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REKLAM OCH MARKNADSFÖRINGSTÄNKANDE I FINLAND
VARUHUSET STOCKMANNS ANNONSERING UNDER 100 ÅR

Tryckt reklam har studerats såväl inom marknadsfö-
ring som lingvistik. Studierna har gällt bl.a. annonsin-
nehåll, kommunikationsstrategier, annonsernas effekt 
eller effektivitet, stilistiska element, metaforer och retorik, 
humor och kulturella frågor. Också interaktionen mellan 
det textuella och det visuella har studerats.

Avsikten med denna studie är att överbygga den klyf-
ta jag upplevt existera mellan lingvistiska studier av an-
nonser och studier av reklam som en del av marknadsfö-
ring och därmed uttryck för marknadsföringstänkande. 
I studien granskas elementen i annonserna som uttryck 
för ett mera omfattande fenomen, utvecklingen av mark-
nadsföringstänkandet. I ljuset av varuhuset Stockmanns 
tidningsannonser från ett sekel, 1902 (1900) – 2002, 
då tryckt reklam varit dominerande, har jag utforskat 
och belyst utvecklingen av marknadsföringstänkande 
och reklam i Finland. Materialet består av annonser med 
början från den tid marknadsföringsdisciplinen av de 
flesta forskare anses ha existerat.

Studien har tre teoretiska referensramar: skolbild-
ning inom marknadsföring, definition av marknadsfö-
ring samt reklamens basformat, vilka härletts från en 
innehållsmässig periodisering av marknadsföring och 
reklam.

Metoderna i studien är innehållsanalys och periodi-
sering. Analysen gäller annonserade produkter, vädjan 
för dem, det visuella samt relationen mellan det textuella 
och det visuella. Studien avser annonsinnehållet, vad 
annonserna är, inte vad annonserna gör, dvs. deras ef-
fekt eller effektivitet.

I studien kan avläsas marknadsföringstänkandets ut-
veckling från dominerande produkt- och nyttofokus mot 
kundfokus. Under 1900-talets första decennier annon-

seras framför allt nyttoprodukter och annonserna består 
av produktuppräkning. Vädjan är textuell, rationell och 
informerande. Småningom går vädjan över från textuell 
till textuell och visuell. Det visuella blir dominerande och 
texten verkar som stöd till det visuella under de sista stu-
derade decennierna.

Med avseende på annonserade produkter och ka-
raktären av vädjan är 1950-talet och 1970-talet bryt-
ningspunkter. I början på 1950-talet blir annonser för 
fritidsartiklar frekventa, kosmetikannonser vanligare 
och vädjan upptar personifiering av varor. I annonserna 
från 1970-talet avspeglas den spirande ungdomskultu-
ren, kosmetik annonseras frekvent, och det visuella får 
en dominerande roll i vädjan. Under de sista studerade 
decennierna upptar vädjan särskilt inom kosmetik, livs-
medel och hälsoprodukter individuellt välbefinnande 
och njutning, självförverkligande eller självtransforma-
tion. Tjänsterna utvecklas från tjänster med produkten 
i fokus mot tjänster med fokus på kundens individuella 
önskemål och tjänster av upplevelsekaraktär.

Studien fyller ett angeläget empiriskt behov. Den 
innehållsmässiga periodiseringen av elementen i an-
nonserna reflekterar marknadsföringstänkandet under 
ett sekel i Finland. Studien bidrar till insikten om pro-
dukternas förändrade roll för konsumenterna och dess 
beaktande i marknadsföringstänkandet. I studien sam-
manbinds praxis och teori, språkliga och visuella uttryck 
i reklamen som uttryck för marknadsföringstänkandet.

Utöver till kunskap om marknadsföringstänkandets 
och reklamens utveckling i Finland bidrar studien till 
kunskap om varuhuset Stockmanns utveckling samt om 
utvecklingen av Stockmanns tidningsannonsering under 
hela den tid tryckta medier dominerat i reklamen. 
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1 INLEDNING 

Knappast kunde någon i början av 1900-talet sia om hur marknadskommunikation 

överlag och reklam som en del därav utvecklas under de följande hundra åren. Särskilt 

nya medier har påverkat marknadskommunikationen, reklamens form och uppbyggnad. 

Nya medier tillsammans med globaliseringen har medfört att medvetenheten om såväl 

konkreta varor som modetrender och mera abstrakta ting som livsstil, tänkesätt och 

värderingar, påverkar och sammanför människor på olika håll i världen så gott som i 

realtid. Likaså har informationsteknologin gjort det möjligt att rikta reklamen till en allt 

noggrannare segmenterad målgrupp och skräddarsy budskapet för en allt smalare nisch.  

Som Presbrey (1929:1) framlägger, har reklamens historia i alla dess former långa anor. 

Marknadskommunikationen har utvecklats från muntlig via tryckt till multimedial med 

audiovisuella element. De första reklammakarna var målarna av reklamskyltar, vilka till 

en början bestod enbart av en bild. I och med tryckkonsten ökade också antalet tidningar 

som publicerade annonser. Massmarknaden och reklamen utvecklades parallellt 

(Heinonen et al., 2001:20).  Trots att tryckta annonser förekom i Finland redan i början 

på 1900-talet, var det vanligt att handlande och affärsmän under 1900-talets första 

decennier gjorde reklam för sina varor muntligt genom att på gator och torg ropa ut det 

de hade till salu (Heinonen et al., 2001:18).  

Information om inkomna varor och deras tillgänglighet och kvalitet förmedlades också 

ryktesvägen av kunder från mun till mun. Således verkade enskilda personer, dels 

affärsmän dels kunder, som reklammedium. Karaktären av word of mouth har delvis 

förändrats och kompletteras idag av teknologi. Srivastava och Sharma (2008:29) 

framlägger att elektronisk word-of-mouth eller ’word-of-mouse’ för sin del bidrar till 

insikten om varors och tjänsters existens och karaktär. Betydelsen av word of mouth i 

att skapa en positiv inställning och relation till ett företag, en vara eller en tjänst, är 

fortfarande stor. Det är inte enbart det sätt på vilket produkterna annonseras som är 

centralt. Av betydelse är också den bild företaget som säljer produkterna förmedlar. 

Det empiriska materialet för min studie av förändringarna i reklam och 

marknadsföringstänkande utgörs av det finländska varuhuset Stockmanns annonser 

under ett sekel, 1902 (1900) - 2002. Kuisma (Kuisma et al., 2012:12-13) framlägger att 

Stockmann är Finlands äldsta börsbolag som fortfarande verkar inom samma bransch 

som i början av sin verksamhet. Stockmann har verkat i Helsingfors i tre olika sekel och 

under två olika regimer. Stockmann grundades år 1862 i Helsingfors, huvudstaden för 



 2 

Storfurstendömet Finland, som rådde under Kejsardömet Ryssland. Då Finland blev 

självständigt år 1917 fortsatte Stockmann sin verksamhet i Helsingfors, huvudstaden för 

det självständiga Finland. Såväl Finnilä (1993), Kuisma et al. (2011) som Damstén (1961) 

beskriver på ett ingående och belysande sätt Stockmann och dess verksamhet ur olika 

perspektiv, likaså Stockmanns historia och betydelse för det finländska näringslivet och 

den finländska detaljhandeln. 

Ännu på 1960-talet satsade det 100-åriga Stockmann såväl på en mångsidig detaljhandel 

som på partihandel och industri (Keskisarja, 2012:49). Under de drygt 150 år som 

Stockmann varit verksamt har karaktären av dess målgrupp förändrats. Då Stockmann 

inledde sin verksamhet, var Helsingfors helt svenskspråkigt. Ännu i början på 1900-talet 

var hälften av helsingforsborna svenskspråkiga och över hälften av dem hörde till den 

köpkraftiga eliten. Redan på 1800-talet hade varuhuset likväl som mål att betjäna såväl 

den svenskspråkiga eliten som den finskspråkiga medelklassen (Kuisma, 2012:39-41). 

På 1930-talet gjorde varuhuset reklam för sig som hela folkets varuhus, vilket i praktiken 

innebar medelklassen. Husmodern som primär målgrupp var varuhusets ryggrad. Vid 

sidan om husmodern innefattade målgruppen den moderna kvinnan med intresse för 

utseende och klädsel. Utöver kvinnor riktades reklamen till tjänstemän och affärsmän, 

studerande och hela familjer (Finnilä & Sarantola-Weiss, 2012:201,211). Finnilä och 

Sarantola-Weiss (2012:223,226) framlägger att kundkretsen växte betydligt från 1960-

talet till 2000-talet. Det blev en utmaning att vädja till en omfattande kundkrets utan att 

förlora intrycket av kvalitet och lyx. Stockmann marknadsfördes som hela folkets 

varuhus, där envar kunde hitta produkter av lämplig kvalitet till lägligt pris. Enligt 

opinionsundersökningar blev kunderna senast på 1990-talet övertygade om att hos 

Stockmann är relationen mellan pris och kvalitet god och servicen högklassig.  

I och med varuhuset Stockmanns roll som pionjär såväl inom detaljhandeln som reklam 

och marknadsföring i Finland ger Stockmanns tidningsannonsering en gedigen bild av 

utvecklingen av marknadsföringens och reklamens karaktär i Finland överlag. Att 

ingående studera marknadsföringens historia är en svår uppgift (Tadajewski et al., 2014: 

1240).  Detta kan lätt instämmas i, eftersom marknadsföring omfattar ett flertal olika 

discipliner från beteendevetenskaper, konsumentforskning och promotion till 

detaljhandel, relationer och tjänster. Tadajewski et al. (2014:1239-1241) framlägger att 

antalet studier såväl av marknadsföringstänkandets, marknadsföringens, detaljhandelns 

som reklamens historia ökar gradvis från 1930-talet fram till början av 2000-talet. Att 

Tadajewski et al. granskar utvecklingen av karaktären av de historiska studierna 
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tvärvetenskapligt innebär, att i studierna fokuseras på ett antal närliggande discipliner. 

Således kan entydiga slutsatser om tillväxten av antalet studier av marknadsföringens 

och marknadsföringstänkandets historia inte dras på basis av Tadajewski et als (2014) 

studie.  

Pollay (1978:65) framlägger att studier i marknadsföringens och reklamens historia 

främst tagit formen av korta artiklar, vilket innebär att studierna är mindre omfattande. 

Schwarzkopf (2011:538) konstaterar att antalet artiklar om reklamens historia i 

betydande tidskrifter inom affärsverksamhet och ekonomisk historia har minskat 

markant särskilt under 2000-talets första decennium. Enligt Pollay (1978:65) är mera 

omfattande studier i reklamens historia, som ännu i slutet av 1970-talet oftast refereras, 

från 1920- och 1930-talet: Presbreys (1929) verk om reklamens historia i USA från ett 

halft sekel samt Howers (1939) verk om en reklambyrås historia mellan åren 1869 och 

1939. T.o.m. Sampsons The History of Advertising from Its Earliest Years från år 1874 

hänvisas till.  Av europeiska verk nämner Pollay bl.a. Schuwers (1967) verk om reklamens 

historia samt Elliots (1962) historia om reklamen i England. Senare har några mera 

omfattande verk om reklamens historia utgivits. Den amerikanska reklamens historia 

belyses bl.a. i två omfattande verk Personalities and Products. A Historical perspective 

in Advertising in America (Applegate, 1998) och  The Mirror Makers. A History of 

American Advertising and Its Creators (Fox, 1997).   

Också i Norden har forskning i marknadsföring och reklam långa traditioner. Det första 

reklamforskningsinstitutet i Europa grundades vid Köpenhamns handelshögskola år 

1931. Reklampsykologi och reklambyråernas roll hörde till de främsta 

forskningsområdena under 1900-talets tre första decennier. Så tidigt som år 1916 utgavs 

den första läroboken i reklam i Norge, pseudonymen Romillas (Robert Millar) verk 

Reklame-Laere. Som en av de framstående forskarna inom marknadsföring i Norge kan 

nämnas Johan Arndt, som forskat främst i frågor kring marknadsföringskonceptet, 

marknadsföringsteori och -tänkande. Inom reklam fokuserar Arndt på kommunikation 

och konsumentbeteende, bl.a. word of mouth och interaktionen mellan reklam och 

personlig kommunikation. I Sverige hör Karl-Erik Wärneryd och Kjell Nowak fr.o.m. 

1960-talet till föregångarna inom medie- och kommunikationsvetenskap bl.a. med 

verket Kommunikation och påverkan (Nowak & Wärneryd, 1969). En betydande insats 

inom marknadskommunikationens olika delområden har i Sverige gjorts av Rita 

Mårtenson. Första upplagan av Mårtensons bok Marknadskommunikation utkom år 

1984 och en helt omarbetad upplaga, Marknadskommunikation: kunden, varumärket, 
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lönsamheten (2009) nominerades till ’Årets marknadsföringsbok 2009’ av Sveriges 

marknadsföringsförbund. Den utbyggda boktiteln beskriver väl de olika delområdena 

marknadsföring omfattar. I Finland utgavs i slutet av 1950-talet en studie i 

marknadsföringstänkande av Mickwitz (1959).  

Av de nordiska länderna har marknadsföringens och reklamens historia i Sverige 

studerats i två omfattande verk. Björklunds (1967) Reklamen i svensk marknad 1920 - 

1965, I-II är en ingående beskrivning av den svenska reklamens historia och Korpus 

avhandling (2008) Reklamiska. Guldäggsannonser 1975 - 2007 beskriver utöver 

marknadsföringens och reklamens historia överlag deras utveckling i Sverige 

exemplifierad med prisbelönta annonser. Den svenska reklamens historia under 

perioden 1920 - 1965 har ytterligare studerats av Hermansson (2002).  

I Finland har reklamens historia studerats bl.a. av Topi Törmä (1958) i en kort översikt 

Mainonnan kehitys Suomessa viimeisten 30 vuoden aikana samt i en något mera 

omfattande studie av Kähkönen (1980) Mainonnan historia Suomessa. Inte förrän på 

2000-talet har reklamens historia i Finland studerats mera ingående. Heinonen et als 

(2001) verk Nyt Uutta Suomessa! belyser reklam och marknadsföring i Finland 

ingående. Korttis (2003) studie Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit är 

omfattande och ingående, men gäller endast den finländska tv-reklamen på 1960-talet. 

Artturi Raulas (1932) lärobok Mainonnan perusteet hör till de första läroböckerna i 

reklam i Finland. Reklamens visuella aspekter och praxis, exempelvis visuella 

förändringar i annonsbilderna under 1890 - 1930 har studerats av Hovi (1990) och den 

finländska affischkonstens historia fram till år 1960 av Honkanen (1983). Också olika 

företags reklam har studerats ur historiskt perspektiv, bl.a. Helkamas reklam under 

hundra år, 1905 - 2005 (Mauranen, 2005) och Elantos reklamhistoria fram till år 1978 

(Honkanen, 1994).  

Man kan helt instämma med Heinonen (1999:382) i att i reklam sammanflätas 

ekonomiska, sociala och kulturella aspekter på ett intressant sätt, och att deras historia 

gäller i hög grad den moderna konsumtionskulturens kärnfrågor. Reklam som en del av 

marknadsföring har nära anknytning till förändringar i samhället och produktutbudet 

samt kundernas önskemål gällande produkter, dvs. produkternas roll och betydelse för 

kunden eller konsumenten. Uusitalo (1988:22-23) konstaterar att 

konsumtionssamhället har tagit över den roll etniska traditioner och små samhällen haft 

i att exempelvis visa vad som är lämpligt att konsumera. Samhällsförändringarna och de 

ekonomiska omständigheterna har påverkat reklamens utveckling. Enligt Leiss et al. 
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(2005:4-5) tillgodoser materiella objekt för konsumtion inte enbart behov, utan verkar 

som kommunikatörer genom vilka individer uttrycker sig, och genom vilka skillnader 

mellan individer markeras. Varor och föremål kommunicerar bl.a. ställning, makt, smak, 

ideologi, tänkesätt och grupptillhörighet. I detta avseende avviker 

konsumtionssamhället inte från det agrara samhället eller det industriella samhället. 

Nyttigheter tillgodoser materiella och sociala behov och de verkar som sociala 

kommunikatörer. I reklam är det också frågan om social interaktion, diskussion om och 

via produkter som knyter samman bilder av personer, produkter och välstånd. Reklam 

är ett budskapssystem om varors sociala betydelse.   

Tryckt reklam har studerats utgående dels från annonsinnehållet i sig, dels från de 

effekter annonserna har. Studierna omfattar såväl innehållsanalys som empiriska 

studier. De flesta annonserna har både visuella och textuella element, och studierna har 

fokuserat på antingen det textuella eller det visuella eller interaktionen mellan dem 

(Nyilasy et al., 2011:167). Analysobjektet har varit exempelvis rubriker och andra 

lingvistiska element (McQuarrie & Mick, 1996; Soley & Reid, 1983; Beltramini & Blasko, 

1986) samt det textuella som stöd till det visuella (Phillips, 2000) och visuella element 

såsom bilder, färg, annonsstorlek, layout (Delbaere et al., 2011; Chamblée & Sandler, 

1992).  Också stilistiska element som metaforer och retorik har studerats (Toncar & 

Munch, 2001; Phillips et al., 2002), likaså fenomen som inte är specifika enbart för tryckt 

reklam, bl.a. humor, komparativ annonsering och kulturella frågor (GodboldKean, 

2007). Tidigare studier av tryckt reklam med innehållsanalys som metod tas upp i avsnitt 

3.2.1.  

I följande avsnitt presenteras studiens forskningslucka, syfte, forskningsfråga, 

forskningsansats och nyckelkoncept. 

1.1 Forskningslucka, syfte, forskningsfråga, forskningsansats och 
nyckelkoncept 

Trots att marknadsföring som disciplin är ung, har disciplinen studerats ur olika 

perspektiv såväl innehållsmässigt som historiskt, likaså reklam som en del av 

marknadsföring. De lingvistiska studierna av reklam omfattar språket och de språkliga 

förändringarna i reklamen. De semiotiska studierna fokuserar på, hur betydelse uppstår 

eller uppfattas. Studierna inom marknadsföring beskriver för sin del förändringar inom 

marknadsföringstänkande, marknadsföring och reklam som en del därav. Emellertid 

finns ingen innehållsmässigt och tidsmässigt omfattande longitudinell studie, som skulle 

granska relationen mellan förändringar i marknadsföringstänkande och de språkliga 
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uttryck som förändringarna tar sig i praxis, dvs. i reklam som en del av marknadsföring. 

Avsaknaden av en dylik studie utgör den forskningslucka min studie avser att fylla. 

I min studie avser praxis tryckt reklam. I studien binds utvecklingen av 

marknadsföringstänkande och tryckt reklam samman genom de textuella och visuella 

uttryck dessa tar sig i Stockmanns tidningsannonser under ett sekel. Variablerna i 

studien utmärker förändringar i reklam som en del av marknadsföring och därmed 

avspeglare av marknadsföringstänkande från praktiskt taget hela den tid som 

marknadsföring och reklam i modern mening enligt de flesta forskare existerat, dvs. från 

början av 1900-talet. En innehållsmässigt och tidsmässigt lika omfattande studie av 

tryckt reklam och dess relation till utvecklingen av marknadsföring och 

marknadsföringstänkande i Finland saknas, varför min studie fyller en betydande 

forskningslucka både inom marknadskommunikation och marknadsföringstänkande. 

Studiens syfte är att i ljuset av Stockmanns tidningsannonsering utforska och belysa 

utvecklingen av marknadsföringstänkande och reklam i Finland såväl innehållsmässigt 

som tidsmässigt under ett sekel, 1902 (1900) - 2002.  I studien förenas utvecklingen av 

annonsering, dvs. praxis, med utvecklingen av marknadsföringstänkande, dvs.  teori 

inom marknadsföring. De studerade annonserna omfattar ett sekel från början av den 

tid marknadsföringsdisciplinen kan anses ha existerat såväl i Finland som överlag. 

Således ger studien en täckande bild av utvecklingen av såväl marknadsföringstänkande 

som dess konkretisering i tryckt reklam fram till början av 2000-talet. 

Från studiens syfte härleds forskningsfrågan, hur Stockmanns tidningsannonsering 

reflekterar förändringar i marknadsföringstänkande. För att besvara forskningsfrågan 

studeras förändringarna i karaktären av två huvudvariabler, annonserad produkt och 

vädjan, samt de variabler dessa i sin tur består av. 

Avhandlingen är en instrumentell fallstudie, som genomförs med två metoder, 

innehållsanalys och periodisering. Enligt Stake (1995:3) är avsikten med en 

instrumentell fallstudie (instrumental case study) att ge insikt om mera omfattande 

frågor än enbart respektive fall. Det studerade är m.a.o. av intresse med tanke på 

allmänna teman eller utvecklandet av teorier. I avhandlingen studeras Stockmanns 

tidningsannonsering som avspeglare av utvecklingen av reklam och 

marknadsföringstänkande i Finland under ett sekel. Annonseringen representerar m.a.o. 

det allmänna, vilket innebär, att resultatet av analysen av annonserna kan generaliseras 

att gälla utvecklingen i Finland överlag. 
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Det råder olika åsikter om, huruvida fallstudie är en metod, en strategi eller en typ av 

forskning. En del forskare ser fallstudie som en kvalitativ typ av forskning (Flyvbjerg, 

2011; Stake, 2005), en del som en kvalitativ metod (George et al., 2005; Gerring, 2004). 

Enligt Hamel et al. (1993:1) upptar en fallstudie flera olika metoder, varför fallstudier 

snarare skulle definieras som en typ av forskning än en forskningsmetod, trots att termen 

case method låter förstå att det är frågan om en metod. Yin (2003) talar emellertid om 

fallstudie enbart som metod. Longhofer et al. (2017) framhäver de mångfasetterade 

synerna på fallstudiens karaktär inom olika discipliner och konstaterar, att en del 

forskare efterlyser en kombination av kvalitativ och deskriptiv fallstudie och kvantitativa 

metoder.  

Min studie är såväl kvalitativ som kvantitativ. I studien utgörs den kvalitativa delen av 

en tolkning av de kvantitativa resultaten av innehållsanalysen. Studien upptar en 

deskriptiv, instrumentell, komparativ och hermeneutisk forskningsansats, som enligt 

Westlund (2009: 62) innebär att tolka, förstå och förmedla.  Avsikten är att på basis av 

de kvantitativa resultaten av analysen av variablerna i Stockmanns tidningsannonser dra 

slutsatser om utvecklingen av marknadsföringstänkandet i Finland under ett sekel. 

Perspektivet i studien är historiskt och kommunikativt. Det kommunikativa i studien 

avser kommunikationen mellan produkt och person eller kund såsom kommunikationen 

tar sig uttryck i vädjan i annonserna. Här hänvisar jag till förändringarna i produktens 

betydelse för kunden/konsumenten (Leiss et al., 2005), vilka för sin del kan avläsas dels 

i vad som framläggs om den annonserade produkten, dels i hur budskapet framläggs.  

Savitt (1980) lyfter fram den historiska vinklingen i studien av marknadsföring, och efter 

honom många andra forskare, exempelvis Hollander & Rassuli (2005), Sheth (2003) och 

Fullerton (1988). Savitt (1980:53) framlägger att den historiska dimensionen i 

marknadsföringsdisciplinen omfattar två skilda om också ömsesidigt beroende 

komponenter. Den ena är den historiska utvecklingen av doktrinen, eller 

marknadsföringstänkandets historia, disciplinens intellektuella historia. Den andra är 

innehållsdisciplinen. Enligt författaren gör historisk forskning i marknadsföring, som 

historisk forskning överlag, det möjligt att lära sig om det förflutna och därmed bättre 

förstå utvecklingen till dagens läge. Det historiska perspektivet karaktäriseras dels av en 

deskriptiv vinkling, dels av en komparativ: vissa händelser identifieras och deras särdrag 

beskrivs och händelserna jämförs under olika tider. Enligt Savitt är historisk forskning 

främst deskriptiv, beskrivning av händelseförlopp i tiden. Jämförelse som en del av det 

historiska perspektivet innebär att händelser på ett och samma ställe kan jämföras 
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genom tiden eller att händelser på olika ställen kan jämföras i ett kronologiskt 

tidsperspektiv. I och med att reklamens historia är ett mycket omfattande ämne 

framlägger Pollay (1978:4), att för att skapa förutsättningar för forskning i ämnet krävs 

adekvata koncept och en relevant teoretisk ram. 

För min studie utgör skolor inom marknadsföring, definitioner av marknadsföring samt 

Leiss et als (2005) syn på marknadsföringens och reklamens historia de centrala 

referensramarna. Leiss et al. (2018, 2005, 1990, 1986) framlägger både en teoretisk ram 

och adekvata koncept i periodiseringen av marknadsföringens och reklamens historia. 

Författarna betraktar marknadsföringens och reklamens historia parallellt med 

mediernas historia med fokus på produktens roll för kunden. Avhandlingens teoretiska 

nyckelkoncept är tänkesätt inom skolor inom marknadsföring, definitioner av 

marknadsföring samt reklamens basformat med utgångspunkt i periodisering av 

marknadsföring och reklam enligt Leiss et al. (2018, 2005, 1990, 1986).  

I följande avsnitt presenteras varuhuset Stockmann, dess historia och roll i utvecklingen 

av detaljhandelskonceptet och varuhuskonceptet. 

1.2 Stockmann från handelsbod till varuhus - ett detaljhandelskoncept 
från 1800-talet 

För att ge perspektiv åt förändringarna i marknadsföringstänkandet i Finland såsom 

förändringarna tar sig uttryck i Stockmanns tidningsannonsering beskrivs utvecklingen 

av Stockmanns affärsverksamhet från enmansföretag till varuhus samt utvecklingens 

anknytning till varuhuskonceptet globalt. Enligt Heinonen et al. (2001:52) ger 

Stockmanns utveckling från handelsbod till varuhus en bild av hela varuhuskonceptets 

utveckling inom handeln i Finland. De övergripande förändringarna i samhället och i 

detaljhandelskonceptet från enskilda affärsidkare och små affärer till varuhus har stor 

betydelse, då förändringar i marknadsföringstänkandet diskuteras.  

Ännu i början på 1800-talet var detaljhandeln i Europa mycket likadan som den hade 

varit i århundraden: små specialaffärer som verkade lokalt och sålde i små mängder 

(Applegate, 1998:5). På 1700- och 1800-talet var det i affärerna i Europa och USA inte 

möjligt för kunderna att endast ta en titt på varorna utan att vara förpliktade att köpa. 

Varuhusen stod för ett nytt slags detaljhandelskoncept. De hade fritt inträde utan 

skyldighet att köpa, vilket lockade in förbipasserande. Omfattande faciliteter för fritid 

och avkoppling, läsrum, restauranger, utställningar och konserter var till för att få 
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kunden att uppleva besöket i varuhuset mindre som att göra uppköp och mera som 

avkoppling och fritid (Crossick et al., 2002:11-12,57).  

I Europa uppfördes världens första varuhus Bon Marché år 1852 i Paris av Aristide och 

Marguerite Boucicaut. Varuhuset var revolutionerande till såväl sin arkitektur, 

detaljhandelsfilosofi som de varor som utställdes och såldes (Witzel, 2003:81-82). Fyra 

faktorer lade grunden till konceptet bakom Bon Marchés och hela varuhuskonceptets 

framgång: fasta priser, högklassiga varor, omfattande urval samt tillräckligt stort antal 

välklädda, artiga anställda som visade kunderna uppskattning. De anställda skulle inse 

att de var representanter för företaget och att deras huvuduppgift var att betjäna kunden 

(Witzel, 2003:83). Då Bon Marché på 1880-talet nådde sin slutliga storlek, hade 

varuhuset flera konkurrenter: Le Printemps och Galeries Lafayette i Paris, Harrods och 

Selfridges i London samt KaDeWe i Berlin. Också Magasin du Nord i Köpenhamn och 

Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm inledde verksamheten kring samma tidpunkt 

(Kuisma, 2012:37-38). Från Bon Marché i Paris via London spred sig varuhuskonceptet 

till USA, där varuhus med Bon Marché som modell grundades i de stora städerna mot 

slutet av 1800-talet, bl.a. det första Macy´s-varuhuset i New York år 1858 (Witzel, 

2003:83; Damstén, 1961:38).  

Crossick et al. (2002:11) konstaterar att mellan 1850 och första världskriget stoltserade 

varuhusen i stora huvudstäder med att utnyttja den modernaste teknologin i såväl 

byggande, faciliteter som försäljning. Enligt Applegate (1998:87-88) hade större varuhus 

i början av 1900-talet zoo, restauranger, botaniska trädgårdar, skönhetssalonger m.m. 

för att väcka människors intresse. Witzel (2003:82-83) beskriver varuhusens karaktär i 

de ordalag grundaren av Bon Marché beskrev den. Varuhuset skall vara en plats dit man 

kommer, inte enbart för att köpa, utan för att träffa andra och för att själv bli sedd. Att 

göra uppköp skall vara något mera än att enbart tillgodose nyttobehov. I Bon Marché 

infördes nytänkandet bl.a. i form av regelbundna konserter, vilka bidrog till varuhuset 

inte enbart som en plats för uppköp, utan en angenäm miljö att fördriva tiden och vandra 

omkring i.  

Varuhuset Stockmanns verksamhet fick sin början, då den i Lybeck födde Heinrich Franz 

Georg Stockmann (1825 - 1906) inledde sin karriär i Finland som föreståndare för Notsjö 

glasbruks egen bod år 1859 vid Salutorget i Helsingfors. Den 1 februari 1862 övertog G F 

Stockmann affären, som han från första början hade lett under eget namn (Finnilä, 

1993:98; Kuisma, 2012:25). Stockmann, Finlands första varuhus, var grundat. År 1880 

öppnade Stockmann sin nya och flotta affärslokal ”ett kontinentalt varuhus” i 
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Helsingfors vid Senatstorget i det s.k. Kiseleffska huset, där Stockmann verkade i 50 år 

(Kuisma, 2012:19).   

År 1902 blev enmansföretaget G. F. Stockmann aktiebolag, och i slutet av år 1918 

grundades Aktiebolaget Stockmann Osakeyhtiö. I samband med ombildningen 

förvärvades fyra stora Helsingforsaffärer, Nordiska Bosättningsmagasinet, Nordiska 

Yllevarumagasinet, Albion Lampmagasin och Wiener Möbelniederlaget Rydman & C:o. 

Därmed idkade Stockmann affärsverksamhet på flera adresser, vilket aktualiserade 

byggandet av ett stort affärskomplex, där all försäljning kunde koncentreras (Damstén, 

1961:76,96,10; Finnilä, 1993:98). Då Stockmanns nuvarande varuhusbyggnad i 

Helsingfors centrum öppnades i november år 1930, skrev tidningarna att Helsingfors 

blivit en av världens metropoler. Varuhuset representerade senaste nytt i fråga om 

inredning, tekniska anordningar och inte minst varor (Finnilä, 1993:15,98,103). 

Stockmann tog redan tidigt intryck av trender inom detaljhandeln från olika håll i 

världen i fråga om såväl fysisk miljö, produktutbud som evenemang. På Stockmann 

kunde man åka rulltrappa mellan våningarna eller ta hissen till de olika avdelningarna. 

Varuhusets arkitektur med ljusgård och avdelningar med klart utställda varor väckte 

mycket beundran (Finnilä, 1993:15-19).   

Särskilt under 1900-talets första decennier tog Stockmann intryck av uppskattade 

aktörer inom varuhusverksamheten, exempelvis Lafayette och Bon Marché, som kan 

beskrivas som varuhusverksamhetens urmoder. Intrycken i Bon Marchés anda syns i 

bl.a. Stockmanns annonser för konserter, evenemang, utställningar och möjlighet till 

rekreation mellan uppköpen. Finnilä (1993:119-121) framlägger att på Stockmann 

ordnades redan tidigt utställningar och demonstrationer och erbjöds bl.a. restaurang- 

och kafétjänster samt service i form av olika evenemang. Enligt Sarantola-Weiss 

(2012:327) är evenemang och utställningar fortfarande betecknande för varuhus överlag, 

dels för att locka kunder,  dels för att fästa kundernas uppmärksamhet vid enskilda varor 

och tjänster. Enligt Heinonen et al. (2001:49) anlitades Stockmann på 1930-talet av den 

förmögna eliten och högre medelklassen. För lantborna hörde Stockmann till de främsta 

sevärdheterna i Helsingfors. Enligt Ahola (1997:16-19) var Stockmann föregångare också 

inom postorderförsäljning i Finland i slutet av 1800-talet. I och med att 

postorderförsäljningen inte var begränsad med lag, omfattade urvalet allt från vapen till 

läkemedel.   

Stockmanns framgångskoncept utgår från varuhusets grundvärden, vilka utvecklades i 

flera år och publicerades för första gången i företagets verksamhetsberättelse år 1991. De 
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då framlagda framgångsfaktorerna var: vinstinriktning, kundinriktning, tillväxt och 

effektivitet, engagemang samt uppskattning av personresurserna (Honko, 1995:3-6). 

Enligt Honko finns det många beröringspunkter mellan Stockmanns grundvärden och 

allmänna framgångsfaktorer kunskap, kompetens och engagemang. 

Framgångsfaktorerna är sinsemellan beroende och påverkar varandra. Uppskattning av 

personresurser innebär uppskattning av kunskap, vilket ligger i bakgrunden också för 

tillväxt och effektivitet (Honko, 1995:3-6). Hos Stockmann insågs redan tidigt att 

personalen, också en av Bon Marchés framgångsfaktorer, var av stor betydelse för 

varuhuset. Redan i Stockmanns reglemente från 1920-talet (SA, 1927) framläggs att 

personalen med sitt uppträdande och sitt yttre skall representera företaget. De anställda 

uppmanas klä sig enkelt men snyggt och bemöta kunden med ett leende. Detta innebär 

implicit insikt om att kunden och kundupplevelsen är av vikt också med tanke på 

försäljningen.  

Enligt Honko (1995:12) har konceptet Galna Dagar från år 1986 som utgångspunkt en 

för tidpunkten ny säljstrategi. I en innovationsprocess i början på 1980-talet ställdes som 

mål att genom en säljkampanj i stil med kampanjerna i det franska Galleries Lafayette 

och det nederländska De Bijenkorf öka försäljningen. Som baskoncept antogs tanken ”att 

göra affärer är roligt”. Galna Dagar blev en stor framgång och ett lönsamt evenemang i 

vilket såväl personal, kunder som leverantörer engagerade sig och till vilket de förband 

sig. Största delen av de karaktäristiska dragen i Stockmanns Galna Dagar har hållit sig 

oförändrade. Likaså har grundidén ”att göra affärer är roligt” bestått. Den stämning som 

konceptet Galna Dagar förmedlar och de sinnebilder konceptet skapar avspeglar också 

kundens sätt att förhålla sig till att köpa, ”att göra uppköp är roligt”. Förhållningssättet 

anknyter bl.a. till tanken som framläggs i Selfridge’s annonser så tidigt som år 1910: … 

Idag är uppköp hos Selfridge’s… en viktig del av dagens nöje, en tid för nytta, 

rekreation och njutning som ingen dam som upplevt det gärna glömmer. Selfridge’s 

har förvandlat köpande till tidsfördriv och förströelse (Rappaport, 2000:34). 

Beskrivningen i Selfridge’s annonser av karaktären av att göra uppköp anknyter till 

varuhusens uppgift och karaktär. Det är lätt att hänföra tanken också till förändringarna 

i den betydelse som varor har för kunden och den roll att göra uppköp spelar för kunden.  

Också placeringen av avdelningarna för olika varor i varuhuset antyder karaktären av 

varornas betydelse för kunden - och givetvis för försäljningen. Damstén (1937:190) 

framlägger att avdelningarna i Stockmanns nya varuhus från år 1930 på 1930-talet var 

placerade enligt utländsk förebild på ett för försäljningen fördelaktigt sätt. Detta innebar 
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att på bottenplan och på första våningen såldes billiga varor som drog till sig de största 

kundströmmarna. Dyrare varor och specialartiklar samt utrymmeskrävande varor såldes 

i de övre våningarna. På 1950-talet genomfördes en omplacering av avdelningarna, 

vilken baserade på studier av olika varugruppers lönsamhet och kundernas köpvanor. 

Parfymer och kosmetik placerades strax intill huvudentrén (Damstén, 1961:255,281). 

Stockmanns parfym- och kosmetikavdelning ligger sedan dess på bottenplan, strax intill 

huvudingången. Omställningen belyser förändringen i varornas roll och betydelse. 

Tidigare fylldes bottenplan kring huvudingången av nödvändighetsartiklar, som skulle 

locka in kunder och öka försäljningen. Sedan 1950-talet är det artiklar som ger möjlighet 

till en känsla av självförverkligande och framhävande av den egna personligheten som 

lockar kunder att åtminstone komma in i varuhuset, ta en titt på varorna – och ofta också 

falla för impulsköp.  

Kortelainen (2005:19) framhåller att i varuhus söker sinnebilder och drömmar svar på 

frågor – människan för diskurs med varor. Kortelainen hävdar att varuhusen strävar 

efter att hos kunden framkalla associationer med varor, skapa diskurs mellan kunden 

och varorna samt väcka genklang i mängden av impulser. I Kortelainens uttalande 

manifesteras varornas mångfasetterade betydelse för kunden och därmed den 

växelverkan som existerar mellan produkt och person.  

I följande avsnitt framläggs en översikt över avhandlingen och dess struktur. 

1.3 Översikt över avhandlingen 

Avhandlingen består av fem kapitel. I första kapitlet framläggs avhandlingens 

forskningslucka, forskningens syfte, forskningsfråga, forskningsansats och teoretiska 

nyckelkoncept. Därefter presenteras varuhuset Stockmanns utveckling. Stockmanns 

historia ger perspektiv åt varuhusets roll som pionjär inom reklam och marknadsföring 

samt trendsättare och trenduppföljare i Finland under hundra år.  

Kapitel två omfattar de tre teoretiska referensramarna för avhandlingen: skolbildningen 

inom marknadsföring, definitioner av marknadsföring samt reklam som en del av 

marknadsföring inom ramen för Leiss et als (2018, 2005) innehållsmässiga och 

tidsmässiga periodisering av utvecklingen av reklam och marknadsföring.  

I kapitel tre beskrivs forskningsmaterialet och dess insamlande samt 

forskningsmetoderna med utgångspunkt i tidigare forskares arbeten och tillämpandet av 

metoderna i föreliggande studie.  
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Kapitel fyra upptar analys av annonserna. Kapitlet är indelat i sex huvudavsnitt. För det 

första studeras Stockmanns identitet som ram för annonserna och som stöd till 

argumenteringen såsom identiteten tar sig uttryck i firmanamn, logotyp och slogan. 

Därefter studeras annonserade produkter, varor och tjänster. För det tredje studeras 

vädjan för de annonserade produkterna, dvs. vad som framläggs om produkterna samt 

hur det framläggs. Därefter studeras det visuella i annonserna, relationen mellan 

reklamens baskoder produkt, person och omgivning samt relationen mellan det visuella 

och det textuella. För det femte studeras reklamens basformat i annonserna och 

avslutningsvis studeras karaktären och förekomsten av kampanjer och teman.  

Det sista kapitlet, kapitel fem, upptar studiens nyckelresultat samt resultatens relation 

till tidigare forskares studier. Avslutningsvis diskuteras studiens kontribution och 

framläggs förslag till fortsatt forskning.  

I följande kapitel framläggs studiens teoretiska referensramar. 
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2 STUDIENS TEORETISKA REFERENSRAMAR: FRÅN 
ENKELRIKTAD KOMMUNIKATION TILL RELATIONER, 
FRÅN PRODUKTFOKUS TILL KUNDORIENTERING 

Studien upptar tre teoretiska referensramar. Den första utgörs av utvecklingen av 

marknadsföringstänkande som utvecklingen kan avläsas i skolbildningen inom 

marknadsföring. Den andra består av definitioner av marknadsföring under olika tider. 

Av definitionerna framgår fokus i marknadsföring och därmed karaktären av 

marknadsföringstänkandet. Den tredje referensramen utgörs av reklamens utveckling 

som en del av marknadsföring i Leiss et als (2005) innehållsmässiga och tidsmässiga 

periodisering av utvecklingen av marknadsföring, reklam och medier under perioden 

1890 - 2000 i USA. Periodiseringen reflekteras också mot Heinonen et als (2001) 

periodisering, som gäller Finland och baserar på Leiss et als (1990) periodisering.  

Frågan, när marknadsföring fått sin början, besvaras av tidigare forskare på olika sätt 

beroende bl.a. på, hur forskarna definierar marknadsföring. Hollander et al. (2005:32) 

konstaterar att marknadsföring kan dateras långt bakåt i historien. Disciplinen anses 

emellertid av de flesta historikerna inom marknadsföring inte ha etablerat sig förrän i 

början av 1900-talet, vilket också bl.a. Sheth et al. (1988:35) framhäver.  

Kotler (1972:46) framhåller att marknadsföring ursprungligen var en del av tillämpad 

ekonomi med distributionskanaler som forskningsobjekt. Senare blev marknadsföring 

en managementdisciplin, vars syfte var att öka försäljningen, varefter marknadsföring 

började ses som en del av tillämpade beteendevetenskaper. Också Bartels (1974:73) 

framhåller att marknadsföring till en början var en del av den ekonomiska disciplinen 

och att vikten i begreppet marknadsföring i början på 1900-talet låg vid handel och 

distribution. Enligt Bartels (1976:2,9-15,74-75) har marknadsföringstänkandet 

påverkats av olika ekonomiska teorier och teorier om bl.a. marknad och konsumtion, 

värdeteorier (value-in-use, value-in-exchange) och produktivitetsteorier. Likaså har 

förändringar inom teknologi och samhälle samt uppfattningen om individens roll 

påverkat marknadsföringstänkandet. Bartels konstaterar också att utbyggandet av 

marknadsföringskonceptet ökade intresset för marknadsföringstänkande.  

Enligt Shaw et al. (2005:240-242) enas de flesta historikerna inom marknadsföring om 

att marknadsföring som akademisk disciplin till en början anknöt till tillämpad ekonomi. 

Emellertid kritiserar Shaw et al. forskare inom individuella skolor för att ha fokuserat på 

respektive skolor och förbisett utvecklingen av helheten inom 

marknadsföringstänkandet. Som framstående forskare av och inom individuella skolor 
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nämner Shaw et al. bl.a. Hollander (1980) inom den institutionella skolan, Hunt och 

Goolsby (1988) inom den funktionella skolan, Sheth och Gross (1988) inom 

konsumentbeteendeskolan, Webster (1992) inom marketing management och Wilkie 

och Moore (2003) inom makromarknadsföring och samhälle samt Fisk et al. (1993) inom 

tjänstemarknadsföring och Berry (1983) inom relationsmarknadsföring.  

Tadajewski et al. (2014:1242,1259) konstaterar att historisk forskning inom 

marknadsföring ofta följer den ekonomiska forskningens traditioner och indelar 

historien i marknadsföringspraxis och marknadsföringstänkande eller -teori. Tadajewski 

framlägger också att historiker inom affärsverksamhet dessutom vanligen avgränsar 

marknadsföringens historia till att omfatta enbart reklamens historia, medan Hollander 

et al. (2005:32) konstaterar att det är problematiskt att skilja på marknadsföringens och 

marknadsföringsdisciplinens historia. Således skall marknadsföringstänkandets historia 

enligt Hollander et al. inkludera marknadsföringens historia. Också Nevett et al. (1994:3-

4) framhäver att marknadsföringens historia omfattar såväl marknadsföringstänkande 

som marknadsföringspraxis, varför det är naturligt och meningsfullt att studera dem 

tillsammans i en studie av den historiska utvecklingen. Ytterligare framhåller Nevett att 

den historiska kontexten under olika tider skall beaktas för att 

marknadsföringstänkandets historia skall kunna studeras på ett ändamålsenligt sätt.  

2.1 Skolbildning inom marknadsföring 

Skolbildningen inom marknadsföring utgör en av de tre teoretiska referensramarna i 

min studie. Utvecklingen av marknadsföringstänkande och marknadsföring samt deras 

inbördes relation betraktas av tidigare forskare från flera olika perspektiv. Keiths (1960) 

och Kotlers (1972) periodisering av marknadsföring har som utgångspunkt 

affärsverksamheten. Bartels (1974, 1976) ser omständigheterna, övergången från 

makroplan till mikroplan, som en betydande faktor i utvecklingen. Wilkie & Moore 

(2003) indelar utvecklingen av marknadsföring i fyra eror, vilka envar karaktäriseras av 

ett tänkesätt med fokus på företaget. Sheth et als (1988) indelning av 

marknadsföringstänkande i tolv skolor utgår från fyra perspektiv: ekonomiskt och icke-

ekonomiskt, interaktivt och icke-interaktivt. Shaw et al. (2005) baserar sin indelning på 

Sheth et als tolv skolor (1988) och Wilkie & Moores (2003) fyra eror i 

marknadsföringstänkande. 

Keith (1960), som arbetade som kvalitetschef i företaget Pillsbury, utgår från egna 

erfarenheter i praktiken och betraktar marknadsföring som en del av 
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affärsverksamheten. Keith (1960:35) framlägger att konsumenten, inte företaget, är det 

centrala i marknadsföring och att accepterandet av konsumentkonceptet kommer att ha 

långt drivna följder för affärsverksamheten och göra en verklig revolution i det 

ekonomiska tänkandet. I tabell 1 sammanfattas Keiths periodisering av marknadsföring. 

  Sammanfattning: fokus på marknadsföring (Keith, 1960) 

Tidsperiod 1869-1920-tal 1930-1950-tal 1960-tal 1970-tal > 

Fokus Produktionsorienterat 
(Production oriented) 

 

Säljorienterat 
(Sales oriented) 
 

Marknadsförings-
orienterat 
konsumentfokus 
(Marketing 
oriented) 

Marknadsförings- 
styrt 
konsumentfokus 
(Marketing 
control) 
 

 

Enligt Keith (1960:36) sträcker sig den produktionsorienterade perioden i företaget 

Pillsbury från år 1869, då företaget grundades, ända fram till 1930-talet. Under perioden 

fokuseras på högklassiga råvaror för produktion av högklassiga varor. Under följande 

period, 1930 - 1950, är försäljningen av varor i fokus.  Då satsas på att effektivera 

försäljningen bl.a. genom att sträva till en koordinering mellan försäljning och reklam. 

Perioden från 1960-talet framåt ser Keith som marknadsföringsorienterad med insikt 

om marknadsföring med kunden i fokus. Keith (1960:35) framlägger att fokus går över 

från produktionsproblem till marknadsföringsproblem, från produkter som kan 

tillverkas till produkter konsumenten önskar sig, från företaget till marknadsplatsen. 

Bl.a. Fullerton (1988:109) kritiserar Keiths argumentering för att den baserar på endast 

ett företag, varför den enligt Fullerton inte är generaliserbar. Likaså kritiserar Hollander 

et al. (2005:39) Keiths periodisering.  Likväl utgör Keiths periodisering basen för Kotlers 

(1972) fyra perioder i utvecklingen av företagens marknadsföring: 

produktionsorienterad, produktorienterad, säljorienterad och marknadsförings-

orienterad. 

Wilkie & Moore (2003) indelar marknadsföringstänkandets historia i fyra eror med 

början år 1900, eftersom marknadsföring före 1900 enligt Wilkie och Moore var en del 

av den ekonomiska disciplinen och således inte existerade självständigt. I tabell 2 

sammanfattas Wilkie & Moores syn på marknadsföring. 
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 Sammanfattning: De fyra erorna, ”4 Eras” (Wilkie & Moore, 2003:117) 

Tidpunkt Era Karaktäristiska drag 

- 1900 Premarknadsföring Marknadsföring inom ramen för 

ekonomi 

1900 - 1920 Grundande av disciplinen Fokus på marknadsföring som 

distribution 

1920 - 1950 Formalisering av disciplinen Utveckling av allmänt accepterade 

principer för marknadsföring 

1950 - 1980 Paradigmskifte – 

marknadsföring, management 

och vetenskaperna 

Dominerande perspektiv: 

manageriellt perspektiv samt 

behavioristiska och kvantitativa 

vetenskaper 

1980 - Intensifiering av paradigmskifte 

– fragmentering av begreppet 

marknadsföring 

Nya utmaningar i affärslivet, 

dominanta perspektiv ifrågasätts, 

diversifiering i särskilda 

intresseområden 

 

Sheth et al. (1988:21-22) periodiserar utvecklingen av marknadsföringstänkandet och 

därmed perspektivet i marknadsföring eller skolorna inom marknadsföring utgående 

från, hur skolorna placerar sig dels inom ekonomiskt respektive icke-ekonomiskt, dels 

inom interaktivt respektive icke-interaktivt synsätt (Tabell 3). Sheth et als (1988) 

indelning omfattar fyra fält i vilka tolv skolor är införda. Enligt författarna är indelningen 

av skolor i ekonomiska och icke-ekonomiska viktig, eftersom vikt vid ekonomiskt 

respektive icke-ekonomiskt perspektiv framhäver olika sätt att nå marknadsförings-

målen, säljarens eller köparens. Tidiga skolor inom marknadsföring har ett starkt 

ekonomiskt perspektiv, medan företrädarna för det icke-ekonomiska perspektivet 

framhäver att producenters eller konsumenters agerande inte kan förklaras enbart på 

basis av ekonomisk analys. Också sociala och psykologiska faktorer skall beaktas i 

studien av de olika aktörerna. 
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 Sammanfattning: skolor inom marknadsföringstänkande (Sheth et al., 1988:20) 

Perspektiv Icke-interaktiva 
perspektiv 

Interaktiva perspektiv 

Ekonomiskt perspektiv Produktorienterat, 
1900 - 1920-tal 

Funktionellt, 1910 - 1920-tal 

Regionalt, 1930-  

Institutionellt, 1910-tal 

Funktionalistiskt, 1950-  

Manageriellt, 1950-  

Icke-ekonomiskt 
perspektiv 

Köparbeteende, 1950- 

Aktivist, 1960- 

Makromarknadsföring, 1960- 

Organisationsdynamiskt, 
1960-  
 
Systemorienterat, 1960-  

Social växelverkan, 1960-  

 

Det produktorienterade tänkesättet inom det ekonomiska icke-interaktiva synsättet var 

rådande i början av 1900-talet. Enligt Sheth et al. (1988:36) utgår tänkesättet från att 

marknadsföringens uppgift är att bidra till att förflytta varor från producent till 

konsument, vilket innebär att marknadsföring skall koncentrera på objektet i 

transaktionen, dvs. produkten. Enligt representanterna för den produktorienterade 

skolan kan produkterna kombineras i relativt homogena kategorier i vilka samma 

marknadsföringsprocedurer och -tekniker kan utnyttjas för alla produkter i respektive 

kategori.  Många produktklassificeringssystem presenterades under perioden för den 

produktorienterade skolan. Parlin framlade år 1912 den första produktklassificeringen. 

Klassificeringen beskrivs av Gardner (1945:275-276) med hänvisning till Parlins artikel 

Department Store Report, Volume B (1912).  Parlin indelar varor i tre grupper under 

rubriken Womens´ purchase classified: varor som inhandlas dagligen (convenience 

goods), varor som inhandlas i fall av något överraskande (emergency goods), t.ex. 

läkemedel, samt varor som är viktiga, men av mindre akut karaktär (shopping lines), 

exempelvis kläder och torrvaror. Varor i den tredje gruppen beskriver Parlin som varor 

som kvinnan har på sin mentala shoppinglista, varor hon inte glömmer och som hon vid 

följande besök i affären granskar och jämför för att få full valuta för pengarna. Copeland, 

som oftast anges som grundare av den produktorienterade skolan, presenterar en 

kategorisering på basis av Parlins kategorier: dagligvaror (convenience goods), 

kapitalvaror (shopping goods) och specialvaror (specialty goods) (Copeland, 1923: 282-

284).  
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Dimensionen interaktiv – icke-interaktiv upptar grundläggande antaganden om 

marknadsföringens roll och mål. Det icke-interaktiva perspektivet är typiskt för de 

tidigaste skolorna inom marknadsföringstänkande i vilket en part i 

marknadsföringsprocessen, vanligtvis producenten, har en aktiv roll som påverkare av 

köparen. Perspektivet innebär att de icke-interaktiva skolorna primärt fokuserar på att 

övertala eller att sälja, medan de interaktiva skolorna fokuserar på utbyte eller relationer. 

De interaktiva – icke-ekonomiska skolorna avviker från de tidigare skolorna i och med 

att de intresserar sig för beteendevetenskaperna, socialt och psykologiskt inflytande i 

marknadsföring. Det interaktiva synsättet ser marknadsföring som en interaktiv process 

med relationer mellan producenter, olika kanaler och konsumenter (Sheth et al., 

1988:19,20-21,25).   

Trots kritiken av Sheth et als (1988) fokus på den teoretiska evalueringen av skolorna i 

stället för skolornas historiska utveckling framhåller Shaw et al. (2005:240), att Sheth et 

als (1988) verk är det mest omfattande om skolor inom marknadsföringstänkande. Shaw 

baserar sin periodisering av marknadsföringstänkandets historia på Sheth et als 

periodisering. Medan Sheth et al. (1988) utgår från perspektiven ekonomiskt – icke-

ekonomiskt och interaktivt – icke-interaktivt, utgår Shaw et al. (2005) från makro- 

respektive mikroperspektivet. Shaw et al. indelar marknadsföringstänkandets historia i 

fyra perioder (Tabell 4) med hänvisning till Wilkie et als fyra eror (Tabell 2) och placerar 

de förhärskande skolorna inom respektive period. Perioderna upptar 

marknadsföringstänkande före 1900, traditionell syn på marknadsföring 1900 - 1955, 

paradigmskifte mellan 1955 och 1975 samt utbyggt paradigm från 1975 till 2000 (Shaw 

et al., 2005:241,244-245). 
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 Sammanfattning: periodisering av marknadsföringstänkandets historia (Shaw et 
al., 2005) 

-1900 1900 - 1955 1955 - 1975 1975 - 2000 

Marknadsförings- 
tänkande före 
akademisk disciplin  

 

 

Traditionell syn på 
marknadsföring 

• Funktionella 
skolan 

• Produktorien-
terade skolan 

• Institutionella 
skolan 

 

Paradigmskifte 

• Marketing 
management 

• Marknads-
förings-
system 

• Konsument-
beteende 

• Makromark-
nadsföring 

• Utbyte 
(exchange) 

• Marknads-
föringens 
historia 

Utbyggt 
paradigm 

• Marketing 
manage-
ment 

• Utbyte 
(exchange) 

• Konsu-
mentbe-
teende 

 

Under perioden mellan 1900 och 1955 utvecklas i USA det traditionella sättet att närma 

sig marknadsföringstänkande. Bl.a. flyttningsrörelsen till städer, uppkomsten av 

nationella varumärken och kedjeaffärer samt ökad tidningsannonsering påverkar 

utvecklingen som bygger upp kontakterna mellan lantbrukare och stadsbor, tillverkare 

och partiaffärer samt partiaffärer och detaljister till vilka också varuhusen hör. Inom 

marknadsföringstänkandet framkallar detta de tre första sätten att vetenskapligt närma 

sig fenomen inom marknadsföring: att göra upp en förteckning över funktioner, att 

klassificera varor och att kategorisera institutioner (Shaw et al., 2005:259, 242). 

Paradigmskifte i Shaw et als periodisering omfattar perioden 1955-1975. Paradigmskifte 

innebär en övergång från traditionella skolor till nya moderna skolor, marketing 

management-synsättet, intresset för konsumentbeteende och marknadsföring som 

utbyte (Shaw et al., 2005:239,243). Utbyggt paradigm (Paradigm Broadening) gäller 

från mitten av 1970-talet framåt. Utbyggandet av paradigmet leder till en förgrening av 

marknadsföring i tre skolor: marketing management, utbyte och konsumentbeteende.  

Bl.a. Bartels (1974:74) framlägger att intresset för den behavioristiska disciplinen och för 

den mänskliga aspekten i marknadsföring ökar i slutet av 1950-talet.  
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Manageriella skolan, som i Shaw et als (2005) periodisering faller inom ramen för 

paradigmskifte och i Sheth et als (1988) klassificering placeras i det interaktiva 

ekonomiska fältet inom marknadsföringstänkande, hör till de grundläggande skolorna i 

utvecklingen av marknadsföring.  Marketing management-tänkesättet har dominerat 

marknadsföringstänkandet sedan 1950-talet.  Tänkesättet utgår från företagets 

beslutsfattande i frågor gällande marknadsföring. Den manageriella skolans betydelse 

kan framför allt ses i de begrepp som den introducerat: marknadsföringskoncept, 

segmentering, produktlivscykel och marknadsmix, vilket är ett av de mest centrala 

begreppen som den manageriella skolan lanserat. Borden (1964) framhäver att han 

använt begreppet marketing mix eller marknadsmix sedan slutet av 1940-talet. 

Begreppet antogs av McCarthy (1960), som på 1960-talet inom ramen för begreppet 

myntade det sedermera vedertagna och också kritiserade begreppet de 4 P:na: produkt, 

pris, plats och påverkan som företagsledningen kan styra för att nå ställda mål. 

Marknadsmix innebär synen på marknadsföring som en integrerande process mellan 

flera olika funktioner. Sheth et al. (1988:25,97) kritiserar emellertid den manageriella 

skolan för att ha tappat intresset för marknadsföringsteori på bekostnad av praktik.  

Den fjärde perioden i Shaw et als (2005) periodisering, det utbyggda paradigmet, medför 

bl.a. att intresset för konsumentbeteende stärks och det sociala ekonomiska ansvaret blir 

större. Bl.a. forskning i ritualer och symbolism (Rook & Levy, 1983) samt konsumtion 

som baserar på njutning och välbehag (Hirschmann & Holbrook, 1982) inleds. Detta 

åsidosätter i viss mån den kvantitativa forskningen och väcker intresse för kvalitativ 

forskning.  Forskarna intresserar sig också för interkulturella frågor och frågor kring 

subkulturer (McCracken, 1987). Shaw et al. (2005:239,243) framlägger att i och med 

utbyggandet av paradigmet går fokus i marknadsföringstänkande över från fokus på 

affärsaktiviteter till fokus på olika former av mänsklig aktivitet med anknytning till 

allmänt eller socialt utbyte. Social växelverkan karaktäriserar också det interaktiva icke-

ekonomiska perspektivet i Sheth et als (1988) periodisering av 

marknadsföringstänkandet från 1960-talet framåt. 

I början på 1970-talet uppstår en alternativ syn på marknadsföring som baserar på att 

skapa och styra relationer (Grönroos, 1999:328).  Termen relationsmarknadsföring 

(relationship marketing) var inte i allmänt bruk förrän den myntades i USA av Berry 

(1983). Element från relationsperspektivet är särskilt påfallande i två 

forskningsinriktningar, Nordiska skolan inom tjänstemarknadsföring (Nordic School of 

Services) samt den från Sverige härstammande IMP-gruppen (Industrial Marketing 
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and Purchase). Enligt Grönroos (1999:328) har den filosofiska hörnstenen inom båda 

skolorna varit att marketing management skall bygga på relationer, inte enbart 

transaktioner. Enligt Gummesson (1998:22) spelar relationer, nätverk och interaktion 

en viss roll också i traditionell marketing management, marknadsmixteori eller de 4 P: 

na. 

Som jag ser det, står de nya synsätten med fokus på relationer och interaktion samt 

kundens roll i marknadsföringen för en förändring i sättet att uppfatta marknadsföring, 

en utveckling från en snäv syn med produktion och distribution av varor från producent 

till konsument som företagets kärnfunktion till att omfatta hela företaget och vara en del 

av företagets strategi. Så tidigt som i slutet av 1950-talet framlägger McKitterik (1957:78) 

tanken, att marknadsföringsfunktionens huvudsakliga uppgift inom ramen för 

managementkonceptet inte är att få kunderna att göra vad som passar 

affärsverksamheten, utan att få affärsverksamheten att anpassa sig till kundernas 

intressen.  Också Levitt (1960:55-56) framhäver insikten om vikten av att fokusera på 

kunden och utgå från att tillgodose kundens behov. Intressant är, att så tidigt som i 

början av 1900-talet, då det produkt- och produktionsinriktade tänkesättet var rådande, 

var Shaw (1912:704-706,764) bland de första som vid sidan om vikten av produktion 

framlade vikten av att ta reda på kundens behov och önskemål i fråga om distribution 

och försäljning, trots att distribution var det mest akuta problemet oavsett insikten om 

den växande befolkningen och den därmed ökande efterfrågan på produkter.  

Samhällets och övriga omständigheters inverkan på marknadsföringstänkande framhävs 

av bl.a. Bartels (1976), Dowling (1983) och Kortti (2003). Bartels (1976:1) framhäver 

marknadsföringens utveckling under 1900-talet som resultat av omständigheterna. Den 

industriella produktionen ökar, uppfinningar skapar nya produkter, såväl befolkning, 

utbildning som personlig inkomst ökar och nya och större marknader erbjuder så gott 

som obegränsade möjligheter. Samma omständigheter som framkallade 

marknadsföringens utveckling skapade stommen till marknadsföringstänkandet som 

sedermera utvecklats. Enligt Bartels (1974:73-76) flyttades fokus i marknadsföring över 

från makronivå med fokus på distribution och den ekonomiska disciplinen till mikronivå 

via fokus på företagets ekonomi och styrning av elementen i marknadsmixen till 

kundfokus, socialt ansvar och icke-vinstbringande verksamhet.    

Sammanfattningsvis kan konstateras, att såväl Kotler (1972), Sheth et al. (1988) som 

Shaw (2005) framlägger att marknadsföringstänkande och marknadsföring är 

produktions- respektive produktorienterade fram till 1950-talet. Sheth et al. placerar 
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marknadsföring inom det ekonomiska icke-interaktiva synsättet fram till mitten av 

1900-talet och Bartels (1974) och Wilkie & Moore (2003) framlägger att marknadsföring 

existerade inom ramen för företagets ekonomi och var produktorienterat med vikt vid 

distribution av varor fram till mitten av 1950-talet. Kotler (1972) och Keith (1960) 

framhäver att kärnan i marknadsföring utgörs av försäljning fram till 1950-talet. Det 

centrala under 1900-talets första hälft i såväl tänkesätt som praxis är detsamma: 

marknadsföring är en del av företagets ekonomi och fokus ligger på produktion, 

produkter och distribution, och marknadsföring är endast ett led mellan produktion och 

distribution, dvs. försäljning.  

Från 1950-talet framåt ses marknadsföring inom olika skolor som en manageriell, men 

också som en social eller behavioristisk process (Sheth et al., 1988; Wilkie et Moore, 

2003; Shaw et al., 2005). Shaw et al. (2005) talar om paradigmskifte, som inleds kring 

mitten av 1900-talet: produktfokus och det manageriella perspektivet upptar 

småningom kundfokus som innebär att marknadsföringstänkande omfattar både 

affärsaktiviteter och aktiviteter som har att göra med mänskligt beteende. Sheth et al. 

(1988:20) framlägger att marknadsföring är en interaktiv process mellan producenter 

och kunder. Sheth et al. konstaterar vidare, att produktorienterade skolor med 

ekonomiskt och icke-interaktivt perspektiv är förhärskande under 1900-talets första 

decennier, medan skolor med fokus på social växelverkan och icke-ekonomiskt 

interaktivt perspektiv växer fram fr.o.m. 1960-talet. Kotler (1972) framhåller att fokus i 

marknadsföring under 1900-talet gått över från fokus på handel med varor via 

manageriellt fokus till socialt fokus. Wilkie & Moore (2003) sammanfattar utvecklingen 

av marknadsföring från att vara en manageriell funktion till en del av behavioristiska 

vetenskaper och diversifierad i olika discipliner. Marknadsföringens historia anknyter 

såväl till samhällsutvecklingen (Bartels, 1974) som den ekonomiska utvecklingen 

(Dowling, 1983) i samhället, och marknadsföringstänkandet anknyter till den historiska 

kontext i vilken tänkandet uppkommit.  

Såväl Hollander et al. (2005) som Nevett et al. (1994) framlägger att 

marknadsföringstänkande och -praxis skall studeras tillsammans i en historisk studie. 

Jag utgår således från att marknadsföringstänkande och marknadsföring påverkat och 

påverkar varandra ömsesidigt, varför jag inte skiljer på dem i min studie. I studien 

representerar Stockmanns tidningsannonsering från ett sekel, praxis, dvs. reklam som 

en del av marknadsföring. Slutsatser om marknadsföringstänkandets utveckling kan 

därmed dras på basis av förändringarna i elementen i annonserna. 
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I följande avsnitt granskas den andra teoretiska referensramen för studien, definitioner 

av marknadsföring. 

2.2 Definition av marknadsföring – olika epoker, olika perspektiv 

Definitioner av marknadsföring under olika tider utgör den andra teoretiska 

referensramen inom vilken uttryck för förändringar i marknadsföringstänkande i 

annonserna i denna studie granskas. Tillsammans med perspektiven inom ramen för 

skolor inom marknadsföring bidrar definitionerna till att skapa en bild av, hur fokus i 

marknadsföringstänkandet har utvecklats. 

Enligt Grönroos (1989:53) har American Marketing Association (AMA) traditionellt 

auktoriserats att definiera vad marknadsföring är, vilket ingalunda utesluter att flera 

forskare begrundat begreppet ur olika synvinklar. För att beskriva utvecklingen 

framläggs definitioner från olika tider kronologiskt i tabell 5. 
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 Definitioner av marknadsföring: förändring i tänkesätt  

AMA, 1948, NAMT, 1935 “Marketing is the performance of business activities that direct the 
(i Keefe, 2004:17)  flow of goods and services from producer to consumer or user.” 
 
AMA, 1960  “Marketing is the performance of business activities that direct the 
(i Keefe, 2004:17) flow of goods and services from producer to consumer or user.” 
 
Kotler, 1972                           “The core concept of marketing is the transaction. A transaction  
(i Kotler, 1972:53)                   is the exchange of values between two parties.“ 
 
AMA, 1985 “Marketing is the process of planning and executing the  
(i Keefe, 2004:17) conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, 

and services to create exchanges that satisfy individual and 
organizational objectives.” 

 
Calonius, 1986                      “Marketing is a set of human activities directed at facilitating and  
(i Marketing Theory,2006, consummating exchanges of promises.” 
6(4):426) 
 
Kotler, 1986 “Marketing is the task of arranging need-satisfying and profitable  
(i Kotler et al., 1986:12) offers to target buyers.” 
 
Grönroos, 1989 “Marketing is to establish, develop and commercialise long-term  
(i European Journal of  customer relationships, so that the objectives of the parties 
Marketing, 1989,23(1):57)      involved are met.  This is done by a mutual exchange and keeping 

of promises.” 
 
Kotler, 1991 “Marketing is a social and managerial process by which  
(i Kotler, 1991:10) individuals and groups get what they need and want through 

creating and exchanging products of value with others.” 
 
Gummesson, 1998 ”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter  
(i Gummesson, 1998:16) relationer, nätverk och interaktion i centrum. Relationer 

förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med 
varandra. ” 

 
AMA, 2004 “Marketing is an organizational function and a set of processes for  
(i Keefe, 2004:17) creating, communicating and delivering value to customers and 

for managing customer relationships in ways that benefit the 
organization and its stakeholders.” 

 
Grönroos, 2006 “Marketing is a customer focus that permeates organizational  
(i Marketing Theory, 2006, functions and processes and is geared towards making promises  
6(4):407) through value proposition, enabling the fulfillment of individual 

expectations created by such promises and fulfilling such 
expectations through support to customers’ value-generating 
processes, thereby supporting value creation in the firm’s as well 
as its customers’ and other stakeholders’ processes.” 

 
AMA, 2007 “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for  
(i Journal of Public Policy, creating, communicating, delivering, and exchanging offerings  
2007, 26(2):243) that have value for customers, clients, partners, and society at 

large.” 
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AMA grundades år 1937 genom en sammanslagning av National Association of 

Marketing Teachers (NAMT) och American Marketing Society (AMS).  AMA:s första 

definition av marknadsföring från år 1948 (AMA, 1948:209) sammanfaller i praktiken 

med NAMT:s definition (Keefe, 2004:17). AMA:s reviderade definition från år 1960 

(AMA, 1960:15) upptar inget nytt jämfört med definitionen från år 1948, och 

definitionen från år 1985 sammanfaller i stort med den från år 1960. I definitionen från 

år 2004 (Keefe, 2004:17) är de mest betydande skillnaderna jämfört med definitionen 

från 1985 framhävandet av kundrelationer och explicit omnämnande av kommunikation 

och förmedlande av värde åt kunden som en del av marknadsföring. I AMA:s definition 

från år 2007 (AMA, 2008) är tre aspekter värda att iaktta jämfört med definitionen från 

år 2004. För det första har marknadsföring som process eller processer bibehållits i 

definitionen. För det andra har marknadsföring som förmedlare av värde till kunder 

ersatts med utbyte av erbjudanden av värde, inte enbart för kunder, utan också för 

klienter, partner och samhälle överlag, och för det tredje har styrning av 

kundrelationer utelämnats.  

AMA:s äldsta officiella definition (1948) framhäver producenten som självständig aktör 

och konsumenten som självständig mottagare av det som producenten erbjuder. Mellan 

dessa existerar ingen annan relation än den färdiga produkten (varan eller tjänsten). 

Marknadsföringens roll är enligt definitionen därmed att förmedla produkten till 

konsumenten, vilket anknyter till karaktären av marknadsföringstänkande i de tidiga 

skolorna inom marknadsföring med fokus på produkten. Definitionerna från åren 1985, 

2004 respektive 2007 upptar alla marknadsföringens processkaraktär. Värdebegreppet 

finns i de två sistnämnda. I båda är det emellertid endast företaget som skapare av värde 

som beaktas, vilket innebär ett steg tillbaka mot produktfokus. I definitionen från år 

2004 gäller det för företaget att skapa, kommunicera och förmedla värde till kunden, 

medan i definitionen från år 2007 upptas också utbyte av erbjudanden av värde för 

kunden, exchanging offerings that have value for customers. Det gäller emellertid 

implicit det värde som skapats av företaget, som sedan kommuniceras och levereras till 

kunderna. Definitionen avser således inte kunden som skapare av värde, varken ensam 

eller tillsammans med företaget.  

Grönroos (2006) framlägger kritik mot de nya elementen i AMA:s definition från år 

2004: kundvärde, marknadsföring som styrande av kundrelationer samt 

marknadsföring som organisatorisk funktion.  Grönroos (2006:398-399) framhäver att 

begreppet värde i AMA:s definition utgår från ett i produkten inbyggt värde, value-in 
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exchange, inte från det värde kunden upplever i bruket av produkten, customer-

perceived value eller value-in-use. Detta värde skapas av kunden och ibland tillsammans 

med kunden, och kan således inte erbjudas färdigt av producenten. Enligt Grönroos 

skapas verkligt värde, real value, för kunden i kundens värdeskapande process, medan 

förslag till värde, value propositions, kan framläggas av producenten. Grönroos 

(2006:403-404) anser kundrelationskonceptet i sig vara motiverat som ett element i 

definitionen av marknadsföring, men framhäver, att endast kunden kan bestämma, 

huruvida en relation existerar eller inte. Likaså framlägger Grönroos att marknadsföring 

enligt AMA:s tidigare definitioner, som också i definitionen från år 2004, ses som en 

funktion bland andra funktioner i organisationen. Enligt Grönroos påvisar såväl 

tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring som IMP-synen på business to 

business-marknadsföring inom nätverk, att marknadsföring inte kan betraktas som en 

funktion. Grönroos framhäver marknadsföringens interaktionskaraktär och synen, att 

alla inom företaget verkar som marknadsförare och hänvisar till Gummesson (1991:30) 

som talar om marknadsförare på deltid respektive heltid, part-time and full-time 

marketers.   

Den utveckling i tänkesätt som skett under 1900-talet, förändringen i synen på de olika 

aktörernas roll och marknadsföringens mål, tar sig väl uttryck i Grönroos (1989:57) 

definition av marknadsföring från år 1989. I definitionen är kunden och växelverkan 

mellan kund och företag utgångspunkten, inte företaget som subjekt i enkelriktad 

kommunikation. Definitionen baserar på interaktions- eller nätverkssynen inom 

industriell marknadsföring, Nordiska skolans tjänstemarknadsföringssyn samt 

löfteskonceptet i köparbeteendeforskningen, som introducerades av Calonius 

(1986:522). I bakgrunden för Calonius definition ligger Kotlers (1972:48) syn på det 

enligt Kotler centrala i marknadsföring, utbyte. Utbyte ser Kotler (2003) som en process, 

vars mål är att erhålla önskad produkt genom att erbjuda något i stället: Exchange, which 

is the core concept of marketing, is the process of obtaining a desired product from 

someone by offering something in return (Kotler 2003:12).  Kotler talar om att utbyta 

värden, Calonius om att utbyta löften, vilka enligt min mening omfattar och delvis också 

utgör värden. 

I definitionen av marknadsföring från år 2006 (2006:407) framlägger Grönroos, 

utgående från Calonius definition, en definition av marknadsföring som han kallar 

promises management definition, i vilken utöver avgivande av löften, framhävs 

marknadsföringens processkaraktär. Redan Bartels (1976) framlägger att 
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marknadsföring är en fortgående process, inte enskilda åtgärder eller evenemang.  Synen 

på marknadsföring som utbyte och marknadsföringens processkaraktär framläggs också 

i AMA:s definitioner från 1984, 2004 och 2007.   

Cooke et als (1992) studie av marknadsföringens historia mellan åren 1920 och 1980 

baserar på tidigare forskares definitioner av marknadsföring. Enligt Cooke et al. 

(1992:17-18) har definition med perspektiv på ekonomisk nytta förekommit under alla 

studerade decennierna. Konsumentfokus tar sig uttryck i definitioner av marknadsföring 

från 1950-talet framåt, och ökar i vikt på 1960- och 1970-talet. Samhällsperspektivet 

identifieras enligt Cooke et al. för första gången på 1930-talet och återigen på 1950-talet, 

medan det blir vanligt på 1970-talet. Det manageriella perspektivet antas på 1950-talet. 

En ny era i tänkesätt inleds på 1980-talet genom framhävandet av kund- och 

relationsorienterad marknadsföringsfilosofi. Cooke et al. (1992:18) konstaterar att 

definitionerna förändras p.g.a. förändring i omgivningen, större kunskap eller en 

kombination av båda. 

Definitionen av marknadsföring under olika tider antyder hur marknadsföringens 

karaktär och roll uppfattats. I början på 1900-talet ses marknadsföring som en del av 

företagets ekonomi.  Fokus i definitionerna ligger på marknadsföring som distribution 

av varor. Senare uppfattas marknadsföring som ett led mellan produktion och 

distribution, dvs. försäljning. Under 1900-talets andra hälft framhävs kundperspektiv, 

relationer och interaktion. Definitionerna har gått från producent- och 

produktperspektiv via företagsperspektiv till kund- eller konsumentperspektiv. 

Kotler (2004:16) framlägger i en intervju om definitionen av marknadsföring, att 

marknadsföring på 1960-talet primärt fokuserar på konsumentmarknaden och betonar 

kraftigt massmarknadsföring. På 1970- och 1980-talet byggs marknadsföring ut till att 

omfatta varor, tjänster, idéer, personer, platser, organisationer och information. 

Marknadsföring har gått över från fokus på massmarknader till fokus på 

marknadssegment och ytterligare till fokus på en-till-en-kundrelationer. 

Marknadsföring går småningom över från transaktionsinriktning till individuella 

kundrelationer  

Förändringarna i definitionerna avspeglar utvecklingen av marknadsföringstänkandet, 

vilket innebär förändringar i karaktären av fokus på produkt respektive kund. I denna 

studie söks svar på frågan, hur Stockmanns tidningsannonsering reflekterar 

förändringar i marknadsföringstänkande, genom att studera fokus i annonserna, dvs. 



 29 

karaktären av produktens respektive kundens roll och relationen mellan produkt och 

kund som dessa tar sig uttryck i karaktären av annonserade produkter och vädjan för 

produkterna samt de element som vädjan består av.  

I följande avsnitt granskas den tredje referensramen för studien, reklam som en del av 

marknadsföring.  

2.3 Reklam som en del av marknadsföring 

I detta avsnitt granskas synen på reklam, reklam i relation till samhällsutvecklingen samt 

periodisering av reklam och marknadsföring. Leiss et als (1986, 1990, 2005, 2018) 

periodisering av reklam och marknadsföring i USA och Heinonen et als (2001) 

periodisering i Finland presenteras. Därefter studeras de från periodiseringen härledda 

reklamens basformat. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen i 

studien samt verktygen för analysen av annonserna.  

Reklam ses av tidigare forskare som affärsverksamhet med säljaren och säljandet i fokus, 

som företagets funktion och en del av marknadsmixen, som information, som 

(opersonlig) kommunikation, som social kommunikation eller masskommunikation, 

eller som en del av ekonomi, samhälle och kultur. Kotler (1997), Murphy et al. (1993) och 

de Pelsmacker et al. (2005) betraktar marknadsföring, och reklam som en del därav, som 

företagets funktioner. Kotler (1997:604) ser reklam som en del av företagets 

marknadskommunikation vid sidan av sales promotion, pr, personlig försäljning och 

direktmarknadsföring. Reklam är enligt Kotler vilken som helst betald form av 

opersonlig presentation och promotion av idéer, varor eller tjänster av en identifierad 

sponsor. Också de Pelsmacker et al. (2005:3,5) utgår från företagets verksamhet och 

marknadsmixens instrument, de fyra P:na. Pelsmacker definierar reklam som opersonlig 

masskommunikation som utnyttjar media och betalas av en klart identifierbar sändare 

(ett företag), som också bestämmer om innehållet i reklamen. Enligt Murphy et al. 

(1993:24) faller reklam inom ramen för företagets kommunikationsfunktion. Bovée et al. 

(1992:7) framlägger att reklam innebär kommunikation av opersonlig information, 

vanligen betald och övertalande till karaktären, som gäller produkter (varor och tjänster) 

eller idéer, förmedlad av identifierbara sponsorer via olika medier.  

Pollay (1984:73) definierar reklam som kommunikation och indelar reklamens 

kommunikativa funktion i informativ och transformativ. Den informativa funktionen 

förmedlar till konsumenten eller kunden något om produktens egenskaper, medan den 

transformativa innebär en strävan att förändra konsumentens attityder till bl.a. 
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konsumtionsmönster och livsstil. Schudson (1984:207,239,241) konstaterar att reklam 

har en nyttig informationsfunktion, särskilt i fråga om prisreklam och starkt informativa 

annonser. Reklam kan ge information om produkters tillgänglighet, men reklam är 

endast en faktor som påverkar konsumentens val. Enligt Schudson kan reklam inte skapa 

nya behov, men reklam kan bidra till att tillgodose gamla på ett nytt sätt och således 

påverka konsumenterna och konsumtionstrenderna, dvs. snarare stärka 

konsumtionstrenderna än skapa dem.   

Heinonen et al. (2001:13-17) ser reklam omfatta olika perspektiv: betald information, 

kultur, social kommunikation och ekonomisk verksamhet. Reklam är också avspeglare 

av respektive tidevarv. Kortti (2003:90) betraktar reklam som en del av marknadsföring, 

men också som en del av ekonomi, samhälle, socialt liv och kultur. Heinonen et al. (2001) 

beskriver reklamens utveckling i Finland som en del av det finländska ekonomiska livet 

och den finländska kulturen genom att betrakta utvecklingen i relation till 

samhällsutvecklingen. Enligt Heinonen et al. (2001:303) återspeglar den finländska 

reklamens historia en dynamisk samhällsutveckling till vilken också reklamen för sin del 

bidragit. Författarna indelar samhällsutvecklingen i Finland ur ekonomiskt perspektiv i 

sex perioder och ur konsumtionsperspektiv i fyra. En sammanfattning av 

periodiseringen framläggs i tabell 6. 

 Finländska samhällsutvecklingen ur ekonomiskt perspektiv och 
konsumtionsperspektiv (Heinonen et al., 2001)     

Period Ekonomiskt 
perspektiv 

Konsumtionsperspektiv 

1700-1917 Tidig historia  

1917-1939 Modernare 
agrarsamhälle 

1920 - 1940 Början av modernt 
konsumtionssamhälle kring 1930-talet 

1939-1950 Krigsekonomi och 
reglering 

1940 - 1955 Krig, livsmedelsreglering 

1950-1970 Uppbyggande av 
välfärdssamhälle 

1955 - 1975 Ungdomskulturen, privatkonsumtionen 
fördubblas 

1970-1990 Åren av ökad välfärd 1975 - 1995 Konsumtionssamhälle 

1990-
2000 

Globaliseringens 
årtionde 
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Övergången från ett agrarsamhälle till ett industrisamhälle innebar stora förändringar i 

reklamen såväl i fråga om vad som annonserades som hur det annonserades. Trots den 

spirande industrin hörde Finland länge till de främsta agrarländerna i Europa. Ännu på 

1920- och 1930-talet fick sextio procent av befolkningen sin utkomst från jord- och 

skogsbruk och endast en femtedel bodde i städer. Traditionella företag inom trä- och 

metallindustrin började utveckla produkter för den växande 

konsumtionsvarumarknaden och livsmedelsindustrin kom i gång på 1930-talet 

(Heinonen et al., 2001:24-26,46). I Finland fördubblades den privata konsumtionen 

under 1900-talets första hälft och under perioden 1952 - 1975 fördubblades den åter. På 

1950-talet var 60 procent av den förvärvsarbetande befolkningen löntagare, medan 

siffran under de två följande decennierna steg till närmare 80 procent (Heinonen, 

2001:14,17; Ilmonen, 1993:39-43).  

Fritidskonsumtionen blev mera framträdande på 1920- och 1930-talet. Resandet och 

trafiken ökade, och de första tecknen på populärkultur kunde iakttas. Den år 1965 

införda fyrtio timmars arbetsveckan jämte årssemester skiljde klart på arbete och fritid. 

Tid för exempelvis fritidsintressen sparades bl.a. genom köp av livsmedel och färdigmat 

(Heinonen et al., 2001:50,73,148-149). Mot slutet av seklet ökade reklamen för 

produkter med anknytning till fritid, hobbyer och resande.  

Reklam som masskommunikation anknyter nära till mediernas utveckling. I den 

betydelse reklam uppfattas idag är tryckt reklam i tidningar och reklamblad de äldsta 

reklamformerna. Tryckt reklam följer särskilt tidningspressens utveckling och den 

tekniska utvecklingen inom tryckkonsten. Bovée et al. (1992:16-17) konstaterar att 

tidningspressen föddes i Västeuropa i skiftet av 1500- och 1600-talen och tjänade i första 

hand handelsmännens och den tillverkande industrins behov av information. Goodrum 

et al. (1990:8) framhåller att de tidiga annonserna hade karaktären av meddelanden och 

var till innehållet informativa. Enligt Heinonen et al. (2001:81) var dagstidningen på 

1800-talet sin tids nya medium. Hjerppe (1979:53,168-171) och Kähkönen (1980:15-16, 

19) framlägger att tidningspressens allt starkare ställning i det finländska samhället 

fr.o.m. 1870-talet för sin del bidrog till reklamens betydelse och utveckling. Det år 1864 

grundade Hufvudstadsbladet var länge Finlands största dagstidning och ledande 

annonsmedium.  

Vid sekelskiftet 1800 - 1900 var annonsörerna i Finland huvudsakligen lokala företag 

som Stockmann. Stockmann hör till pionjärerna inom den finländska reklamen, särskilt 

tryckt tidningsreklam (Sarantola-Weiss, 2012:285). Stockmanns äldsta tryckta annons 
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som påträffats är från år 1869, sju år efter grundandet av varuhuset. Annonsen är 

publicerad i Helsingfors Tidningar och omfattar reklam för diverse hushållsartiklar. 

Tryckta reklamblad som annonsmedium utnyttjade Stockmann så tidigt som år 1920 

under den första Finska Mässan, då varuhuset distribuerade reklamblad från flygplan, 

vilket väckte stort uppseende (Damstén, 1937:231).  

Kähkönen (1980:35,37,41) framlägger att Stockmann under hela sin verksamhet har hört 

till de största tidningsannonsörerna inom detaljhandeln i Finland. Stockmann var 

tillsammans med Elanto och andelsaffärerna föregångare också i skyltfönsterreklam i 

början på 1920-talet. Sarantola-Weiss (2012:285) framlägger att Stockmann redan på 

1920-talet hade en egen reklamavdelning, som drog upp linjerna för hela företagets 

marknadsföring och verkade samtidigt som varuhusgruppens egen reklambyrå. Modern 

marknadsföring och reklam tog form hos Stockmann, såsom i Finland överlag, först 

kring decennieskiftet 1950 - 1960, då ett större utbud av varor medförde hårdare 

konkurrens (Sarantola-Weiss, 2012:285,287-288).   

Bovée et al. (1992:143) framhäver att samhället vi lever i kraftigt påverkar såväl vår 

livssyn som vårt sätt att uppleva och uppfatta företeelser och slutligen också vilka 

produkter vi köper. Enligt Frith (1998:3) anger reklam inte något enbart om de 

produkter vi konsumerar, utan också om den kultur som produkterna representerar.  

Pollay (1978:63-64) framlägger att reklam både reflekterar och kommunicerar kulturella 

värden. Leiss et al. (1986:3-4) talar om reklam som en privilegierad form av diskurs i det 

moderna samhället, en diskurs om bl.a. människorelationer, familjerelationer, känsla av 

lycka och belåtenhet, könsroller, överflöd, övertalande och personlig autonomi. 

Kortti (2003:94) konstaterar att reklam återspeglar rådande förhållanden och 

reflekterar den verklighet människor önskar sig eller drömmer om. Enligt Leiss et al. 

(1986:123-127,143-145) spelar reklamindustrin en särskild roll i de sociala relationerna i 

modernt samhälle. Reklam antar den sociala strukturen av varumarknaderna och är en 

kommunikationsaktivitet genom vilken social förändring förmedlas och inom vilken 

dylik förändring kan iakttas. Reklam är således också ett budskapssystem om varors 

sociala betydelse. Leiss et al. (1990:5) framlägger att reklam är social kommunikation 

och en väsentlig del av det moderna samhället, medan Uusitalo (1988:21) konstaterar, 

att nyttigheterna i varje samhälle har en tudelad uppgift, att tillgodose individens 

materiella behov och att förmedla symbolisk och social betydelse. 
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Utvecklingen i marknadsföringstänkandet och därmed förändringarna i fokus på 

produkt respektive kund indikerar, utöver förändring i karaktären av argumenteringen 

och det sätt på vilket argumenten framläggs, karaktären av relationen mellan sändare 

och mottagare, och påvisar såväl kundens vikt och betydelse i kommunikationen som 

produktens roll för kunden. Klassisk marknadskommunikation är enkelriktad, 

information given på sändarens initiativ, vilket innebär övertalande och 

transaktionsinriktad strävan till att ändra mottagarens attityder (de Pelsmacker et al., 

2001:3,9-10). Infallsvinkeln i budskapet återspeglar tyngdpunkten i kommunikationen, 

huruvida det är sändaren, produkten i sig eller mottagaren som ligger i fokus. I synen på 

reklam som en del av marknadskommunikationen beskrivs reklamens uppgift i 

Stockmanns strategi redan på 1930-talet enligt följande: ” De ansvariga för reklamen 

har i uppgift att skapa företaget en plats i kundernas hjärta” (Sarantola-Weiss, 

2012:285). I kärnan av formuleringen ligger kunden och relationen mellan kunden och 

företaget.  

Leiss et al. (1986:30-32,47-49) framlägger att marknadsföring till följd av 

industrisamhällets större utbud av varor, högre inkomster och ökad fritid allt mera 

kunnat ägna sig åt att fokusera på att tillgodose andra än basbehov. Detta innebär att 

budskap om nödvändighetsartiklar, exempelvis mat, kan placeras i mera omfattande 

transformativa budskap, vilka senare kulminerar i livsstil. Reklamens informativa 

funktion är att ge information om tillverkade produkter för att underlätta konsumentens 

beslutsfattande. Den transformativa funktionen har som mål att ändra konsumentens 

attityder till produkter och varumärken, vilket ställer konsumenten eller kunden i 

nyckelposition i budskapssystemet. Kortti (2003:65) framhåller att den finländska 

konsumenten åtminstone i viss mån redan på 1960-talet kunde överväga, huruvida 

respektive produkt var lämplig för hen såväl socialt som med tanke på livsstil. Detta 

fastän konsumtionen inte ännu var så fragmenterad trots det ökade varuutbudet.  

Enligt Heinonen et al. (2001:77) framläggs en av de första definitionerna av reklam i 

Finland av Raula (1947:12): Med reklam avses verksamhet som med hjälp av olika 

indirekta tekniska medel strävar till att få flera personer samtidigt att göra affärer 

med annonsören. (Mainonnalla tarkoitetaan toimintaa, joka erilaisia välillisiä 

teknillisiä keinoja käyttämällä pyrkii samanaikaisesti saattamaan useita henkilöitä 

kaupantekoon mainostajan kanssa).  Hemánus (1980:132) definierar reklam som 

masskommunikation bekostad av affärsföretag i syfte att påverka mottagarna på ett 

för företagarna önskvärt sätt: att öka åtgången av varor och tjänster. (Mainonta on 
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liikeyritysten kustantamaa joukkotiedotusta, jolla pyritään vaikuttamaan 

vastaanottajiin yrittäjien haluamalla tavalla: lisäämään tuotteiden ja palvelusten 

menekkiä.). 

I såväl Raulas som Hemánus definitioner är företaget och produkten kärnan i reklam och 

marknadsföringstänkande. Synen ligger nära marknadsföringstänkandet från början av 

1900-talet, marknadsföring som distribution eller som förmedlare mellan tillverkare och 

konsument eller kund. Hemánus (1980:9) ser som bästa alternativet att skilja på annons 

och reklam så, att reklam uppfattas som den del av den totala 

marknadsföringsprocessen, vars resultat enskilda annonser är. Detta betraktelsesätt 

utgår jag från. Annonserna i min studie betraktas som resultat av 

marknadsföringsstrategin och den därpå baserande reklamstrategin, vilket innebär att 

annonserna avspeglar förändringar såväl i reklam som i marknadsföringstänkande. 

2.3.1 Reklamens basformat - från produktnytta till livsstil  

För min studie av hur marknadsföringstänkande och reklam reflekteras i Stockmanns 

annonser under hundra år ger Leiss et als (2005) periodisering av marknadsföring och 

reklam i USA under perioden 1890 - 2000 en konkret teoretisk referensram för analys 

av Stockmanns annonser. Periodiseringen utgör grunden för val av variabler i analysen, 

emedan reklambudskapet under olika tider kommuniceras till mottagarna genom till 

karaktären olika element i de metaforisk-emotionella temana och föremålens kulturella 

ram.   

Trots att dagens konsumtionssamhälle erbjuder mycket fler produkter än tidigare, har 

det ett grundläggande gemensamt drag med tidigare samhällen: materiella objekt som 

producerats för konsumtion tillgodoser inte enbart omedelbara behov, utan verkar också 

som markörer och kommunikatörer mellan individer i sociala grupper.  Enligt Leiss et 

al. (1986:59) är de flesta konsumentprodukterna (consumer product) en kombination av 

två slags karaktärsdrag, fysiska och tillskrivna. Leiss et al. (2005:4-5,233-234) 

framlägger att i konsumtionssamhället är konsumenten inte produkten kärnan i 

budskapssystemet kring konsumtion. Detta innebär att konsumtion är en social process, 

som baserar på människors behov av att ställa sina val i relation till andras, dvs. den 

intersubjektiva aspekten i konsumtionen. Kotler (2003:183-184,191) framlägger att 

kulturer, subkulturer och social klass är särskilt viktiga i köpbeteendet som påverkas av 

varierande referensgrupper, familj, sociala roller och status.  
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I tabell 7 framläggs Leiss et als (2005:22) periodisering av utvecklingen av 

marknadsföring, reklam och medier i USA samt från periodiseringen härledda 

reklamens basformat, produktinformationsformat, produktbildsformat, personifierat 

format och livsstilsformat. 

 Utvecklingen av marknadsföring, reklam och media i USA samt reklamens 
basformat (Leiss et al., 2005:22) 

 

I Leiss et als periodiseringar från åren 1986, 1990 och 2005 är den innehållsmässiga 

periodiseringen genomgående densamma. Leiss et als senaste periodisering av 

utvecklingen från år 2018 avviker innehållsmässigt mycket lite från tidigare 

periodiseringar. Största skillnaden finns i den tidsmässiga periodiseringen.  För min 

studie är den tidsmässiga periodiseringen emellertid av mindre betydelse. Den 

innehållsmässiga periodiseringen är däremot central, eftersom den utgör grunden för 

bedömningen av förändringarna i produkternas kulturella ram och de metaforisk-

emotionella temana. Dessa upptar elementen för studien av förändringarna i reklamens 

karaktär och därmed marknadsföringstänkandet. 

I tabell 8 framläggs de punkter på vilka Leiss et als periodisering från år 2018 skiljer sig 

från tidigare periodiseringar. I tabellen är skillnaderna markerade med kursivering och 

fett typsnitt.  

 

Period  1890      -      1910 1920     -     1940 1950     -     1960 1970     -     1980 1990     -     2000

Reklammedium Tryckta medier, Radio Television Television Mediamix
tidningar, tidskrifter

Marknadsförings- Rationell Icke-rationell, Behavioristisk Segmenterande Antropologisk

strategi symbolisk

Reklamstrategi Nytta Produktsymboler Personifiering Livsstil Demassifiering

Element i Produktegenskaper, Produktegenskaper Produkt Produkt Brand image

reklamen pris, bruk Symboliska attribut Person prototyp Aktivitet: Mediavärldens

person-omgivning nischer

Metaforisk- Kvalitet, nytta Status,familj,hälsa, Glamour,romans, Fritid, hälsa, Autenticitet, medelpunkt

emotionella teman vit magi, sensualitet; grupper,vänskap för uppmärksamhet, 

i reklamen socialt anseende svart magi, reflexivitet, mångfald,

självtransformation transformation av objekt

Produkternas Idolisering:  pro- Ikonologi : pro- Narcissism : produkt- Totemism : produkt- Mis-en-Scène:
kulturella ram dukter lösgjorda dukter förkropps- er personifierade, er emblem för produkter 

från produktions- ligade attribut belåtenhet grupprelaterade stöttepelare för 

processen, presen- som tar sig uttryck bedömd utgående konsumtionsmönster envar att individuellt

terade som inneha- i social bedömning från relationer bygga upp varierande

vande av enbart mellan personer scener och livsmanu-

bruksvärde skript

REKLAMENS Produktinformation Produktbild Personifierat      Livsstil

BASFORMAT Socialt orienterat          Individorienterat
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 Skillnaderna i periodiseringen år 2018 (Leiss et al.) och år 2005 (Leiss et al.) 

 

I Leiss et als (2018) senaste periodisering är den tidsmässiga periodiseringen dels 

senarelagd, dels tidigarelagd för början respektive slutet av de olika perioderna jämfört 

med periodiseringen från år 2005. För den femte eller sista perioden är slutår inte 

angivet. I den senaste innehållsmässiga periodiseringen har karaktären av 

reklammedium från 1990-talet framåt, mediamix, ersatts med digitala medier och 

nätverk, och i metaforisk-emotionella teman har transformation av objekt ersatts med 

produktmedvetenhet. I min studie hänvisar jag till periodiseringen från 2005, eftersom 

den för sin del innehållsmässigt och tidsmässigt sammanfaller med periodiseringen från 

år 1990 till vilken Heinonen et al. (2001) hänvisar. Innehållsmässigt sammanfaller 

denna med periodiseringen från år 1986 från vilken reklamens basformat är härledda.  

Under den första perioden kring sekelskiftet 1800 - 1900 är marknadsföringsstrategin 

rationell och reklamstrategin nyttoinriktad med produkten i sig i fokus. Produkten har 

en nyttofunktion för kunden, vilket tar sig uttryck bl.a. i de metaforisk-emotionella 

temana kvalitet och nytta samt beundran av den annonserade produkten (Leiss et al., 

2005:153). Tryckta medier är förhärskande, annonserade produkter beskrivs i text och 

rationell vädjan är dominerande.  

Marknadsföringstänkandet övergår småningom till synen på konsumtion som mindre 

rationell och motiven att köpa andra än produkten i sig. Konsumtion baserar på 

konsumentens önskemål och är symbolisk vilket innebär, att de annonserade 

produkternas inneboende egenskaper allt mer står för egenskaper som konsumenten 

önskar sig (Leiss et al., 1986:123-124). Från mitten av 1940-talet antar begreppet bruk 

nya aspekter. Produktkvalitet och allmän belåtenhet är inte längre tillräckligt. Det 

centrala blir, vilka emotionella reaktioner konsumtion framkallar hos konsumenten. 

Reklamen låter konsumenten allt oftare fråga sig: Hur kan jag bli lycklig genom att 

Period
1890-1925 1925-1945 1945-1965 1965-1990 1990
Reklammedium
Tidning/Tidskrift Radio Television Television Digitala/Nätverk
Metaforisk-
emotionella teman
i annonser
Kvalitet, nytta Status, familj, hälsa, Glamour, romans, Fritid, hälsa, Autenticitet,

vit magi, socialt sensualitet, grupper, vänskap medelpunkt för
anseende svart magi, uppmärksamhet,

självtransformation reflexivitet, mångfald,
produktmedvetenhet
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konsumera? (Leiss et al., 2005:200). Produkten blir en symbol för konsumentens 

önskemål. Utbyggandet av marknadsföringsparadigmet med beaktande av 

beteendevetenskaper i marknadsföring resulterar i behavioristisk 

marknadsföringsstrategi och personifierad reklamstrategi, vilket innebär att produkten 

representerar egenskaper som i bruk eller innehav överförs på produktens användare.  

Nya marknadsundersökningsmetoder, tillämpning av psykologiska koncept samt 

tekniker för att studera konsumenter och deras köpvanor skapas på 1950-talet. 

Marknadsföring och reklam kretsar runt tanken om en prototyp av konsument med få 

karaktärsdrag, intresse för bl.a. teknologi och vetenskap och längtan efter glamour (Leiss 

et al., 1986:124). Till utvecklingen bidrar nya medier, framför allt tv, som erbjuder 

mångsidigare möjligheter att presentera den annonserade produkten. Leiss et al. 

(2005:111) framlägger att tv-sändningarna började i USA redan på 1930-talet. År 1957 

hade över 82 procent av hushållen tv i USA och 97 procent av befolkningen nåddes via 

tv. I Finland inleddes tv-sändningarna inte förrän i mitten av 1950-talet. Det ringa 

antalet tv:n i hushållen på 1950-talet i Finland och avsaknaden av reklam på tv bidrog 

för sin del till en senare övergång till såväl produktbildsformatet som det personifierade 

formatet i reklamen i Finland. 

Under senare delen av 1900-talet ses reklam som en del av marknadsmixen. 

Marknadsundersökningarna koncentrerar på olika undergrupper och deras 

konsumtionsvanor (Leiss et al., 1986:124-125). Enligt Goodrum et al. (1990:33) syns de 

första tecknen på segmentering av målgruppen i USA kring sekelskiftet 1800 - 1900, 

vilket till en början tar sig uttryck i val av reklammedium. Det uppstår särskilda 

damtidningar, religiösa tidningar och tidningar för lantbrukare.  Pope (1983:255) 

framhäver att diversifieringstänkandet i reklamen inleddes på 1920-talet, då vikten av 

kunderna, deras köpkriterier och värden började inses och beaktas. Bl.a. upplevdes det 

viktigt att lyfta fram kvinnan som målgrupp för reklamen och som fattare av köpbeslut. 

Kvinnan har uttryckligen rollen konsument, och konsumtion vill ses som kvinnans 

uppgift (Lears, 1994:322-329; Marchand, 1985:66-67,167-205; McGovern, 1998:46; 

Pope, 1983:247). Goodrum et al. (1990:42) framlägger att reklamen alltid har insett, att 

kvinnan oftast är den som har största betydelsen som kund och målgrupp. Redan Parlin 

(1912) placerar kvinnan i en central roll i indelningen av produkter i tre kategorier av 

vilka en är produkter som kvinnan har i sitt bakhuvud (Gardner, 1945:276). Goodrum 

et al. (1990:37) framlägger att annonsörerna på 1920-talet utgick från att de flesta 
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annonserna läses av kvinnor och de flesta uppköpen görs av kvinnor, varför kvinnor skall 

vara största målgruppen för annonserna.  

Från sent 1960-tal framöver gäller identifiering av konsumenten och karaktären av 

konsumtion i en social kontext. Frågor som väcks hos konsumenten och som beskriver 

produktens betydelse är: Vem är jag i och med konsumtion? Vilka är de andra 

konsumenterna som är som jag? Vilken betydelse har produkten med hänsyn till den typ 

av person jag är, hurdan är jag i relation till andra? (Leiss et al., 2005:200).  

Perioden med början på 1970-talet med segmenterande marknadsföringsstrategi upptar 

livsstil som reklamstrategi. Det ursprungligen i sociologi förekommande begreppet 

livsstil introducerades i marknadsföring på 1960-talet av Lazer (1963) och antogs av 

Leiss et al. (1986) som rådande reklamstrategi under perioden 1970 - 2000. På 1970- och 

1980-talet fokuseras på grupptillhörighet och fr.o.m. 1990-talet på individualitet. Under 

perioden 1970 - 1980 avgörs produktens betydelse av grupprelaterat beteende. Personer 

avbildas i en aktiv relation till omgivningen. De metaforisk-emotionella temana 

omfattar bl.a. fritid, hälsa och vänskap. Från början av 1990-talet ligger fokus på 

individen och individuella behov. Individen framläggs som fri från den sociala kontexten. 

Självförverkligandet sker till synes (kursiverad anm. skribentens) fritt från 

referensgrupper och omgivning i och med den självständiga och oberoende individen. 

Marknadsföringsstrategin betecknar Leiss et al. (2005) som antropologisk och 

reklamstrategin som demassifierad, vilket innebär individfokus. Metaforisk-

emotionella teman är bl.a. autenticitet och mångfald, och i föremålens kulturella ram 

verkar produkterna som stöd för individen att själv bygga upp sin livsstil. Bovée et al. 

(1992) anger redan 1980-talet som ”jag”-decenniet i konsumtionsvaror, vilket innebär 

ett klimat av själviskt självförverkligande. 

2.3.1.1 Reklamens basformat enligt Leiss et al. (2005) 

Enligt Leiss et al. (2005:170) gör reklamens basformat det lättare att förstå det 

grundläggande mönster som integrerar semiologiska koder med textuella och visuella 

former av representation. Messaris (1997: viii) framlägger att all kommunikation kan 

beskrivas antingen semantiskt eller syntaktiskt. En semantisk beskrivning fokuserar på, 

hur elementen i ett sätt att kommunicera (bilder, ord, musik) är relaterade till 

elementens betydelse. En syntaktiskt orienterad beskrivning fokuserar på relationen 

mellan själva elementen i uppbyggandet av större meningsfulla enheter. Olika sätt att 

kommunicera har sin säregna kombination av semantiska och syntaktiska drag.  
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I de från periodiseringen av reklam och marknadsföring (Tabell 7) härledda reklamens 

fyra basformat produktinformationsformat, produktbildsformat, personifierat format 

och livsstilformat, kan avläsas produkternas roll för konsumenten eller kunden. Produkt, 

person och omgivning kallar Leiss et al. (1986, 1990, 2005, 2018) reklamens baskoder. 

Baskoderna person och omgivning skall överföra betydelse till produkten för att påverka 

karaktären av reklamens basformat, vilket betyder, att förekomsten av person eller 

omgivning i reklamen inte som sådan innebär reklam av produktbildsformat, 

personifierat format eller livsstilsformat. Karaktären av samt växelverkan och relationen 

mellan reklamens baskoder produkt, person och omgivning anger fokus i annonseringen 

och betecknar reklamens olika basformat. Karaktären av relationen mellan baskoderna 

kan avläsas i reklamens basformat i karaktären av elementen i reklamen, i föremålens 

eller produkternas kulturella ram och i de metaforisk-emotionella temana.  I 

produkternas kulturella ram kan avläsas produkternas roll för konsumenten eller 

kunden. De metaforisk-emotionella temana upptar produktegenskaper som kunden 

fokuserar på och vad som framläggs i reklamen. 

Leiss et al. (2005:53) framhäver att de för respektive dominerande basformat 

karaktäristiska elementen under olika perioder inte försvinner, utan utgör underordnade 

komponenter i en nyare och mera komplex kontext. Enligt min mening sker reklamens 

utveckling i skikt, vilket gäller utveckling överlag: något drag blir starkare, medan ett 

annat försvagas. Den tidsmässiga periodiseringen av reklamens basformat anger den 

ungefärliga tidpunkten för uppkomsten av nya element i reklamen, medan den 

innehållsmässiga periodiseringen uppger de dominerande elementen i respektive 

basformat. 

Produktinformationsformat (1890 – 1910) 

I produktinformationsformatet är produkten i fokus och argumenteringen utgår primärt 

från produkten och dess egenskaper, antingen i text eller i bild. Enligt Leiss et al. (2005) 

är information om produkten och nyttoaspekten i annonseringen framträdande under 

1900-talets två första decennier. I USA är formatet dominerande kring sekelskiftet 1890 

- 1910 och blir därefter kontinuerligt mindre frekvent. I argumenteringen framhävs bl.a. 

produktens konstruktion, pris eller prestationsförmåga. Eventuella illustrationer 

framhäver produktens effektivitet eller förmedlar rationella argument om den nytta som 

bruket av produkten medför. Mycket lite eller ingen information om användaren eller 

brukskontexten förekommer (Leiss et al., 2005:175).  



 40 

Under perioden 1890 - 1910 är de metaforisk-emotionella temana i reklamen kvalitet 

och nytta. Produkternas kulturella ram är idolisering, vilket innebär att produkten har 

enbart bruksvärde för konsumenten och produkten i sig är eftertraktansvärd och utgör 

ett beundrat objekt (Leiss et al., 2005:22). 

Produktbildsformat (1920 – 1940) 

I produktbildsformatet tillförs produkten speciella egenskaper genom en symbolisk 

relation till mera abstrakta och mindre pragmatiska betydelser än enbart nytta. 

Produktbildsformatet kombinerar två av reklamens baskoder i budskapet, produktkoden 

och omgivningskoden. Koderna sammanförs inte nödvändigtvis genom kausala eller 

logiska samband, utan genom associationer, paralleller eller narrativa medel. Produkten 

förekommer i en symbolisk kontext som tillför produkten ytterligare betydelse utöver 

dess basegenskaper och rationella fördelar. Det tilltagande bruket av konst och 

fotografier uppmuntrar till att placera produkten i en symbolisk omgivning, naturnära 

eller social (Leiss et al., 2005:175, 179).  En naturnära omgivning är en omgivning, där 

naturen i någon form är närvarande i reklamen och utgör källan till det som den 

annonserade produkten önskas associera till (Leiss et al., 2005:22).  Social omgivning 

innebär, att personer i stället för naturen är källan till de abstrakta symboliska 

egenskaper eller värderingar som önskas associera till och överföra på produkten (Leiss 

et al., 2005:179,184).  I produktbildsformatet ligger fokus på kundens motiv för 

anskaffning av produkten. Reklamstrategin framhäver produktegenskaper med 

symboliska produktattribut.  

Leiss et al. (2005:22) framlägger, att metaforisk-emotionella teman i 

produktbildsformatet är bl.a. status, familj och hälsa samt social omgivning och vit 

magi, som i Leiss et als (1986:225) termer betyder produktens förmåga att fånga och 

återge naturaspekter som produktegenskap. Enligt Bovée et al. (1992:20) fokuserar 

argumenteringen på 1920-talet i USA på bruket av produkten: intygandena går ut på 

erfarenheter av bruk och den nytta som bruket medför, vilket enligt Leiss et al. (1986: 

151) i vädjan till kunderna leder till argumentering i form av kundernas erfarenheter av 

produkten och en minskning i informationen om själva produkten. Den kulturella 

ramen för produkterna är ikonologi, vilket innebär, att produkterna utgör 

förkroppsligade attribut som tar sig form genom social bedömning (Leiss et al., 2005). 
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Personifierat format (1950 – 1960) 

Argumenteringen i det personifierade reklamformatet upptar produktegenskaper med 

utgångspunkt i vad konsumenterna önskar sig och produkten kan förmedla, bl.a. social 

status, glamour, vänskap, romans och lyckliga familjer (Leiss et al., 1986:225). Leiss et 

al. (2005:184) framhäver att i personifierad reklam tolkas människor direkt i relation till 

produkten. Hur relationen mellan person och produkt är uppbyggd varierar beroende 

på, om personen agerar som användare, konsument eller representant för en viss 

personlighetstyp eller grupp. 

Betydelse förmedlas av relationen mellan de attribut som anknyts till personerna i 

reklamen samt den relation som attributen förkroppsligar mellan sig och produkten. 

Också produkten kan personifieras och få mänskliga drag. De känslor som förenar 

människor i mänsklig växelverkan, exempelvis kärlek, saknad, stolthet och vänskap, 

förenar människor också med produkter (Leiss et al., 2005:184-186). Enligt Delbaere et 

al. (2011:127) kan personifiering i tryckt reklam utgöra ett starkt övertalande 

(persuasive) verktyg. Visuell personifiering erbjuder ett utmärkt verktyg för att skapa 

emotionell kontakt till konsumenten. 

Det personifierade formatet upptar många varianter. I intygande baserar personens 

relation till produkten på erfarenhet av bruk av produkten. Tidiga versioner av formatet 

framhäver nyttan med och effektiviteten av produkten, senare versioner den emotionella 

upplevelsen av produkten och den belåtenhet den ger. Ibland kan endast personens 

kändhet utgöra sambandet mellan produkt och intygande eller rekommendation.  I det 

personifierade reklamformatet kan sambandet mellan produkt och person också bygga 

på symbolik som hänvisar till den sociala interaktionen och personligheten i stället för 

abstrakta värden. Till personen i reklamen hänförs attribut som kan associeras med 

produkten i enlighet med den persontyp respektive person representerar (Leiss et al., 

2005:186). 

Det personifierade reklamformatet kan också utgå från självtransformation, vilket 

innebär framhävandet av att man genom att använda eller äga produkten klarar sig 

bättre eller blir bättre. Självtransformation förekommer ofta i annonser för kosmetik och 

kläder (Leiss et al., 2005:189-190). I en fjärde variant placeras produkten i centrum för 

mänsklig interaktion. Den sociala kontexten för produktens bruk och associationer 

förknippade med produkten utgörs av bl.a. social status och familj (Leiss et al., 2005: 

190). De metaforisk-emotionella temana är glamour, sensualitet och svart magi, som 
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enligt Leiss et al. innebär produktens förmåga att öka effektiviteten i relationer mellan 

människor. Den kulturella ramen är narcissism, vilket innebär att produkterna 

personifieras och belåtenhet bedöms på basis av relationer mellan människor (Leiss et 

al., 2005: 22). 

Livsstilsformat (1970 - 2000) 

Leiss et al. (2005) indelar livsstilsformatet i två perioder: socialt orienterad livsstil under 

perioden 1970-1980 och individorienterad livsstil under perioden 1990-2000.  

Diversifiering, demassifiering och strävan efter unikhet leder till att livsstilsformatet från 

1970 till 1980 med individens grupptillhörighet och social kontext i fokus under perioden 

1990-2000 går över till ett livsstilsformat med den självständiga och oberoende 

individen i fokus vilket antropologisk marknadsföringsstrategi implicit innebär. I 

livsstilsformatet med fokus på grupptillhörighet är produkternas kulturella ram 

totemism, vilket innebär att produkter utgör emblem för grupprelaterade 

konsumtionsmönster. I livsstilsformatet med fokus på det individuella under perioden 

1990-2000 träffar konsumenten eller kunden självständiga val utgående från sig själv 

för att genom produkter förverkliga sig eller förmedla sina ställningstaganden. 

Produkternas kulturella ram är mis-en-scène, vilket Leiss et al. (2005:22,567-568) 

beskriver som att produkter utgör stöttepelare i att bygga upp varierande scener och 

manuskript för individen på den scen där konsumtionen utspelas.  Också om 

produkterna är masstillverkade, uppmuntras individen till att tro, att det är möjligt att 

fylla och omställa scenen enligt elementen i hens egen personlighet. Att bibehålla sin 

egen identitet och individualitet i relation till gruppen är viktigt. 

Reklamens basformat verkar som innehållsmässig och tidsmässig sammanfattning av 

den utveckling som skett inom reklamen. Det karaktäristiska i respektive reklamformat 

utgör en konkret referensram för studien av elementen i annonserna i denna studie. 

Faserna i utvecklingen av reklamens basformat med fokus på produktens roll för 

konsumenten eller kunden, dominerande baskoder samt karaktären av fokus och 

argument i de olika reklamformaten framställs i tabell 9 i en tidsmässig och 

innehållsmässig sammanfattning av Leiss et als (2005:201) periodisering. Leiss et als 

livsstilsformat är i tabellen indelat i socialt orienterat och individorienterat. Därtill 

anges karaktären av fokus på produkten. Fokus innebär den roll produkten spelar för 

konsumenten. 
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 Sammanfattning: karaktäristika i reklamens basformat (Leiss et al., 2005:170-198, 
201)   

 Produktinfor- 
mations- 
format 

1890-1910 

Produktbilds-
format 
 

1920-1940 

 

Personi- 
fierat format 

 
1950-1960 

Socialt 
orienterat 
livsstils-
format 
1970-1980 
 

Individ-
orienterat 
livsstils-
format 
1990-2000 

Domine-
rande 
baskod 

Produkt, lite 
information 
om användaren 
eller 
användnings-
kontexten 

Produkt och 
(symbolisk) 
omgivning: 
naturnära eller 
social 

 

Produkt och 
person; 
personkoden 
betydligt 
viktigare än i 
produktbilds-
formatet 
 

Produkt, 
person, 
omgivning i 
balans 
omgivning 
som tolk för 
personkoden 

Produkt, person, 
omgivning 
 

Fokus Produkten i sig 
Nytta 

 

Produktens 
egenskaper: 
kvalitet, nytta, 
bruksvärde 

 

Produkten som 
symbol 

 

Produktens 
betydelse för 
konsumenten 

Produkten som 
förmedlare av 
rådande sociala 
värden och 
naturintryck > 
medför nya 
egenskaper 
tillprodukten 
utöver bas- 
egenskaperna 

Personifiering 
av produkten 

 

Personer 
tolkas i 
relation till  
produkten 

Vad produkten 
kan göra för 
konsumenten/
kunden 
 

Produkten 
som emblem 
för social 
grupptill- 
hörighet, 
uttryck för 
innanförskap/   
utanförskap 

Stereotypier, 
social grupp 

Produkten som 
stöd och uttryck 
för individuellt 
självförverk-
ligande 
 
 
 
 
Individen, 
det individuella 
valet 

Ram/ 
Argu- 
ment 

Pris, nytta, 
prestations-
förmåga, 
konstruktion 

Abstrakta 
egenskaper/ 
värden överförs 
från omgivning 
till produkt, 
känslor 
omgivningen 
väcker,  
associationer 
(status, familj, 
hälsa) den ger 

Stolthet över 
att äga, social 
beundran; 
produkten kan 
få mänskliga 
drag: 
glamour, 
romantik, 
sensualitet 

Aktivitet, 
handling, 
beteende 

Tillförlitlighet, 
mångfald 

 

2.3.1.2 Reklamens basformat enligt Heinonen et al. (2001) 

På basis av Leiss et als periodisering från år 1990 framlägger Heinonen et al. (2001) en 

periodisering av reklamens basformat under 1900-talet i Finland.  Reklamens utveckling 

i Finland sammanfaller innehållsmässigt i hög grad med utvecklingen i USA. Tidsmässigt 
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förekommer emellertid en förskjutning i utvecklingen, vilket framför allt torde bero på 

olika omständigheter i det finländska respektive det amerikanska samhället under den 

studerade perioden. Heinonen et al. (2001:308-309) sammanfattar periodiseringen av 

reklamens basformat i Finland enligt tabell 10. 

 Reklamens basformat i Finland under 1900-talet (Heinonen et al., 2001: 308 - 
309) 

Period         
1900-1910 1920-1940 1950-1960 1970 1980-1990 

Reklamformat 
        

Produkt-
information 

Produktbild Personifiering Produkt-
information 

Produktbild 

  Produkt-
information 

Produktbild Produktbild Produkt-
information 

  
 

Produkt-
information 

Personifiering Personifiering 

    (Livsstil)   (Livsstil) 
 

Heinonen et al. (2001:85,89) framlägger att de första annonserna av 

produktbildsformatet förekommer i den finländska reklamen i slutet av 1920-talet. 

Intrycken från USA syns i bl.a. illustrationer som föreställer metropoler, skyskrapor och 

kontorsmiljöer. Exotiska miljöer och antikens landskap är likaså populära. Enligt 

Heinonen et al. (2001:304) efterlyser reklamen i Finland på 1930-talet en karaktäristisk 

nationell profil och mycket symboler för finskhet förekommer i annonserna. Ett 

framträdande argument är att den annonserade varan är inhemsk. På 1930-talet 

förekommer de första personifierade annonserna, i vilka den annonserade varan och 

människans personlighet kopplas ihop exempelvis genom en känd persons 

rekommendation på basis av hens erfarenheter av varan. 1940-talet utgör ett specifikt 

kapitel i reklamens innehåll i Finland i och med krigsåren och varubristen.  

Heinonen et al. (2001:303,305-306) konstaterar att 1960-talet kan kallas årtiondet för 

reklamens professionalisering i Finland. Reklam integreras allt starkare med 

marknadsföring och blir en del av marknadsföringsstrategin och en länk i kedjan av 

produktutveckling, produktion, distribution och produktbild. Också reklamens innehåll 

förändras under 1950- och 1960-talen: personifiering i annonserna ökar och annonserna 

börjar beskriva produktens möjligheter att lösa vardagens problem. Heinonen et al. 

(2001:306) framhåller att det i Finland inte ännu på 1960-talet syns så mycket av den i 

Nordamerika allt allmännare livsstilsreklamen. På 1970-talet förekommer mycket 
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produktbildsreklam och personifierad reklam, men reklamen upptar så gott som alltid 

också information. Likaså är finskhet och inhemska produkter starkt framme. 1980-talet 

är produktbildsreklamens årtionde, medan information som ett element i reklamen 

minskar drastiskt.  Livsstilsreklamen blir vanligare i slutet av 1980-talet. Till 

utvecklingen bidrar bl.a. den kraftiga ekonomiska tillväxten och yuppiekulturen. Också 

bl.a. Bartels (1976), Dowling (1983) och Kortti (2003) framhäver samhällets och övriga 

omständigheters inverkan på marknadsföringstänkande, vilket reflekteras i reklamen. 

Heinonen et al. (2001:204) framlägger att den finländska reklamen på såväl 1980- som 

1990-talet upptar alla fyra reklamformaten produktbild, produktinformation, 

personifiering och livsstil.  

I sin diskussion om 2000-talets annonsering, framlägger Heinonen et al. (2001:300-

301) att attitydundersökningarna förutspår en förändring av konsumenterna. Redan av 

studier från mitten av 1990-talet framgår, att europeiska konsumenter håller på att 

förändras till etiska hedonister, dvs. till personer som modigt förverkligar sig själva, men 

som samtidigt känner ansvar för sin omgivning. Bland de värden som växer fram på 

2000-talet finns individualism, ekologi, upplevelser samt längtan efter äkthet och 

gemenskap. Heinonen et al. anger emellertid inte, hur dessa påverkar reklamens innehåll 

och reklamformaten.  

2.4 Teoretisk referensram i studien och verktyg för analys av annonserna 

De tre teoretiska referensramarna för analysen av annonserna i min studie utgörs av 

synen på marknadsföring och marknadsföringstänkande inom ramen för skolor inom 

marknadsföring, synen på marknadsföring som den tar sig uttryck i definitioner av 

marknadsföring samt periodisering av marknadsföring och reklam enligt Leiss et al. 

(2005) och Heinonen et al. (2001).  

Trots att skolorna inom marknadsföring betraktar marknadsföring på olika sätt, och 

periodiseringarna såväl innehållsmässigt som tidsmässigt i viss mån avviker från 

varandra, kan i skolorna inom marknadsföring iakttas en i grova drag gemensam 

innehållsmässig trend: utvecklingen från produktions- och produktfokus mot fokus på 

kund och kundrelationer. 

Definitionerna av marknadsföring visar en liknande trend: från synen på 

marknadsföring som distribution av varor från producent till konsument till synen på 

marknadsföring med kundfokus i företagets och kundens värdeskapande processer. 
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Utvecklingen av definitionerna har gått från produktions- och produktfokus via 

företagsfokus mot kundfokus. 

Tänkesätt inom skolor inom marknadsföring och definition av marknadsföring 

konkretiseras i reklam som en del av marknadsföring. Periodiseringen av utvecklingen 

av reklam anknyter till periodiseringen av marknadsföring i Leiss et als (2005) 

innehållsmässiga och tidsmässiga periodisering. Elementen i de från Leiss et als (2005) 

periodisering härledda reklamens fyra basformat, produktinformation, produktbild, 

personifierat och livsstil utgör grunden för de variabler som kännetecknar reklamens 

utveckling med fokus på produktens roll och kundens eller konsumentens relation till 

produkten. Av de olika delområdena i Leiss et als (2005) periodisering anger 

produkternas kulturella ram den roll som produkterna spelar för konsumenten eller 

kunden. De metaforisk-emotionella temana upptar produktegenskaper som 

konsumenten fokuserar på eller önskar sig, vilket tar sig uttryck i produktens betydelse 

för hen. På basis av tidigare studier framläggs i tabell 11 en grov periodisering av 

utvecklingen av karaktäristika i de tre teoretiska referensramarna för min studie, 

marknadsföringstänkande, definition av marknadsföring och reklamens basformat. 
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 Periodisering av teoretiska referensramar i studien 

 

I analysen av annonserna är den gemensamma nämnaren för de tre teoretiska 

referensramarna synen på produkten och produktens roll och betydelse för kunden. 

Analysen upptar sex helheter: Stockmanns identitet, annonserade produkter, vädjan, 

relationen mellan det textuella och det visuella, reklamens basformat samt kampanjer 

och teman.  Variablerna i analysen av respektive helhet i annonserna är dels variabler 

som tidigare forskare framlagt, dels variabler som jag lyft fram från materialet. 

Analysstrategin beskrivs ingående i avsnitt 3.3. 

I följande kapitel presenteras forskningsmaterialet och forskningsmetoderna samt 

karaktären av de studerade variablerna.  

 

1900-1950 1950-1960 1970-
Karaktäristika i 
marknadsföringstänkandet

Produktorienterat 
produktionsorienterat

Företagsorienterat, 
manageriellt perspektiv

Kundorienterat, tjänster 
och relationer

distribution av varor försäljning av varor
Karaktäristika i definitionen 
av marknadsföring

Produkt i fokus Produktfokus > 
kundfokus

Marknadsföring länk 
mellan produkt och kund

Marknadsföring länk 
mellan företag och kund

Kundfokus        
Relationer, kundvärde

Reklamens basformat Produktinformation/ Produktbild/personifierat Livsstil
produktbild

Produkternas kulturella ram Idolisering Ikonologi Totemism
Ikonologi Narcissism Individualism

Produkternas roll Produkt i sig i fokus 
Produkt som symbol, 
1920-

Produkt som symbol 
Produkt personifierad

Produkt som uttryck för 
grupptillhörighet/ 
individualism
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3 MATERIAL, METODER OCH ANALYSSTRATEGI 

I detta kapitel beskrivs först forskningsmaterialet och dess insamlande. Därefter 

presenteras innehållsanalys och periodisering som metoder i tidigare studier av reklam 

och marknadsföring samt tidigare forskares kriterier för karaktären av variabler i 

innehållsanalys av meddelanden och annonser. Avslutningsvis presenteras 

tillämpningen av analysmetoderna samt analysstrategin i denna studie.  

3.1 Beskrivning av forskningsmaterialet 

Forskningsmaterialet omfattar Stockmanns tidningsannonser på svenska från perioden 

1902 (1900) – 2002. Materialet består dels av annonser insamlade på Stockmanns arkiv, 

dels av originalannonser i Hufvudstadsbladet från år 1992 och år 2002. Merparten av 

annonserna har utkommit i dagstidningen Hufvudstadsbladet, som sedan tidningen 

grundades år 1864 varit den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland.  Materialet 

från perioden 1900 – 1982 är insamlat år 1991 på Stockmanns arkiv och materialet från 

år 1992 från Hufvudstadsbladet av professor emerita Marika Tandefelt. Tandefelt ställde 

materialet till mitt förfogande och jag kompletterade det med material från år 2002 från 

Hufvudstadsbladet. Tandefelt är lingvist, känd särskilt inom tvåspråkighetsforskning 

och den svenska språkvården i Finland. Hon var verksam som professor i svenska vid 

Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors under åren 1991-2014. Materialet 

insamlade Tandefelt för sin studie av reklamspråkets utveckling (Tandefelt, 2008) med 

bl.a. Stockmanns tidningsannonser som underlag.  

Materialet från perioden 1902 (1900) – 1982 upptar annonser på fyra språk svenska, 

finska, engelska och spanska. Tandefelt (2008:31,44) framlägger, att det inte alltid är 

klart i vilka tidningar de annonser som insamlats i Stockmanns arkiv har ingått. Namnet 

på tidningarna eller tidpunkten för utgivandet av annonserna är endast undantagsvis 

utsatta.  Datum är emellertid ofta angivet, men inte årtal. Av anteckningarna i 

annonserna framgår, att de svenskspråkiga annonserna främst ingått i 

Hufvudstadsbladet, några också i Helsingfors-Posten och Nya Pressen. 

Tandefelt ansåg det vara viktigt att få med annonser från krigsåren och valet föll på år 

1942, då Stockmann dessutom fyllde 80 år. Som en logisk följd därav utvaldes det andra 

året respektive decennium för att representera hela decenniet. I regel valde Tandefelt 

annonser från vårvintern - dagen för grundandet av Stockmanns varuhus infaller den 1 

februari - och från början av hösten för att få en viss variation i det som annonseras.  
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Annonserna i annonsliggarna i Stockmanns arkiv är klistrade på blad med flera annonser 

på en sida. För att göra annonsurvalet slumpmässigt bestämde sig Tandefelt för att börja 

med den första annonsliggaren för respektive år (1922, 1932, 1942 osv.) och i första hand 

välja annonser som var upplimmade på liggarens högra sida och fortsätta tills materialet 

kunde anses vara tillräckligt stort. Något exakt antal annonser slogs inte fast i förväg. 

Materialets kondition gjorde emellertid, att Tandefelt ibland fick göra avkall på sina 

ursprungliga principer: trasiga blad bläddrade hon förbi och sidor som var svåra att 

öppna hoppade hon över. Av tekniska orsaker, dvs. pärmens svårhanterlighet eller 

annonsernas svårläslighet (endast delvis synliga, rämnade), är annonserna från vissa 

perioder inte till alla delar systematiskt med. De äldsta annonsliggarna består av vid det 

här laget sköra kartongblad innanför pärmarna som är hopknutna med band i ryggen 

(Tandefelt, 2013:28,31; 2008:9,31-32).   

De två första decennierna representeras av samtliga annonser som finns i 

annonsliggarna av två orsaker. Den ena är teknisk: en del sidor i pärmarna var oläsliga 

eller okopierbara, eftersom bladen i pärmarna var sköra eller sönder eller annonserna 

var klistrade på varandra. Den andra är, att Stockmanns annonsering efter 1900-talets 

två första decennier växte kontinuerligt, varför det räckte med färre annonsliggare 

(Tandefelt, 2013:28,31). 

Annonsliggarna i Stockmanns arkiv från 1900-talets första decennium upptar annonser 

från åren 1901 - 1908.  Annonsliggarna som är rubricerade 1910-talet omfattar annonser 

mellan 1910 och 1920. Enligt anteckning på annonsliggaren för 1900-talets andra 

decennium saknas annonserna från år 1918. Från år 1922 ingår i materialet alla annonser 

mellan januari och december som det tekniskt varit möjligt att kopiera. Tekniska hinder 

för kopieringen utgjordes bl.a. av att pärmen hade brutits eller av att sidorna var trasiga 

eller sönderklippta.  På pärmen för annonserna från 1922 står Tidningsannonser 1922 

och Tidskriftsannonser 1922. Största delen är emellertid tidningsannonser. Pärmen för 

år 1932 omfattar annonserna från perioden januari-september. Urvalet är inte 

systematiskt på grund av det svårhanterliga materialet. Med finns mycket finskspråkig 

reklam. Annonspärmen är rubricerad Tidningsannonser 1932. Från år 1942 är samtliga 

annonser med. Förutom i Hufvudstadsbladet har några av de svenskspråkiga 

annonserna utkommit i tidskrifterna Astra, Nya Argus och Månadsrevyn. De 

finskspråkiga annonserna är främst från Helsingin Sanomat, men också från Naisten 

ääni, Lotta Svärd, Metsästys ja Kalastus, Metsälehti och Liikeväki. Utöver annonser 

omfattar materialet artiklar med anledning av Stockmanns 80-årsjubileum och andra 
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notiser om Stockmann. Också platsannonser finns med. Året 1952 upptar annonser 

mellan januari och september. Annonserna från år 1962 var i Stockmanns arkiv i mycket 

dåligt skick, varför urvalet också då blev beroende av pärmens hanterlighet. Annonserna 

omfattar perioden januari – maj. Det stora antalet annonser på finska beror på, att flera 

finskspråkiga annonser var lättare kopierbara än svenskspråkiga. Texten var delvis 

oläslig p.g.a. dåligt lim. Annonserna från år 1972 omfattar tiden januari – mars, likaså 

annonserna från år 1982. Annonsliggarna från perioden 1900 - 1982 har årtal antecknat 

på pärmen. År 1992 omfattar ett urval annonser slumpmässigt insamlade av Tandefelt 

från Hufvudstadsbladet under hela året (Tandefelt, 2002). Annonserna från år 2002 

upptar annonser från perioden juli-oktober i Hufvudstadsbladet och är insamlade av 

skribenten.  

I materialet från perioden 1900 - 1982, kopior på sidorna i storlek A 3 i Stockmanns 

annonsliggare, förekommer en del annonser flera gånger. För att få med varje annons 

endast en gång har jag kopierat samtliga annonser, gallrat de flerdubbelt förekommande, 

klippt ut de återstående och klistrat dem kronologiskt (enligt förekomsten i 

annonsliggarna) i pärmar i storlek A 4. Kronologin i pärmarna är emellertid inte helt 

tillförlitlig. Några annonser förekommer i materialet från två olika decennier. Det kan 

bero på att respektive annons utgivits under olika decennier, men mera sannolikt är, att 

det skett misstag i arkiveringen. En och samma annons förekommer dock sällan i 

pärmarna under olika decennier, varför förekomsten inte utgör något problem. I det 

studerade materialet är alla annonser olika och varje annons beaktas endast en gång. 

Sammanlagt omfattar materialet 1391 olika annonser och meddelanden på svenska, 

varav 1226 annonser och 165 meddelanden: om öppettider, lediga platser, aktieemission, 

notiser (jubilarer och dödsfall) samt tjänster av olika slag (utställningar, evenemang, 

tävlingar, uthyrning, förvar). I annonsmaterialet finns annonser på fyra språk svenska, 

finska, engelska och spanska (Tabell 12). Min studie gäller de svenskspråkiga 

annonserna.  
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 Totala antalet annonser och meddelanden i materialet 1902 (1900) - 2002 

STOCKMANNS TIDNINGSANNONSER 1900 - 2002      

Antal olika annonser och meddelanden på svenska, finska, engelska och spanska  

        

        
Årtal Insamlingsperiod Antal svenska Sve o fi Enbart fi Spa Eng  

        
1902 Hela decenniet 328 (7) 98 (4) 13 (0)    

(1901 - 1908) (1901 - 1908)       

1910-tal Hela decenniet 304 (10) 27 (1) 6 (3)    

(1911 - 16)        

        

1922 januari - december 123 (14) 140 (14) 43 (2) 2   

        

1932 januari – september 121 (21) 39 (9) 23 (1)    

        

        

1942 Hela året 130 (46) 126 (43) 27 (11)    

        

1952 januari - september 164 (35) 50 (8) 27 (7)  3  

        

1962 januari-maj 52 (9) 20 (7) 42 (12)    

        

1972 januari-mars 67 (11) 63 (10) 7 (39)    

        

1982 januari-mars 44 (3) 35 (4) 7 (1)    

        

1992 slumpmässigt 40 (4) 13 (2) 18 (1)    

 under hela året       

        

        

2002 juli - oktober 18 (5) 18 (5) 45 (2)    

        

        

Annonser och meddelanden          1391 (165) 629 (107) 258 (79) 2 3  

        

Annonser sammanlagt 1226 522 179 2 3  

Meddelanden sammanlagt 165 107 79 0 0  

  

Siffran inom parentes för respektive år betecknar antalet meddelanden i materialet   
Meddelandena omfattar meddelanden om öppettider, omändring av utrymmen, platsannonser, 

aktieemission, jubilarer och dödsfall, notiser, tjänster (utställningar, kundtävlingar uthyrning, förvar, 

evenemang).  

 
  
  

 



 52 

I början på seklet är de svenskspråkiga annonserna till antalet betydligt större än de 

finskspråkiga. Tandefelt framlägger att svenska länge var originalspråket för annonserna 

och ”att översättningarna av annonserna således från början gjorts från svenska till 

finska, medan riktningen i dag snarare är den motsatta. 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” (Tandefelt, 2008:12,16). Ju närmare millennieskiftet 

annonserna är utgivna, desto mindre är antalet svenskspråkiga annonser. Alla annonser 

från slutet av insamlingsperioden som finns på finska finns inte på svenska, medan läget 

i början av 1900-talet är det omvända. Annonserna på engelska från olympiaåret 1952 

och annonserna på spanska från så tidigt som år 1922 bidrar för sin del till bilden av 

Stockmann som internationell aktör sedan länge.  

I följande avsnitt presenteras studiens forskningsmetoder samt analysstrategi  

3.2 Metoder: innehållsanalys och periodisering  

För analys av utvecklingen av marknadsföringstänkande och reklam som en del av 

marknadsföring använder jag två metoder innehållsanalys och periodisering.  I detta 

avsnitt framläggs först tidigare forskares syn på innehållsanalys och presenteras tidigare 

studier av reklam och marknadsföring med innehållsanalys som metod. Därefter tas 

periodisering som metod upp. Avslutningsvis framläggs, hur innehållsanalys och 

periodisering tillämpas i denna studie samt beskrivs studiens analysstrategi. 

3.2.1 Innehållsanalys 

Kommunikation och kulturstudier är det mest naturliga forskningsområdet med 

innehållsanalys som metod (Krippendorff, 1982:18,25; Deacon et al., 1999:126).  

Innehållsanalys lämpar sig väl för studier av marknadskommunikation, 

produktmedvetenhet och image. Metoden har varit frekvent från början av 1970-talet i 

studier av annonsinnehåll särskilt i USA (Wheeler, 1988:34-35). McDowell (2004:219) 

konstaterar att innehållsanalys kan utnyttjas som metodologiskt verktyg för att förstå 

alla typer av massmedia. Enligt Kassarjian (1977:9,11-12) kan innehållsanalys göras av 

tryckt material, böcker, tidskrifter eller dagstidningar eller av vilket medium som helst 

med verbalt eller visuellt innehåll. Kassarjian framhåller att för att samplet skall vara 

representativt krävs, att det är hanterbart till storleken, slumpmässigt valt och 

representativt med tanke på helheten för att generaliseringar skall vara möjliga. Likaså 

framhäver Kassarjian att fynden skall ha teoretisk relevans. Enligt Kassarjian är enbart 
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deskriptiv information om innehållet inte tillräckligt. Fay et al. (1994:19) påpekar 

emellertid att en stor del av studierna med innehållsanalys som metod är deskriptiva.  

Krippendorff (2004:3-5,8,11-12) konstaterar, att innehållsanalys har sina rötter i sociala 

vetenskaper och beteendevetenskaper och har utnyttjats i ett antal olika discipliner, 

exempelvis psykologi, antropologi, lingvistik, litteraturvetenskap, historia och 

internationell politik. Systematisk analys av text och betydelser i kommunikationen 

förekom så tidigt som på 1600-talet. De första kända avhandlingarna om innehållet i 

tidningar publicerades i slutet av 1600-talet inom teologi, emedan kyrkan efter 

uppfinnandet av tryckkonsten blivit bekymrad över innehållet i trycksaker av icke-

religiös karaktär. Den eventuellt första väl dokumenterade kvantitativa 

innehållsanalysen av tryckt material utkom i Sverige på 1700-talet, och den sannolikt 

första kvantitativa analysen av dagstidningar publicerades år 1893. Analysen gällde 

nyhetsinnehållet i dagstidningar i USA. Den första systematiska presentationen av 

innehållsanalys som metod framlades av Berelson (1952).  

Srivastava och Sharma (2008:27) framhåller att meddelandet består av såväl vad som 

framläggs som hur det framläggs. Bl.a. Kassarjian (1977:8-9,10-12) och Davis (1997:393) 

framhäver att framgångsrik innehållsanalys skall vara systematisk, kvantitativ och 

objektiv. Systematik innebär, att med hänsyn till forskningsobjektet relevanta variabler 

väljs samt att dessa genomgående behandlas och studeras på samma sätt för att upptäcka 

mönster.  Elementen i det studerade materialet skall definieras. Ett element kan vara 

stort eller litet, likaså kan en undergrupp för innehållet vara stor eller liten. Den 

vanligtvis minsta studerade enheten är ett ord, men också annonsen som helhet kan 

utgöra studieobjektet. Det kvantitativa synsättet i innehållsanalysen innebär att räkna 

antalet i förväg fastslagna ord, teman, symboler eller bilder i ett visst medium. Kassarjian 

konstaterar ytterligare, att i innehållsanalys närmas studien av innehållsvariablerna skilt 

från studien av sändare eller mottagare, trots att variablerna inte är självständiga.  

Reklam genererar betydelse både genom konnotation och denotation. Varje budskap 

består av två skikt av betydelser, det explicit uttryckta, denotationen, och det implicit 

uppfattade, konnotationen (Leiss et al., 1986:156). Denotation innebär den bokstavliga 

betydelsen av ett tecken, det som ’objektivt’ presenteras och är lätt att identifiera 

oberoende av kulturell bakgrund (Williamson, 1988:99). Konnotation omfattar 

betydelser som ligger bakom denotationen, men är beroende av denotationen (Dyer, 

1982:128). Denotationerna är desamma för såväl sändarna av budskapet som 

mottagarna. Konnotationerna, dvs. de tankar, känslor och sinnebilder som väcks - den 



 54 

individuellt upplevda djupare betydelsen av exempelvis ett ord eller en bild - varierar 

däremot från individ till individ. Således har det som framläggs en denotation, men flera 

olika och i sig lika riktiga konnotationer.  

Innehållsanalys kräver att samma kriterier tillämpas i alla studerade data, vilket innebär, 

att innehållsanalys mäter endast budskapets ”yta”, dvs. denotationen. Detta kan ses som 

en svaghet, eftersom annonserna särskilt idag arbetar med mångfasetterade betydelser 

på konnotativ plan i kommunikationen (Leiss et al., 1986:170,174). Uttalandet kan 

instämmas i, om meningen är att studera annonsens effekt och effektivitet, vilket kräver 

insyn också i den konnotativa aspekten. I min studie utgår jag från en kvantitativ studie 

av valda variabler med avsikt att spegla det explicit framlagda mot tidigare studier av 

jämförbara variabler, varför denotation är en motiverad utgångspunkt.  

Kategoriuppbyggande är centralt i innehållsanalys. Enligt Davis (1997:401) kan 

kategorierna fastställas utgående från teorier, tidigare forskning eller respektive 

forskares egen bedömning. Innehållskategorier skapas på basis av innehållsanalys med 

utgångspunkt i förekomsten eller avsaknaden av valda element i annonsen. Också 

Wheeler (1988:36) framlägger att kategorierna kan slås fast före studien på basis av 

teorier eller de kan fastställas med forskningsmaterialet som utgångspunkt. Kassarjian 

(1977:9-12) konstaterar att innehållsanalys innebär att mäta omfattningen av 

förekomsten eller utelämnandet av de kategorier som valts att studera.  

Det råder delade meningar om, huruvida innehållsanalys till karaktären är en kvantitativ 

eller en kvalitativ metod.  Berelson (1971:17,20,114-134), en av de tidigaste forskarna med 

innehållsanalys som metod, framhäver att innehållsanalys är en kvantitativ 

forskningsmetod, likaså Neuendorf (2002:10). Också såväl Kassarjian (1977) som Davis 

(1997) definierar innehållsanalys som en kvantitativ metod. Kvantitativ innehållsanalys 

har kritiserats för att den i sig inte utan andra analysmetoder kan avslöja, hur budskapets 

betydelse är uppbyggd (Dyer, 1982:108).  

En del forskare anser att innehållsanalys är både en kvantitativ och en kvalitativ metod, 

och att den kvalitativa innehållsanalysen kompletterar den kvantitativa. Leiss et al. 

(1986:174,189) motiverar valet av att kombinera kvalitativ och kvantitativ analys genom 

att konstatera, att förändringar i det referentiella innehållet och idéerna i annonseringen 

hör nära samman med förändringen i former av representation i tidskrifter, språk och 

illustrationer samt utvecklingen av de former som för samman reklamens baskoder 
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person, produkt och omgivning.  Styrkan i innehållsanalysen är att den ger möjlighet att 

kvantifiera kvalitativa data. 

Största delen av innehållsanalyserna är kvantitativa till karaktären, vilket innebär att 

räkna budskapstyper eller -tekniker för att förmedla budskap, medan kvalitativa 

innehållsanalyser framhäver betydelsen av budskapet i stället för antalet förekomster av 

vissa variabler (McDowell, 2004:219). Sayre (1992:21) framlägger att kvantitativ 

innehållsanalys ger svar på vad, medan tolkning kräver kvalitativ innehållsanalys för att 

förklara varför. I enlighet med Leiss et al. (1986) utgår Toivonen (1999:125-126, 128) från 

att innehållsanalys kan vara såväl kvalitativ som kvantitativ. Dessutom framhäver 

Toivonen att jämförelse gör innehållsanalysen intressantare och medför implicit 

kausalitet i analysen. I stället för eller som komplement till kvantitativ innehållsanalys 

har annonser studerats med kvalitativa metoder (Knittel et al., 2016; de Waal Malefyt, 

2015; Costa et al., 2014; Oates et al., 2003). 

Bl.a. Schwarzkopf (2011) framlägger kritik mot innehållsanalys som metod. Enligt 

Schwarzkopf (2011:535-536,541) har historisk reklamforskning till en stor del skett med 

semiotisk innehållsanalys som metod. Problemet med metoden är, att den kan generera 

data endast med beaktande av de hypoteser användarna bestämt sig för, vilket innebär 

att innehållsanalys tenderar att ge det resultat som man strävar efter att finna. Därtill 

framhäver Schwarzkopf att semiotisk innehållsanalys inte kan räkna med att 

reproducera, hur människor uppfattat de annonser de läst eller sett. Särskilt semiotisk 

innehållsanalys skall enligt Schwarzkopf (2011:537,541) användas tillsammans med 

andra metoder som bl.a. historiska och sociala vetenskaper erbjuder. Schwarzkopf 

kritiserar studien av reklamens historia för avsaknaden av historiker inom andra 

discipliner, ekonomer och sociologer, konsumentforskare och teoretiker inom 

marknadsföring. Schwarzkopf framlägger att nya metoder och teorier bl.a. ekonomisk 

sociologi och nätverksanalys erbjuder mera mångfasetterade synvinklar än semiotisk 

innehållsanalys.  

Enligt Schwarzkopf (2011:535) härstammar analysen av annonsinnehåll från önskan att 

påvisa, hur reklam kännetecknas av benägenheten att ändra människors beteende, 

attityder och åsikter. Detta innefattar uppfattningen att i annonserna i sig kan avläsas, 

vilka avsikter annonsören med tanke på konsumenterna har, och vad reklammakarna 

har uppnått i sin strävan att skapa ”modern medvetenhet”, som i Schwarzkopfs termer 

innebär ägande och konsumtion av varor som ett mål i sig. På 1980- och 1990-talet 

uppfattade forskare reklam starkt påverka ”modern medvetenhet”. 



 56 

Som jag tidigare konstaterat, är mera omfattande studier i reklamens och 

marknadsföringens historia allt som allt få. Enligt Schwarzkopf (2011:531,536) medförde 

intresset för forskning i reklamens historia i början av 1980-talet, såsom reklam 

uppfattas idag, olika teoretiska traditioner. Nyckelordet blev semiotik, som utgick från 

direkt enkelriktad kausal relation mellan mottagaren (recipient) av (reklam)budskapet, 

förmedlaren av betydelse (signifier) och den förmedlade betydelsen (signified), m.a.o. 

mellan läsaren, tittaren eller lyssnaren, och de element reklamen upptar samt de 

sinnebilder och associationer elementen i reklamen väcker hos den som tar del av 

reklamen.  

Trots kritiken framhåller Schwarkopf (2011:537-538) att omsorgsfull och metodologiskt 

säker innehållsanalys är nyttig i att fastställa trender och korrelationer. Här hänvisar 

Schwarzkopf till Leiss et als (2005) periodisering av marknadsföring och reklam, vilken 

är den centrala teoretiska referensramen i min studie. Schwarzkopf (2011:531) lyfter 

också fram Pollay, som redan i mitten av 1970-talet visade intresse för studier av 

reklamens sociala och kulturella rötter, samt Pollays (1985) deskriptiva historia om 

tryckt reklam i USA.  

Jag ser Schwarzkopfs kritik av innehållsanalys som kritik av framför allt semiotisk 

innehållsanalys. I min studie beaktas teori inom marknadsföring, omständigheterna i 

samhället och därmed det ekonomiska lägets inverkan på reklamen under det studerade 

seklet. Avsaknaden av dessa aspekter tas upp av Schwarzkopf i kritiken av 

innehållsanalys som metod. I min studie analyseras inte annonsernas effekt eller 

effektivitet. Däremot studeras karaktären av annonserna från ett sekel som den kan 

avläsas i utvecklingen av studerade variabler. För en studie av annonsens effektivitet eller 

den reaktion annonsen hos läsaren väcker lämpar sig exempelvis survey som metod. 

Metoden kan givetvis inte tillämpas i en longitudinell studie som denna, som omfattar 

ett tidsspann på ett sekel.  

Innehållsanalys som metod har använts bl.a. i konsumentforskning, forskning av 

konsumentbeteende och fattande av köpbeslut. Också karaktären av annonserade 

produkter och vad som framläggs om dem samt hur det framläggs har studerats med 

innehållsanalys som metod, likaså reklamens effektivitet och effekt på mottagaren, dvs. 

konsumenten eller kunden.  Många av studierna är komparativa, såsom studier av 

kulturella skillnader i annonseringen, jämförelse av business to business- och 

konsumentreklam samt jämförelse av annonser för varor respektive tjänster. Också 

annonsernas språk samt växelverkan mellan annonser och samhälle samt det visuella  
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har studerats med innehållsanalys som metod.  För att ge en bild av mångfalden i 

karaktären av tidigare studier inom reklam och marknadsföring med kvantitativ 

respektive kvalitativ innehållsanalys som metod framläggs studier från 

marknadsföringens olika delområden från olika tider i tabell 13.  

 Tidigare studier inom reklam och marknadsföring med innehållsanalys som 
metod 

 

 

 

 

Författare Studieområde Tema

Taecharungroj,V. (2017) Kommunikation, kommunikationsstrategi Starbuck's kommunikationsstrategi på Twitter

Choi, J. (2012) Kommunikation, kommunikationsstrategi Kriskommunikation, pressmeddelanden

Okazaki, S. et al. (2002) Kommunikation, kommunikationsstrategi Internationella bolags web-kommunikationsstrategier

Deacon, D. et al. (1999) Kommunikation, kommunikationsstrategi Metoder i media- och kulturanalys

Riffe, D. et al.(1998) Kommunikation,kommunikationsstrategi Forskning av mediabudskap med kvantitativ innehållsanalys

Laskey, H.A.et al. (1989) Kommunikation, kommunikationsstrategi Typologier i budskapsstrategier i tv-reklam

Morimoto, M. (2017) Annonsinnehåll Informationsinnehåll i tv-reklam och receptfria läkemedel på web

Kim, K. et al. (2012) Annonsinnehåll Informationsinnehåll i Super Bowl - annonser åren 2001-2009

Okigbo, C. et al. (2005) Annonsinnehåll Explorativ innehållsanalys av amerikanska annonser

Sciulli, L. et al.(2005) Annonsinnehåll Social Cause vs Profit Oriented Advertisements: 

An Analysis of Information Content and Emotional Appeal

Abernethy. A. et al. (1996) Annonsinnehåll Informationsinnehåll i annonsering

Biswas, A. et al. (1992) Annonsinnehåll Jämförelse av tryckta annonser i USA och Frankrike;variabler

för informationsinnehåll enligt Resnik et al. (1977), variabler för

emotionell vädjan enligt Plutchik (1980)

Resnik, A., Stern, B. (1977) Annonsinnehåll Informationsinnehåll i tv-reklam 

Verhellen, Y. et al.(2016) Könsroller i annonsering Könsroller i annonsering i belgisk tv

Fowler, K. et al. (2015) Könsroller i annonsering Manliga roller i tv-reklam

Belch, E. et al. (2013) Kommunikation,språk, vädjan Bruk av kändisintyganden i tidskriftsannonsering

Albers-Miller, N. et al.(1999) Kommunikation,språk, vädjan Rationell och emotionell vädjan i tjänste- resp. varuannonsering

Turley, W. et al. (1997) Kommunikation,språk, vädjan Karaktären av vädjan i budskapet i b-to-b- vs.konsumentreklam

Delbaere, M. et al. (2011) Det visuella Visuella metaforer i personifiering i annonserna

Cutler, B. et al. (1992) Det visuella Jämförelse av visuella komponenter i tryckt annonsering, USA och EU

Moriarty, S. (1987) Det visuella Det visuella i tryckta medier

Beard, F. (2015) Annonsens effekt Effekten av komparativ vs. icke-komparativ annonsering

McQuarrie, E. et al. (2009) Annonsens effekt Verbal retorik vs repetition

Humphreys, L. et.al. (2013) Medium, målgrupp Twitter-meddelanden jämfört med dagboksanteckningar från 1700- och 1800-talet

Parsons, A. (2013) Medium, målgrupp Innehållsanalys av officiella face book-sidor

McDowell, W. (2004) Medium, målgrupp Kvalitativ innehållsanalys av business to business-annonsering

i kabelnätverk

Kim, H. et al. (2016) Konsumentforskning, konsumtion Matannonser till barn på tv, jämförelse av vädjan för mat med låg

respektive normal näringshalt

Mastin, T. et al.(2004) Konsumentforskning, konsumtion Stereotypier i könsbaserat fattande av köpbeslut inom olika 

produktkategorier

Kassarjian, H. (1977) Konsumentforskning, konsumtion Innehållsanalys vs andra metoder

Laroche, M. et al. (2014) Kulturella skillnader Kongruens mellan humor och kulturella värden i tryckta annonser

GodboldKean, L. et al.(2007) Kulturella skillnader Skillnader i marknadsföring av konsumtionsvaror beroede på målgrupp och ras, 

afrikanska resp. amerikanska tidskrifter med  kvinnlig läsekrets

McCullough, L. (1993) Kulturella skillnader Fritidsteman i internationell annonsering

Graham, J. (1993) Kulturella skillnader Inverkan av kultur i internationell annonsering i tryckta medier

Segev, S. et al. (2016) Samhälle, värden Omtänkande i  grön annonsering

Cicchirillo, V. et al. (2011) Samhälle, värden Marknadsföring av hälsosam mat på nätet, interaktiva matrelaterade reklamspel

Okigbo, C. (2005) Samhälle, värden Det amerikanska samhället på basis av dominanta teman i tidskriftsannonser

Al-Olayan, F. et al. (2000) Samhälle, värden Tidskriftsannonser från USA och Arabvärlden: framställande av män och

kvinnor, komparativ annonsering, informationsinnehåll, prisinformation

Naderer, B. et al. (2019 Varumärke Varumärke i barnfilmer under senaste 25 åren

Pentina I. et al. (2018) Varumärke Sociala mediers inverkan på luxusvarumärkesbilden och beslutsfattandet
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Reklamforskning kan gälla reklam i sig eller en enskild annons, dess språkliga drag eller 

semiotik. Reklamforskning gäller emellertid inte alltid reklam i sig, utan något fenomen 

som förmedlas i reklamen (Malmelin, 2003:180-181). Avsikten med min studie är inte 

att studera elementen i annonserna i sig. Meningen är att studera ett mera omfattande 

fenomen, förändringarna i marknadsföringstänkande och reklam i Finland under ett 

sekel, vilka kan avläsas i karaktären av elementen i annonserna. Som bl.a. Kover (2001:5) 

konstaterar, är det i innehållsanalys av annonser frågan om vad annonserna är, inte vad 

de gör, dvs. vilka effekter de har.  Detta gäller också min studie. 

3.2.1.1 Informativ eller transformativ reklamstrategi, rationella eller emotionella 
argument 

Annonsen upptar vanligtvis flera budskap, men karaktäriserandet av det centrala 

budskapet som antingen informativt eller transformativt sker utgående från en holistisk 

bedömning. Betydelseinnehållet i kärnbudskapet och det sätt på vilket budskapet 

framläggs kan sammanföras under beteckningen kreativ strategi, som är antingen 

informativ eller transformativ och innebär rationella respektive emotionella argument 

för produkten (Laskey et al., 1989:36-38). Indelningen i informativ och transformativ 

reklamstrategi omfattas av de flesta forskare (Aaker et al., 1982). Också Leiss et al. 

(2005) talar om informativ och transformativ reklamstrategi.  

Informativ reklamstrategi upptar rationella element, medan transformativ upptar 

emotionella. Enligt Harmon et al. (1983:11) har studier av det informativa i 

annonseringen fokuserat å ena sidan på det informativa såsom det upplevts av 

mottagarna, å andra sidan det informativa mätt genom att objektivt bedöma innehållet 

utgående från informationsrelaterade element speglade mot en uppsättning av enhetliga 

kriterier. Reklamstrategierna är emellertid sällan klart antingen informativa eller 

transformativa, varför olika klassificeringar och subkategorier framlagts. Laskey et al. 

(1989:37) konstaterar att flera klassificeringsscheman för kriterierna för identifiering av 

budskapsstrategier i annonseringen av konsumtionsvaror har utvecklats. Typologierna 

varierar från enkla dikotomier till mera invecklade scheman, som detaljerat anger mera 

specifika skillnader mellan budskapen (Frazer, 1983; Aaker, 1982; Simon, 1972).  Laskey 

et al. (1989:36) framlägger att oberoende av typologi skall typologin vara både 

uteslutande och täckande. I och med att knapphet, dvs. uteslutande, är ett primärt mål i 

all klassificering, gäller det att acceptera att ju färre kategorier typologin omfattar, desto 

större är variationen bland de element som kategorierna upptar. Enligt Laskey et al. 

(1989:40) existerar ingen entydigt överlägsen klassificering av budskapsstrategier, men 
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indelningen i informativ och transformativ är trots allt ett första steg i uppbyggandet av 

en dikotomi för budskapsstrategier.  

Turley et al. (1997:40) framhåller att vädjan är det mest centrala elementet i 

reklamstrategin och att inom ramen för en tudelning i informativ respektive 

transformativ reklamstrategi, kan de förändringar i karaktären av vädjan iakttas som 

avspeglar förändringar i reklam och marknadsföringstänkande. Srivastava och Sharma 

(2008:30) framlägger att beslutet om karaktären av vädjan är ett av de viktigaste i val av 

reklamstrategi. En del annonser är avsedda att vädja till rationella och logiska aspekter i 

konsumenternas beslutsprocess, medan andra vädjar till känslorna och har som mål att 

väcka emotionella reaktioner. Författarna konstaterar emellertid, att flera annonsörer 

anser, att effektiv annonsering kombinerar nyttoaspekter och emotionella aspekter.  

Hadjimarcou (2012:57) definierar vädjan mycket snävt och konstaterar att vädjan är lika 

med de attribut som gäller produkten. Moriarty (1987) beskriver syntaxen som en 

process för vädjan, rationell och informerande eller emotionell och symbolisk. Processen 

för vädjan kan likställas med det sätt på vilket vädjan framläggs.  Dunn och Barban 

(1984) talar inom ramen för presentationssätt i rubriker samtidigt dels om syntax 

(exempelvis fråga, uppmaning), dels om karaktären av argument (exempelvis nyhet), 

vilket enligt min mening innebär att likställa två till innebörden olika begrepp. Syntaxen 

(fråga, uppmaning) innebär det sätt på vilket argumenteringen sker, medan argumentet 

(nyhet) avser vad som framläggs om produkten. Bl.a. Srivastava och Sharma (2008) 

framhåller att innehållet i ett meddelande, i denna studie annonsinnehållet, består av 

både det som framläggs och det sätt på vilket det framläggs. 

I tidigare forskning är terminologin varierande i betecknandet av karaktären av såväl 

vädjan, argumentering som produktattribut. Aaker et al. (1982:61) framlägger att reklam 

är antingen emotionell, vädjar till känslorna och framkallar sinnebilder eller informativ, 

rationell och kognitiv. Vaughn (1980) indelar reklam i ”tänkande” och ”kännande”, vilket 

enligt min mening hänför sig till det rationella respektive det emotionella, medan Wells 

et al. (2005) konstaterar att reklam är antingen informativ eller transformativ. Kotler & 

Armstrong (2001) framhåller att produktattributen påvisar de fördelar produkten 

erbjuder, och att emotionella argument vädjar till känslorna för att aktivera mottagaren 

av annonsbudskapet till köp, vilket innebär transformativ vädjan. Emotionella argument 

fokuserar på de känslor som väcks hos budskapsmottagaren och skapar 

sinnesförnimmelser, framkallar belåtenhet med en själv och anknyter till det sociala livet 

eller livsstilen.  
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I stället för att ta upp variablerna i reklaminnehållet som rationella respektive 

emotionella anger Okigbo (2005:319) karaktären av dominanta typer av vädjan utgående 

från det som vädjas till, aptit, smak, välbehag, njutning, belåtenhet, rekreation, hälsa, 

effektivitet, säkerhet, sex, kärlek, lust och romans, mysteri, nyhet, social framgång och 

rädsla samt ekonomiska aspekter såsom kostnad. Enligt min mening kan det som enligt 

Okigbo (2005) vädjas till betraktas som rationellt respektive emotionellt. Exempelvis 

Okigbos variabel ekonomi består av bl.a. pris och prisanknutna argument, vilka faller 

inom ramen för rationella variabler. Okigbos syn på karaktären av vädjan är införd i 

kategorierna rationell respektive emotionell tillsammans med Resnik och Sterns (1977) 

samt Srivasta och Sharmas (2008) rationella respektive emotionella kriterier. 

Tidigare forskare ger inte någon entydig förteckning på variabler som skall ingå i studien 

av karaktären av reklaminnehåll. Dels utgår tidigare studier från tidigare framlagda 

variabler, dels från variabler som växer fram från respektive forskningsmaterial. 

Merparten av tidigare studier av informationsinnehåll baserar på Resnik & Sterns (1977) 

kriterier för informativt budskap. I och med att informationsinnehåll implicit innebär 

rationell karaktär, utgör Resnik & Sterns (1977) kriterier för informationsinnehåll i 

budskapet grunden för val av rationella variabler i min studie. 

I tabell 14 framläggs Resnik & Sterns (1977:51-52) kriterier för karaktären av 

informationsinnehåll i ett meddelande och Okigbos (2005) kriterier för rationell eller 

informerande karaktär av vädjan. Från dessa härleds kriterierna för rationella 

produktattribut och rationell argumentering i analysen av annonserna i denna studie. 
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 Kriterier för rationellt och informerande budskap (Resnik & Stern, 1977; Okigbo, 
2005) 

 

Abernethy et al. (1996:3,5,16) kritiserar Resnik och Stern (1977) för att ha utelämnat 

vissa typer av information som annonser kan uppta, medan Laczniak (1979:325-327) 

konstaterar att Resnik och Sterns (1977) kriterier för en informativ annons är ett första 

steg till att objektifiera vad som gör en annons informativ och till att operationalisera, 

vilken information annonsen består av. Enligt Laczniak är det i och för sig befogat att 

diskutera, huruvida förteckningen på kriterier borde byggas ut eller modifieras.  

Som jag ser det har emotionella aspekter under det studerade seklet blivit allt viktigare i 

och med att produkterna till kvalitet, konstruktion och andra egenskaper långt är 

likvärdiga. Beteckningar för känslor i annonseringen av produkter är av vikt i tolkningen 

av annonserade produkters betydelse för individen i att tillgodose individuella behov 

eller sociala behov, att uttrycka personlighet eller att positionera sig i relation till 

omgivningen genom produkter. Srivastava och Sharma (2008:301) framlägger att 

känslovädjan i tryckt reklam har beskrivits på ett otal sätt. De konstaterar att 

konsumentforskarna har kommit fram till att känslor som väcks av produkter 

uppmuntrar köpglädjen, glädjen över att äga och att använda produkterna.  

Enligt Taute et al. (2011:31-32) kännetecknas emotionell vädjan i reklam antingen av en 

positiv laddning (exempelvis, värme, vänskap eller kärlek som belöning för att tacka ja) 

eller av en negativ laddning (skuldkänsla, skam eller rädsla till följd av att inte tacka ja). 

Informationsinnehåll i meddelande Kriterier för rationell vädjan

(Resnik & Stern, 1977) (Okigbo, 2005)

Pris/Värde Ekonomi

Specialerbjudande

Tillgänglighet (köpställe)

Nya idéer (helt nya koncept) Nyhet

Prestationsförmåga Effektivitet

Produktens beståndsdelar

Smak Smak

Näringsvärde

Kvalitet (till skillnad från konkurrenternas)

Säkerhet Säkerhet

Forskning (oberoende/av företaget sponsrad)

Garanti

Förpackning

Aptit

Hälsa
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Såväl positivt som negativt laddade budskap anses stärka responsen till reklam. Rossiter 

och Percy (1987:172) konstaterar emellertid att transformativ annonsering fokuserar 

primärt på positiva känslor, medan informativ koncentrerar på den rationella 

dimensionen. I och med att denna studie inte gäller annonsbudskapets effekt eller 

effektivitet, görs ingen skillnad mellan positivt och negativt laddade budskap, dvs. 

karaktären av det emotionella i budskapet. Variablerna i studien av vädjan indelas endast 

i emotionella och rationella.  

I indelningen och grupperingen av känslor delar tidigare forskare uppfattningen om 

förekomsten av vissa känslor från vilka övriga känslor kan härledas. Vilka dessa 

baskänslor är, deras antal samt benämning varierar från forskare till forskare. Den 

grundläggande tanken är emellertid gemensam: en del känslor är individuella och 

personliga och oberoende av kultur och miljö, medan andra påverkas av den sociala 

omgivningen. Forskare som ofta hänvisas till i studien av det emotionella i reklamen är 

Ekman (1972) och Plutchik (1980).  Enligt Plutchik finns det åtta baskänslor: förtroende, 

rädsla, överraskelse, sorgmod, förakt, vrede, förväntan och glädje (trust, fear, surprise, 

sadness, disgust, anger, anticipation, joy). Från baskänslorna härleds andra känslor, 

vilka Plutschik (1980) kallar primära, sekundära och tertiära dyader. En primär dyad är 

exempelvis glädje och förtroende vilka tillsammans skapar känslan kärlek (love). En 

sekundär dyad är kombinationen av glädje och rädsla av vilka skuldkänsla (guilt) 

uppstår. En tertiär dyad utgörs av glädje och överraskelse, vilka tillsammans skapar 

känslan välbehag (delight). Ekman (1972) framlägger en förteckning över baskänslor på 

basis av studier av flera olika kulturer. I alla studerade kulturer iakttar Ekman sex 

baskänslor: vrede, förakt, rädsla, glädje, sorgmod och överraskelse (anger, disgust, fear, 

happiness, sadness, surprise). 

På basis av Plutchiks (1980) och Ekmans (1972) dikotomier indelar bl.a. Huang 

(1997:23-24) känslorna i baskänslor och sociala känslor. Baskänslorna är gemensamma 

för människorna oberoende av kultur, medan sociala känslor är härledda från 

baskänslorna och är kulturbundna. Huang utgår från tre negativa baskänslor: vrede, 

rädsla och sorgmod (anger, fear, sadness) och två positiva baskänslor: glädje och kärlek 

(happiness, love). Alla känslor utöver de fem här angivna är enligt Huang sociala känslor. 

Srivastava och Sharma (2008:301) utgår från en liknande tudelning av känslor: 

individuella känslor eller personliga sinnesstämningar (personal state of feeling) samt 

känslor väckta av den sociala omgivningen (social-based feelings).  
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Inte heller för emotionella budskap kan en entydig förteckning över kriterier för 

emotionella variabler framläggas. Här hänvisar jag till Resnik och Stern (1977:51) som 

konstaterar att ”informationen ligger i betraktarens ögon”, dvs. att envar bedömer 

informationen i sista hand från sina egna utgångspunkter.  Detsamma gäller emotionella 

variabler i annonserna. Srivastava och Sharmas (2008) begrepp individuella eller 

personliga känslor och känslor väckta av den sociala omgivningen kan likställas med 

Huangs (1997) begrepp baskänslor och sociala känslor trots att Huang inte indelar 

känslorna i lika många olika som Srivastava et al. (2008). Med hänvisning till Laczniak 

(1979:325) är det i sig befogat att diskutera antalet kriterier och deras karaktär, vilket 

givetvis gäller också Srivastava et als. (2008) förteckning. Att bygga ut antalet känslor 

eller karaktären av kriterier respektive minska antalet är en ändlös process, vars resultat 

beror på respektive forskare och forskningsobjektet.  

Enligt min mening gör mycket detaljerade typologier för budskapsstrategi en 

meningsfull bedömning av budskapets karaktär svårare, om inte omöjlig. Antalet 

potentiella subkategorier är så gott som obegränsat. Ju mera detaljerad indelningen är, 

desto större är antalet subkategorier, vilket inte bidrar till en helhetssyn på utvecklingen 

av karaktären av reklam och marknadsföringstänkande. För min studie är en indelning i 

informativ och transformativ med hänsyn till studiens syfte tillräcklig i och med att 

indelningen gör det möjligt att granska förändringarna i karaktären av budskapet 

utgående från dess rationella respektive emotionella element, vilka för sin del bidrar till 

karaktären av vädjan.   

Srivastava och Sharmas (2008) förteckning över individuella eller personliga känslor och 

känslor väckta av den sociala omgivningen ser jag som en förteckning över karaktäristika 

som utmärker emotionellt budskap. Enligt min mening är förteckningen över kriterier 

för emotionella variabler en motsvarighet till Resnik och Sterns (1977) kriterier för 

rationella variabler. I min studie utgör de av Srivastava & Sharma (2008) och Okigbo 

(2005) framlagda kriterierna för emotionellt budskap grunden för emotionella variabler 

i analysen av annonserna. Från kriterierna härleds kriterierna för emotionella 

produktattribut och emotionell argumentering. I och med indelningen av känslor i 

individuella och socialt anknutna (Srivastava & Sharma, 2008) kan vädjan i annonserna 

anknytas till Leiss et als (2005) periodisering av reklam och marknadsföringstänkande 

utgående från, huruvida produktattributen och argumenteringen fokuserar på det 

individuella eller det sociala i växelverkan med omgivningen.  
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I tabell 15 framläggs Srivastava & Sharmas (2008) samt Okigbos (2005) kriterier för 

emotionellt budskap. Kriterierna har jag indelat i variabler med fokus på det individuella 

respektive det sociala.  

 Kriterier för emotionellt budskap (Srivastava & Sharma, 2008; Okigbo, 2005)  

 

3.2.2 Periodisering 

Bland tidigare forskare råder olika åsikter om periodiseringsmönstren i 

marknadsföringens och marknadsföringstänkandets historia, likaså reklamens historia. 

Att studera historia innebär enligt Hollander et al. (2005:33-35,37) studie av såväl 

kontinuitet som förändring, inte enbart kronologi. Oberoende av, hur historian 

framställs, sker presentationen vanligtvis kronologiskt, dvs. historian periodiseras. 

Hollander et al. framlägger tre olika sätt att periodisera: periodisering på basis av datum, 

decennier eller sekel, på basis av kontext eller på basis av vändpunkter i materialet. 

Periodisering med tidsintervaller som utgångspunkt beror enligt Hollander et al.  enbart 

på lättheten att tänka i tidsintervaller. Den kontextdrivna periodiseringen innebär att 

periodisera materialet på basis av en utomstående händelse. Metoden anser Hollander 

Srivastava & Sharma, 2008 Okigbo, 2005 

Variabler som vädjar till det individuella
Välbefinnande (comfort)
Självförverkligande (actualization )

Självkänsla (self-esteem )

Belåtenhet, välbehag (pleasure ) Belåtenhet, välbehag, njutning

Tillgivenhet (affection )

Kärlek (love ) Sex, kärlek, lust, romantik

Nöje (fun )

Inställningar, åsikter (sentiments )

Rädsla (fear )

Trygghet (safety)
Säkerhet (security )

Sorg (Sorrow )

Rädsla

Mysteri 

Rekreation

Variabler som vädjar till det sociala
Engagemang (involvement )

Godkännande (acceptance )

Gillande, bifall (approval )

Erkänsla (recognition )

Status (status ) Social framgång

Respekt (respect )
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et al. befogad, ifall händelsen med stor sannolikhet påverkar det studerade materialet. 

Den tredje periodiseringsprincipen, periodisering på basis av vändpunkter i det 

studerade materialet, är enligt författarna den mest logiska och acceptabla. 

Periodiseringen borde antyda väsentliga vändpunkter i materialet under den studerade 

tiden och på så sätt ge möjlighet till komparativ analys: att identifiera likheter och 

olikheter mellan perioderna. Tidigare forskare har utnyttjat alla tre 

periodiseringsprinciperna: periodisering med datum som utgångspunkt, kontextdriven 

periodisering och periodisering på basis av vändpunkter i det studerade materialet.  

Enligt Hollander et al. (2005:36-40) föredrar flesta historiker induktiva metoder och 

låter materialet tala för sig (bl.a. Nevett, 1991; Jones, 1990).  I periodisering induktivt 

gäller att identifiera mönster i det studerade materialet. Hollander et al. konstaterar att 

alla periodiseringstekniker har både fördelar och begränsningar. Förenkling, studerade 

perioders längd och karaktär framkallar problem. I och med historiens komplexitet kan 

förenklingar i periodiseringen betyda att viktiga variabler förbises. Förenklingar är 

emellertid oundvikliga, men det gäller att vara medveten om dem. I en indelning i kortare 

tidsintervaller blir antalet perioder fler, vilket medför splittring och spridning i data. 

Längre analysperioder ökar möjligheten att variationer av olika slag (tid, säsong, cykler, 

slump) inte syns i den tidsbundna trenden.  

3.2.3 Innehållsanalys och periodisering i studien 

Som jag i avsnitt 1.1 framhåller, är denna studie en instrumentell fallstudie. Med 

hänvisning till Hamel et al. (1992:1) definierar jag fallstudie som en typ av forskning, inte 

som en forskningsmetod. En fallstudie kan för sin del innefatta flera olika 

forskningsmetoder. Jag anser att en longitudinell studie av utvecklingen av 

marknadsföringstänkande och reklam kräver dels mätbara variabler, vars förekomst 

eller avsaknad under den studerade tiden verifieras. För att dra slutsatser om 

utvecklingen på basis av resultaten av den kvantitativa analysen krävs därtill likväl en 

deskriptiv kvalitativ analys. Longhofer et al. (2017) framlägger att en del forskare 

efterlyser en kombination av kvalitativ och deskriptiv fallstudie och kvantitativa 

metoder. Min studie bygger på denna kombination.  

Med hänvisning till bl.a. Kassarjian (1977) fyller samplet i min studie kraven på 

representativitet i och med att det är tidsmässigt och innehållsmässigt omfattande samt 

slumpmässigt insamlat. Den kvantitativa delen i studien upptar dels variabler med 

ursprung hos tidigare forskare, dels variabler som jag lyft fram från materialet. Analysen 
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av materialet är systematisk och objektiv och valda variabler studeras genomgående på 

samma sätt.  

Jag omfattar Savitts (1980:53) syn på den historiska dimensionen i 

marknadsföringsdisciplinen, dvs. att den upptar två skilda ömsesidigt beroende 

komponenter, utvecklingen av disciplinens intellektuella historia och utvecklingen av 

innehållsdisciplinen.  Likaså instämmer jag med bl.a. Nevett et al. (1994) och Hollander 

et al. (2005) som framlägger, att det inte är meningsfullt att skilja på 

marknadsföringstänkande och -praxis i en historisk studie. 

I studien utgår jag från en innehållsmässig periodisering. Utvecklingen av 

innehållsdisciplinen studerar jag med fokus på karaktären av annonserade produkter 

samt karaktären av annonsernas textuella och visuella innehåll. Utvecklingen av 

marknadsföringstänkandet, marknadsföringens intellektuella historia, studerar jag 

inom tre teoretiska referensramar: skolbildning inom marknadsföring, definition av 

marknadsföring samt reklam som en del av marknadsföring på basis av Leiss et als 

(2005) periodisering av marknadsföring och reklam, som utmynnar i reklamens 

basformat. I och med att resultaten av studien av innehållsdisciplinen granskas inom de 

tre teoretiska referensramarna, binds de ömsesidigt beroende komponenterna 

innehållsdisciplinen och disciplinens intellektuella historia samman.  Maykut och 

Morehouse (1994:43-44) framhåller att kvalitativ forskning är explorativ och deskriptiv 

i den meningen, att den har som mål att beskriva, vad som kan läras av det studerade 

fenomenet. I min studie tolkas resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen i en 

kvalitativ holistisk sammanfattning, i vilken fenomenet, utvecklingen av 

marknadsföringstänkande och reklam, beskrivs.  

Messaris (1997) konstaterar att då annonser granskas över tiden, kan granskningen 

fokusera på innehåll eller stil eller båda. Med hänvisning till Srivastava och Sharma 

(2008) upptar min studie av annonserna både vad som framläggs och hur det framläggs.  

I studien innebär det analys av vad som annonseras, vad som framläggs om det 

annonserade samt hur det framläggs. Vad som framläggs upptar produktattribut och 

argumentering. Hur det framläggs, kan avläsas i den kommunikativa processen.  

Med hänvisning till tidigare forskare (bl.a. Kassarjian, 1977) är objektet för 

innehållsanalys innehållsvariablerna i meddelandet i sig, trots att meddelandet 

ingalunda är helt oberoende av sändare eller mottagare. Också i min studie gäller 

innehållsanalysen meddelandet, dvs. annonsbudskapet, och beaktar varken sändare 
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eller mottagare. I min studie av valda variabler är utgångspunkten det explicit framlagda, 

denotationen, för vilket innehållsanalys erbjuder kvantitativa mått att jämföra 

förekomsten eller avsaknaden av variabler. I innehållsanalysen av annonserna är det 

med hänvisning till Kover (2001) frågan om vad annonserna står för, inte vad de gör. 

Som Sayre (1992) framhåller, ger kvantitativ innehållsanalys svar på vad, medan 

tolkning kräver kvalitativ innehållsanalys för att förklara varför.  

En studie med historiskt perspektiv som denna kräver möjlighet till jämförelse av 

fenomen vid olika tidpunkter, vilket periodisering som metod ger. Studien består av dels 

kronologisk, dels komparativ analys, som upptar såväl förekomsten av ett och samma 

fenomen vid olika tidpunkter som relationen mellan olika fenomen. Jämförelse av 

resultaten av analysen av valda variabler från olika tider medför kausalitet, vilket gör det 

möjligt att dra slutsatser om utvecklingen av reklam och marknadsföringstänkande i 

Finland under den studerade perioden. 

Avsikten med analysen av annonserna är att finna vändpunkter i förekomsten av 

studerade variabler och på basis därav identifiera trender i utvecklingen av 

marknadsföringstänkande och reklam som en del av marknadsföring under ett sekel.  

Såsom både Davis (1997:393) och Leiss et al. (2005:168,180) framlägger, är 

innehållsanalysens uppgift i studien av annonser att identifiera trender, vilket innebär 

att spjälka upp annonsen i meningsfulla komponenter och därefter tolka fynden. I min 

studie består den kvantitativa innehållsanalysen av systematisk studie av valda variabler, 

vilka fenomen som blir svagare, vilka som förstärks och blir rådande. I den kvalitativa 

delen av analysen dras resultaten av den kvantitativa analysen samman och speglas mot 

skolor inom marknadsföringstänkande, förändringar i definitioner av marknadsföring 

samt tidigare periodisering av marknadsföring och reklam.  

Tidsmässiga avgränsningar för olika företeelser och händelseförlopp är inte strikta. 

Gränserna för olika perioder och dominansen av vissa variabler är ingalunda exakta, 

utan perioderna smälter delvis samman och är överlappande. Annonsmaterialet är per 

se periodiserat tidsmässigt enligt decennier vid insamlingstidpunkten i och med att 

materialet i Stockmanns arkiv från perioden 1900 (1902) - 1982 är arkiverat 

kronologiskt.  De annonser som representerar de två sista studerade decennierna följer 

samma kronologi som annonserna under de tidigare decennierna.  Att materialet 

representerar en viss tidsmässig indelning innebär inte nödvändigtvis, att resultaten av 

analyserna sammanfaller med den periodisering annonsmaterialet representerar. Detta 

beror på periodiseringarnas olika karaktär. Det studerade materialet upptar en 
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tidsmässig periodisering, medan periodiseringen i studien utgår ifrån en 

innehållsmässig periodisering. 

3.3 Analysstrategi i studien 

Analysen av annonserna omfattar sex helheter. För det första studeras Stockmanns 

identitet som implicit attribut till de annonserade produkterna och som stöd till vädjan.  

Identiteten studeras såsom den kan avläsas i firmanamn, logotyp och slogan som ram 

för annonserade produkter. För det andra studeras karaktären av de annonserade 

produkterna, varor och tjänster. I karaktären av produktutbudet kan avläsas 

förändringar i konsumtionsvanor, dvs. vad konsumenter eller kunder önskar sig, vilket 

för sin del avspeglar produkternas betydelse för kunden. För det tredje studeras, hur 

karaktären av vädjan reflekterar produkt- respektive kundfokus i 

marknadsföringstänkandet samt produkternas roll för kunden. För det fjärde studeras 

det visuella i annonserna samt relationen mellan det visuella och det textuella i fråga om 

karaktären av fokus på produkt respektive kund. För det femte studeras reklamens 

basformat i annonserna, vilka för sin del belyser karaktären av relationen mellan produkt 

och kund och därmed karaktären av marknadsföringstänkande. Avslutningsvis studeras 

kampanjer och teman, med hänsyn dels till karaktären av annonserade produkter, dels 

till karaktären av fokus på produkt respektive kund.  

Analysen gäller relationen mellan karaktären av vädjan och karaktären av annonserade 

produkter. Relationen avspeglar dels produkternas betydelse för kunden, dels fokus i 

marknadsföringstänkande. De studerade helheterna analyseras med hjälp av variabler 

som antyder fokus i marknadsföring.  Såsom tidigare framlagts, består variablerna dels 

av variabler från tidigare forskning, dels av variabler som jag lyft fram i materialet. 

Analysen sker inom tre teoretiska referensramar i vilka utvecklingen av 

marknadsföringstänkande kan avläsas, skolbildning inom marknadsföring, definitioner 

av marknadsföring samt reklamens basformat, vilka härletts från Leiss et als (2005) 

periodisering av reklam och marknadsföring under perioden 1900 - 2000. I figur 1 

framställs strukturen av analysen av annonserade produkter. 

 

 

 

Figur 1  Annonserade produkter 
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Enligt min definition består vädjan av såväl vad som framläggs om den annonserade 

produkten som hur det framläggs, dvs. produktattribut, argumentering och den 

kommunikativa processen. Vad som framläggs är till karaktären rationellt eller 

emotionellt. Hur budskapet förmedlas till mottagaren kan avläsas i den kommunikativa 

processen, som jag med hänvisning till Moriarty (1987) betecknar som informerande 

eller symbolisk, vilket innebär informativ respektive transformativ vädjan. 

Informerande kommunikativ process är konstaterande och deskriptiv. Inom ramen för 

den fokuseras på produkten och dess egenskaper, vilket innebär rationella 

produktattribut.  Symbolisk kommunikativ process definierar jag som bildlig och 

narrativ samt känsloväckande. Med hänvisning till Srivastava & Sharma (2008) 

betraktar jag elementen i vädjan som individuella eller socialt anknutna. I figur 2 

framläggs de element analysen av vädjan i annonserna består av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Element i analys av karaktären av vädjan i annonserna 

Vad jag avser med kommunikativ process sammanfaller dels med Laskeys (1989) 

begrepp kreativ strategi, dels med Moriartys (1987) beskrivning av syntax som en process 

för vädjan. Begreppet kommunikativ process är i min definition emellertid mera 

omfattande än enbart den syntaktiska strukturen i argumenteringen, vilken visserligen 

utgör en del av processen. Utöver det textuella omfattar den kommunikativa processen 

det visuella, som tas upp i avsnitt 4.4.  
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I tabell 16 framläggs en sammanfattning av karaktärsdragen i informerande respektive 

symbolisk kommunikativ process. 

 Karaktären av den kommunikativa processen 

 

Olika individer upplever en och samma produkt på olika sätt, varför den roll 

målgruppens önskemål spelar i val av budskapsstrategi framhävs av bl.a. de Pelsmacker 

et al. (1993:168,176). Produkten kan tillgodose både rationella nyttobehov och 

emotionella behov, som är individuella och personliga eller socialt anknutna. 

Knutpunkten för annonserad produkt och karaktären av vädjan under olika decennier 

avspeglar förändringar i produktens roll och betydelse för kunden inom det som Leiss et 

al. (2005) kallar produkternas kulturella ram. De produktegenskaper som fokuseras på 

i vädjan anknyter till de metaforisk-emotionella temana, vilka upptar symboler för de 

fördelar eller egenskaper som produkten representerar för kunden.  Fokus i 

annonsbudskapet - produkt eller kund - och de uttryck som fokus tar sig antyder 

relationen mellan kunden, dvs. mottagaren av annonsbudskapet, och den annonserade 

produkten.  

I studien av karaktären av produktattribut och argumentering bygger indelningen i 

rationella respektive emotionella variabler på tidigare forskares (Resnik & Stern, 1977; 

Srivastava & Sharma, 2008; Okigbo, 2005) taxonomier. Dels sammanfaller variablerna 

i studien med Resnik & Sterns (1977) kriterier för en informativ annons och Srivastava & 

Sharmas (2008) emotionella variabler i argumenteringen samt elementen i Okigbos 

(2005) syn på vädjan, vilka till karaktären av betydelseinnehåll sammanfaller med 

Resnik & Sterns eller Srivastava & Sharmas variabler. I studien är några av tidigare 

forskares variabler omdefinierade och deras innebörd preciserad.   

Informerande Symbolisk

Konstaterande och deskriptiv Bildlig och narrativ

Informativ vädjan Transformativ vädjan

Rationella produktattribut Emotionella produktattribut



 

 

71 

4 ANALYS AV ANNONSERNA: FRÅN ’PRYDLIGA ARTIKLAR’ 
MED ’ETT STEG MOT STRÅLANDE SKÖNHET’ TILL ’EN 
FEST FÖR ALLA SINNEN’ OCH ’STAMKUNDSFÖRMÅNER’ 

I detta kapitel studeras först i avsnitt 4.1 Stockmanns identitet som ram för annonserade 

produkter och som stöd till vädjan. Därefter studeras i avsnitt 4.2 de annonserade 

produkterna och i avsnitt 4.3 vädjan för dem. Det visuella i annonserna studeras i avsnitt 

4.4, varefter reklamens basformat i annonserna studeras i avsnitt 4.5. Avslutningsvis 

studeras kampanjer och teman i avsnitt 4.6.  

Det studerade materialet omfattar annonser från ett helt sekel från början av 1900-talet, 

dvs. ända sedan marknadsföring som disciplin enligt de flesta forskare existerat. 

Annonserna upptar främst konsumentreklam, vars syfte är i första hand kommersiellt, 

att få konsumenten att handla. Merparten av annonserna är masskommunikation och 

verkar som en del av affärsverksamheten i företagets marknadsmix. Materialet upptar 

endast ett fåtal samhälleliga eller icke-kommersiella annonser med direkt informativt 

syfte. Exempelvis informeras i annonser från krigsåret 1942 om inverkningarna av 

personalens deltagande i ett samhälleligt evenemang, vedtalko: Vi har folk ute på talko 

och måste därför be om överseende för att vi inte på alla avdelningar under de 

närmaste veckorna kan betjäna våra kunder så snabbt och förstklassigt som vanligt… 

eller:  I morgon har vi hela dagen stängt – personalen är ute på vedtalko.  År 1972 

informeras om ett samhälleligt beslut, avskaffandet av punktskatt: Punktskatten är 

avskaffad! Ni gör en god affär om Ni just nu gör verklighet av Era uppskjutna 

anskaffningsplaner. Köp på VÄLJKONTO – betala i bekväma månadsrater. ”Den är 

vis som lyder råd”. 

Till insynen om utvecklingen av marknadsföringstänkandet bidrar insikten om 

samhällsförändringarna, globaliseringen och den tekniska utvecklingen som har 

påverkat produktutbudet. I det kan avläsas bl.a. förändringar i konsumtionsvanor. 

Förändringar i produktens roll och betydelse avspeglas i karaktären av vädjan, som 

konkretiseras i produktattributen och den kommunikativa processen samt 

argumenteringen inom ramen för den.  

I följande avsnitt studeras Stockmanns identitet som den kan avläsas i det budskap som 

förmedlas i språkliga och typografiska förändringar i firmanamn, utvecklingen av 

logotyp och sloganer. 
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4.1 Stockmanns identitet: firmanamn, logotyp och slogan 

I granskningen av utvecklingen av Stockmanns identitet som ram för annonseringen av 

produkter utgår jag med hänvisning till van den Bosch et al. (2005:108) från, att grafisk 

design omfattar alla symboler och grafiska element som beskriver kärnan i företaget, 

dess värden och verksamhetsprinciper: namn, symbol och/eller logotyp, typografi, färg, 

slogan och eventuella ytterligare grafiska element.  I min analys uteblir färg i och med att 

de studerade annonserna är svartvita (kopior), förutom annonserna från det sista 

studerade decenniet. 

Medvetenheten om det budskap Stockmann önskar förmedla om sin identitet samt hur 

varuhuset positionerar sig, tar sig uttryck i utvecklingen av Stockmanns logotyp under 

olika decennier. Som van Riel (2001:437) framhäver, har logotyp eller företagets symbol 

potentialen att uttrycka det som är karaktäristiskt för företaget. Baker & Balmer 

(1997:366, 368) konstaterar, att företagets identitet är lika med en symbol eller ikon med 

eller utan namn, ibland tillsammans med en kort mening, en slogan, som sammanfattar 

företagets mission, syfte eller positionering. Enligt Loiri et al. (1998: 132) har logotypen 

två dimensioner: budskapet och den visuella formen, som kan bestå av bokstäver, siffror 

eller bilder eller en kombination av dessa samt slogan. Företagets namn och den grafiska 

logotypen är centrala element i visualiseringen av företagets identitet som avser det sätt 

på vilket företaget väljer att presentera sig i sin kommunikation. 

Utvecklingen av Stockmanns logotyp, den visuella formen och det budskap logotypen 

förmedlar, stärker Stockmanns identitet och identifikation, vilket bidrar till en positiv 

ram för annonseringen och för sin del bidrar till vädjan till kunden. I tabell 17 kan avläsas 

utvecklingen av Stockmanns firmanamn, såväl den språkliga formen som typsnittet, 

grafiska utformningen av logotypen samt sloganen i annonserna. 
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 Stockmanns firmanamn - språklig form och typsnitt, logotyp och slogan 

 

I varuhusets namn gäller förändringarna såväl språklig form som typsnitt. Den språkliga 

formen etableras till Stockmann i annonserna på 1970-talet, medan den från 1940-talet 

till 1960-talet etablerats till Stockmanns. Före 1940-talet upptar firmanamnet 

varierande former.  Typsnittet varierar under alla decennier fram till 1960-talet. På 1960- 

och 1970-talen är typsnittet enhetligt under respektive decennium, men det är inte 

detsamma under båda decennierna. Den visuella kommunikationen i firmanamnet 

genom enhetlig språklig form och vedertaget typsnitt gäller inte i annonserna förrän 

fr.o.m. 1980-talet.  

Också placeringen av firmanamnet varierar. Under 1900-talets första decennier är 

firmanamnet ibland i slutet av annonsen som ett slags underskrift, ibland som ett slags 

rubrik för annonsen. Annonserna från 1910-talet avslutas ofta med ett konstaterande om 

vad som finns till salu, varefter firmanamnet anges med större typsnitt som information 

om köpställe, bl.a.: …inkommen hos Stockmann, … af alla slag hos Stockmanns eller 

I parti och minut hos G.F. Stockmann A.B. Placeringen av firmanamnet i slutet av 

annonserna etableras på 1970-talet.  

Första steget mot att skapa grafisk logotyp för Stockmanns varuhus syns i annonserna 

från 1910-talet i en oval ram med firmanamnet G. F. Stockmann Aktiebolag kring 

annonserna.  Ramen verkar också som illustration. Andra steget är från 1910-talet och 

Firmanamn, språklig form Typsnitt Logotyp Slogan

1900-1910 Stor variation Stor variation Ingen egentlig, ram med I största urval hos G.F.Stockmann A.B.
G.F.Stockmann Aktieb. initialerna G,F, S, 

G.F. Stockmann A.-B. bruk inkonsekvent

G.F. Stockmann AB.
G.F. Stockmann A.B. Helsingfors

1920 Stor variation Stor variation Första egentliga logotypen, Stockmann Landets enda/största varuhus
bruk inkonsekvent

1930- Två varianter Variation Ny logotyp till 70-årsjubiléet, Ingen slogan

Stockmanns, Stockmanns Varuhus bruk sporadiskt

1940 Formen Stockmanns  tar över Variation Ny logotyp till 80-årsjjubiléet Ingen slogan

1950 Formen Stockmanns Variation 90-årsemblem, Stockmanns är alltid Stockmanns
bruk sporadiskt Ni får dem hos Stockmanns

Stockmann ett centrum i centrum
Köp kvalitet - det är god sparsamhet

1960- Formen Stockmanns Enhetligt Ny logotyp till 100-årsjubiléet, Ingen slogan

Bruk i de flesta annonserna,

placering varierar

Också 100-årsemblem

1970- Formen Stockmanns Enhetligt Ny logotyp till 110-årsjubiléet, Varuhuset med det stora urvalet
placering etableras Nyheterna först hos oss!

Senaste klädnytt hos oss!
Bruk i alla annonser. Kärnan i budskapet:

stort urval och nyheter till salu

1980 - Formen Stockmann  tar över Enhetligt Logotyp från 1970 Bäst att gå till Stockmann
Förekommer i alla annonser

1990-2000 Formen Stockmann Enhetlilgt Logotyp från 1970 Ingen slogan
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utgörs av de sammanbundna initialerna G, F och S, vilka oftast förekommer tillsammans 

med firmanamnet, men också självständigt, dock inte konsekvent.  

1920-talet medför två stora visuella förändringar i firmanamnet och logotypen: olika 

varianter i firmanamnets typsnitt minskar och Stockmanns första egentliga logotyp 

introduceras varuhusets 60-årsjubileum till ära. Den grafiska logotypen utgörs av en 

stiliserad teckning av den första varuhusbyggnaden vid Sofiegatan i Helsingfors 

tillsammans med ett S, initialen för varuhusets namn, samt årtalet 1862 för varuhusets 

grundande. Firmanamnet Stockmann och den grafiska logotypen bildar tillsammans en 

visuell, kommunikativ helhet. Logotyp i betydelsen ”grafisk design som används 

återkommande som symbol för ett företag, ofta i form av en variant av företagets namn 

eller tillsammans med namnet” (Bennett, 1995) förekommer således för första gången i 

annonserna från början av 1920-talet.   

Enligt den största finskspråkiga dagstidningen Helsingin Sanomat (1962) skapades år 

1962 en ny logotyp 100-års jubiléet till ära, som presenteras i tidningen: Esittelemme 

Stockmannin uuden liikemerkin. Juhlavuotemme 100-vuotistunnus ja vanha 1920-

luvulta peräisin oleva liikemerkki korvataan nyt uudella, joka mielestämme symbolisoi 

kaikkea sitä, mikä koko toimintamme aikana on sisältynyt nimeen STOCKMANN – 

aina ajan tasalla. (HS, 1962). Den nya logotypen syns emellertid inte i de svenskspråkiga 

annonserna förrän fr.o.m. år 1972. I den finskspråkiga texten framläggs, att logotypen 

från 1920-talet har gällt ända fram till 1960-talet. I annonserna från år 1942 påträffas 

emellertid en logotyp, som avviker såväl från den i annonserna från år 1922 som den i 

annonserna från 1962, medan i annonserna från 1932 inte förekommer någon logotyp 

alls. 

Den exakta tidpunkten för lanseringen av de olika logotyperna är emellertid inte centralt. 

Viktigast är de förändringar i logotypen som skett under det studerade seklet och framför 

allt utvecklingen mot enhetlighet och konsekvens. Den innehållsmässiga periodiseringen 

är således mera betydande än den tidsmässiga. Innehållet i logotypen, dvs. den betydelse 

logotypen förmedlar är densamma i annonserna fr.o.m. år 1942. Centrala element är den 

för Stockmanns varuhus vid Alexandersgatan utmärkande rulltrappan, som också kan 

ses som initialen S för Stockmann. Enligt Finnilä (1993:106) var rulltrappan en väsentlig 

del av upplevelsen att besöka Stockmann, då det nuvarande varuhuset vid 

Alexandersgatan i Helsingfors 23.11.1930 öppnades. Under de första veckorna fylldes det 

nyöppnade varuhuset av ivriga rulltrappsresenärer.  



 75 

Logotyp och slogan är verktyg för att skilja företaget från andra företag och konkurrenter. 

Slogan, liksom det grafiska firmamärket, ger uttryck åt något av företagets strategi, 

kultur, personlighet och identitet. Slogan skall avspegla företaget, dess mål och strategi, 

och vara relevant för kunderna för att bidra till en distinktiv företagsbild (de Pelsmacker, 

2005:11-13). I Stockmanns tidningsannonser avspeglas Stockmanns identitet bl.a. i 

sloganer som står för pålitlighet, hög kvalitet och omfattande urval. Sloganer som 

”Stockmanns är alltid Stockmanns” från år 1952, ”Varuhuset med det stora urvalet” från 

år 1972 eller ”Bäst att gå till Stockmann” från år 1982 kan dels ses som uttryck för den 

företagsbild Stockmann vill förmedla, dels som uttryck för och konkretisering av den 

företagsbild varuhuset redan har, dvs. av kundernas identifikation.  Slogan är också ett 

sätt att vädja till kunden. Det sloganen representerar utgör argument i relation till 

kunden.  

Så tidigt som under 1900-talets två första decennier upptar Stockmanns 

tidningsannonser ett slags slogan. Annonserna är uppbyggda av varuförteckningar och 

sist i varuförteckningen kommer varuhusets namn i varierande former i anknytning till 

en beskrivning av urvalet: Köksutensilier i största urval hos G.F. Stockmann A.B.(1900) 

eller Inhemska Lakanlärfter af hellinne, halflinne o.bomull ständigt stort urval hos 

G.F.Stockmann A.B.(1912). Konstaterandet om urval tillsammans med firmanamnet i 

slutet av annonserna verkar som slogan. Layouten i annonserna gör emellertid att det 

inte alltid är lätt att uppfatta avslutningen i annonsen som en betydelseförmedlande 

helhet.  

I annonserna från 1922 förekommer likaså slogan, dock inte konsekvent: Stockmanns 

Landets enda varuhus och Stockmanns Landets största varuhus. Sloganerna antyder 

varuhusets karaktär:  Stockmann är stort, störst – egentligen det enda köpställe att räkna 

med. I annonserna från 1950-talet förekommer fyra olika sloganer, ingen emellertid 

konsekvent: Stockmann ett centrum i centrum, Stockmanns är alltid Stockmanns, Köp 

kvalitet – det är god sparsamhet. Den mest använda sloganen i annonserna från 1950-

talet finns i annonser för herrkostymer av Stockmanns eget varumärke Tailor: Ni får dem 

hos Stockmanns. Sloganerna är olika, men de förmedlar bilden av varuhuset Stockmann 

som en central plats för anskaffning av högklassiga varor.  

Annonserna från början av 1960-talet har inga sloganer, men i en annons för 

Stockmanns 100-årsjubileum konstateras: Stockmanns – en länk mellan världens 

produkter och den vakna konsumenten. Budskapet företer Stockmann som ett varuhus 
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med global kontaktyta och en etablerad relation till den medvetna konsumenten eller 

kunden i tiden. 

Från början av 1970-talet används olika sloganer som en väsentlig del av att 

kommunicera företagets identitet och relation till kunden.  Sloganerna framhäver 

varuhusets urval och dess karaktär som också i början på seklet. Sloganerna är placerade 

under firmanamnet i slutet av annonserna. Firmanamnet och sloganen bildar en helhet. 

Sloganerna bidrar dels till en visuellt identifierbar del av firmanamnet, dels verkar de 

som stöd till den identitet och bild varuhuset vill kommunicera till kunden, bl.a.: 

Varuhuset med det stora urvalet, Varuhuset med urval, Varuhuset med urval och 

nyheter, Varuhuset med nyheter, Nyheterna ser ni hos oss! eller Nyheterna först hos 

oss!. Budskapet i sloganerna är, att varuhuset har ett omfattande urval och är 

föregångare inom såväl konfektion, skönhet som hushållsartiklar. I sloganerna 

framläggs implicit Stockmanns ställning i täten för trenduppföljarna, Stockmann i 

bräschen för mode och senaste nytt, och först ute med nyheter. Sloganerna är placerade 

ovanför eller under firmanamnet i slutet av annonsen.  

Sloganen Bäst att gå till Stockmann, som lanserades år 1975 (Sarantola-Weiss, 

2012:302), förekommer genomgående i annonserna från 1982. Sloganen är placerad 

tillsammans med den grafiska logotypen i övre hörnet av annonsen, medan företagets 

namn är i slutet av annonsen. Det budskap sloganen förmedlar är att Stockmann har allt, 

dvs. urvalet är både brett och djupt. Att allt finns under samma tak utgör kärnan i 

varuhuskonceptet och innebär tidsbesparing för kunden. I annonserna från 1900-talets 

sista decennium och 2000-talets första förekommer emellertid inga sloganer i 

annonserna. 

Stockmanns firmanamn blir både visuellt och till den språkliga formen enhetligt 

förvånansvärt sent. Logotyp och enhetligt typsnitt i firmanamnet bidrar till en positiv 

och tillförlitlig företagsbild som referensram för och stöd i vädjan för de produkter 

varuhuset saluför och annonserar. I sloganerna förmedlas till kunderna ett budskap som 

innebär omfattande utbud av hög kvalitet. Som de Pelsmacker (2005:13) framlägger, 

skall företagets grafiska logotyp stå för en visualisering av företagets strategi på sikt och 

sammanfatta företagets identitet. Logotypen skall vara tidlös, men modifierbar. I 

annonserna från år 1972 framåt gäller en och samma logotyp, som modifierats och 

moderniserats. Redan i den första egentliga logotypen från 1920-talet förekommer 

bokstaven S för Stockmann och från 1940-talet till slutet av den studerade perioden 

också rulltrappan. Fr.o.m. 1980-talet är typsnittet i firmanamnet enhetligt, likaså 
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placeringen av logotypen.  Stockmanns logotyp har under åren modifierats i tidens 

andra, men kärnan i den betydelse den förmedlar har hållit sig oförändrad. Till detta 

bidrar de baselement den grafiska logotypen består av i de studerade annonserna från 

1940-talet framåt: rulltrapporna och initialen S för varuhusets namn. Också den till 

logotypen och firmanamnet anknutna sloganen förmedlar genomgående samma 

kärnbudskap: varuhuset har ett omfattande och högklassigt urval. I följande avsnitt 

studeras utvecklingen av Stockmanns produkturval i annonserna. 

4.2 Annonserade produkter: tvål och body lotion, kalsongtyg och boxers, 
kafé och tapasbar 

I detta avsnitt studeras annonserade produkter i enlighet med analysstrategin i avsnitt 

3.3. Först studeras annonserade varor och därefter tjänster. Produkterna består av 

fysiska produkter, dvs. varor, och immateriella produkter, tjänster. Likväl omfattar en 

tjänst ofta något materiellt i anknytning till det immateriella. Förändringarna i 

karaktären av reklamens genomgående centrala kommunikativa baskod, produkt och 

därmed omfattningen och karaktären av olika produktkategorier, reflekterar 

förändringar i produktens roll och betydelse för konsumenten eller kunden, vilka för sin 

del kan avläsas i karaktären av vädjan.  

Den första Stockmann-annonsen utkom år 1859 i Helsingfors Tidningar, som då var 

dagstidningen med den största upplagan i Finland. De annonserade produkterna är 

beskrivande utöver för respektive tidpunkt för annonserna från början av 1900-talet, då 

hushållsartiklar är den största annonserade produktkategorin. I annonsen görs reklam 

för artiklar som dricksglas, karaffiner, socker-, cigarr-, penn- och stickaskar, ostkupor, 

spritlampor, bläckhorn, termometrar, sackarometrar och alkoholometrar, 

toalettprydnader. I en ett par veckor senare publicerad annons annonseras ytterligare 

smörbyttsglas, mjölkbunkar, tobaksdosor, tallrikar, vattenbarometrar, pianofötter, 

säkerhetstrattar, blomvaser, lampkupor och snusburkar. Av Tammerfors Masugns 

tillverkningar bjuds ut ljusstakar, cigarraskkoppar, syskruvar, rakspeglar, paraply- 

och käppställningar, strykugnar med järnlod och rör, kastmaskinhjul m.m. (Damstén, 

1937:40).  

På 1860-talet importerade Stockmann maskiner och kemikalier som såldes till 

finländska skogsindustriföretag. På 1880-talet var Stockmann bland de första 

cykelimportörerna och något senare en av Finlands första bilåterförsäljare. I början på 

1900-talet sålde Stockmann bl.a. amerikanska revolvrar (Kuisma, 2012:14-15). I de 

studerade annonserna från 1900-talets första decennium annonseras både cyklar och 



 78 

motorcyklar av olika tillverkare under rubriken Velocipeder: Gossvelocipeder och 

Flickvelocipeder samt Trehjuliga Barnvelocipeder, Svenska Hermes Fmk 290 och 

Motorvelocipeder, Neckarsulm och Motosacoche. Likaså annonseras de modernaste 

amerikanska revolvrarna. På 1920-talet annonseras också bilar: Automobiler Chassis 

F.N.: 18-24 hkr. 24-30 hkr samt Vapen och ammunition, Mauser-gevär och -karbiner 

och Automatiska pistoler Browning.  

I och med produkternas roll som sociala kommunikatörer avspeglas läget i samhället 

såväl i de annonserade produkterna i sig som i förändringarna i produkternas roll och 

betydelse för konsumenten eller kunden. I annonserna från 1940-talet tar sig läget i 

samhället och varubristen klart uttryck i karaktären av annonserade varor. Ofta 

annonseras substitutprodukter, exempelvis skor av trä och papperstyg. Det främsta 

argumentet är tillgänglighet i form av information om inkomna varor. Varubristen och 

köprestriktionerna gjorde att handelns uppgift framför allt var distribution av varor. 

Kortti (2003:60) framlägger att varuutbudet efter avvecklingen av efterkrigsregleringen 

år 1957 blir mera omfattande såväl i fråga om mat, rengöringsprodukter som kläder. 

Annonserna i materialet från 1950- och 1960-talet upptar betydligt flera annonser för 

kläder än under tidigare decennier. Också tecken på den spirande ungdomskulturen kan 

iakttas i annonserna från år 1962 bl.a. i annonseringen av kläder av Stockmanns egna 

varumärken för ungdomen. På 1970-talet annonseras många nya produkter som inte 

annonserats tidigare, framför allt produkter för ungdomen, kläder, artiklar för hobbyer, 

sport och fritid, bl.a. LP-skivor och läsk. Ofta framläggs att Coca-Cola lanserades i 

samband med Olympiska spelen i Helsingfors år 1952 (bl.a. Heinonen et al., 2001). 

Kuisma (2012:15) framhäver emellertid att Coca-Cola kunde köpas på Stockmann för 

första gången så tidigt som på 1930-talet. Också denna lilla detalj bekräftar Stockmanns 

roll som pionjär i att anta nya trender.  Emellertid upptar de studerade annonserna ingen 

annons för Coca - Cola.  

De annonserade produkterna studerades i två faser. Först antecknades alla 

varubeteckningar och tjänster som förekom i annonserna, varefter beteckningarna för 

varor respektive tjänster grupperades i två omgångar. Under den första omgången 

beaktades produkternas karaktär detaljerat, vilket utmynnade i ett stort antal kategorier. 

För att göra materialet hanterligare och åskådligare sammanfördes mindre kategorier i 

mera omfattande kategorier under andra omgången. Kategorierna är delvis 

överlappande från decennium till decennium, dvs. produkterna under olika decennier är 

till en del desamma. 
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I och med utvecklingen av produkterna och förändringarna i samhället är karaktären av 

produkterna i enskilda kategorier under olika decennier inte heller homogen, vilket i sig 

står för förändring. Exempelvis kategorin Hygien, skönhet upptar i början av 1900-talet 

främst varor med nyttofunktion, medan varorna i slutet av den studerade perioden till 

karaktären främst är sådana som ger konsumenten eller kunden möjlighet till 

självtransformation och självförverkligande. Presentkort eller -checkar, som annonseras 

endast under 1900-talets tre första decennier, är angivna skilt, eftersom de kan uppfattas 

dels som varor, dels som tjänster, vilka varuhuset verkar som förmedlare av mellan 

slutkunden och varans finansiär: Välkommen julklapp! Ett presentkort Från G.F. 

Stockmann A.B. berättigar till inköp från såväl Hufvudaffären, Sportaffären, Arabia 

försäljningsaffär som Filialen i Bärghäll (1910-talet).   

De totalt 5344 annonserade produkterna är införda i 15 kategorier (Tabell 18). Olika 

varubeteckningar (inkl. presentkort) är totalt 5237 och beteckningarna för olika tjänster 

107. 

 Antal olika annonserade produkter i olika kategorier 1902 (1900) – 2002 

 

Som det framgår av tabell 18 är de totalt sett överlägset största kategorierna 

Hushållsartiklar och –maskiner samt Kläder, accessoarer, väskor, skor. Kategorierna 

Fastighet, byggande, trädgård och Livsmedel är praktiskt taget jämnstora, men 

tyngdpunkten i annonseringen av varor inom dessa infaller i början respektive i slutet av 

den studerade perioden.  Övriga kategorier är betydligt mindre. Kategorin Diverse, 

leksaker, böcker, tidningar, artiklar för husdjur upptar varor av varierande slag, som 

förekommer främst under 1900-talets första decennier. Kategorin Diverse omfattar bl.a. 

lotterivinster och julgransfötter samt artiklar för företag och affärer, bl.a. glaspelare för 

skobutiker och butiksinredning.  

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Produktkategori

Varor
Hushållsartiklar och -maskiner 381 308 116 189 49 47 29 54 47 43 23 1286

Möbler, mattor, inredning, sängkläder 40 69 92 29 2 25 6 28 27 26 2 346

Städning, renhållning 14 24 19 19 1 1 1 3 4 86

Fastighet, byggande, trädgård 80 143 53 38 1 7 2 5 2 20 5 356

Kläder, accessoarer, väskor 16 33 164 216 64 187 78 112 108 98 76 1152

Textilier, tyger, garn, sömnad 122 167 99 74 14 51 9 23 22 10 4 595

Hygien, skönhet 19 34 40 19 2 17 2 29 41 35 6 244

Sport, motion, hobbyer, fritid 81 58 95 112 10 25 16 14 22 19 3 455

Bilar, motorcyklar, motorer 2 11 10 2 2 6 2 1 2 38

El, elektronik, kameror 1 5 14 9 8 11 48

Livsmedel 5 42 23 126 60 96 352

Diverse, leksaker, böcker,tidningar,husdjur 34 32 37 82 15 23 3 11 11 13 15 276

Presentkort 1 1 1 3

Tjänster 1 2 2 31 6 11 5 19 16 7 7 107

Varor och tjänster totalt 791 871 730 824 163 438 158 339 436 344 250 5344
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Indextalen i tabell 19 åskådliggör relationen mellan omfattningen av olika 

produktkategorier under ett och samma decennium, förändringarna i omfattningen av 

respektive kategori från decennium till decennium samt förändringarna i kategoriernas 

inbördes relation under hela studerade seklet.  Inom en del kategorier är frekvensen av 

vissa produkter hög under 1900-talets första decennier, medan den inom andra är hög 

under de sista. Under 1900-talets första decennier är exempelvis kategorierna Textilier, 

tyger, garn, sömnad och Hushållsartiklar och -maskiner stora. Livsmedel är en totalt 

sett förhållandevis stor kategori med största antalet varubeteckningar under de tre sista 

decennierna. Förändringarna inom olika kategorier gäller å ena sidan antalet 

annonserade varubeteckningar, å andra sidan karaktären av annonserade varor.  

 Indextal för antal annonserade produkter i olika kategorier 1902 (1900) – 2002 

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 
Index för 
resp. 

Produktkategori          kategori 
Varor           1902-2002 
Hushållsartiklar och -maskiner                 

48 35 16 23 30 11 18 16 11 12 9 24 
Kläder, accessoarer, väskor, skor                 

2 4 22 26 39 43 50 33 25 29 30 21 
Textilier, tyger, garn, sömnad                 

15 19 14 9 9 11 6 7 5 3 2 11 
Sport, motion, hobbyer, fritid                 

10 7 13 13 6 6 10 4 5 6 1 8 
Fastighet, byggande, trädgård                 

10 16 7 5 1 1 1 1 0 6 2 7 
Livsmedel                     

0 0 0 1 0 10 0 7 29 17 38 7 
Möbler, mattor, inredning, sängkläder               

5 8 13 4 1 6 4 8 6 7 1 6 
Hygien, skönhet                     

2 4 5 2 1 4 1 9 9 10 3 5 
Diverse, leksaker, böcker, 
tidningar                 

4 3 5 10 9 5 2 3 3 4 6 5 
Städning, renhållning                   

2 3 3 2 0 0 1 0 1 1 0 2 
Bilar, motorcyklar, 
motorer                   

1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 
Elapparater, elektronik, kameror                 

0 0 0 0 0 0 3 4 2 2 4 1 
Presentkort                     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tjänster                     

1 1 1 4 4 2 3 6 4 2 3 2 
Totalt                       

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Som det av tabell 19 framgår, har kategorin Hushållsartiklar och -maskiner högst 

koncentration till 1900-talets två första decennier och till 1940-talet. Hygien och skönhet 

är totalt sett en relativt liten kategori, och den är som störst under perioden 1970 - 1990. 

I denna kategori har karaktären av varor förändrats mest. I kategorin kan avläsas en 

tydlig trend från varor med rationell nyttofunktion till varor med framför allt emotionell 

funktion, vilket innebär bl.a. självtransformation.  

I figur 3 kan i absoluta tal avläsas utvecklingen av omfattningen av de totalt sett sju 

största produktkategorierna. 

 

Figur 3 Utvecklingen av antalet annonserade varubeteckningar i de sju största 
produktkategorierna 1902(1900)- 2000 

Den totalt sett överlägset största annonserade produktkategorin Hushållsartiklar och 

maskiner minskar drastiskt från 1900-talets andra hälft och särskilt i slutet av den 

studerade perioden. En likadan utveckling gäller kategorierna Fastighet, byggande, 

trädgård och Textilier, tyger, garn, sömnad. Minskningen beror främst på 

förändringarna i omständigheterna i samhället. Behovet av varor i dessa kategorier 

minskar i och med ökad industriell tillverkning, vilket innebär att varorna inte längre 

tillverkas hemma. Därmed minskar efterfrågan på dem. Den kraftiga nedgången i antalet 

annonserade varor under år 1942 anknyter till bristen på varor överlag p.g.a. läget i 
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samhället. I kategorin Kläder, accessoarer, väskor utgörs majoriteten av varorna av 

accessoarer under 1900-talets första decennier, varefter annonseringen av kläder ökar. 

Annonsering av varor i kategorin Livsmedel förekommer inte i större omfattning förrän 

fr.o.m. 1970-talet, då utbudet av industriellt producerade livsmedel, framför allt 

färdigmat, ökar. Också annonseringen av hälsoprodukter bidrar till ökningen i denna 

kategori.  

I två följande avsnitt granskas de olika produktkategorierna närmare, i avsnitt 4.2.1 

annonserade varor och i avsnitt 4.2.2 annonserade tjänster. 

4.2.1 Annonserade varor: degknådningsmaskiner och 
hushållsassistenter 

Totalt sett minskar antalet annonserade varubeteckningar drastiskt under den studerade 

perioden. Under 1900-talets fyra första decennier är antalet betydligt större än under 

övriga decennier. Varusortimentets djup under 1900-talets två första decennier är 

påfallande såväl i kategorin Hushållsartiklar och -maskiner som Textilier, tyger, garn, 

sömnad, vilket för sin del bidrar till det stora antalet annonserade varubeteckningar i 

början av 1900-talet. Det mindre antalet under senare delen av den studerade perioden 

beror till en del på att hushållsartiklar i och med industriell tillverkning av exempelvis 

livsmedel behövs mindre i hushållen. Också antalet annonser i slutet av den studerade 

perioden är mindre än i början.  Annonserna är stora jämfört med århundradets början 

och omfattar ofta endast en vara eller några varor, frånsett kampanjannonserna. I och 

med att layouten i början av 1900-talet är textbetonad och består av uppräkning av 

annonserade varubeteckningar, inrymmer också en liten annons många 

varubeteckningar. Dessutom saknar de tidiga annonserna praktiskt taget helt såväl 

argument för varan som illustrationer, vilket ger utrymme åt flera varubeteckningar.  

Figur 4 beskriver utvecklingen av de sju största produktkategorierna på basis av 

indextalen i tabell 19. Kategorin Kläder, accessoarer, väskor, skor står för största 

andelen annonserade varor under respektive decennium fr.o.m. 1920-talet och växer 

konstant fram till 1960-talet. Kategorin är totalt sett näst störst. Endast i annonserna 

från 1980-talet och 2000-talets första decennium är kategorin Livsmedel något större. 

Livsmedel annonseras frekvent under de tre sista studerade decennierna framför allt 

inom ramen för kampanjer och evenemanget Galna Dagar. 
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Figur 4 Utvecklingen av antalet annonserade produkter i de sju största 
produktkategorierna på basis av indexerade siffror 

Förändringarna under hela den studerade perioden i de annonserade 

varubeteckningarna i de tre största varukategorierna Hushållsartiklar och –maskiner, 

Kläder, accessoarer, väskor och Textilier tyger, garn, sömnad beskriver väl 

förändringarna såväl i samhället som i konsumtionsvanorna och varornas betydelse och 

roll för konsumenten eller kunden.  

I det följande studeras förändringarna i karaktären av annonserade varor inom de sju 

största varukategorierna mera ingående. Kategorierna granskas i storleksordning. Först 

analyseras de tre totalt sett absolut största kategorierna Hushållsartiklar och -maskiner, 

Kläder, accessoarer, väskor, skor samt Textilier, tyger, garn, sömnad. Därefter 

studeras kategorierna Sport, motion, hobbyer, fritid samt Möbler, mattor, inredning, 

sängkläder och avslutningsvis Livsmedel samt Hygien och skönhet. 

4.2.1.1 Hushållsartiklar: apelsinknifvar, koklådor och espressomaskiner 

Hushållsartiklar- och maskiner annonseras mest under 1900-talets två första decennier, 

och hushållsartiklarna upptar många varor inom samma allmänbeteckning, men med 

olika bruksändamål. Exempelvis varubeteckningen kniv omfattar 26 olika beteckningar: 

apelsinknifvar, bordsknifvar, brödknifvar, desertknifvar, fickknifvar, fruktknifvar, 
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förskärarknifvar, huggknifvar, jaktknifvar, knifvar, krusknifvar, köksknifvar, 

köttknifvar, ostknifvar, pappersknifvar, pennknifvar, puukkoknifvar, raderknifvar, 

rakknifvar, skalknifvar, slidknifvar, smörknifvar, sockernifvar, sprättknifvar, 

säkerhetsrakknifvar, trädgårdsknifvar. Majoriteten av beteckningarna faller inom 

ramen för kategorin Hushållsartiklar, men en del förekommer också i kategorin Hygien 

och skönhet (rakknif) eller i kategorin Textilier tyger, garn, sömnad (sprättknif). Alla 

knivar har en specifik nyttofunktion.  

Antalet hushållsartiklar för specifika ändamål är överlag stort under 1900-talets första 

decennier. Bl.a. annonseras ostronbrytare, mayonnaisvispel, soufléformar, gurkhyflar, 

kärnuttagare, krystadjärn, legymjärn, äggkokare, matportörer, sockersaxar och 

sockertänger. Från början av 1900-talet minskar antalet varubeteckningar för specifika 

ändamål och allmänbeteckningar blir vanliga: Fiskars knivar (1982). Också senare anges 

bruksändamål ibland, men på en mera allmän nivå: Fiskars köksknivar (2002).  

Intressant är att hushållsmaskinernas andel i kategorin Hushållsartiklar och -maskiner 

är som störst under 1900-talets två första decennier. Då annonseras bl.a. 

degknådningsmaskin, skalmaskin, glassmaskin och konservkokare, mattsopare eller 

mattsopningsmaskin, dammsugare, ångtvättningsmaskin, mangel, knifputsnings-

maskin, tvättmaskin, tvättvridningsmaskin, vridmaskin och (vatten)filtrerapparat. De 

annonserade hushållsmaskinerna tillförs också varumärke redan under 1900-talets 

första decennier, t.ex. köksmaskinen Universal. I annonserna från 1920-talet 

förekommer inga nya varubeteckningar i denna kategori, men i början av 1930-talet är 

nya varubeteckningar bl.a. brödrost, och eldriven kaffekokare, medan koklåda 

annonseras enbart krigsåret 1942. Nya produkter i början av 1960-talet är bl.a. eldriven 

grill, råsaftcentrifug och symaskin, också de två sist nämnda eldrivna. På 1970-talet 

annonseras diskmaskin, hushållsmaskin och stickmaskin för första gången i materialet. 

Espressomaskin av varumärket Braun är 1990-talets nyhet och i början av 2000-talet 

annonseras stavmixer Braun samt fondueset Tefal. I början på 1900-talet annonseras 

hushållsmaskiner, vilka år 1992 annonseras som hushållsassistenter, och 

espressomaskinen Braun har ersatt kaffemaskinerna Bokka och Rokka från början av 

1900-talet. I karaktären av de annonserade hushållsartiklarna kan avläsas både 

samhällsutvecklingen och internationella intryck.  
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4.2.1.2 Kläder och accessoarer: benkläder och jeans, nätväskor och axelremsväskor 

Kläder utgör den största gruppen annonserade varubeteckningar i kategorin Kläder, 

accessoarer, väskor, skor. Annonseringen av kläder ökar i och med 

konfektionsindustrins frammarsch.  Som högst är siffran för annonser för kläder på 

1930-talet och under 2000-talets första decennium.  Majoriteten av de annonserade 

plaggen under hela den studerade perioden är för damer. På 1920-talet annonseras bl.a. 

nattlinnen, underkläder och förkläden och på 1930-talet mest klänningar, exempelvis: 

Vardagsklänningar i inhemsk bomullstrikå. För herrar annonseras på 1920-talet bl.a. 

benkläder och nattskjortor och på 1930-talet är ulstrar, paletåer och rockar frekventast. 

Också barnkläder annonseras, dock inte i större omfattning. På 1920-talet gäller 

kostymer för pojkar och jacketer för flickor, och på 1930-talet annonseras likaså 

kostymer och också byxor för gossar: För barnen – stora som små – nätta, praktiska 

sommarkläder. Gosskostym, slitstarkt bomullstyg i brunt eller grått, pris från 154,-. 

För barn annonseras ytterligare bl.a. badkostymer, pyjamas för flickor, 

skolflickskappor samt matroskostym och överrockar för pojkar.  På 1940-talet gäller 

främst blusar för damer: Vi har just fått in de efterfrågade lamalen- och 

angorablusarna. För herrar annonseras pappersvästar och varma slipovers: Slipovers 

för kalla höstdagar och höstkvällar (att observera också för våra herrar på 

skyddsvaktgöring!). För barn annonseras endast två varubeteckningar baddräkter och 

flickkappor. I annonserna från början av 1950-talet är fritidsartiklar nya produkter för 

damer, anoraker, collegedräkter och slalombyxor: Slalom i rätt modell. Inte bara för 

skidsport och skridskoåkning - också för promenader är slalombyxor 

ändamålsenliga… För herrar annonseras mest skjortor: Välj praktisk kragmodell och 

gärna randmönster eller ”Van Heusen” till pingst! Kläder annonseras också för barn, 

bl.a.: För småpojkar har vi några näpna hela kostymer i Monty-modell och av ylle i 

terrakotta, beige, grannblått, grått och blågrönt. I annonserna från början av 1960-talet 

förekommer inga nyheter i fråga om kläder. Nytt är emellertid märkesvaror av 

Stockmanns egen tillverkning och eget varumärke för barn och ungdom. Varumärken 

studeras skilt i avsnitt 4.3.1.2. 

Fr.o.m. 1970-talet ökar antalet olika beteckningar för kläder som annonseras till barn 

och ungdom. De flesta är emellertid fortfarande för damer: För herrar annonseras som 

tidigare skjortor och kostymer, men också bl.a. underkläder: Jockey och våren. Fräscha 

underbyxor och -skjortor i vårligt nya mönster och färger… En ny varubeteckning för 

herrar och ungdomar är T-skjorta och för både damer och herrar blazer.  
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I annonserna från början av 1980-talet finns bland plagg som inte tidigare annonserats 

bikinis och byxkjol för damer och clubrock för herrar: Oscar Jacobsons klassiska 

clubrock av högklassig, ren ny ull… För ungdomar annonseras jeans: Jordache – de 

populäraste designer-jeansen i Amerika samt Äkta Levi’s tvättade jenkki-Levi’s-jeans 

”rödstämplade”… och Beavers nya Heavy Stonewash-jeans nu hos oss!  

Barnkläder annonseras i en stor samlingsannons från år 1982 under temat ’För trevliga 

töser, pratsamma pysar och livfulla babybarn.’.  Nya varubeteckningar i början av 

1990-talet är bl.a. leggings och cardigan, båda av Stockmanns eget varumärke Colori. 

För herrar annonseras traditionsenligt främst kostymer, skjortor och rockar: Stockmann 

Max. Den nya klädshopen för stora gossar! --- Här finns kostymer, kavajer och byxor… 

Skjortor hittar du med kragstorlek 47-56… och Bugatti trench i bomull. Färger kitt, 

blått och brunt. 1 390,-. År 2002 är den enda icke tidigare annonserade 

varubeteckningen pikétröja för både herrar och damer.  

Accessoarer annonseras under alla studerade årtionden. Annonser för såväl väskor som 

accessoarer är som frekventast under 1900-talets första hälft, särskilt perioden 1920-

1930. Under olika decennier är accessoarerna emellertid av mycket olika karaktär. Under 

1900-talets första decennier annonseras mest näsdukar, handskar och kragar. Till 

accessoarer som annonseras fr.o.m. 1920-talet och annonseras fortfarande år 2002 hör 

bl.a. halsdukar och kravatter. Till accessoarer hör också brukssmycken, vilka 

annonseras fr.o.m. 1930-talet: Sommarchokers i läckra pastellfärger eller med pigga 

färgaccenter. För varje klänning finns den rätta halskedjan! Trots läget i samhället 

annonseras också på 1940-talet smycken – visserligen i trä: Till midsommar ett livfullt 

sommarsmycke – de lätta pärlbanden i trä--- På 1950-talet annonseras fortfarande 

Kragar och kragskydd, för vilka annonser är som frekventast i början på 1900-talet. 

Också väskor annonseras under alla decennier, mest på 1920-, 1930- och 1950-talet. Den 

första annonsen för väskor förekommer i materialet från 1900-talets första decennium 

och gäller nätväskor. På 1920-talet annonseras reseffekter, reskartonger, koffertar och 

portmonnäer. På 1930-talet, då annonseringen för väskor är som frekventast, 

annonseras bl.a.: Reseffekter för weekend och långturer bl.a. vulkanfiber-kappsäckar, 

kostymkoffertar av fiber, beklädda med svart pergamoid, mässingslås och –beslag---. 

I väskannonserna från 1940-talet syns samhällsläget i materialet: Väskor av celloväv 

både för shopping och promenad i nya och trevliga modeller… De annonserade 

väskorna från 2000-talets början är antingen stamkundserbjudanden: Delsey 4x4 
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resväska, fyra hjul, fyra lås--- eller ingår i Galna Dagar-annonserna: Delseys Volume 

Soft-trolley 50 cm 59,90 € och axelremsväska 29,90 €.  

Under den studerade perioden växer antalet annonser för kläder jämnt från 1930-talet 

framåt och är som störst på 1960-talet. De två största förändringarna i karaktären av 

annonserade kläder är att utbudet småningom växer under 1900-talet till att omfatta 

mera herr- och barnkläder utöver damkläder samt att urvalet utökas med fritidskläder 

och ungdomskläder. 1950-talet utgör en brytningspunkt i fråga om fritidskläder och 

1970-talet i fråga om ungdomskläder.  

4.2.1.3 Textilier och tyger: lakanslärft och påslakan 

Den totalt sett tredje största varukategorin är Textilier, tyger, garn, sömnad, dock 

betydligt mindre än de två största Hushållsartiklar och –maskiner samt Kläder, 

accessoarer, väskor, skor. Annonseringen av tyger, garn och artiklar för sömnad 

minskar i och med massproduktionen som gör det enklare och billigare att köpa varorna 

färdiga än att sy dem själv. Fr.o.m. 1900-talets andra hälft påverkas intresset för och 

efterfrågan på färdiga varor också av insikten om alternativa möjligheter att använda 

tiden. Textilier, tyger, garn, sömnad har relativt sett största andelen av de annonserade 

varubeteckningarna under de två första decennierna, dock med betydligt färre olika 

varubeteckningar än annonserna för Hushållsartiklar och -maskiner från samma 

period.  

Under 1900-talets två första decennier annonseras ett omfattande urval tyger för olika 

ändamål och av olika kvalitet, totalt 69 olika, bl.a. kalsongtyg, bolstertyg, juteväf för 

verandagardiner, bomasin, madapolam och sorgcrepe. Utöver ett omfattande 

sortiment tyger upptar kategorin textilier som annonseras under de flesta decennierna 

handdukar, borddukar och lakan, de två första decennierna dock endast lakanslärft för 

sömnad av lakan. På 1970-talet annonseras för första gången påslakan, vilka annonseras 

i stället för traditionella lakan under resten av den studerade perioden. I början av seklet 

gäller linnehanddukar och i annonserna från 1970-, 1980- och 1990-talet 

frottéhanddukar. Hemmets textilier av olika slag, lakan och handdukar är exempel på 

produkter, vars funktion genomgående är densamma under den studerade perioden, 

men vilka till material, design och kvalitet förändrats i och med kundens med tiden 

förändrade önskemål.  

Antalet varubeteckningar för garn och sömnad är som störst under 1900-talets två första 

decennier och saknas helt under de två sista studerade decennierna. Samtidigt som 
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färdiga borddukar, lakan, handdukar och också kläder finns till salu, minskar antalet 

artiklar som behövs för att sy eller sticka dem själv, dvs. tyger, tråd och garn. 

4.2.1.4 Sport och fritid: diabolo och jakt, korgboll och aerobic 

Den fjärde största varukategorin är Sport, motion, hobbyer, fritid, spel. Som störst är 

den under 1900-talets fyra första decennier. Karaktären av de annonserade varorna 

under olika decennier beskriver väl förändringarna i intressena till följd av utvecklingen 

i samhället. De två första decennierna upptar mest varubeteckningar i anknytning till 

jakt, skytte och sjöfart, t.ex.: Korkfabriken Minervas utmärkta Lifräddningsartiklar af 

växtdun, såsom Sjövästar, Dynor, Bojar m.m. Bland julklappstipsen från 1920-talet 

finns luftgevär till en gosse eller ung man. Också fiskeredskap annonseras: Tiden för 

laxfisket är snart inne – äro alla don i ordning? Och ekiperingen är den sportmässig? 

Finnes allt som behöves för en lyckad fångst? Om så ej är fallet, besök Stockmanns 

Sportavdelning eller vänd er skriftligt till den – och er utrustning skall bli 

förfullständigad till er tillfredsställelse. På 1930-talet är olika sportgrenar mångsidigt 

representerade i annonserna för sportartiklar: boboll, cykling, fotboll, golf, diskus, spjut, 

kulstötning, skridskoåkning, skidåkning och tennis. Intressant är att det främst är 

frågan om utomhusgrenar, medan annonser för innesport ökar under 1900-talets senare 

hälft. 

Utespel som diabolo eller kägelspel annonseras inte efter 1930-talet. I annonserna från 

år 1952 hör utrustning för jakt, skytte och skidåkning till de största enskilda 

annonserade varugrupperna: Kurs på andvassen --- Komplettera på Stockmanns 

sportavdelning allt Ni behöver för jaktpremiären--- Hagelgevär och ammunition – 

kulgevär (fågel- och älg) – olika sorters krut och hagel – gevärsolja – lockpipor – 

kennelartiklar--- På 1960-talet upptar skidåkning det överlägset största antalet 

annonserade varubeteckningar, och slalom är en sportgren inom vilken artiklar inte 

annonserats tidigare: Skidutrustning är alltid aktuell --- Barnskidor, ungdomsskidor, 

Terrängskidor, Backskidor, Slalomskidor, Skidstavar. Från 1970-talet framåt 

annonseras artiklar för slalom och ishockey. I annonserna från 1990-talet är artiklar för 

badminton, squash och korgboll nya grenar och på 2000-talet är aerobic nytt inom 

sport. Alla nämnda sportgrenar representerar innesport. I en stor annons under 

evenemanget Galna Dagar annonseras både aerobicskor och aerobictop. På basis av 

annonserna kan konstateras att sport och hobbyer till en del ändrat karaktär och gått 

över från uteaktiviteter såsom jakt, skytte och utespel i början på seklet till aktiviteter 

inomhus såsom aerobic, korgboll och squash. Utrustning för såväl utomhus- som 



 89 

inomhusaktiviteter annonseras emellertid också i slutet av den studerade perioden, som 

i en annons från 1982: Träna i Adidas – ute och inne. Merparten av annonserna för 

sportartiklar i slutet av den studerade perioden gäller emellertid innegrenar.  

4.2.1.5 Inredning och trädgård: slävhyllor, soffmöblemang, drivbänksglas och 
balkonglådor 

Totalt sett femte och sjätte största kategorierna Möbler, mattor, inredning, sängkläder 

och Fastighet, byggande, trädgård är så gott som jämnstora. I båda kategorierna 

annonseras varor under alla decennier förutom 1980-talet, då inga annonser i kategorin 

Fastighet, byggande, trädgård förekommer. Karaktären av varubeteckningarna i båda 

kategorierna har ändrats under det studerade seklet. Under 1900-talets första decennier 

annonseras i kategorin Möbler, mattor, inredning, sängkläder bl.a. slävhyllor, 

järnsängar och schäslonger, medan sängar annonseras i annonserna från 1970-talet. 

Varubeteckningar som soffor och soffmöblemang är vanliga under de sista studerade 

decennierna. Schäslongfiltar och –täcken samt tagel- och flockbolster annonseras på 

1920-talet, medan madrasskydd annonseras på 1990-talet, likaså duntäcke. I kategorin 

Fastighet, byggande, trädgård annonseras under 1900-talets första decennier bl.a. 

cement, dörrbeslag, fönsterglas och gångjärn, och varubeteckningarna för trädgården 

upptar bl.a. drivbänksglas, barkskrapor och krattor. I denna kategori förekommer 

under 1900-talets senare hälft annonser praktiskt taget endast för artiklar för balkong 

eller trädgård: balkonglådor och trädgårdsparasoll. Förändringen i karaktären av de 

annonserade varubeteckningarna under det studerade seklet avspeglar förändringar i 

samhället, en övergång från agrarsamhälle, landsbygd och självhushållning till stadsliv, 

vilket påverkar det dagliga livet och därmed människors önskemål och livsstil.  

4.2.1.6 Livsmedel: delikat burkmat, frysta rätter och hälsokostprodukter 

Den första livsmedelsannonsen i materialet från 1930-talet upptar bakelser och 

smörgåsrån, kaffeblandningar, karameller och sötsaker. I annonserna från början av 

1950-talet annonseras sötsaker, Makalös-konfekter samt burkkaffe och Stockmanns 90-

årsjubileumskaffe, ingredienser för matlagning, kolonialvaror och bakverk, såväl 

kaffebröd, kakor, bakelser som matbröd. Nytt jämfört med 1930-talet är annonser för 

konserver, bl.a.: räkor, sardiner, champinjoner, stångsparris och inlagd frukt, 

fruktcocktail och dessertäpplen i sockerlag. Utbudet av konserver av olika slag 

signalerar lättare matlagning och fritidens allt större betydelse, en ”ledigare påsk för 

husmor”: Delikat burkmat, som gör påsken ”ledigare” för en husmor, är hönsfrikassé 

300,-, biffstroganoff 300,- och kalops 280 (1952).  År 1952 annonseras av färskvaror 
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endast färsk frukt, Jaffa-apelsiner, äpplen och vindruvor. I annonserna från början av 

1970-talet utökas utbudet av färskvaror till livsmedel som kött, färsk broiler, fisk och 

rom.  Helt nytt är djupfrysta livsmedel och djupfryst färdigmat: broiler, hummer, 

kräftor, vilt, glass och jordgubbar samt frysta rätter. De annonserade livsmedlen år 

1992 avviker inte markant från annonserade livsmedel från 1970- och 1980-talen. 

Läskedrycken Pepsi samt chips annonseras emellertid för första gången i materialet år 

1992. I annonserna från 2002 finns några nya varubeteckningar, särskilt för färdigmat: 

Saarioinens hamburgare och broiler-bullar samt Ehrmans choklad- och vaniljpudding. 

Också Barbequesås, dipsås och dressing finns med för första gången. 

En helsidesannons från början av 1990-talet för temaveckor för mat från Spanien och 

Portugal under rubriken ¡Viva Iberia! upptar många varubeteckningar för livsmedel som 

inte förekommit tidigare, bl.a. salamistänger, bläckfisk i olivolja och Albo Paella 

Valenciana. År 2002 förs en kampanj för livsmedel från Latinamerika under rubriken 

¡Por Favor!. Nya varubeteckningar är bl.a. Serranoskinka, texknyten och tapas. De 

annonserade livsmedlen från år 1992 och år 2002 står för mat som njutning och 

upplevelse. 

Hälsokostprodukter, såväl drycker, kapslar som extrakt, förekommer för första gången i 

annonserna från år 1982. Lättprodukter i annonserna från år 1992, bl.a. Weight 

Watchers´ viktväktarportioner säljs endast hos Stockmann, representerar ett nytt 

tänkesätt i fråga om mat - mat som en del av hälsa och välmående. Såväl 

hälsokostprodukterna som lättprodukterna står för en ny livsstil, vilket också de 

importerade nya livsmedlen gör. 

4.2.1.7 Hygien och skönhet: hårnålar, pudervippor och Time Zone vårdcreme 

Annonser för artiklar i den mindre omfattande varukategorin Hygien och skönhet finns 

under alla studerade decennier. Kategorin är intressant i och med att förändringarna i 

karaktären av varubeteckningarna inom den beskriver väl förändringarna i produkternas 

kulturella ram och därmed produkternas roll för konsumenten. Varorna i denna kategori 

avviker mycket från varandra i början och i slutet av seklet. I annonserna från 1900-talets 

första hälft förekommer främst varor med nyttofunktion tvålar och munvatten, 

raktillbehör, kammar, hårborstar och nagelsaxar.  Fr.o.m. 1950-talet annonseras 

kosmetikprodukter, men inte förrän fr.o.m. 1970-talet annonseras kosmetikprodukter i 

större omfattning, läppstift, nagellack, mascara och skönhetskrämer. Karaktären av 

varubeteckningarna i denna kategori ändras från varor som tillgodoser nyttobehov till 
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varor av upplevelsekaraktär med syfte att utöver nyttobehov tillgodose kundens behov 

av belåtenhet, njutning eller självtransformation. 

4.2.2 Annonserade tjänster: uppmaskning av strumpor och 
figurplaggsprat med expertisen  

I forskningsmaterialet är både antalet annonser som inkluderar tjänst och antalet 

annonserade tjänster litet. Det ringa antalet förklaras delvis av annonsörens karaktär, 

dvs. en aktör inom detaljhandeln, vars främsta uppgift är att sälja konsumtionsvaror. 

Som tidigare konstaterats, insågs emellertid redan kring sekelskiftet 1800 - 1900 hos 

Stockmann, att varuhuset inte är endast ett ställe till vilket människor kommer för att 

göra uppköp, utan också ett ställe att fördriva tiden och trivas. Tjänster bidrar till trivsel 

och välbehag.  

Gemensamt för annonserna för tjänster under alla studerade decennier är, att de flesta 

tjänsterna annonseras i samlingsannonser. Tjänsterna anknyter ofta till en fysisk 

produkt som saluförs i varuhuset. Allt som allt annonseras någon tjänst i endast 161 

annonser av de totalt 1226 annonserna. Tabell 20 upptar antalet annonser med tjänst 

under olika decennier. 

 Antal annonser som inkluderar tjänst  

 

Tjänsterna är införda i kategorier i två omgångar. Den första grupperingen baserar på en 

kategoriindelning enligt tjänstens karaktär i sig, den andra på tjänstens karaktär på axeln 

materiell – immateriell. Av tabell 21 framgår karaktären av olika annonserade tjänster. 

Av det totala antalet olika annonserade produkter 5344 är antalet olika tjänster 107. 

 Antal olika tjänster i olika kategorier 1902 (1900) – 2002 

 

1900- 1910- 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Tjänst

Demonstration, presentation, rådgivning 1 2 1 2 6 9 3 1 25

Evenemang,  upplevelse 4 3 1 2 2 2 3 17

Skönhetsvård 11 2 1 14

Reparation,underhåll,renovering 1 1 4 1 3 1 11

Beställningstjänst 1 2 1 1 1 2 2 10

Shopping-, landsortsservice, avhämtning 2 1 3 1 2 9

Kafé/Restaurang 1 2 2 1 1 7

Förvar 2 1 1 4

Handarbete, Sömnad 2 1 3

Betalservice (Avbetalningscentralen, Väljkonto, 2 1 3

Stockmann-kontraktet)

Övrigt 1 2 3

Uthyrning 1 1

Totalt 1 2 3 31 6 12 7 15 16 7 7 107

Decennium 1900- 1910- 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt 

Antal 1 2 6 28 7 19 15 36 24 12 11 161 
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Antalet och karaktären av annonserade tjänster varierar under olika decennier. Under 

1900-talets tre första decennier annonseras få tjänster, medan 1930-talet upptar flest 

tjänster överlag. Det stora antalet olika tjänster i annonserna från 1932 kan hänföra sig 

till att verksamheten i den nyuppförda varuhusbyggnaden hade inletts i november år 

1930.  Varuhuset företrädde således något helt nytt och inrymde bl.a. en skönhetssalong, 

vilket torde förklara det stora antalet tjänster inom skönhetsvård i annonserna från 

1930-talet. 

Av tjänstekategorierna är Demonstration, presentation, rådgivning totalt sett 

överlägset störst. Demonstration förekommer så tidigt som på 1910-talet, dock endast en 

gång. Tjänsten är mycket avancerad i och med att demonstrationen sker på begäran 

hemma hos kunden. Demonstrationen gäller en mattsopare. Tjänster som innebär 

demonstration av varor och rådgivning till kunden är frekventare efter 1950-talet än 

under tidigare decennier, likaså tjänster som omfattar evenemang och upplevelser.  

 I annonserna från 1980-talet, då demonstrationer totalt sett är som frekventast, 

förekommer demonstration av bl.a. Philips solarium, ishockeyspel, mat, hälsoprodukter, 

kameror och kosmetik. År 1972 är demonstrationer av hushållsmaskiner frekventast. 

Exempelvis demonstreras Electrolux dammsugare, Philips diskmaskin och AEG 

hushållsmaskiner, Brother stickmaskin och Elna elsymaskin. Rådgivning ges i 

annonserna från 1970-talet i sömnad och handarbete samt skönhetsvård. På 1970-talet 

erbjuds också experthjälp och konsulenttjänster i samband med demonstrationer. 

Demonstration och rådgivning gällande skönhet förekommer under kampanjer och 

skönhetsdagar, då skönhetsprodukter presenteras. 

Näst störst är kategorin Evenemang, upplevelse och därefter Skönhetsvård fr.o.m. 1970-

talet.  Evenemang förekommer varje decennium fr.o.m 1970-talet. Evenemangen 

omfattar främst musik- och sångframställningar samt modevisningar. Till de första 

evenemangen hör en moderevy från 1930-talet. Också på 1940-talet framförs 

musikprogram och på 1950-talet ordnas kaffekonserter. 

Utöver att tjänsterna är införda i kategorier på basis av tjänstens karaktär i sig, är 

tjänsterna införda i fem kategorier på basis av de materiella respektive immateriella 

element de upptar. Huruvida en tjänst är helt immateriell, kan ifrågasättas och ses 

snarare som en definitionsfråga. I de fem kategorierna i vilka tjänsterna införts 

definieras endast kategorin Upplevelse, evenemang som immateriell, medan de övriga 
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kategorierna upptar såväl immateriella som materiella element. Av tabell 22 framgår 

omfattningen av olika tjänstekategorier på axeln materiell - immateriell. 

  Karaktären av tjänster, materiella - immateriella 1902 (1900) – 2002 

 

Kategorin för tjänster som innebär att något åtgärdas eller utförs för kunden är totalt sett 

överlägset störst. Tjänster inom denna kategori förekommer under alla studerade 

decennier. Den totalt sett näst största kategorin är demonstrationer, vilka förekommer 

under alla decennier från 1950-talet framåt. I det följande beskrivs de fem kategorierna. 

4.2.2.1 Tjänster som innebär att något åtgärdas eller utförs för kunden 

Tjänsterna i denna kategori innebär åtgärdande av något materiellt eller fysiskt som 

kunden redan har. Åtgärden utgör tjänsten, emedan kunden redan innehar det 

materiella i tjänsten (varan som skall sändas) eller inhandlar det (tyg, skor) som skall 

åtgärdas. Kategorin omfattar reparations-, underhålls- och renoveringstjänster samt 

förvarstjänster och beställningstjänster. Reparationstjänster annonseras så tidigt som 

under 1900-talets första decennium i samband med en annons för cykel- och biltillbehör 

samt idrottsartiklar: Största urval Velociped- och Automobil-tillbehör samt 

Idrottsartiklar av alla slag. Reparationer.  På 1920-talet annonseras: Orientaliska 

mattor repareras omsorgsfullt och billigt. Reparationstjänster erbjuds mest på 1930-

talet, bl.a. reparation av vinteröverplagg, velocipeder, orientaliska mattor och vapen. 

Såväl reparations- som förvarstjänster annonseras: Sänd Edra vinteröverplagg och 

vintermattor till Stockmanns för sommarförvaring samt, om det behöves, för samtidig 

reparation. En intressant tjänst från 1930-talet är uppmaskning av strumpor: En maska 

har gått upp… Ett litet missöde, som lyckligtvis är lätt avhjälpt! Inlämna strumpan till 

Stockmanns, som med en amerikansk specialmaskin utför uppmaskningen, så att 

strumpan åter ter sig felfri och ny. Under 1900-talets andra hälft erbjuds bl.a. slipning 

av skridskor och fästande av heltäckningsmattor.  

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Kategori

Kategori 1 1 1 1 12 1 5 3 6 4 2 2 38

Kategori 2 1 2 1 2 6 9 3 1 25

Kategori 3 4 3 1 2 2 2 1 15

Kategori 4 1 13 2 3 1 3 23

Kategori 5 2 1 3

Övrigt 1 2

Totalt 1 2 3 31 6 12 7 15 16 7 7 107

Kategori 1 Något åtgärdas eller utförs för kunden 

Kategori 2  Demonstration, presentation rådgivning

Kategori 3 Upplevelse, evenemang 

Kategori 4  Kafé- och restaurangtjänster, skönhetstjänster

Kategori 5 Betalservice
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Också landsortsservice, shoppingservice och hembeställning samt avhämtningstjänst 

och exportservice ingår i kategorin. Så tidigt som under 1900-talets första decennium 

erbjuder Stockmann produkter via postorder: Båttillbehör har utkommit och tillsändes 

franko på begäran. På 1950-talet erbjuds shoppingservice:  Anlita vår shoppingservice. 

Ombesörjer allt. Sparar besvär (1952). Likaså annonseras hembeställning: Gör Edra 

påskbeställningar i tid – redan nu! Ni får varorna hemsända utan besvär den dag Ni 

själv önskar---(1952). Från 1980-talet är exportservice en ny tjänst: En påskpresent till 

vännerna utomlands! Välj gåvorna hos oss – vår Exportservice sköter om transporten 

mot en leveransavgift--- 

Måttbeställning innebär en skräddarsydd tjänst, som består av såväl något materiellt 

som immateriellt.  Måttbeställning erbjuds i annonserna från 1932, 1952 och alla 

årtionden fr.o.m. år 1972. Tjänsten blir således vanligare de sista decennierna under det 

studerade seklet och den byggs ut att omfatta också annat än kläder. I en annons från 

1930-talet framläggs: Föredrar Ni måttbeställda kläder står vårt beställningsskrädderi 

till Er tjänst med de nyaste herrtygerna--- I materialet från år 2002 annonseras 

måttbeställning av skor: På skoavdelningen i varuhuset i Helsingfors centrum kan man 

nu beställa äkta left R måttsydda skor--- Måttbeställning är givetvis en mera avancerad 

tjänst än exempelvis reparations- eller förvarstjänster. 

4.2.2.2 Tjänster som innebär presentation, demonstration eller rådgivning 

Största gruppen i denna kategori är varudemonstrationer. Demonstrationer syftar till att 

kunden köper den demonstrerade varan, varför varan är en del av tjänsten, men på ett 

annat sätt än i exempelvis en reparationstjänst, då kunden redan har det som är objekt 

för tjänsten. För första gången förekommer en tjänst i denna kategori i en annons från 

så tidigt som 1910-talet. Annonsen gäller demonstration av ett slags dammsugare: 

Nyhet! Mattorna rengöras lätt och utan piskning genom att använda Sweeper-Van… 

Förevisas i hemmen om så önskas. Tjänsten är mera avancerad än en reparationstjänst 

eller en förvaringstjänst, vilka båda är frekventa under 1900-talets första hälft.  

Mot slutet av den studerade perioden annonseras demonstrationer ofta inom ramen för 

kampanjer. De demonstrerade produkterna är främst hushållsmaskiner eller kosmetik: 

Under köksdagarna får du 20% rabatt på alla hushållsvaror vi demonstrerar samt 

köksmaskiner till specialpris. Vi har demonstrationer dagligen, så du får också goda 

råd på köpet! (1992) eller Premiärpresentation av Kanebo-sidenkosmetik 22 – 27.3 

bakom informationen i 1 våningen (1982). I en kampanj från år 1992 med fokus på 
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produkter från Iberiska halvön erbjuds kunderna tips i spansk matlagning: Restaurant 

Fiskartorpets spanske kock Hilaro Sarmiento lär ut sin kokkonst dagligen. I en 

kampanjannons under en kampanjvecka för damunderkläder, eller figurplagg, från 1972 

erbjuds kunden också expertishjälp: Titta in till oss – varför inte denna speciella vecka. 

Kom och prata figurplagg med expertisen (1972). Tjänsterna i denna kategori blir mer 

avancerade och individuellare under de senare studerade decennierna och omfattar 

individuell rådgivning och expertishjälp.  

4.2.2.3 Tjänster som ger upplevelser: evenemang och jippon 

Immateriella tjänster erbjuder kunden upplevelser. Tjänsterna omfattar jippon och 

evenemang: konserter, musik- och sånguppföranden, dansföreställningar, moderevyer 

och mannekänguppvisningar. Förutom upplevelser är de immateriella tjänsterna något 

extra varuhuset bjuder på. En trivsam miljö gör varuhusbesöket angenämt och inspirerar 

till köp. Avkoppling mellan uppköpen gagnar såväl kunden som varuhuset. 

Försäljningen ökar genom nöjda kunder, som inte bara själva återvänder, utan för 

upplevelsen vidare från mun till mun och lockar nya kunder till varuhuset. Annonser för 

evenemang förekommer alla decennier fr.o.m. 1930-talet, utom 1960-talet. År 1932 

annonseras bl.a.: I dag börja åter kaffekonserterna i Stockmanns Lunchrum eller: Liten 

mannekänguppvisning i morgon kl. ½ 11 fm. vid en intim moderevy i varuhusets 

restaurang i 8 vån.  

Under senare hälften av den studerade perioden ordnas evenemang särskilt i samband 

med kampanjer. I början av 1970-talet annonserar Stockmanns sportavdelning: Vår 

Titan show pågår hela veckan. Filmförevisningar. Specialerbjudanden och i en annons 

för österländska produkter framläggs bl.a.: ORIENTALIA-modevisning på 

klänningsavdelningen. Ytterligare exempel på tjänster som ger upplevelser genom 

evenemang och jippon anges i avsnitt 4.6 om kampanjer och teman.   

4.2.2.4 Kafé, restaurang och skönhet: fysiska tjänster och upplevelser 

Den fjärde typen av tjänster är en kombination av en immateriell tjänst, en upplevelse 

eller ett evenemang, och en materiell tjänst, exempelvis ett besök på Stockmanns 

restaurang eller kafé. Besöket består av ett immateriellt element, upplevandet av bl.a. 

miljö och betjäning, samt ett materiellt element, det kunden avnjuter, mat eller dryck: 

Njut en förfriskning vid den trivsamma Sodafontänen! 3:dje våningens hissgalleri är 

en ljuvlig plats varma sommardagar – en oas med ett ”friskt porlande källsprång”… 

fastän i form av en amerikansk ”sodabar” för läskdrycker och  glasser! (1932).  



 96 

Skönhetstjänst avser en kombination av något materiellt, något kunden önskar åtgärdas, 

och något immateriellt, som genomförs av tjänsteproducenten. Dessa tjänster har hög 

koncentration till 1930-talet.  Målgruppen är såväl damer som herrar. Annonserna för 

herrar omfattar både manikyr och pedikyr: Separat manicureringsrum för herrar--- 

För pedicure skicklig specialist. För damer annonserar damfriseringen eller 

frisersalongen sina tjänster: Frisersalongen hos Stockmanns – Er frisersalong! 

Madame, låt Stockmanns frisersalong, modevåningens pärla, betjäna också Er---

Frisersalongens tjänster omfattar bl.a. kamning, borstning, klippning och permanent 

ondulering. 

4.2.2.5 Från betalservice till stamkundskoncept 

Den femte kategorin Betalservice är liten, men omfattar betydande koncept: 

Betalservice, Stockmann-kontraktet och Väljkonto-konceptet. De är alla ett slags 

föregångare till Stockmanns stamkundskoncept, som omfattar tjänster av varierande 

karaktär. De enskilda tjänsterna inom Stamkundskonceptet tas inte upp skilt för sig, 

eftersom själva konceptet med tanke på produkternas betydelse för kunden och 

förändringarna i marknadsföringstänkandet är av större vikt än karaktären av enskilda 

tjänster inom ramen för det. Stamkundskonceptet tas närmare upp i anslutning till 

kampanjer och teman i avsnitt 4.6. Betalservice omfattar avbetalningstjänst från 1960-

talet: Bekväm betalning genom vår avbetalningscentral (1962), likaså Stockmann-

kontraktet: Bekväm betalning med Stockmann-kontrakt (1962). Också Väljkonto från 

slutet av 1960-talet är en betalningstjänst, som förekommer i annonserna från 1972, 

t.ex.: Mjuka plagg på väljkonto (herrunderkläder) eller Bekvämt på väljkonto 

(hushållsmaskiner). Båda är omfattande betaltjänstkoncept och de annonseras över en 

längre period. Utvecklingen av tjänstekategorierna under det studerade seklet framställs 

i figur 5. 
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Figur 5 Utvecklingen av karaktären av annonserade tjänster i olika kategorier 1902 
(1900) - 2002 

I figur 5 kan avläsas att tjänster som innebär att något åtgärdas för kunden (Kategori 1) 

är som störst i annonserna från 1932, 1952 och 1972. Antalet tjänster i kategorin 

Demonstrationer, presentationer och rådgivning (Kategori 2) är i början av seklet litet 

och som störst under 1960-, 1970- och 1980-talen, men minskar i annonserna från 1992 

och 2002. Den låga siffran för de två sista studerade decennierna kan bero på det ringa 

antalet annonser från dessa decennier.  

Före 1930-talet förekommer inga evenemang i annonsmaterialet, medan evenemang är 

frekventa i annonserna från början av 1930-talet. Annonserna från alla fyra sista 

studerade decennierna upptar evenemang av upplevelsekaraktär (Kategori 3). Kafé- 

och restaurangtjänster (Kategori 4) annonseras allt som allt lite och under de första 

studerade decennierna saknas annonser för dem helt. Tjänsterna i kategorin 

Kategori 1 Något åtgärdas eller utförs för kunden 

Kategori 2  Demonstration, presentation rådgivning

Kategori 3 Upplevelse, evenemang 

Kategori 4  Kafé- och restaurangtjänster, skönhetstjänster

Kategori 5 Betalservice
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Betalservice (Kategori 5) anknyter direkt till Stockmanns strävan att knyta en starkare 

relation till kunden genom olika finansieringslösningar. 

4.2.3 Sammanfattning: annonserade produkter 

Tre betecknande trender kan iakttas i de annonserade varorna under perioden 1902 

(1900) - 2002: en minskning i antalet annonserade varubeteckningar, en förändring i 

omfattningen av olika varukategorier från decennium till decennium samt en förändring 

i karaktären av annonserade varubeteckningar.   

Att granska förändringarna i produkternas betydelse för kunderna eller konsumenterna 

leder till att granska orsakerna till produkternas förändrade roller. Dels annonseras 

samma basprodukter under hela den studerade perioden, dels uppkommer nya 

produkter. Å ena sidan blir utbudet större, varmed valmöjligheterna för kunden ökar, å 

andra sidan inverkar förändringarna i det omgivande samhället på produktutbudet. 

Under det studerade seklet antar produkternas roll och betydelse för konsumenten eller 

kunden nya drag. Högre levnadsstandard och ökad fritid ger kunden mera tid och 

resurser att satsa på sig själv och beakta också de emotionella egenskaper produkterna 

förmedlar vid sidan om de rationella, vilket leder till behov av varor för fritid, rekreation 

och självförverkligande.  

Som Parment (2013:189) framhåller, skapar till karaktären omvälvande händelser i 

samhället värden hos dem som vuxit upp under respektive tidevarv och upplevt 

händelserna. Parment (2011) framhäver gemensamma erfarenheters inverkan på olika 

generationers värden, preferenser och köpbeteende. Också Bovée et al. (1992) 

konstaterar, att samhället vi lever i har en stark inverkan på både sättet att uppleva och 

uppfatta frågor och därmed också på de produkter som vi köper. Ytterligare kan hänvisas 

till Frith (1998), som framlägger att reklam inte uppger något enbart om de produkter vi 

konsumerar, utan också om den kultur som produkterna representerar. Såsom Pollay 

(1978) framlägger, både reflekterar och kommunicerar reklamen kulturella värden.   

Utvecklingen har medfört ökad fritid och internationaliseringen har framkallat nya 

attityder och värden, vilket för sin del påverkat produkternas roller. Som i avsnitt 2.3 

konstateras, syns tecken på tillkomsten av fritidskonsumtion i Finland i annonserna från 

1920- och 1930-talet och de första tecknen på populärkultur kan iakttas. 

Internationaliseringen och globaliseringen förmedlar trender och uppgifter om 

produkter från olika håll i världen. Generationer som vuxit upp i ett välfärdssamhälle 

och en internationaliserad och global värld antar attityder och värden, som banar väg för 
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bl.a. populärkultur och trender inom mode, dieter och miljöfrågor med inverkan på, vilka 

produkter och produktegenskaper som uppskattas och upplevs som eftertraktade.  

De annonserade produkterna kan grovt indelas i två perioder på basis av fokus i 

karaktären av produkternas funktion, 1900-talets första hälft och 1900-talets andra 

hälft. Under den första hälften har de annonserade produkterna främst en nyttofunktion. 

Under 1900-talets andra hälft bidrar de också till ökad fritid och livskvalitet genom att 

underlätta vardagen. De medför möjlighet till självförverkligande och 

självtransformation och de underhåller. Tjänsterna antar från 1950-talet framåt mera 

immateriella egenskaper, karaktären av upplevelse och evenemang. I tabell 23 framläggs 

övergången i fokus i karaktären av annonserade produkter. 

 Sammanfattning: utvecklingen av fokus i annonserade produkters karaktär 
1902(1900) - 2002 

 Fokus 
1902(1900) - 1952 

Fokus 
1962 - 2002 

Varor Nytta och bruk 
 
Nytta: tidsbesparing, 
underlätta vardagen, bidra till 
fritid och livskvalitet 
(livsmedel: konserver, 
färdigmat; hushållsapparater: 
tv, diskmaskin) 

Tjänster Materiell-immateriell 
(anknytning till fysiska 
produkter: 
reparation, förvar) 

Immateriell (upplevelser, 
jippon, evenemang) 

 

Produkterna avspeglar konsumenternas eller kundernas konsumtionsvanor och 

önskemål vid olika tidpunkter samt växelverkan mellan karaktären av produktutbudet 

och läget i samhället. Stockmanns insikt redan tidigt om betydelsen av att beakta kunden 

och kundens behov bl.a. genom att erbjuda tjänster och ordna evenemang tar sig uttryck 

i de annonserade produkterna. Ytterligare avspeglar de annonserade produkterna 

Stockmanns trendmedvetenhet och fördomsfrihet i att ta intryck från olika håll i världen. 

Produktutbudet ger uttryck åt Stockmanns affärsfilosofi - att vara pionjär och först i att 

introducera nyheter och nya fenomen (SA, 1927). Stockmann har såväl drivit 

utvecklingen som noga iakttagit utvecklingen och beaktat kundernas önskemål.  

Produkten som tolk för kundens önskemål, inställningar och livsstil tar småningom över 

rollen att tillgodose andra än konkreta nyttobehov, vilket avspeglas i karaktären av 
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vädjan, som för sin del avspeglar marknadsföringstänkandet. Förändringarna i 

karaktären av produktutbudet, såväl varor som tjänster, medför förändringar i vädjan 

till kunden i och med produkternas förändrade roller och betydelser för kunden. I 

följande avsnitt studeras vädjan och de variabler den består av. 

4.3 Vädjan: ’Praktiska mattsopare i alla prislägen’, ’Nu inkommit!’ eller 
’Apropå figurplagg – alla dessa kvalitetsmärken får ni hos oss’ 

I detta avsnitt granskas karaktären av vädjan i annonserna som uttryck för 

marknadsföringstänkande, dvs. vad som framläggs om de annonserade produkterna 

samt hur det framläggs, i enlighet med analysstrukturen i avsnitt 3.3. Först studeras i 

avsnitt 4.3.1 produktattributen och därefter i avsnitt 4.3.2 den kommunikativa processen 

och argumenteringen inom den. Variablerna i studien baserar på Resnik & Sterns (1977) 

och Okigbos (2005) kriterier för rationella variabler i budskapet samt Srivastava & 

Sharmas (2008) och Okigbos (2005) kriterier för emotionella variabler samt variabler 

som jag lyft fram från forskningsmaterialet. Variablerna tas upp i avsnitt 3.2.1. Utöver 

denotativ betydelse har variablerna konnotativa betydelser, vilket gör det omöjligt att 

göra upp en entydig och täckande förteckning på vare sig rationella, eller emotionella 

variabler. Bedömningen görs i sista hand av respektive forskare, också om hen åberopar 

tidigare forskare. Det gäller också min studie. 

I tabell 24 framläggs parallellt kriterierna för rationella variabler i denna studie samt 

Resnik och Sterns (1977) och Okigbos (2005) kriterier för rationella element i budskap. 
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 Kriterier för rationella variabler i denna studie och hos tidigare forskare 

 

 

Alla Resnik & Sterns (1977) kriterier för rationella variabler förekommer i studien, några 

till innehållet omdefinierade. I prisargumenteringen skiljs på explicit angivet pris och 

prisanknuten argumentering. Med prisanknuten argumentering avses argumentering 

såsom billig, fördelaktig, förmånlig, nedsatt pris, rabatt, realisation. Resnik och Sterns 

variabel specialerbjudande inkluderas likaså i variabeln prisanknutet, medan Okigbo 

granskar alla dessa variabler inom variabeln ekonomi. Tillgänglighet definierar Resnik 

och Stern (1977) som det ställe där varan kan köpas. I denna studie är tillgänglighet en 

mera omfattande variabel. Enligt min definition omfattar tillgänglighet förutom 

köpställe urval, lagerhållning och information om inkomna varor. Resnik och Sterns 

(1977) variabel nya idéer ersätts med variabeln nyhet, dvs. produkter som inte tidigare 

funnits på marknaden. Variabeln konstruktion omfattar såväl produktens konstruktion, 

utformning, storlek som material. Variabeln kvalitet omfattar utöver kvalitet som skiljer 

sig från konkurrenternas (Resnik & Stern, 1977) produktens kvalitet i sig.  Förutom de 

av Resnik och Stern angivna kriterierna för informationsinnehåll eller de av Okigbo 

framlagda variablerna i vädjan, inkluderas som självständiga rationella element i 

informativ vädjan, variabler som jag lyft fram från materialet: tidsbesparing, 

tillverkningsprocess, sakkunskap och yrkesskicklighet, karaktären av produktens bruk 

(lätthet, behändighet), produktens bruksändamål och funktion samt doft och färg.  

Denna studie Resnik & Stern, 1977 Okigbo, 2005

Explicit angivet pris Pris/Värde Ekonomi

Prisanknuten argumentering

Specialerbjudande (inkluderat i prisanknuten ) Specialerbjudande

Tillgänglighet (köpställe,urval,lagerhållning, inkommet) Tillgänglighet (köpställe)

Nyhet (som inte tidigare funnits på marknaden) Nya idéer (helt nya koncept) Nyhet

Prestationsförmåga Prestationsförmåga Effektivitet

Konstruktion, utformning, storlek, material Produktens beståndsdelar

Smak Smak

Näringsvärde Näringsvärde

Kvalitet i sig Kvalitet (till skillnad från konkurrenternas)

Säkerhet Säkerhet Säkerhet

Forskningsresultat, vetenskapliga rön Forskning (oberoende/av företaget sponsrad)

Garanti Garanti

Förpackning Förpackning

Aptit Aptit

Hälsa, hygien Hälsa

Tidsbesparing

Tillverkningsprocess

Sakkunskap, yhrkesskicklignet

Bruk (lätthet, behändighet)

Bruksändamål, funktion

Resultat av bruk/effekt

Doft

Färg
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Av tabell 25 framgår kriterierna för de emotionella variablerna i denna studie. Kärnan 

också i dessa variabler utgörs av Srivastava och Sharmas (2008) samt Okigbos (2005) 

kriterier.  

 Kriterier för emotionella variabler i denna studie och hos tidigare forskare 

 

Rationella produktattribut och rationell argumentering samt informerande 

kommunikativ process antyder informativ vädjan, medan emotionella produktattribut 

och emotionell argumentering samt symbolisk kommunikativ process antyder 

transformativ vädjan. I informativ vädjan fokuseras på produkten. Transformativ vädjan 

har kunden i fokus för att genom produkten förmedla egenskaper eller karaktärsdrag 

som kunden önskar sig.  

I de två följande avsnitten granskas produktattributen, den kommunikativa processen 

och argumenteringen inom den. 

4.3.1 Produktattribut: från ’Största urval förtenta-, emaljerade-,  
koppar-,  gjutna & ren nickel Kokkärl’ till ’La Belle Cuisine – 
hemmets prydnad’ och ’Vit Braun MPZ 5 citruspress’ 

I detta avsnitt studeras vad som framläggs om de annonserade produkterna som en del 

av vädjan i enlighet med analysstrategin i avsnitt 3.3. För det första studeras i avsnitt 

4.3.1.1 förekomsten av rationella respektive emotionella produktattribut i rubrik och 

brödtext. För det andra tas kontextens inverkan på produktattributens karaktär upp. För 

Denna studie Srivastava & Sharma, 2008 Okigbo, 2005 

Välbefinnande, trivsel Välbefinnande (comfort)
Självförverkligande, självtransformation Självförverkligande (actualization )

Självkänsla Självkänsla (self-esteem )

Belåtenhet, välbehag, njutning Belåtenhet, välbehag (pleasure ) Belåtenhet, välbehag, njutning

Tillgivenhet Tillgivenhet (affection )

Kärlek, romantik Kärlek (love ) Sex, kärlek, lust, romantik

Nöje (fun )

Inställningar, åsikter (sentiments )

Rädsla (fear ) Rädsla

Trygghet (safety)
Säkerhet (security )

Sorg (Sorrow )

Upplevelse

Personligt/individuellt behov

Mysteri 

Rekreation

Variabler som vädjar till det sociala
Engagemang, grupptillhörighet Engagemang (involvement )

Godkännande Godkännande (acceptance )

Gillande Gillande, bifall (approval )

Erkänsla Erkänsla (recognition )

Status, social framgång Status (status ) Social framgång

Respekt Respekt (respect )
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det tredje granskas inverkan av förled eller bestämning på produktattributens karaktär. 

Därefter studeras variationen i karaktären av färgbeteckningar. Avslutningsvis studeras 

i avsnitt 4.3.1.2 varumärke som produktattribut. 

4.3.1.1 Rationella och emotionella produktattribut 

Såväl det totala antalet produktattribut, antalet olika produktattribut som 

produktattributens karaktär i rubrik och brödtext bidrar till karaktären av vädjan. Total 

avsaknad av produktattribut innebär angivande av enbart varubeteckning, vilket antyder 

rationell och informativ vädjan med tillgänglighet som argument. I tabell 26 framläggs 

det totala antalet produktattribut i rubriker och brödtexter under den studerade 

perioden. I tabellen är produktattributen delvis överlappande från decennium till 

decennium. Ett och samma produktattribut kan givetvis förekomma flera gånger också 

under samma decennium, vilket gäller särskilt 1900-talets två första decennier, då 

variationen i produktattributen är liten.  

 Totala antalet produktattribut i rubrik och brödtext 1902 (1900) – 2002 

 

I rubrikerna är produktattributen totalt sett mindre frekventa än i brödtexterna, utom 

under 1900-talets två första decennier. Produktattribut i början av den studerade 

perioden såväl i rubrikerna som i brödtexterna har lite variation, dvs. endast några olika 

produktattribut förekommer frekvent. Totalt sett är de rationella produktattributen som 

frekventast i rubrikerna under 1900-talets två första decennier och de emotionella i 

annonserna från 1900-talets första decennium och 1930-talet. I brödtexterna är det 

totala antalet såväl rationella som emotionella produktattribut som minst i annonserna 

från 1920-talet och början av 2000-talet. Som störst är det totala antalet rationella 

produktattribut i brödtexterna i annonserna från 1950- och 1980-talet, medan antalet 

emotionella produktattribut i brödtexterna totalt sett är som störst på 1950- och 1970-

talet.   

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Rubrik

Rationella totalt 102 112 46 58 5 23 21 13 20 4 2 406

Emotionella totalt 43 23 8 31 6 8 8 7 6 2 0 142

Produktattribut totalt 145 135 54 89 11 31 29 20 26 6 2 548

Brödtext

Rationella totalt 73 73 25 78 74 219 90 116 160 77 18 1003

Emotionella totalt 42 15 13 33 34 64 34 65 54 11 4 369

Produktattribut totalt 115 88 38 111 108 283 124 181 214 88 22 1372
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Av figur 6 framgår utvecklingen av det totala antalet produktattribut samt rationella och 

emotionella produktattribut i absoluta tal under det studerade seklet.  Den höga 

frekvensen av produktattribut totalt under 1900-talets två första decennier förklaras av 

den frekventa förekomsten av några produktattribut, bl.a. beteckningar för 

ursprungsland i rubrikerna samt produktattributen praktisk och vacker i såväl rubrik 

som brödtext.  

 

Figur 6 Utvecklingen av totala antalet rationella respektive emotionella produktattribut 
decennievis 1902 (1900) - 2002      

 

I figur 7 framläggs förekomsten och utvecklingen av det totala antalet produktattribut 

samt rationella respektive emotionella produktattribut i form av indexerade siffror. 
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Figur 7 Förekomst och utveckling av produktattribut i indexerade siffror 

Kurvorna för indextalen för förekomsten av produktattribut totalt visar en rätt jämn 

utveckling. Relationen mellan rationella och emotionella produktattribut visar, att då 

emotionella produktattribut är frekventa, är rationella färre och vice versa. 1930- och 

1940-talen visar en relativ uppgång i emotionella produktattribut, såsom också 1970-

talet, medan en liten relativ uppgång i emotionella produktattribut kan iakttas i 

annonserna från 1990-talet och i annonserna från början av 2000-talet. Rationella 

produktattribut är relativt sett överlägset frekventast under hela studerade perioden.  

Av tabell 27 framgår de produktattribut som förekommer minst tio gånger i annonserna 

antingen i rubrikerna eller i brödtexterna. Frekvensen avser det totala antalet 

förekomster av respektive produktattribut. Inom parentes anges decennium för 

förekomsten och antalet förekomster.  Produktattributet färg omfattar till karaktären 

olika beteckningar för färg. Ursprung upptar beteckningar för den annonserade 

produktens ursprungsland eller -stad. Ursprungsbeteckningarna inhemsk och utländsk 

utgör självständiga variabler. 
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 Produktattribut med minst tio förekomster i brödtext eller rubrik, frekvens 
1902(1900) – 2002 

 

I tabell 27 kan avläsas, att av de tio frekventaste produktattributen är åtta gemensamma 

för brödtexterna och rubrikerna: beteckning för ursprung, beteckning för mönster, 

praktisk, vacker, ny, inhemsk, bra, modern och prydlig, vilka alla är som frekventast 

under 1900-talets första decennier. Som senare i diskussionen om utvecklingen av 

produktattributens karaktär framläggs, är karaktären av produktattributen också 

beroende av kontexten. Exempelvis lätt kan beroende på kontexten betecknas som 

rationellt eller som emotionellt. Färg betecknas som rationellt i denna studie, men färg 

kan också anta emotionell karaktär. Den tudelade karaktären av ett och samma 

produktattribut tas mera ingående upp i slutet av detta avsnitt.  

I brödtexterna är beteckningar för ursprung näst frekventast efter färg och förekommer 

oftast på 1950- och 1980-talet, medan ursprungsbeteckningar är överlägset frekventast i 

rubrikerna under 1900-talets två första decennier: Amerikanska Verktyg, Engelska 

Mässings Gardinstänger, Isskåp af tysk och svensk tillverkning, Venetianska, engelska, 

tyska, böhmiska Vaser--- (1902) eller: Finska och Svenska Liar och Äkta Irländska 

Linne-, Brick- och Thedukar (1910). Det tredje frekventaste produktattributet i 

brödtexterna, beteckning för mönster (randig, rutig, prickig), förekommer i 

brödtexterna under fyra decennier under 1900-talets andra hälft, t.ex.: Rutigt, randigt, 

blommigt på rutigt, figurtryckt, enfärgat--- (PMK-tyger, 1972) eller Veckad, prickig 

kjol, två färger (1992). 

Brödtext Rubrik

Produktattribut Frekvens (decennier med högsta frekvens samt Frekvens (decennier med högsta frekvens 

antal förekomster) samt antal förekomster)

färg 252 (1952:60,1982:54, 1972:31) 24 (1902:5,1912:9, 1922:6)

ursprungsland/ -stad 85 (1952:21, 1982:15, 1962: 9) 71 (1902: 18, 1912:14, 1952:11, 1962: 11)

mönster(randig,rutig,prickig) 56 (1922:1,1932:2,1942:4,1952:12,1962:5,1972:13) 1 (1922)

(1982:10,1992:6,2002:3)

praktisk 47 (1902 :16, 1912:9, 1952:7, 1932:6,1972:3 ) 45 (1912: 23, 1902 12, 1932:8)

vacker 36 (1902:10, 1952:6, 1932:5, 1942:5) 27 (1902:12, 1932: 7, 1922:4)

ny 34 (1902:7, 1952:6, 1972:6, 1982:6) 32 (1912:11, 1900:6, 1982:5)

inhemsk 33 (1952:9, 1902:5, 1912:5, 1932:5) 30 (1912:14, 1932:10)

modern 29 (1900:10, 1932:5,1912: 4, 1942:4) 14 (1932:6, 1900:4, 1912:4)

prydlig 27 (1902:19, 1912:6, 1932:1, 1942:1) 19(1902:9, 1912:10)

lätt 27 (1952:9), 1962: 4, 1982:4) 7 (1932:4, 1922:2)

trevlig 25 (1952:8, 1942:7, 1932:5) 2 (båda 1932)

elegant 23 (1982: 8, jämn spridning på övr.decennier) 2 (1922,-32)

bra 17 (1912:5 ) 21 (1902: 13)

efterfrågad 17 (1942) 1 (1942)

billig 15 (1912:9,1942:2, 1952:4) 11 (1902:2, 1912:4, 1932:5)

mjuk 15 (1972 o 1942:4,1922 -62:2, -32,-82,-92:1) 0

högklassig 14 (1982:7) 0

skön 14 (1972:8) 0

utländsk 13 (1902:1, 1932:1,1952:11) 7 (1902:1,1912:1,1932:1,1952:1, 1962:3)

fräsch 12 (1972:7, 1982:3) 3 (1962)

äkta 11 (1902-1932:1 var, 1952-62:1 var, 1982-92:2var, 2002:1) 12 (1902:2,1912:2,1922:4, 1932:2, 1942:1, 1972:1)

enkel 10 (1902:4, 1912:2, 1942:1, 1972:3) 1 (1932:1)

nyttig 6 (1902:2, 1912-1932:1xvar, 1972:1) 10 (1902:8, 1912:2)

krympfri 5 (1912:1, 1952:3, 1972:1) 11 (1902:4, 1912:5, 1932:1, 1952:1)
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Totalt sett är praktisk fjärde frekventast i brödtexterna och näst frekventast i rubrikerna. 

Högsta koncentrationen har praktisk till 1900-talets två första decennier såväl i 

brödtexterna som i rubrikerna: ---moderna, praktiska artiklar i nysilfver, nickel, 

messing---(1902). Den praktiska Julgransfoten Radix (1902) och Särdeles praktiska 

kaffekokare (1910-talet). Praktisk förekommer inte i rubrikerna efter 1930-talet, inte 

heller i brödtexterna efter 1970-talet. Detta kan tolkas som uttryck för den starkt 

nyttobetonade synen på produkter i början av seklet, medan produkternas andra 

funktioner framhävs senare under den studerade perioden. 

Ny förekommer oftast i brödtexterna under 1900-talets senare hälft: Ni har säkert läst 

om det nya tvättyllet, Gredana---(1972) och därefter endast på 1980-talet. I rubrikerna 

har ny stor spridning, men är frekventast under 1900-talets två första decennier: Nya 

Kostym- & Skjorttyger af linne & bomull. I slutet av den studerade perioden förekommer 

ny som produktattribut särskilt i rubrikerna för kosmetikannonser: Tahiti – Laponies 

nya vårmakeup introduceras hos Stockmann! (1982), Marbert Hydrosome – ny 

fuktcreme på toppnivå (1992). Ny kan tolkas förmedla olika betydelser i början på 1900-

talet än i slutet. I början verkar ny snarast som information om något som inte tidigare 

varit tillgängligt, medan ny i slutet på den studerade perioden utöver en informativ 

funktion innefattar något nytt med tanke på vad den annonserade produkten kan göra 

för kunden.  

Inhemsk har stor koncentration till 1900-talets två första decennier: Inhemska artiklar!, 

Elektriska Bordslampor, Kronor, Amplar af inhemskt fabrikat. Framhävandet av att 

varorna är inhemska kan ses som ett argument som garanti för kvalitet i och med att 

utbudet av utländska varor under tidigt 1900-tal var mindre och varornas kvalitet 

därmed mindre känd.  

Av de emotionella produktattributen finns bland de tio frekventaste vacker, bra och 

prydlig. Alla är starkt koncentrerade till 1900-talets två första decennier: Vackra och 

praktiska julgåfvor i stort urval (1900) eller Särdeles prydliga Koppar- Nickel- o.a. 

Metallartiklar---. Argumentering genom jämförande av den annonserade produkten 

med andra liknande produkter är vanligt i annonserna från 1900-talets två första 

decennier. Detta innebär frekvent bruk av produktattributets komparativ- eller 

superlativform. Ny och bra är frekventast i jämförelser både i rubrik och brödtext och 

står således ofta i superlativ: Bästa Säkerhets-Rakknif är ”Gillette” (1902) eller Nyaste 

och bästa Råttutrotningsmedlet Rama (1912). 
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Med tanke på utvecklingen av karaktären av vädjan är studien av enskilda olika 

produktattributs karaktär, rationell respektive emotionell av intresse. Av tabell 28 

framgår det totala antalet olika produktattribut under det studerade seklet. Av de totalt 

274 olika produktattributen är 86 gemensamma för rubrik och brödtext, 27 förekommer 

endast i rubrikerna och 188 endast i brödtexterna. Det betydligt större antalet 

produktattribut i brödtexterna än i rubrikerna hänför sig dels till den större textmassan 

i brödtexterna, dels till det minskade antalet rubriker eller total avsaknad av rubrik från 

1980-talet framåt (avsnitt 4.3.2.1).  

 Totala antalet olika rationella och emotionella produktattribut i rubrik respektive 
brödtext 1900 (1900) - 2002   

 

Inte endast antalet till karaktären olika produktattribut är av intresse, utan också 

tidpunkten för deras förekomst. I tabell 29 kan avläsas fördelningen av olika rationella 

respektive emotionella produktattribut på olika decennier. Antalet sammanfaller inte 

med det i tabell 28 framlagda totala antalet olika produktattribut i och med att 

produktattributen i tabell 29 är delvis överlappande från decennium till decennium. 

 Fördelning av olika produktattribut i rubrik respektive brödtext 1902(1900)-2002 

 

Överlägset flest olika produktattribut förekommer i brödtexterna i annonserna från 

början av 1950-talet och överlägset minst i annonserna från år 2002. Av antalet olika 

produktattribut i rubrikerna är ca 62 % rationella och 38 % emotionella, medan antalet 

olika produktattribut i brödtexterna fördelas på ca 64 % rationella respektive 36 % 

emotionella. Relationen mellan rationella och emotionella produktattribut är således 

Rubrik Totalt Brödtext Totalt

Rationella, flera förekomster 40 97

Rationella, en förekomst 30 70 79 176

Emotionella, flera förekomster 18 52

Emotionella, en förekomst 25 43 46 98

Olika totalt 113 274

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002

Rubrik

Rationella 24 19 24 23 4 11 8 9 10 3 2

Emotionella 8 6 4 17 5 6 6 6 6 3 0

Totalt 32 25 28 40 9 17 14 15 16 6 2

Brödtext

Rationella 17 24 21 28 28 55 46 50 55 33 10

Emotionella 7 4 8 17 16 48 24 31 31 9 4

Totalt 24 28 29 45 44 103 70 81 86 42 14
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praktiskt taget densamma såväl i rubrikerna som i brödtexterna, och i båda är rationella 

i klar majoritet. Intressant är, att majoriteten av produktattributen både i rubrikerna och 

i brödtexterna förekommer endast en gång. I rubrikerna gäller det exempelvis 

produktattributen aktuell, behändig och efterfrågad samt eftertraktad, härlig och 

hemtrevlig. I brödtexterna förekommer bl.a. betydande, ekonomisk och förträfflig samt 

exklusiv, fantastisk och perfekt endast en gång. 

I figur 8 kan avläsas utvecklingen av förekomsten av antalet olika rationella respektive 

emotionella produktattribut från decennium till decennium. Antalet håller sig så gott som 

oförändrat fram till 1930-talet, varefter det minskar drastiskt och håller sig rätt jämnt till 

1980-talet, varefter det åter minskar. Trenden i utvecklingen i brödtexterna och rubrikerna 

är likriktad. Endast det absoluta antalet produktattribut är större i brödtexterna. 

 

Figur 8 Utveckling av antalet olika rationella respektive emotionella produktattribut 
decennievis i rubrik och brödtext 1902 (1900) – 2002 

Förutom att det är svårt att entydigt beteckna ett produktattribut som rationellt eller 

emotionellt, kan ett och samma produktattribut i olika kontexter anta olika karaktär. Ett 

belysande exempel är läcker, som anknyter till smak och enligt Okigbo (2005) är 

rationellt till karaktären: Läcker mat för vardag och fest (1982). I två exempel, också 

från början av 1980-talet, antar läcker mera mångfasetterade betydelser, exempelvis 

belåtenhet eller självförverkligande, och är till karaktären emotionellt: Stort urval läckra 
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frottéhanddukar (1982) eller Underkläderna följer modet! Läcker byxunderkjol 43,- 

(1982).  

Produktattribut som bedöms som rationella kan tillsammans med förstärkande förled 

eller bestämning ta över emotionellt betydelseinnehåll och därmed bidra till emotionell 

och transformativ vädjan i stället för rationell och informativ. Bestämningarna och 

förleden i anslutning till produktattributen ökar under det studerade seklet och 

variationen i karaktären av betydelse blir således större. 

Två produktattribut lätt och tunn beskriver väl övergången från rationell till emotionell 

karaktär genom tillförande av förled. I följande exempel är lätt rationellt till betydelsen: 

Lätta, prydliga, hållbara Ren-Aluminium Kokkärl (1912), Lätta Trädgårdskärror 

enligt amerikansk modell (1922), Elegant och lätt slejfsko i sandalskärning och med 

blockklack (1932), --- Nu finns dessa starka, lätta och trivsamma möbler i ett bra urval 

på Stockmanns möbelavdelning--- (1952).  Med förled tar lätt över emotionellt 

betydelseinnehåll: Polo-Blusen ett klädsamt sommarlätt modeplagg för damer! (1932), 

Fjäderlätta ”flygväskor”--- (1952), Vårlätta, engelska hattar (herrhattar, 1962). 

Förändringen av produktattributets karaktär från rationell till emotionell illustreras 

ytterligare av produktattributet tunn:  Vårens nya snitt (bilden till vänster) ”ROYAL” 

presenteras på junioravdelningen med denna tunna och lätta kostym (1962). I 

exemplet antar tunn rationell karaktär. Tillfört förleden dröm blir betydelseinnehållet 

emotionellt: Dessa drömtunna nylonstrumpor fås i en mörkare och ljusare modenyans 

(1952). Som det av exemplen framgår, är övergången i produktattributets betydelse från 

rationell till emotionell inte anknuten till produktens karaktär.  

Färgbeteckningarna ger en överskådlig bild av förändringarna i karaktären av 

produktattributen överlag. Under det studerade seklet går färgbeteckningarna över från 

grundfärger via fantasifärger och förstärkande bestämningar till grundfärger, dvs. från 

rationell karaktär till emotionell och åter till rationell. Under 1900-talets tre första 

decennier gäller grundfärgerna: Hvita Porslinsartiklar (1912). Utöver grundfärgerna är 

beteckningarna för färg under 1900-talets första decennier beteckningar av generell 

karaktär, t.ex. enfärgad, kulört eller i alla färger, i olika färger, i alla färgnyanser: 

Kulört och hvitt Bomulls Strumpgarn (1902), Bomulls satin i alla färgnyanser (1912), 

Randiga och enfärgade Frottéer (1922). 

I brödtexterna förekommer grundfärgerna under alla studerade decennier, men från 

början av 1930-talet ökar antalet färgbeteckningar betydligt. Färgskalan blir omfattande 
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och mångfasetterad. Grundfärgerna tillförs förled eller bestämning som ger utrymme för 

konnotationer och väcker positiva känslor. Bestämningarna bidrar till det emotionella. 

År 1932 annonseras Sommarinredningstyger – klingande glada färger! (1932) och i 

början på 1950-talet framläggs: Färgerna är vårfräscha: starkt grönt, rent grått, beige, 

gult samt vackert mörkbrunt (1952). 

Fantasifärger förekommer fr.o.m. 1930-talet. Då annonseras bl.a. azurblåa glasvaser 

(1932). I en annons från år 1952 framläggs: Läderplagg är plagg för karlar att trivas i! 

--- finns i färgerna vanlig havanna, ljus havanna, tallbrunt, londonbrunt och 

saharabrunt (1952). I en annons för väskor från 1962 förekommer likaså flera 

fantasifärger: Färgerna är övervägande ljusa t.ex. vitt, polar, lido, hampa och nöt, men 

också svart lack, mörkblått och moresco förekommer (1962).  Särskilt under perioden 

1950-1970 är fantasifärgerna frekventa, ofta också på engelska eller franska. Dessa 

förekommer som produktattribut framför allt i kosmetikannonser, men också i annonser 

för kläder och accessoarer. I en kosmetikannons från 1952 för Peggy Sage nagellack, syns 

trenden till fantasifärger också på engelska som element i vädjan: Om Ni också hör till 

dem som föredrar detta berömda nagellack med skimrande lyster och raffinerade 

färger---Har ni annars prövat t.ex. Heartbreak eller Psyche Pink – de är förtrollande! 

(1952).  Utöver karaktären av beteckningar för färg, bidrar bestämningarna skimrande 

lyster och raffinerade färger och bestämningen förtrollande till emotionell och 

transformativ vädjan. 

På 1960-talet annonseras underkläder och damstrumpor tillförda fantasifärg som 

bestämning: Underkjol av nylon, 40 den. med banddeko. Färger: Crystal White, 

Paradise Pink, Honeysuckle, Dolphin Blue, Flamingo (1962) eller Vårens modefärger: 

Apricot, Navarra och Blush (Kayser-strumpor, 1962). I en strumpannons från början av 

1970-talet anges som vårens modefärg Piccadilly: MINI-FIN och MINI VOGUE finns i 

vårens nya färg Piccadilly, en hudnära ljus nyans (1972).  

I annonserna från 1992 är beteckningarna för färg få och färgerna enbart grundfärger 

utan några förstärkande eller målande förled eller bestämningar vitt, blått, brunt eller 

kulört, enfärgat eller enbart flera färger: Bomullströja för herrar, enfärgad eller 

randig och Veckad kjol, två färger. Detta gäller också annonserna från 2002, i vilka det 

finns endast en färgbeteckning i brödtexterna, vit: Nintendo: GameBoy Advance vit 

spelkonsol, som görs reklam för i två annonser under Galna Dagarna. 
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4.3.1.2 Varumärke: från visplar till Brown Power Blend MS-2050 

Varumärke som produktattribut tas upp skilt i och med dess särart samt inbyggda 

karaktär som såväl rationellt som emotionellt, dvs. som förmedlare av både rationella 

egenskaper och emotionella sinnebilder och önskemål. Som förmedlare av det rationella 

står varumärke för exempelvis hållbarhet och hög kvalitet. Det verkar m.a.o. som 

rationellt produktattribut. Varumärke som förmedlare av det emotionella står för 

transformativa egenskaper och verkar som emotionellt produktattribut. Escalas et al. 

(2003:340) framhäver att betydelseinnehållet i varumärkena omfattar psykologiska 

fördelar, exempelvis möjligheten att uttrycka sig, individualitet, differentiering, social 

integration, självuppskattning och en känsla av personlig framgång (accomplishment). 

De av Escalas et al. framlagda psykologiska fördelarna utgör uttryck för varumärkets 

emotionella karaktär. I och med den jämnare kvalitet industriell tillverkning av varor 

medfört och de därmed allt mindre skillnaderna i varornas fysiska egenskaper har 

varornas emotionella kvalitet blivit allt viktigare som element i differentiering av 

varumärke. 

I de studerade annonserna förekommer varumärke i alla produktkategorier under hela 

studerade seklet, också i annonserna från 1900-talets första decennier. Enligt min 

mening gäller det att beakta varumärkets tudelade karaktär som dels rationellt, dels 

emotionellt produktattribut. Den rationella karaktären är framträdande i varumärke 

som produktattribut i början på 1900-talet, då varumärke står för produktens rationella 

egenskaper, exempelvis kvalitet och säkerhet. Under senare delen av 1900-talet och 

början av 2000-talet förmedlar varumärke också emotionell varumärkes- och 

reklamstrategi. Under 1950- och 1960-talet ökar antalet annonserade märkesvaror i alla 

produktkategorier. Brand image som ett centralt element i reklamen tar sig uttryck i 

frekvensen och karaktären av varumärke från 1970-talet framåt.  Fr.o.m. 1970-talet är 

varumärke som produktattribut frekvent och till karaktären ofta emotionellt och tillförda 

de annonserade produkterna oberoende av produktens karaktär. 

I de studerade annonserna kan tre typer av varumärken urskiljas: namnet på det 

tillverkande företaget eller en förkortning av företagets namn, namnet på det 

tillverkande företagets grundare eller uppfinnaren av respektive produkt samt 

konstruerat varumärke. Under 1900-talets första decennier, då varumärke ofta 

sammanfaller med namnet på det tillverkande företaget, inbegriper varumärket 

rationella och informativa argument för kvalitet och tillförlitlighet, såsom också de i 

början på 1900-talet frekventa produktattributen med information om varans ursprung, 
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kvalitet eller material. Detta innebär att tillverkarna är kända och upplevs som 

högklassiga och pålitliga. Egenskaperna överförs på de tillverkade produkterna.  

Det tillverkande företaget har ofta namn efter den ort, där företaget är beläget. 

Majoriteten av textilannonserna från 1900-talets andra decennium finns i en stor 

samlingsannons inom ramen för ”Finska Veckan”: Tammerfors Linnespinneris 

samtliga tillverkningar såsom: Duktyger, Servietter, Handdukar, Lärfter, 

Sommartyger, Gardintyger, Näsdukar--- (1912).  Också andra artiklar än textilier 

tillförs varumärke som sammanfaller med namnet på det tillverkande företaget och 

namnet på orten, där företaget är verksamt: Mariefors ämbaren, Baljor, Kokkärl… 

(1900), Fiskars, Sorsakoski, Eskilstuna och Solingen finsmiden, såsom Knifvar, Saxar-

-- (1902). Äkta Tula Thekök, dvs. samovarer, annonseras frekvent under 1900-talets 

första decennium. Tula är namnet på en rysk stad, där teköken tillverkades på 1800-talet. 

Varumärken som består av förkortningar av namnet på det tillverkande företaget 

uppfattas numera i sig som varumärken, utan att deras ursprung närmare begrundas: 

Dyrkfria Abloy-lås (1922) eller AEG-spettgrill (1962). Företagen Ab Lukko Oy och 

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft har som förkortningar blivit varumärken, vars 

ursprung så gott som suddats ut.  

Ofta sammanflätas varumärket för den annonserade med namnet på grundaren av 

företaget eller produktens uppfinnare. Bl.a. de i annonserna från olika decennier 

förekommande varumärkena Stockmann, Levi’s och Slazenger härstammar från namnet 

på respektive företags grundare.  Levi Strauss inledde tillverkningen av jeans år 1853 i 

Kalifornien och bröderna Ralph och Albert Slazenger tillverkningen av sportartiklar år 

1881 i England, medan den tyske Heinrich Georg Franz Stockmann grundade varuhuset 

Stockmann i Helsingfors år 1862. Idag uppfattas namnen på grundarna av dessa företag 

som självständiga varumärken. Stockmann förknippas visserligen främst med 

varuhuset, men Stockmann är också varumärke för till karaktären olika varor.  

Stockmann förekommer för första gången som varumärke i det studerade materialet i en 

annons för modern butiksinredning från 1930-talet, System Stockmann, och för andra 

gången i de första livsmedelsannonserna från 1950-talet: Stockmanns 90-årskaffe. Från 

1960-talet framåt gäller varumärket Stockmann oftast kläder. På 1960-talet annonseras 

bl.a. Stockmanns Junior Club-kostymer samt Style Stockmann-ulstrar och på 1970-

talet Stockmann Studio-plagg: Fräscht i Stockmann Studio-stil Basklänningen av ull 

och trevira finns i storlekarna 34-48 till jubileumspriset 89,-. Decenniet för med sig 

också Stockmann Miss 17-plagg för unga damer. Både Stockmann Junior Club och 
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Stockmann Miss 17 annonseras fortfarande på 1980-talet, då också Äkta Levi’s 

annonseras.  Slazengers världsberömda Lawn-Tennis artiklar annonseras emellertid 

för första gången så tidigt som 1900-talets första decennium.  

Konstruerade varumärken, också på engelska eller franska, blir vanliga i början på 1950-

talet. De konstruerade varumärkena är till karaktären emotionella. De är konnotativa 

och framkallar associationer och väcker känslor. På 1950-talet förekommer bl.a. 

varumärken som Just Right, ett inhemskt varumärke för en serie kläder för unga damer 

och Hyvon med anspelning på finskans ’hyvä on’ – ’det är bra’, vilket likväl inte fungerar 

på svenska: Hyvon tröjor med kort ärm.  Varumärket Scandale tillförs damunderkläder: 

Scandale – ett världsberömt märke. Under 1900-talets andra hälft förekommer bl.a. 

Bonsoir- herrpyjamas (1962), Charmia-strumpbyxor (1972), Playboy glas (glas för 

slalomåkning, 1982), 4-You herrbyxor (1992) och Left- måttsydda skor (2002). 

Varumärkena Lumene och Laponie för finländska kosmetikprodukter från 1970- 

respektive 1980-talet hör till de konstruerade: Lumene-demonstration denna vecka 

(1972) och Tahiti – Laponies nya vårmakeup introduceras hos Stockmann! (1982).   

Också Stockmanns egna varumärken för kläder från de två sista studerade decennierna 

hör till de konstruerade, till karaktären emotionella varumärkena, framkallar 

konnotationer. Varumärkena Cap Horn och Colori är från 1990-talet: Cap Horn 

collegebyxa samt Vår i luften! Bomull. Hos Colori!  Varumärket Global från 2000-talets 

första decennium: Global Essentials och Global Sport Cardigan 250,-.  

Av figur 9 framgår fördelningen av olika varumärken på alla annonserade 

produktkategorier under det studerade seklet. I figuren kan avläsas antalet olika 

varumärken decennievis. Samma varumärke kan emellertid förekomma under olika 

decennier, vilket innebär, att varumärkena är delvis överlappande från decennium till 

decennium. 
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Figur 9 Fördelning av olika varumärken på produktkategori och decennium 1902 (1900) - 
2002 

Totalt sett är varumärke frekventast under de fyra sista studerade decennierna. Inte 

förrän fr.o.m. 1950-talet framåt upptar praktiskt taget varje kategori produkter tillförda 

varumärke. Av tabell 30 framgår antalet olika varumärken i de sju produktkategorier 

med flest olika varumärken under den studerade perioden. De återstående fem 

kategorierna upptar ett mycket litet antal varumärken. Totalt sett förekommer överlägset 

flest olika varumärken i produktkategorin Kläder, accessoarer, väskor. Näst frekventast 

är varumärke i kategorin Hushållsartiklar och –maskiner och tredje frekventast i 

kategorin Livsmedel, som visserligen upptar betydligt färre varumärken än 

produktkategorin med största antalet olika varumärken, dvs. Kläder, accessoarer, 

väskor.   
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 Sju produktkategorier med flest olika varumärken 1902 (1900) – 2002 

 

I tabell 31 med indexerade siffror för förekomsten av varumärke i olika 

produktkategorier kan tydligt avläsas, hur överlägsen förekomsten är i kategorin Kläder, 

accessoarer, väskor fr.o.m. 1950-talet och också totalt sett. För Hushållsartiklar och -

maskiner är varumärke relativt sett frekventast på 1910- och 1940-talet. 1940-talet är 

emellertid exceptionellt i och med att såväl annonserade produkter som produkter 

tillförda varumärke är litet. Varumärke i kategorin Livsmedel är frekventast under de tre 

sista studerade decennierna, då också livsmedel annonseras mest. Varumärke i denna 

produktkategori är näst frekventast under dessa decennier. 

 Indextal för förekomsten av olika varumärken i de sju produktkategorierna med 
flest varumärken  

 

           

I figur 10 kan avläsas fördelningen av olika varumärken på de sju produktkategorier med 

flest olika varumärken. 

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002

Produktkategori

Kläder, accessoarer, väskor 2 16 1 19 27 34 59 35 64

Hushållsartiklar och -maskiner 18 41 4 3 7 3 11 17 10 23 13

Livsmedel 1 9 7 25 26 45

Sport, motion, hobbyer, fritid 20 2 26 5 6 1 19 4 2

Diverse (leksaker,böcker,tidningar,husdjur) 10 5 4 14 2 3 5 13 2 7

Hygien, skönhet 3 3 1 7 1 10 12 10 6

Textilier, tyger, garn, sömnad 9 13 2 5 5 7 2 6

Totalt 60 62 14 60 9 50 53 81 140 106 137

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002

Produktkategori

Kläder, accessoarer, väskor 14 27 11 38 51 42 42 33 47

Hushållsartiklar och -maskiner 30 66 29 5 78 6 21 21 7 22 10

Livsmedel 2 18 9 18 25 33

Sport, motion, hobbyer, fritid 33 14 43 10 11 1 14 4 1

Diverse (leksaker,böcker,tidningar,husdjur) 17 8 29 23 4 6 6 9 2 5

Hygien, skönhet 5 5 14 11 14 2 12 9 9 4

Textilier, tyger, garn, sömnad 15 21 10 9 9 1 5

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Figur 10 Fördelning av olika varumärken decennievis på sju produktkategorier med flest 
olika varumärken 1900 (1902) - 2002      

Majoriteten av varumärkena från 1900-talets två första decennier tillförs 

hushållsartiklar, vilka också annonseras mest under dessa decennier. Hushållsartiklar 

och -maskiner är en kategori, där spridningen av varumärke som attribut är stor, likaså 

koncentrationen. Märkesvaror i denna kategori annonseras under alla decennier i 

materialet utom på 1950-talet. I denna kategori är varumärke överlägset frekventast 

under de två sista studerade decennierna. Alla annonserade hushållsmaskiner från 2002 

är märkesvaror. 

Såsom förekomsten av varumärke så tidigt som i början på 1900-talet antyder, har 

varumärke alltid varit viktigt. I början av den studerade perioden står varumärke främst 

för kvalitet, senare därtill för olika emotionella värden, exempelvis självförverkligande, 

medan olika tillverkares varor i och med den tekniska utvecklingen till kvaliteten blir 

likvärdiga. Varumärkena för produkter i kategorin Hushållsartiklar och -maskiner är 

huvudsakligen av en typ, namnet på det tillverkande företaget. Så tidigt som under 1900-

talets första decennier upptar hushållsmaskinerna märkesvaror, bl.a. Isskåpet 

Temperator. På 1960-talet annonseras märkeskylskåp: 3 förstklassiga kylskåpsmärken 

– 26 modeller! Bosch, Rosenlew, Electrolux.  Under de tre sista studerade decennierna 

annonseras bl.a. Upo kylskåp, Moulinex-hushållsmaskiner, Brabantia konservöppnare 

och Opa kastruller. 
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I produktkategorin Kläder, accessoarer, väskor förekommer varumärke under alla 

decennier utom de två första, dock med koncentration till de fyra sista. Majoriteten av 

varor tillförda varumärke i kategorin är kläder. Tack vare den höga frekvensen av 

varumärke för kläder under de sista studerade decennierna är kategorin totalt sett den 

mest omfattande varumärkeskategorin.  

De första annonserna för kläder av ett visst varumärke som produktattribut finns i 

annonserna från 1920-talet, P.D., ett varumärke för korsetter och damunderkläder samt 

Burberry, ett varumärke för såväl dam- som herrkonfektion: P.D. Korsetter Dam-

underkläder och Äkta Burberry Regnrockar för herrar. Annonserna från 1930-talet 

upptar varumärken för konfektion, vilka förekommer också under följande decennier, 

bl.a. Tailor: Alla plagg äro av TAILORS välkända höga standard.  

Antalet varumärken som produktattribut för kläder är så gott som jämnstort under de 

fyra sista decennierna. På 1970-talet annonseras både herrunderkläder och jeans 

tillförda varumärke: Jockey och våren. Fräscha underbyxor och -skjortor i vårligt nya 

mönster och färger. Som känt är det klass på JOCKEY (1972) samt Prova våra SILVER 

DOLLAR’s! De ursmarta jeansen med fin passform (1972). På 1980-talet annonseras 

bl.a. LUHTA-trench, Turos Business Class-kostym, Jordache jeans och Escada dräkter, 

klänningar, blusar och kjolar.  På 1990-talet förekommer exempelvis Vestimetric-, 

Oratop- och Bugatti-kostymer respektive poplinrockar för herrar samt Patricia, 

Triumph och Maidenform damunderkläder. I början på 2000-talet annonseras Mexx 

skjortblusar, Attention underkläder och Stockmanns eget varumärke Global Sport 

fleecejacka.  

Under 1900-talets första hälft annonseras överlag få artiklar i kategorin Hygien och 

skönhet. De annonserade produkterna är till stor del av annan karaktär än under 1900-

talets andra hälft. Produkterna är nyttoprodukter och deras funktion avspeglas i 

annonseringen.  Wasa Byktvål (1912) annonseras med angivande av tillverkaren, vilket 

innebär pålitlighet och kvalitet, båda rationella argument. I annonserna från år 1932 

annonseras både parfymer och tvålar enbart genom att ange varubeteckning, dvs. 

allmänbeteckning för produkterna. En varumärkesprodukt av Stockmanns eget 

varumärke finns emellertid med: Stockmann-tvålen, behagligt parfymerad, löddrar 

även i saltvatten---pris 3:50. 

Året 1952 är intressant i fråga om varumärke som produktattribut. Då annonseras många 

produkter som inte annonserats tidigare, och produkter som annonserats tidigare tillförs 
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varumärke. Fr.o.m. 1950-talet upptar Hygien och skönhet en helt ny varukategori, 

kosmetik. Varumärke och karaktären av argumenteringen indikerar ett nytt sätt att vädja 

till kunden: ”Fläktar från Södern” – det är bl.a. parisparfymerna Chanel och Christian 

Dior (1952) eller Franskt läppstift: de kända märkena Guitare och Sans égal (1952). 

Emellertid annonser märkeskosmetik inte i större utsträckning förrän fr.o.m. 1970-talet: 

Christian Dior Demonstration denna vecka (1972). Från 1970-talet framåt tillförs 

kosmetikprodukterna alltid varumärke. På 1980-talet ökar reklamen för 

märkeskosmetik, såväl inhemsk som utländsk. Varumärkena är till en stor del desamma 

som på 1970-talet och de annonseras fortfarande på 1990-talet. 

Trots att varumärke för kosmetikprodukter ofta hänför sig till respektive tillverkare, 

förknippas betydelseinnehållet framför allt med något dyrt och lyxigt. Ursprunget, 

tillverkaren eller grundaren av det tillverkande företaget, har delvis suddats ut. Det 

upptar en inbyggd anknytning till lyx utöver hög kvalitet i argumenteringen: Lancome 

för den anspråksfulla (2002). 

Varumärke som produktattribut för artiklar inom olika sportgrenar är frekvent inom 

kategorin Sport, motion, hobbyer, fritid så tidigt som under 1900-talets första 

decennium. I en annons räknas upp bl.a. Skridskor ”Grenanders”, Gymnastikapparater 

”Sandow”, Slazengers Fotbollar, Benskydd, Handskar, ”Sandow’s” Discus, Spjut---. I 

och med att Stockmann var landets största importör och säljare av cyklar kring 

sekelskiftet 1800 – 1900, upptar materialet från början av 1900-talet många annonser 

för märkescyklar, bl.a.:   Swift, Svenska Hermes och Tyska Durkopp (1909). I början av 

1920-talet annonseras också vapen av olika varumärken, bl.a. Automatiska Browning-

jaktgevär, ”Winchester” Salongsgevär samt ”Marlin” & ”Mauser” gevär. I början på 

1930-talet är varumärke överlägset frekventast i kategorin Sport, motion, hobbyer, 

fritid. Då annonseras bl.a. Golfbollar SPALDING & DUNLOP och konstateras att 

Gresvigs-skidbindningar (se bilden ovan) äro synnerligen effektiva---. Också Gyttorp 

hagelgevärspatroner annonseras. I kategorin är spridningen av varumärke som 

produktattribut stor. Dock upptar kategorin endast fyra varumärken i annonserna från 

1990-talet och två i annonserna från början av år 2000: Reebok aerobicskor respektive 

Nike aerobictop. Det ringa antalet varumärkesbelagda sportartiklar under de två sista 

studerade decennierna torde åtminstone delvis bero på det ringa antalet annonser från 

dessa decennier. En annan orsak kan vara att sportartiklar inte hörde till Stockmanns 

kärnprodukter. 
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Varumärke som produktattribut i kategorin Livsmedel har en mycket liten spridning och 

högsta koncentration till 1900-talets två sista decennier och 2000-talets första 

decennium. Livsmedel annonseras visserligen för första gången på 1930-talet.  Egentliga 

varumärken finns inte i annonserna då, men i fråga om kaffe och karameller framhävs 

att de är Stockmanns specialiteter: Använd Stockmanns Kaffeblandningar!  Vi 

rekommendera---.  Bland allt det övriga vår sötsaks- och kaffebutik bjuder på 

framhålla vi--- karameller i specialblandning – Stockmanns egen – à 50,- pr kg--- 

(1932).  I annonserna från år 1952 förekommer för första gången varumärken för kaffe, 

bl.a. Jubileumskaffe. Också Stockmanns 90-årskaffe annonseras för påsken.  Nytt är 

likaså de utländska kaffemärkena: Också kaffet får Ni i delikatessavdelningen, Chase-

Sanborn, Maxwell och Nescafe på burk. Det amerikanska varumärket Heinz finns som 

produktattribut för såväl tomatketchup som sås: Heinz tomatketchup 109,-, Heinz 

Idealsås 125,- .  

I de första annonserna för djupfrysta livsmedel från 1970-talet gör Stockmann reklam 

för bl.a. Jalostajas nya frysta rätter och Pauligs frysta soppor. Inte förrän på 1980-talet 

annonseras livsmedel i större omfattning och det blir allt vanligare med varumärke som 

produktattribut: Dolé krossad ananas (1982) och Stockmanns Sekelkaffe (1982) samt 

Marabou-choklad i festkartong, specialförpackning till Stockmanns 120-årsjubileum. 

(1982). 

I annonserna från 1980-talet finns hälsoprodukter med varumärke som produktattribut, 

exempelvis Biotta druvsaft. Annonserna från 1990- och 2000-talet upptar livsmedel 

endast i kampanjannonser, bl.a. år 2002 kampanjer för latinomat och produkter från 

Iberiska halvön. I och med kampanjtemana är varumärkena i dessa samlingsannonser 

utländska: Fragata svarta oliver, Helios-sylt och Espuna serranoskinka (2002). Också 

i Galna Dagar-annonserna från år 1992 respektive 2002 finns några varumärkesbelagda 

livsmedel, bl.a. Göteborg Tunn Cracker och Fazers mignonägg (chokladägg till påsken) 

annonseras år 1992.  År 2002 annonseras bl.a. Ingman: Svartstämplad ost.  

4.3.1.3 Sammanfattning: produktattribut 

Studien av produktattribut ger fyra centrala resultat. För det första kan fyra perioder i 

förekomsten och karaktären av produktattribut iakttas. För det andra är frekvensen av 

rationella produktattribut genomgående högre än av emotionella. För det tredje har en 

del produktattribut stor spridning respektive hög koncentration till vissa decennier och 
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för det fjärde består varumärke som produktattribut oftast av namnet på det tillverkande 

företaget. 

Under 1900-talets tre första decennier står de annonserade produkterna främst utan 

produktattribut. Då produktattribut förekommer, är det rationellt. I annonserna från 

1930- och 1940-talet är både det totala antalet och antalet olika produktattribut stort och 

produktattributen främst rationella. Under perioden 1950 – 1980 är såväl det totala 

antalet produktattribut som antalet olika produktattribut som störst. Både det totala 

antalet produktattribut och antalet olika produktattribut i annonserna från de två sista 

studerade decennierna är litet jämfört särskilt med de fyra tidigare decennierna. Under 

alla decennier är produktattributen till majoriteten rationella (Tabell 26). Den 

frekventare förekomsten av rationella än av emotionella produktattribut under hela 

studerade seklet såväl i rubriker som i brödtexter är något överraskande. I och med det 

ökade utbudet av varor av allt högre och jämnare kvalitet samt varornas mera 

mångfasetterade roller hade jag väntat mig en större andel produktattribut av emotionell 

karaktär mot slutet av den studerade perioden.  

Karaktären och tidpunkten för förekomsten av produktattribut som visar stor spridning 

respektive stor koncentration (Tabell 27) reflekterar för sin del produktattributens roll i 

vädjan under olika decennier och därmed också produktens betydelse för kunden eller 

konsumenten. Exempel på frekventa produktattribut med hög koncentration respektive 

stor spridning är produktattributet praktisk och beteckningar för färg.  Båda 

förekommer minst tio gånger under respektive decennium. Praktisk är överlägset 

frekventast under 1900-talets två första decennier, och förekommer inte i rubrikerna 

efter 1930-talet, inte heller i brödtexterna efter 1970-talet.  Produktattributets karaktär 

och höga koncentration till 1900-talets första decennier antyder vikten av nyttoaspekten 

i de annonserade produkterna. 

Beteckningar för färg är frekventa under de flesta decennierna. Beteckningarna ändrar 

emellertid delvis karaktär under det studerade seklet från rationella färgbeteckningar via 

emotionella fantasifärger till rationella grundfärg, vilket beskrivs närmare i avsnitt 

4.3.1.1. Utvecklingen av färgbeteckningarna belyser utvecklingen av produktattribut 

överlag: från rationella via emotionella och fantasifulla till rationella.  

Intressant är det förhållandevis stora antalet produktattribut som förekommer endast en 

gång i det omfattande materialet (Tabell 28). Om deras karaktär kan endast sägas, att 

också de är till majoriteten rationella såväl i rubrik som i brödtext. Exempel på rationella 
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respektive emotionella produktattribut med endast en förekomst är bl.a.: avpassad 

(klänning), följsam (plagg) handsydd (slips), vårbetonad (hatt), färgmatchande 

(västklänning), ungdomlig (möbel), slankskuren ((byxor), fuktgivande (creme), 

mangelfri (lakan), tjusig, tänkande (tv-apparat), förtrollande (nagellack), glansig 

(strumpbyxor). 

I början av 1900-talet utgörs varumärke främst av namnet på det tillverkande företaget, 

företagets hemort eller namnet på företagets grundare, dvs. varumärket är anknutet till 

företaget. Som produktattribut är varumärke i början av den studerade perioden främst 

förmedlare av produktens rationella egenskaper, kvalitet och säkerhet, vilka företaget 

representerar. Såväl det tillverkande företaget, företagets hemort som namnet på 

företagets grundare förekommer visserligen under hela det studerade seklet som 

produktattribut, också om varumärkets ursprung i vissa fall suddas ut. Därmed antar 

också karaktären av de betydelser varumärket förmedlar nya emotionella drag.  

Fr.o.m. 1950-talet blir konstruerade varumärken vanliga i de studerade annonserna. De 

innebär konnotationer och förmedlar mångfasetterade betydelser. I tabell 32 framläggs 

sammandrag av förändringen i karaktären av varumärke jämte exempel. Att 

konstruerade varumärken blir frekventa betyder ingalunda, att företagets namn som 

varumärke försvinner. 

 Företagets namn som varumärke och konstruerade varumärken 

 

I och med tillväxten av utbudet av likartade produkter under det studerade seklet antar 

varumärke en mera mångfasetterad roll fr.o.m. 1900-talets andra hälft än i början av 

1900-talet.  Den höga frekvensen av varumärke som produktattribut och förmedlare av 

både konkreta och abstrakta, rationella och emotionella värden är påfallande under de 

1900-1940 1950-2000

Karaktären av varumärke

Tillverkande företag Arabia Aktiebolags tillverkningar, 1902

Företagets hemort Fiskars finsmiden och knifvar, 1902

Göteborgs Tunn Cracker

Grundare av företag Style Stockmann-ulstrar, 1972

Pauligs frysta soppor, 1972

Levi's jeans, 1972

Konstruerade varumärken Just Right-serien (damkläder), 1952

Bonsoir pyjamas, 1962

Charmia strumpbyxor, 1972

Lumene kosmetik, 1972

Playboy glas, 1982

Stockmanns egna varumärken Cap Horn, 1992

(konfektion) Colori, 1992

Global Essential, 1992



 123 

sista studerade decennierna. Varumärkets roll som produktattribut reflekterar en 

utveckling, där den annonserade produktens betydelse för individen har byggts ut från 

de rationella egenskaper produkten har till immateriella betydelser som 

kommunikatörer av social grupptillhörighet eller individuellt självförverkligande. 

Då karaktären och förekomsten av varumärke och övriga produktattribut jämförs, kan 

det konstateras, att såväl konstruerade varumärken som fantasifulla, kreativa och 

emotionella produktattribut blir frekventa fr.o.m. 1950-talet. Emotionella 

produktattribut är emellertid inte längre frekventa under de två sista studerade 

decennierna, då också konstruerade varumärken är få. 

I följande avsnitt studeras den kommunikativa processen och argumentering som en del 

av vädjan. 

4.3.2 Kommunikativ process och argumentering: från ’Messing- och 
järn-Gardinstänger i olika längder, äfvensom ställbara’ till ’Skin 
Life T.P.A. Line Smoothing Complex’ 

Förändringen i karaktären av den kommunikativa processen och argumenteringen inom 

den bidrar till bl.a. en stegvis övergång i reklamens basformat i de studerade annonserna 

från det rådande produktinformationsformatet under 1900-talets första hälft till 

produktbildsformatet från 1950-talet framåt. I och med den mera mångfasetterade 

argumenteringen och kommunikativa processen samt de överlappande dragen i 

reklamens olika basformat blir tolkningen av karaktären av vädjan mindre kategorisk 

och fastställandet av reklamformaten också mindre entydigt.  

4.3.2.1 Kommunikativ process och argumentering i rubrikerna 

Såväl de flesta av dem som arbetar med reklam i praktiken som många forskare anser 

rubriken vara ett av de viktigaste elementen i tryckta annonser, om inte det viktigaste 

(Leigh, 1994:17; Soley & Reid, 1983:34; Ogilvy, 1964). Dels kan det bero på att endast 

rubriken läses, dels på att rubriken lockar till att läsa vidare (Hitchon, 1991:752) och 

verkar som intresseväckare. Också Bovée et al. (1992) framhäver rubrikens vikt och 

jämställer rubrik med val av karaktären av vädjan. 

I de studerade annonserna är den kommunikativa processen i annonsrubrikerna främst 

informerande och tar sig uttryck i fem strukturer: konstaterande (fullständig eller 

ofullständig) mening, uppmaning, utrop, fråga och övriga strukturer. Som konstaterande 

(mening) definierar jag beteckning för annonserad produkt, samlande beteckning för 

varugrupp och (fullständig eller ofullständig) konstaterande mening. Kategorin Övrigt 
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upptar målgrupp eller tilltal ensamma i rubriken, t.ex.: Husmödrar (1932). I tabell 33 

framläggs de kommunikativa strukturerna i rubriken. 

 Kommunikativa strukturer i rubrikerna 1902 (1900) – 2002 

 

Rubrik är överlag frekventast under 1900-talets första hälft, medan antalet rubriker 

minskar eller saknas helt från 1980-talet framåt. Informerande kommunikativ process 

som tar sig formen av ett konstaterande är totalt sett överlägset frekventast i rubrikerna 

under hela den studerade perioden. Den annonserade produkten eller en samlande 

beteckning för en varugrupp är totalt sett frekventast i kring hälften av alla rubriker med 

hög koncentration till 1900-talets två första decennier: Kälkar & Skridskor (1902), 

Köksuppsättningar (1912).  

Argumenteringens rationella karaktär och den informerande och konstaterande eller 

presenterande kommunikativa processen i det textuella bidrar till informativ vädjan för 

den annonserade produkten: Stort, alltid välsorteradt lager hos G.F. Stockmann (1902).  

Konstaterande meningar är överlägset frekventast i annonsrubrikerna från 1930-talet 

och 1950-talet: Puder alltid i rätt mängd (1932) eller: Shantung är det stora modet 

(1952). I annonsrubrikerna från 1940-talet är den kommunikativa processen 

informerande och tillgänglighet främsta argumentet, vilket förklaras av läget i samhället: 

Vi har just fått in (1942). Också på 1960- och 1970-talet är konstaterande och 

informerande struktur vanlig i rubrikerna. I en annonsrubrik från 1960-talet konstateras 

bl.a.: Perfekt ljud med stereo, i vilken argumenteringen framhäver resultatet av 

användningen. I en rubrik från 1970-talet framläggs: Punktskatten på båtmotorer är 

borta.  

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt Totalt

1 Konstaterande

1 Samlande beteckning för varugrupp 135

utan bestämning 18 29 1 1 1 50

med bestämning 62 12 3 3 3 2 85

2 Annonserad produkt 359

utan bestämning 62 41 12 16 8 6 145

med bestämning 126 28 28 8 18 2 1 2 1 214

3 Mening 352

Mening (fullständig och ofullständig 5 3 11 101 27 68 33 45 14 5 7 319

Mening och tilltal 3 16 1 3 2 1 1 1 28

Passiv/opersonlig 1 1 2 1 5

2 Uppmaning 73

Uppmaning 6 7 6 11 6 15 2 1 7 1 2 64

Uppmaning och tilltal 1 1 2 1 4 9

3 Utrop 54

Utrop 11 14 1 3 4 3 4 9 49

Utrop och tilltal 1 4 5

4 Fråga (och svar) 2 3 5 5 15

5 Övrigt 4 2 3 3 1 3 3 1 1 2 23
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Konstaterandena i rubriken fördelas rätt jämnt på de studerade decennierna bortsett 

från de två första och de två sista. Under 1900-talets första decennier är den annonserade 

produkten eller en samlande beteckning för en varugrupp nästan allenarådande som 

rubrik, medan rubrikerna under de två sista studerade decennierna överlag är få.  

Uppmaningar i annonsrubrikerna är allt som allt få i materialet: Hör och kom ihåg: 

Velocipederna med märket Swift äro bäst (1902). Uppmaningen följs av ett 

konstaterande om den annonserade produktens överlägsenhet. I annonserna från 1920-

talet förekommer uppmaning i bl.a. en kampanj för inhemska varor: Lär känna 

inhemska tillverkningar! Gynna inhemsk industri! Frekventast är uppmaningarna i 

annonserna från 1930-talet och 1950-talet, t.ex.: Komplettera möbleringen med någon 

trevlig, praktisk pjäs (1932) eller Börja se på sommarmöbler! (1952). I 

annonsrubrikerna från 1970-talet uppmanas både genom emotionella 

sinnesförnimmelser och rationella argument: Kombinera fritt och fräscht! eller Köp 

heltäckningsmatta nu. Fördelaktigt!  

Uppmaningarna i annonsrubrikerna från 1980-talet har ett framträdande nytt drag. I 

många av dem hänförs till njutning och välmående: Njut av tillvaron – och lättare kost! 

eller Koppla fritt, kom till Stockis! samt Liva upp vintervardagen! Alla uppmaningar i 

annonsrubrikerna från 2002 förekommer i annonser för evenemanget Galna Dagar. 

Uppmaningarna i dessa kan uppfattas ingå dels i rubrikerna, dels i ingresserna: Ta en 

Galen färdriktning i dag från kl. 8 eller Öka hastigheten… Gör en U-sväng och skynda 

på uppköp.  Uppmaningarna i den kommunikativa processen har en helt annan karaktär 

än i annonserna från tidigare decennier. Det är inte frågan om att genom informerande 

kommunikation uppmana kunden till att skaffa sig något. Avsikten är att genom en 

symbolisk kommunikativ process skapa stämning, vädja till känslorna och väcka 

nyfikenhet, få mottagaren av annonsbudskapet att ta del av evenemanget dels av 

nyfikenhet, dels av ett trängande behov av att få vara en av dem som riktar sina steg till 

Galna Dagarna, tar del av upplevelsen, inte går miste om något som många andra är med 

om.   

Utrop skiljer sig i annonserna till strukturen från ett konstaterande enbart i och med 

bruket av utropstecken. Kärnan i budskapets betydelse är oftast densamma, dvs. 

rationell och informerande. Till karaktären är ett konstaterande antingen rationellt eller 

presenterande, medan utrop utgångsvis innefattar känslor. Svårigheten att skilja på 

karaktären av utrop och konstaterande belyses av två rubriker från 1930-talet, en med 

och en utan utropstecken: Specialvaser för blomsterhandlare! och Specialgods i glas 
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och porslin. Konstaterande med utropstecken är frekventast i annonsrubrikerna från 

1900-talets två första decennier samt 2000-talets första decennium. I början av 1900-

talet är syftet att väcka intresse och ge information om tillgänglighet, vilket innebär 

informativ argumentering: Nu inkommet! (1912). Konstaterande utrop är frekventa i 

rubriker som anknyter till helger eller årstider: Nyttiga julgåfvor! (1902), Till 

inflyttningen! (1912). Karaktären i de två annonserna från år 2002 med utrop i 

rubrikerna är främst konstaterande: För stamkunder. I dag kl. 12-18 

stamkundsförmåner! (2002).  Den kommunikativa processen är informerande såväl i 

början som i slutet av den studerade perioden.  

Frågor (och svar på dem) i annonsrubrikerna under hela den studerade perioden är få, 

och de förekommer endast på 1920- och 1930-talet samt på 1950- och 1960-talet. Den 

kommunikativa processen i form av en fråga i rubriken väcker intresse eller nyfikenhet 

eller lyfter fram ett problem, som löses av den annonserade produkten. Alla frågor i 

rubrikerna anknyter till ett konkret problem, och svaret på frågorna utgörs av en konkret 

lösning, dvs. den annonserade produkten. Frågan besvaras antingen redan i rubriken 

eller i brödtexten: Kokar Ni själv i sommar? I så fall – här några praktiska elektriska 

kokapparater (1932, svar i rubriken) eller Äter Ert barn dåligt? Låt oss hjälpa upp 

aptiten genom vår nya värmetallrik… (1952, svar i brödtexten). Karaktären av frågorna 

är rationell och svaret informativt.  

I tabell 34 framläggs förekomsten av rationell argumentering och dess karaktär i 

rubrikerna i enlighet med tidigare framlagda kriterier för rationellt budskap (Tabell 14). 
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 Karaktären av rationell argumentering i rubrikerna 1902 (1900) – 2002  

 

De tre totalt sett frekventaste rationella argumenten i rubrikerna är tillgänglighet, 

prisanknutna argument och nyhet. Alla dessa är betydligt frekventare än övriga 

argument. Dessa har stor koncentration till de fem första studerade decennierna. 

Tillgänglighet är totalt sett det frekventaste argumentet i rubrikerna totalt sett. Det har 
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emellertid stark koncentration till 1900-talets två första decennier: Järnsängar i stort 

urval hos G. F. Stockmann A. B. (1902), Stort välsorteradt lager af inhemska och 

utländska Bomullstyger (1912) eller Inkommet. Barnvagnar och Barnkärror (1922). 

Rationell argumentering och tillgänglighet som argument är förhållandevis frekventa 

också på 1940-talet, vilket förklaras bl.a. av läget i samhället: Åter inkommit Stoppgarn 

(1942).  

Frekvensen av prisanknuten argumentering är totalt sett näst högst, medan explicit 

angivet pris är sällsynt i rubrikerna: En sommarklänning extra billigt! (1932). Den 

kommunikativa processen i rubrikerna i reaannonserna är konstaterande och 

informerande, och betydelseinnehållet som sådant utgör ett prisanknutet argument i och 

med information om rea: Realisation av säsongartiklar i Damhattar begynner i 

morgon/pågår hos oss (1922). Under 1900-talets andra hälft är prisanknuten 

argumentering i rubrikerna frekventast på 1950- och 1970-talet: Billigare ”nylons” 

(1952) eller enbart Förmånligt (1952). På 1970-talet annonseras Köp heltäckningsmatta 

nu. Fördelaktigt! (1972) samt Vestimetric specialerbjudande denna och nästa vecka! 

(1972). Pris i explicita siffror förekommer i endast elva annonsrubriker under hela 

studerade seklet, bl.a.: Möbelknappen ”Glid” 90 p:i per dussin (1912) och Voilé-Blusar 

från 69:- till 440:- (1922). På 1930- talet annonseras bl.a.  Varje klänning endast 98:- 

(1932) och på 1950-talet: Äkta baskermössor 220,- (1952). I annonserna från 1972 

konstateras: Till förmånligt Stockmann-pris 1.350,- (diskmaskin).  

Nyhet som argument i rubriken förekommer förhållandevis sällan och främst i 

annonserna från 1900-talets två första decennier: Nyheter i Amerikanska, Baccarat och 

Val St. Lambert Kristaller (1900) eller i kombination med tillgänglighet som argument: 

Nyheter i stort urval! (1912).   

Bruksändamål är det totalt sett fjärde frekventaste rationella argumentet. Frekventast 

är bruksändamål som argument i annonsrubrikerna från 1930-talet, t.ex.: Lätta skor för 

badstranden eller Utrustning för skogsfågeljakten. Förekomsten av övriga rationella 

argument utöver de fyra frekventaste är mycket liten. De få rubrikerna i annonserna från 

de två sista studerade decennierna är främst konstaterande och informativa: Tidens spår 

syns först kring dina ögon! (ögonkräm, 1992) och I dag kl. 12-18 Stamkundsförmåner 

(2002).  
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Förekomsten och karaktären av emotionell argumentering för annonserade produkter i 

annonsrubrikerna sammanfattas i tabell 35 i enlighet med tidigare framlagda kriterier 

för emotionellt budskap (Tabell 15). 

 Karaktären av emotionell argumentering i rubrikerna 1902 (1900) – 2002 

 

Emotionell argumentering är totalt sett sällsynt i rubrikerna och förekommer inte förrän 

på 1930-talet, då emotionell argumentering också är som frekventast. Av de emotionella 

argumenten är de som vädjar till det individuella frekventare än de som vädjar till det 

sociala. Av emotionell argumentering som vädjar till det individuella är välbefinnande 

och trivsel, upplevelse och självförverkligande eller självtransformation frekventast. 

Exempel på emotionell argumentering i rubriken med upplevelse som resultat av bruk 

är bl.a.: Duka på Almedahls och vardag blir fest från (1972). Konstaterandet i en rubrik 

för kampanjen Vitt och kulört från år 1992 hänför sig likaså till upplevelse: Sju nya sätt 

att vakna (1992). Rubriken i en annons från år 2002 vädjar till upplevelse genom alla 

sinnen: Latinomat, en fest för alla sinnen.  

Självförverkligande och självtransformation i argumenteringen i rubrikerna förekommer 

främst under de fyra sista studerade decennierna, och är frekventa särskilt i 

kosmetikannonserna: Clarins färgkosmetik – ett nytt steg mot strålande skönhet! 

(1992) eller rubriken Förskönande Evolution vård (1992), som upptar också 

personifiering av den annonserade produkten. Rubriken kan innebära 

självtransformation också i och med den annonserade produkten som lösning på ett 

problem: Bio- Placentine creme special - Och fet och blandhy behöver inte längre vara 

något problem! (1972). Också i några rubriker från år 1932 förekommer 

självtransformation eller självförverkligande som argument: Plastica får fram den 

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Argument
Argument som vädjar till det individuella
Välbefinnande, trivsel 8 2 3 2 3 1 19

Självförverkligande, självtransformation 3 1 1 3 3 1 12

Självkänsla 1 2 1 4

Belåtenhet, välbehag, njutning 3 3 1 1 1 9

Tillgivenhet

Kärlek, romantik, sensualitet 1

Personligt/Individuellt behov 1 1 1 2 1 6

Upplevelse 3 1 1 2 4 1 7 1 20

Argument som vädjar till det individuella, totalt 18 4 11 7 8 6 13 4 71

Argument som vädjar till det sociala
Engagemang, grupptillhörighet 9 2 4 1 1 1 2 3 23

Godkännande 3 1 1 1 6

Gillande 3 3 1 1 1 1 10

Erkänsla 1 2 3

Status, social framgång 1 4 1 1 1 8

Respekt

Argument som vädjar till det sociala, totalt 16 5 6 7 4 4 1 4 50
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moderna linjen i Er figur! (1932). I argumenteringen personifieras den annonserade 

produkten. Det är produkten som gör något för kunden. Personifiering i större 

omfattning förekommer inte i argumenteringen före 1900-talets andra hälft och då i 

brödtexterna.  

Argumentering som vädjar till det sociala med fokus på engagemang eller 

grupptillhörighet förekommer i annonsrubriker i början av 1930-talet, bl.a: Modern 

ungdom sportar sportklädd (1932). I en annonsrubrik från början av 1950-talet 

konstateras: Jersey för både päls- och ulsterdamer (1952) samt Var finns det barn som 

inte gillar ”Monty”? (Monty, varumärke för barnkläder, 1952). I en rubrik från 1960-

talet hänvisas till ungdomen som grupp med gemensamt mode som uttryck för 

grupptillhörighet: Också de unga har sitt vårmode (1962). Rubriken från år 1992 vädjar 

till grupptillhörighet genom något gemensamt, som alla känner till och ser fram emot: 

Stans mest efterlängtade rea (1992). Socialt anknuten argumentering som vädjar till 

status förekommer endast i några annonsrubriker från 1900-talets andra hälft, bl.a. i 

rubrikerna Kayser-strumporna ingår i den välklädda kvinnans ABC (1962) och 

Hettemarks är sånt som märks! (1972).  

I tabell 36 framläggs sammanfattningsvis karaktäristiska drag i den kommunikativa 

processen och argumenteringen i annonsrubrikerna. 

 Karaktäristika i kommunikativ process och argumentering i rubrikerna 

 

 

Under hela den studerade perioden utgörs den kommunikativa processen som ram för 

argumenteringen i rubriken främst av en fullständig eller ofullständig informerande och 

konstaterande mening. Drygt 80 procent av argumenteringen i rubrikerna är rationell. 

Under de två sista studerade decennierna består de få rubrikerna av en informerande 

1900-1910 1920 1930-1960 1970 1980-2000
Kommunikativ process
Saknas i egentlig Informerande, Informerande, Informerande, Informerande,
mening konstaterande konstaterande konstaterande symbolisk
Informerande, målgrupp
konstaterande
Argumentering
Obefintlig, rationell: Rationell: tillgänglighet, Symbolisk Rationell: prisanknuten, Rationell: nyhet, pris-
tillgänglighet, nyhet prisanknuten Rationell: prisanknuten, bruk, nyhet anknuten

tillgänglighet, Emotionell: upplevelse, Emotionell: upplevelse,
bruksändamål välbefinnande, trivsel självförverkligande,
-1950 självtransformation
Emotionellt välbefinnande,
trivsel, engagemang,
grupptillhörighet
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kommunikativ process med information om kampanjer eller evenemang samt 

tidpunkten för dessa. Undantag utgörs av rubrikerna i Galna Dagar-annonser med 

symbolisk kommunikativ process och emotionell argumentering 

4.3.2.2 Kommunikativ process och argumentering i brödtexterna 

Brödtext i egentlig mening saknas i annonserna såväl från 1900-talets två första decennier 

som de två sista. Förändringen i karaktären av den kommunikativa processen kan avläsas 

i annonserna från 1920-talet i en övergång från konstaterande uppräkning av annonserade 

varor till korta brödtexter på några meningar. Utöver det textuella upptar 

kommunikationen visuella element i betydligt större utsträckning än under de två tidigare 

decennierna. Mest omfattande är brödtexterna i annonserna från 1930-talet fram till 1960-

talet. Från 1960-talet framåt är annonserna ofta tudelade till uppbyggnaden. De består 

av en ingress med narrativ symbolisk kommunikativ process med emotionell 

argumentering och åtföljande deskriptiv informerande uppräkning av de annonserade 

varorna. 

Från 1970-talet framåt saknas mera omfattande brödtexter och det visuella upptar en 

större roll i kommunikationen än det textuella. Under de två sista studerade decennierna 

saknas brödtext i egentlig mening eller brödtexten är till karaktären tudelad: en kort 

ingress, varpå följer uppräkning av annonserade varor i form av bilder. Texten i 

anslutning till bilderna stöder det visuella budskapet och upptar i allmänhet uppgift om 

varans pris, färg eller storlek. Det visuella och relationen mellan det textuella och det 

visuella i annonserna tas närmare upp i avsnitt 4.4. 

I tabell 37 framläggs fördelningen av variablerna inom rationell argumentering i 

brödtexterna förutom pris, som tas upp skilt. 
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 Karaktären av rationell argumentering i brödtexterna 1902(1900)-2002 

 

Pris är ett centralt rationellt argument i annonseringen. I brödtexterna sker en utveckling 

i fråga om pris som argument från få uppgifter om pris i början på 1900-talet till 

prisuppgifter för alla annonserade produkter i slutet av den studerade perioden. I och 

med annonsernas varierande karaktär, dels samlingsannonser med flera produkter, dels 

annonser för enskilda produkter, ger indextalet för annonser med pris som argument i 

relation till det totala antalet annonser en åskådligare bild av frekvensen av pris. I tabell 

38 framläggs indextal för pris som argument i annonsernas brödtext under respektive 

decennium. 

 Indextal för förekomsten av pris i argumenteringen i brödtexterna 1902 (1900) - 
2002 

  1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 

Annonser totalt 321 294 109 100 84 129 43 56 41 36 13 

Annonser med pris som 
argument 

7 13 11 70 39 98 35 37 39 33 13 

  
          

  

Indextal för annonser 
          

  

med pris som argument 2 4 10 70 46 76 81 66 95 92 100 

 

Pris som argument i brödtexterna under det studerade seklets tre första decennier är 

sällsynt. I en annons för velocipeder från 1902 konstateras emellertid: Engelska Swift 

till Fmk 290. På 1920-talet annonseras bl.a.: Popeline, helylle, slitstark, bredd 105 cm à 

98:- pr m.. I annonserna från 1930- och 1950-talet är pris ett frekvent argument. I en 

annons från år 1932 framläggs: I barnrestaurangen fås en mängd läckra saker --- 

Stockmanns tröstepinnar (3 st. 1:- ) och Stockmanns tröstepåse, karamellblandning 5:-

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Argument
Pris

Prisanknuten  (billig, förmånlig, rabatt,specialerbjudande) 13 15 5 27 5 10 3 5 6 7 3 99

Tillgänglighet (köpställe, urval, lagerhållning, inkommet) 15 5 5 31 25 45 3 7 3 139

Nyhet (som inte tidigare funnits på marknaden) 2 2 10 1 5 3 7 5 35

Prestationsförmåga 2 1 3 1 1 1 1 10

Konstruktion, utformning, storlek, material 8 5 10 31 19 27 11 20 11 5 1 148

Smak 2 1 2 1 6

Aptit 1

Näringsvärde 

Kvalitet i sig 1 1 5 5 23 14 6 7 1 63

Säkerhet 1

Vetenskapliga rön, forskningsresultat 4 4

Garanti (garanti, patent) 1 1

Hälsa, hygien 1 1 4 1 1 1 9

Tidsbesparing 4 2 1 7

Tillverkningsprocessen 1 1 2 2 1 1 4 1 13

Sakkunskap, yrkesskicklighet 1 1 5 2 7 3 3 1 23

Bruk (lätthet,behändighet) 2 4 2 18 2 5 33

Bruksändamål, funktion 4 13 7 9 14 22 7 5 9 2 92

Resultat av bruk /effekt   2 3 4 1 2 8 4 2 6 32

Färg 8 5 2 28 17 60 25 31 54 20 2 252

Doft 2 1

Rationella argument totalt 59 48 42 156 93 214 89 93 111 55 11 971
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År 1952 annonseras: En kollektion utmärkt trevlig vaxduk --- säljes nu vid specialdisken 

”Vid dörren” i bottenvåningen. Bredd 115 cm, pris per m 463:- --- . Så gott som alla 

annonser från 1980- och 1990-talet upptar pris, och pris som argument förekommer i 

brödtexterna i alla annonser från början av 2000-talet. 

Argumentering med produktens färg, konstruktion, utformning, storlek och material, 

tillgänglighet samt prisanknuten argumentering är totalt sett frekventast. Det gäller 

emellertid att beakta den starka koncentrationen av karaktären av argumenteringen till 

vissa decennier trots den stora spridningen. Rationell argumentering av varierande 

karaktär är överlägset frekventast i annonserna från 1952. Därefter förekommer rationell 

argumentering frekventast på 1930-talet och 1980-talet. Under hela den studerade 

perioden är rationell argumentering förhärskande i brödtexterna (Tabell 37).  

Emotionell argumentering är allt som allt betydligt mindre frekvent än rationell. Den 

saknas helt i brödtexterna från 1900-talets första decennier och praktiskt taget också i 

brödtexterna från 1920-talets början. Totalt sett är emotionell argumentering 

frekventast på 1930- och 1950-talet. Av emotionell argumentering är argumentering som 

vädjar till det individuella totalt sett frekventare än argumentering som vädjar till det 

sociala, vilket framgår av tabell 39. 

 Karaktären av emotionell argumentering i brödtexterna 1902 (1900) – 2002  

 

 

 

 

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Argument
Vädjar till det individuella
Välbefinnande, trivsel 6 3 1 10

Självförverkligande, självtransformation 1 5 3 6 8 4 2 29

Självkänsla 1 1

Belåtenhet, välbehag, njutning 2 6 6 11 2 2 2 1 32

Tillgivenhet 1 1

Kärlek, romantik 1 1 2

Personligt/Individuellt behov 9 1 2 1 3 2 18

Upplevelse 2 2 1 2 5 12

Argument som vädjar till det individuella, totalt 0 0 3 23 8 24 13 10 11 5 8 105

Vädjar till det sociala
Engagemang, grupptillhörighet 1 6 11 1 1 20

Godkännande 1 1 1 3

Gillande 1 1 2

Erkänsla 1 1 2

Status, social framgång 2 6 4 12

Respekt 1 1

Argument som vädjar till det sociala, totalt 0 0 1 10 1 19 6 1 1 0 1 40
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I det följande granskas karaktären av den kommunikativa processen och 

argumenteringens karaktär i brödtexterna decennievis.  

1900-talets två första decennier 

Informerande kommunikativ process i form av konstaterande, oftast endast uppräkning 

av de annonserade produkterna, är förhärskande under 1900-talets två första decennier. 

Ifall brödtext i egentlig mening förekommer, smälter rubrik (i exemplet med fetare 

typsnitt) och brödtext samman: Rekord-Kroken är den starkaste och billigaste 

tafvelkroken. Erhålles i hvarje välförsedd järn- och bosättningsaffär (1912). Den 

kommunikativa processen är informerande och argumenteringen rationell, vilket 

innebär informativ vädjan. Jämförande argumentering genom adjektivets komparativ- 

eller superlativform i en informerande konstaterande kommunikativ process 

förekommer i några av de få brödtexterna från 1900-talets första decennier: Globus-

Puts-Extrakt annonseras som ’Mycket bättre än Putspomada’ och om Hästsko-H-

Hockar konstateras bl.a. att ’H-hockarna äro ej allenast bättre, utan äfven betydligt 

billigare att använda än alla andra i handeln förekommande hockar!’  

Argumenteringen i annonserna från 1900-talets två första decennier fokuserar 

genomgående på produkten, en vara. Argumenteringen och den kommunikativa 

processen bidrar till informativ vädjan och hänför sig till produktinformationsformatet 

av reklamens basformat samt produktfokus i marknadsföringstänkandet. 

1920-talet 

I annonserna från 1920-talet förändras ramen för den textuella argumenteringen från 

konstaterande produktuppräkning till textuell kommunikativ process med fullständiga 

meningar, vilket innebär verbal argumentering utöver produktattribut. Den 

kommunikativa processen i brödtexterna är fortfarande informerande och 

konstaterande och består såväl av uppräkning av annonserade produkter som av korta 

konstaterande meningar. Uppräkningen avviker från tidigare decennier i att de 

uppräknade produkterna är placerade under en gemensam rubrik (i exemplen med 

fetare typsnitt), ofta en samlande beteckning för en varugrupp eller ett tema: Sängar 

och sängtillbehör Villasängar, Järnsängar, Tältsängar--- Argumenteringen är 

rationell och produktfokuserad: Nyss inkommet. Soff-sängen ”Kombi”. Pris: med 

sitsen stoppad med resårer 790:-, färdigt beklädd med hamptyg, 1,100:- 

Kretongöverkast 210:---. Också i annonserna för de få tjänster som görs reklam för, är 
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den kommunikativa processen informerande och konstaterande och argumenteringen 

rationell: Orientaliska MATTOR repareras omsorgsfullt och billigt. I den 

kommunikativa processen och argumenteringen gäller produktfokus, vilket antyder 

produktorienterat marknadsföringstänkande och produktinformationsformatet av 

reklamens basformat.  

1930-talet 

1930-talet inleder ett nytt kapitel i karaktären av den kommunikativa processen och 

argumenteringen för de annonserade produkterna. I annonserna med början från 1930-

talet fram till 1960-talet är brödtexten omfattande och det visuella intar en allt större roll 

i kommunikationen. Den kommunikativa processen är främst informerande, men också 

symbolisk, berättande och målande. Argumenteringen är en kombination av rationellt 

och emotionellt, och vädjan är av såväl informativ som transformativ karaktär.  I 

argumenteringen ligger fokus mera än tidigare på tid och plats för bruk av den 

annonserade produkten än på själva produkten.  

Karaktären av den textuella kommunikativa processen i annonserna från 1930-talet är 

informerande, konstaterande och deskriptiv. Kunden engageras genom tilltal, frågor och 

uppmaningar. Fokus ligger på bruk av produkten.  Argumenteringen sker genom 

presentation av en lösning på ett problem: Ni har kanske använt slut Er stenpuderask 

och anser att den lilla nätta tingesten därmed tjänat ut… Nej – Ni kan ännu med fördel 

använda asken för vilket löspuder som helst blott Ni förser den med två inlägg – det 

ena en tunn skålartad skiva för pudrets förvaring, det andra en genombruten 

gummimembran, som när Ni lätt trycker på densamma, propert och behändigt avgiver 

den rätta dosen puder.  

Nytt i annonserna från 1930-talet jämfört med tidigare decennier är produkternas roll 

som förmedlare av bl.a. naturintryck i argumenteringen, vilket är betecknande för 

produktbildsformatet. Produkten tillförs symboliska egenskaper utöver pragmatiska. 

Produkten verkar som metafor för och förmedlare av mera abstrakta värden: Huru 

tacksamt är det ej att arrangera blommor i dessa vackra genomskinliga skålar…redan 

vattnets skimrande spel i det inre är av dekorativ verkan. En sådan enkel glaskula bör 

också Ni ha i Ert hem. (1932). Trots att dylik argumentering inte är frekvent, bidrar den 

tillsammans med det symboliska till en gradvis förskjutning från det dominerande 

produktinformationsformatet mot produktbildsformat. 
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I det följande presenteras fem exempel som väl illustrerar den mångfasetterade 

karaktären av den kommunikativa processen och argumenteringen i brödtexterna i 

annonserna från 1930-talets början. Samtidigt beskriver exemplen de förändringar som 

skett jämfört med tidigare decennier.  

I det första exemplet, en annons för Stockmanns patenterade ”fackbolster”, är 

argumenteringen i brödtexten uppbyggd inom ramen för en informerande 

kommunikativ process med en detaljerad genomgående rationell och informativ 

argumentering med produkten i fokus: Stockmanns patenterade ”fackbolster” 

Observera å bilden här invid huru detta bolster är konstruerat! Finessen ligger i det 

system av kilformiga fack, som genomlöper bolstret i hela dess längd och åstadkommer 

en elastisk, jämnt fördelad stoppning. Då bolstrets sidosömmar endast äro 

tilltråcklade, är det en lätt sak att komma åt varje enskilt fack vid behov av reparation, 

omstoppning rengöring o.dyl. Fackanordningen medgiver även att bolstret kan fyllas 

med olika material t.ex. i mitten och vid huvud och fötter. Bolstret säljes också ofyllt. 

Det visuella, en teckning av varans konstruktion, bidrar till informativ vädjan. Den 

rationella argumenteringen och den informerande kommunikativa processen 

karaktäriserar informativ vädjan och produktinformationsformatet av reklamens 

basformat. 

Det andra exemplet ingår i en samlingsannons för sportkläder under rubriken I Kung 

Bores snörike står vintersporten redan i sitt flor – snart samlar också Prins Karneval 

sina glada skaror. Den kommunikativa processen i rubriken hör till de få till karaktären 

symboliska. Den binder samman annonser för fyra olika varugrupper med anknytning 

till vintersport samt en annons för maskeradtillbehör. Rubriken väcker intresse och 

bidrar till den stämning brödtexten bygger upp och uppmanar kunden ta del av och 

uppleva: Modern ungdom sportar sportklädd! Vilken massa trevliga plagg har ej 

modet hittat på för vintersportare! Kom bara och kasta en blick på urvalet hos 

Stockmanns. Ni möter en klingande färgrikedom… ändamålsenliga, praktiska 

modeller--- modern saklighet---modern stil och sportmässig elegans! Huru tilltalande 

äro ej t.ex. de långa, nertill en smula ”överfallande” benkläderna--- de vida 

plusfoursbyxorna kombinerade med höga sportstrumpor---de praktiska L u m b e r 

jackorna --- m o c c a blusarna--- vindtygskostymerna--- de många käcka och 

originella mössmodellerna.  Inom ramen för den symboliska kommunikativa processen 

upptar brödtexten en uppräkning av varor tillförda både rationella och emotionella 

produktattribut. Såväl rubriken som brödtexten framkallar sinnesstämningar och vädjar 
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till känslor. Den symboliska kommunikativa processen upptar emotionell 

argumentering som hänför sig till grupptillhörighet, personifiering av produkten och 

produktbildsformatet av reklamens basformat.  

I den tredje exempelannonsen, en annons för herrkostymer, är den kommunikativa 

processen i brödtexten likaså symbolisk. Till kundfokus bidrar framför allt vinklingen i 

den kommunikativa processen, dvs. uttryck för vad kunden känner och upplever och vad 

kunden kan förmedla genom den annonserade produkten. Den frekventa förekomsten 

av explicit tilltal karaktäriserar annonserna från 1930-talet och låter antyda beaktande 

av kunden. Tilltal av kunden är dock i sig inte tillräckligt för att införa kundfokus i 

kommunikationen. Beskrivning av omgivningen för bruk av produkten bidrar till ett nytt 

sätt att se produktens roll och betydelse, vikten av den sociala omgivningen: Ni är 

särskilt nogräknad med Er utedress under sommaren, ty Ni vet att Ni då exponerar Ert 

yttre mer än annars – i solskenet och ljuset--- på promenader, resor, badsejourer och 

segelregattor o.s.v. Gäller det alltså för Ert vidkommande något nytt i klädväg, har Ni 

på TAILORS avdelning för färdiga kläder att tillgå ett stort urval välgjorda kostymer 

och övriga aktuella säsongplagg---. Argumenteringen hänför sig till naturen, vit magi, 

och social omgivning, vilka antyder produktbilsformatet av reklamens basformat. 

Den fjärde exempeltexten illustrerar väl det textuellas omfattning på 1930-talet. 

Argumenteringen upptar bruksmöjligheter, behändighet i bruk, hänvisning till natur och 

social omgivning - resor, badstrand, baler. Personligt bruk av produkten framhävs och 

sinnebilder framkallas med målande symbolisk kommunikativ process och emotionella 

produktattribut. Den sociala kontexten för bruket framläggs i socialt anknuten 

emotionell argumentering såsom i föregående exempel, annonsen för herrkläder. Inom 

den symboliska kommunikativa processen förekommer också rationell argumentering, 

bl.a. bruksmöjligheter, kvalitet och färg: Sköna maj är inne – sommaren har ryckt ett 

stort steg närmare!--- Sommarekiperingen är i detta nu ett kapitel, som damerna på 

allvar ta itu med. Vad behöver jag för nytt för säsongen – hur se de nya bomullstygerna 

ut, fråga de sig---Men tillåt oss först, Madame, så här i förväg, att särskilt framhålla 

några kvaliteter--- och vidare: glöm ej att titta på voilerna samt framförallt piké-voile, 

det sistnämnda en nyhet i pastellfärger och det rätta stoffet till dansklänningen på 

kasinobalerna i sommar. För strandpyjamas och den lilla piffiga jackan, som nu bäres 

över baddräkten, ha vi en mängd saker, de flesta med sprakande kraftig färgeffekt 

såsom modet fordrar---. Kvaliteter som ej behöver pressas upp efter påfrestande båt- 

eller bilfärder, utan länge hålla sig fräscha och nya--- 
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Det femte exemplet på brödtext från 1930-talets början är en reaannons eller en annons 

för billighetsmarknad, som rea i annonserna från 1930-talet kallas. Budskapet i 

annonsen för Den stora billighetsmarknaden är i sig informativt, dvs. information om 

bruksvaror till förmånligt pris framläggs.  Den rationella argumenteringen med uppgifter 

om pris och utbud sveps in i den symboliska kommunikativa processen med handling 

som genomgående element. I texten bidrar den emotionella argumenteringen och de 

känslovädjande produktattributen och bestämningarna (fabulöst låga pris, en uppsjö av 

varor, en ström av förnöjda köpare) till transformativ vädjan: Den stora 

billighetsmarknaden har den rätta stämningen: en uppsjö av varor – fabulöst låga pris 

– en ström av förnöjda köpare--- ”. Gör även denna vecka en rond mellan de brokiga 

diskarna på billighetsförsäljningen i 3 vån. Det lönar sig – där finns värdefulla varor 

från många avdelningar. Det överflödar av billiga erbjudanden, veritabla fynd för Er 

ekipering eller för hemmets utrustning! Här några prisexempel utplockade vid olika 

diskar: ---!  Karaktären av texten påminner om ingresserna till annonserna för Galna 

Dagar i början på 2000-talet, förutom att texten är betydligt mera omfattande. Den 

symboliska kommunikativa processen i annonserna väcker en känsla av något som 

mottagaren av budskapet inte vill gå miste om.  

1940-talet 

Majoriteten av annonserna från 1940-talet har brödtext. De annonser som saknar 

brödtext i egentlig mening består av en uppräkning av varor som under de tidiga 

decennierna, vilket enligt min definition innebär konstaterande och informerande 

kommunikativ process. Den kommunikativa processen påminner om den under 1900-

talets tre första decennier i de annonser i vilka rubrik och brödtext smälter samman, då 

brödtexten oftast är kort, den kommunikativa processen informerande och 

argumenteringen rationell och produktinformationsformat dominerar som 

reklamformat: Vi har fått in jerseykjolar Färger: blått och svart Pris 382:-. Den 

rationella argumenteringen upptar uppgift om tillgänglighet, pris, material, färg och 

förpackning samt bruksändamål: Stoppgarn säljes några dagar vid vår specialdisk i 

bottenvåningen. Ni får det i behändiga askar à 12 nystan i sorterade färger, pris pr ask 

--- 7:- I nystan à 5 gr  3:-.  

På 1940-talet avspeglas läget i samhället utöver i de annonserade produkterna i rationell 

argumentering, tillgänglighet, material, kvalitet och bruksmöjligheter. Emotionell 

vädjan är av speciell karaktär. Bl.a. tar den sig formen av beröm som härleds från 

rationella fakta. Den rationella vädjan till kundens förståndighet omvandlas till 
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emotionell vädjan till kundens känslor: Ni har varit förståndig och sparat kupongerna 

till en vårdräkt – ett plagg som kan användas också sommar, höst och vinter, ute och 

inne! Vårdräkten heter lämpligen Bleyle och är utförd i jersey, den är chic, slitstark och 

behaglig att bära. Bleyle-dräkten fås hos Stockmanns! (1942).  

Det är inte alltid produkten som argumenteringen utgår från, utan tid och plats för bruk. 

Detta karaktäriserar annonser av produktbildsformatet på 1940-talet: Käckt och 

skyddande--- Både lantarbetet och den vanliga sommarsemestern på plage eller cykel 

fordrar en huvudbonad som skyddar för sol och ser käck och trevlig ut---.  

I en annons för Isola koklådan är vädjan informerande och argumenten för bruk av varan 

rationella med hänvisning till den knapphet som råder i samhället: Det är mindre 

förargligt, när gasen tar slut, om Ni har en Isola-koklåda, där rätterna få badda tills 

de äro färdiga. Spara på gas också när det finns – skaffa hem den behändiga Isola-

kupan. Bruksanvisning för olika rätter medföljer. Tillverkad av papp. I annonsen kan 

på ett handgripligt sätt avläsas läget i samhället. 

1950-talet 

Majoriteten av brödtexterna i annonserna från 1950-talet upptar en informerande 

kommunikativ process med såväl rationell som emotionell argumentering oberoende av 

den annonserade produktens karaktär. Till skillnad från tidigare annonser av 

produktinformationsformatet framläggs information om produkten i omfattande text 

som består av (fullständiga) meningar. Argumenteringen för annonserade produkter är 

oftast rationell som tidigare med uppgift om bl.a. tillgänglighet, kvalitet, material och 

bruksändamål. Pris är alltid utsatt. Som i annonserna från 1940-talet, anges i 

annonserna från början av 1950-talet i regel bruksändamål, bruksmöjligheter eller 

bruksomgivning. I en annons för manchesterbenkläder är element från 

produktinformationsformatet framträdande, medan bruksändamål antyder 

produktbildsformat: Manchesterbenkläderna är oöverträffade som fritids- och 

arbetsplagg, slitstarka, oömma och bekväma. Vi har nu fått in en stor vårsändning för 

både damer oh herrar och expedierar byxorna också till landsorten.  

Utöver produktegenskaper framhävs bruksmöjligheter i en annons för Solis-hårtorkaren 

såväl i brödtexten som i illustrationerna. I argumenteringen förekommer tidsbesparing 

som ett nytt rationellt argument. Produkten personifieras och resultatet som följd av 

bruk framläggs som förkylningsförebyggande: Solis-hårtorkaren av schweiziskt 
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fabrikat är ypperlig för många torkningsändamål – inte blott vid hårtvätt! Se 

bilderna! Den eliminerar förkylningsrisker och medför tidsvinst i en massa 

sammanhang. Luftströmmen kan regleras från varm till kall efter önskan. För 220 

volt, 3.640:-.  

Som i annonserna från 1930-talet är tilltal av budskapsmottagaren med Ni frekvent, 

vilket för sin del bidrar till ett intryck av beaktande av kunden, trots att det inte som 

sådant betyder kundfokus i marknadsföringstänkandet. Tilltal förekommer i praktiskt 

taget alla annonser från 1950-talet, ofta i ett konstaterande eller i en uppmaning. Den 

rationella argumenteringen med bruksändamål, produktegenskaper, effekt och pris 

karaktäriserar annonserna av produktinformations- respektive produktbildsformatet: 

Coopers flugbomb mot alla flygande insekter. Bomben innehåller aerosoldimma, som 

strömmar ut i rummet och sprider sig automatiskt när Ni trycker på knappen på 

behållarens övre sida -  3-5 sek. för varje 30m² rumsvolym. En bomb räcker för 80-100 

medelstora rum. Användbar i bostäder, kök, stall, fähus, förrådsrum och fabriker. 

Effektivt också mot DDT-motståndskraftiga flugor. Fläckar ej, ger ej bismak. Pris 440:- 

och 1.480:- .  

Karaktären av den kommunikativa processen och emotionella produktattribut bidrar till 

produktbildsformatet. Produktfokus är fortfarande dominerande: Ni har säkert läst om 

det nya tvättyllet, Gredana, och hört om det intresse detta krympfria 

klänningsmaterial väckt bland allmänheten. – Nu har vår klänningsavdelning 

förfärdigat ett antal klänningar av rutiga Gredana-tyger och landsortstjänsten 

effektuerar gärna beställningar på dem. De här avbildade klänningarna --- finns i 

storlekarna---  

Ofta smälter rubrik och brödtext samman i annonserna. Till skillnad från tidigare 

decennier är brödtexterna från 1950-talet i denna typ av uppläggning betydligt mera 

omfattande. De i sig främst rationella argumenten för den annonserade varan framläggs 

inom ramen för en symbolisk kommunikativ process som också vädjar till det 

emotionella hos kunden. Till detta bidrar särskilt karaktären av produktattributen: 

Sommarens favorit är den svala blazern från Tailor. Under semestern--- på resa--- 

i staden – för varje ändamål kan Tailor erbjuda Er en lätt, praktisk och trivsam rock 

och ett snitt som tilltalar just Er och i ett prisläge som passar Er. Och till rocken – 

sommarbyxor i flanell, gabardin eller fresco. 
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Annonserna från 1950-talet upptar, utöver rationell argumentering, argumentering med 

anknytning till social uppskattning, status och grupptillhörighet: Shantungklänningen 

är alla välklädda damers önskedröm. Av italiensk helsidenshantung är också 

klänningen här ovan -  ett litet prov på de vackra shantungklänningar vi just fått in. Ni 

kan välja bland hela 10 färger i prislägen fr. 6.730. Men Ni vet, att shantung är något, 

som många frågar efter, kom därför redan i dag! I texten hänvisas till bilden på 

produkten i annonsen. Dylika hänvisningar blir frekventa fr.o.m. 1970-talet, då det 

visuella intar en betydande roll i kommunikationen. 

Argumentering med hänvisning till upplevelse och njutning är särpräglande för 

livsstilsformatet. För formatet karaktäristisk argumentering finns i några annonser så 

tidigt som på 1950-talet.   Symbolisk kommunikativ process med argumentering som 

vädjar till tidsbesparing, bekvämhet, upplevelse och individuell njutning, förekommer i 

brödtexten i en av de få annonserna för tjänster från 1950-talets början: Glöm inte att i 

dessa dagar titta in på Stockmanns delikatessavdelning och beställa olika slags 

kolonialvaror och konserver för hemsändning. Det går ju så bekvämt, då Stockmanns 

personal bär varorna ända in i Er tambur. Och senare slipper Ni många ”kom ihåg” 

och mycket butiksspring, när köksskåpet är välförsett! – När Ni ”tar igen” Er under 

höstsysslorna, smakar det ju med en kopp gott kaffe? Stockmanns ”Jubileums-

blandning” är berömd och dessutom har vi härligt amerikanskt burkkaffe. 

Brödbutikens bakverk höjer njutningen! Njutning och emotionell upplevelse genom 

bruk av den annonserade produkten förmedlas också i en kort brödtext i en annons för 

kaffe: Kaffestunderna blir festliga ögonblick med Stockmanns 90-års blandning. 375:- 

Argumenteringen i annonser för kosmetik är under alla decennier som 

kosmetikprodukter annonseras ett kapitel för sig. Främst utgår argumenteringen från 

självtransformation i någon form. Också hänvisning till forskning och expertis är vanligt. 

Kosmetikannonser är inte frekventa i det studerade materialet förrän på 1970-talet, men 

de första kosmetikannonserna är från 1950-talet.  I en annons för Lancome-kosmetik 

från 1950-talet anknyter argumenteringen till sakkunskap, expertis och den sociala 

omgivningens bedömning: Damer med anspråk håller sig till Lancome, Paris-

behandlingen som ges av Finlands enda diplomerade Lancome-esthéticienne, Anje 

Durchmann. Massagerörelserna är utarbetade av Lancome-institutets egen läkare, en 

av Paris mest berömda experter på skönhetskirurgins område--- 
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1960-talet 

Merparten av annonserna från 1960-talet är uppbyggd av en brödtext, som består av en 

omfattande ingress åtföljd av en uppräkning av de annonserade produkterna. 

Annonsernas tudelade uppbyggnad innebär tudelning också i karaktären av den 

kommunikativa processen. I ingressen, som utgör brödtext i egentlig mening, är den 

kommunikativa processen symbolisk och narrativ och vädjan transformativ. Därtill 

bidrar den emotionella argumenteringen och emotionella produktattribut: Den varma 

vårsolen gör balkongmöbleringen redan nu aktuell – snart kan Ni njuta av solen och 

värmen i en skön balkongstol. Hur lätt hittar Ni inte i vårt nya, fräscha vårurval de 

balkongstolar som Ni tänkt Er! Tänk också på villagungorna och parasollerna i god tid 

– urvalet är förstklassigt på vår möbelavdelning, som helt går i sommarens tecken. 

Rationell information om pris, form, storlek och material, ges efter ingressen inom 

ramen för den informerande och konstaterande deskriptiva kommunikativa processen i 

uppräkningen av de annonserade produkterna: Ett par prisexempel: 1. ”Almi-Let nr 591 

– lätt stol i aluminium, utmärkt också som tv-stol 2. ”Almi-Let” nr 562-581 i aluminium 

– ”kungen” bland sommarens vilstolar. Ryggen ställbar i olika lägen. Utan fotstöd 

7.800:- Fotstöd 2.400:- 

1970-talet 

1970-talet utgör en brytningspunkt såväl i karaktären av den kommunikativa processen 

som i argumenteringen. Betecknande är, att det textuella i annonserna minskar avsevärt, 

och att kommunikationen primärt sker genom det visuella. I texten hänvisas till bilden 

av produkten. Den korta texten är informerande och upptar rationella argument 

(material, färg, mönster, pris) med indirekt eller direkt hänvisning till bilden på 

produkten: Den tvärrandiga acryljumpern finns i blåvitt eller rödvitt för 28,- (stor bild 

av en dam iklädd jumpern, 1972). Det innebär, att karaktären av illustrationerna i högre 

grad än tidigare påverkar den betydelse produkten förmedlar till konsumenten eller 

kunden. 

Då brödtexten är mera omfattande, består texten av ett slags kort narrativ ingress, varpå 

följer information om produktens kvalitet, färg, modell, storlek och pris som på 1960-

talet. Den emotionella argumenteringen inom den symboliska kommunikativa 

processen vädjar till det individuella, till bekvämhet och trivsel: Lek med nyanser, 

variera med färg. I våra sköna udda plagg kan Ni klä Er just så trivsamt och 

annorlunda som Ni vill. På bilden ett kombinationsförslag: knallgul acrylpolo 37,- och 
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färgmatchande västklänning av courtelle 62,-. Av reklamens basformat har brödtexten 

drag av såväl produktbildsformatet som det personifierade formatet, likaså av det 

individorienterade livsstilsformat. Det sistnämnda är i sig är en kombination av 

elementen i produktbildsformatet och det personifierade formatet.  

De funktionella och rationella nyttoaspekterna i argumenteringen framläggs på 1970-

talet parallellt med emotionell argumentering. I en annons för hushållsartiklar 

presenteras föremålen som trevliga, produkterna som stimulerande och följden av bruk 

av produkten framhålls som angenäm, dvs. tyngdpunkten i argumenteringen ligger på 

den upplevelse som produkten ger: RUSTICAs kopparpannor och –kastruller, 

keramikformar och –krukor, bruksglas, bestick, kryddhyllor och otaliga småprylar 

och andra trevliga föremål är alla omsorgsfullt utvalda för att vår köksshop ska vara 

både funktionell och stimulerande. Hela denhär veckan är husgerådsavdelningen i 

blickpunkten. Allt för angenämare hushållsbestyr finns nu i jätteurval (1972). 

Annonserna från början av 1970-talet gäller ofta endast en produkt eller en 

produktkategori, medan annonserna från de tre sista studerade decennierna främst är 

stora samlingsannonser inom ramen för kampanjer, temadagar eller -veckor och 

evenemang.  Annonserna för enskilda (varumärkes)produkter gäller framför allt 

kosmetik, men också konfektion, och ingår i kampanjer för respektive varumärke. De 

flesta annonserna upptar tjänster i form av demonstrationer, visningar, rådgivning eller 

experthjälp: Christian Dior demonstration denna vecka hos oss. Kom och rådgör med 

CHRISTIAN DIOR-kosmetologerna. De hjälper ER gärna till skön vårfräschör (1972) 

eller Vårnya herrkläder visar vi i dag --- på herrekiperingen i bottenvåningen. (1972).  

1980-talet 

Annonserna från 1980-talet är mycket likadana som de från 1970-talet. Betecknande är 

det visuellas framträdande roll och avsaknaden av mera omfattande brödtext. 

Brödtexten består av en kort narrativ ingress, ofta med emotionell argumentering, som 

åtföljs av en uppräkning av annonserade produkter med information om exempelvis 

material, färg, kvalitet, storlek och pris. Ingressen utgör kontexten för de annonserade 

produkterna: Vårens primörer. Vårmodet gör entré. Vackert, lättburet med pikanta 

och romantiska inslag. Klara, glada färger. Eller neutrala naturfärger. Starka 

pasteller som färgklickar. Vårliga tyger och accessoarer följer trenden. Och 

modesmycken glänser i guld och brons. Nu kommer nyheterna – vårens budbärare! 

(1982). Den symboliska kommunikativa processen och emotionella argumenteringen 



 144 

bidrar till transformativ vädjan. Naturen är starkt närvarande och naturupplevelsen 

förmedlas via produkterna, vilket är ett betecknande drag i annonser av 

produktbildsformatet.  Personifiering av de annonserade varorna i texten hänför sig till 

det personifierade reklamformatet.  

Vädjan i form av uppgift om resultat av bruk kan tolkas som informativ eller som 

transformativ. I början av 1900-talet gäller informativ betydelse: Enda kaffemaskiner 

som gifva ett garfsyrefritt och välsmakande kaffe. Såväl starkt som svagt kaffe kan 

erhållas efter behag (Annons för kaffemaskinerna ”Bokka” och ”Amerika”, 1912). Den 

textuella och visuella kontext i kosmetikannonserna från 1970-talet framåt, i vilken 

karaktären av produktattributen är emotionell, den annonserade produkten vädjan, och 

resultat av bruk presenteras, bidrar till transformativ vädjan: Estée Lauder presenterar 

vårnyheterna vid B-disken i bottenvåningen hela denna vecka. ---Wake Up Mask isblå 

mintdoftande 3 minuters snabbmask ger trött hy ny fräschör. New Skin Skimming 

Creme vårdande peelingcreme innehåller pyttesmå kulor som slipar hyns små 

ojämnheter. Mandeldoftande 2 - 5 minuters mask. Och alla dehär skönhetsnyheterna 

vill framhäva Ert vackraste jag! --- (1982).  

Emotionella produktattribut och produktattribut på engelska inom en symbolisk, 

narrativ och målande kommunikativ process bidrar till det emotionella och 

transformativa i vädjan. Karaktären av produktattributen, mandeldoftande, isblå, 

mintdoftande, vårfärg innebär, att produkterna också verkar som förmedlare av 

naturintryck, vit magi. I annonsen förekommer självtransformation som uttryck för 

produktens betydelse för kunden, dvs. relationen mellan produkt och person, vilket är 

betecknande som metaforisk-emotionellt tema särskilt i det personifierade 

reklamformatet. Också produkten är personifierad – den framhäver kundens vackraste 

jag, vilket som argument innebär självtransformation. 

Romantik och sensualitet förekommer i kosmetikannonserna från 1900-talets slut som 

metaforisk-emotionella teman, vilka är betecknande för det personifierade 

reklamformatet. Det personifierade reklamformatet upptar också intryck från naturen, 

vilka produkten förmedlar: En makeup som utstrålar passion och romantik. Färger, likt 

klara vulkansjöar, gnistrande lava och glödande jord (Helena Rubinstein, 1982). Den 

symboliska kommunikativa processen bidrar tillsammans med emotionella 

produktattribut och karaktären av färgbeteckningar till emotionell vädjan och 

transformativt annonsbudskap: Vårens nya läppstiftsfärger Les Rubis är varmdjupa, 
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glödande (1972) eller: Vårens mode är färgrikt och fartfyllt. Diors nya makeup ”Les 

Fabuleux” följer upp modet med sina sagolika, skimrande, heta färger (1982).  

1990- och 2000-talet 

Annonserna från de två sista studerade decennierna är till uppbyggnaden tudelade. Dels 

består annonserna av en informerande kommunikativ process med uppräkning av de 

annonserade produkterna, dels av en kort symbolisk kommunikativ ingress och 

emotionell argumentering samt en informerande del med uppgift om de annonserade 

produkterna. Ett exempel på en tudelad annons är en annons för utemöbler, som består 

av en ingress uppföljd av uppräkning av annonserade produkter: Sommarhem 28.4 – 

30.5 Sommaren har redan gjort sitt intåg. I Stockmanns Helsingforsvaruhus, 

Argoshallen. Kom och välj de soligaste bitarna ur vårt stora urval. (1992). Ingressen 

följs av uppräkning av möblerna med uppgift om pris och modell. I ingressen förknippas 

de annonserade varorna med soliga sinnebilder av sommaren inom ramen för en 

symbolisk kommunikativ process.  

Den senare delen av de tudelade annonserna kan jämföras med annonserna från 1900-

talets två första decennier. Båda upptar uppräkning av annonserade varor. I början av 

den studerade perioden är uppräkningen textuell, medan den i slutet är visuell eller en 

kombination av visuell och textuell. Huvudsakligen kommuniceras budskapet i 

annonserna från 1900-talets slut och 2000-talets början genom det visuella. Den 

textuella kommunikationen är främst konstaterande och informerande med information 

om bl.a. kvalitet och pris med hänvisning till ett fotografi på den annonserade produkten, 

en slags bildtext: T-shirt 19,90. Illustrationerna är främst fotografier på annonserade 

varor, utom i Galna Dagar-annonserna, i vilka illustrationerna är teckningar. Den 

textuella delen består av varubeteckning med uppgift om pris, ofta också kvalitet, färg 

och storlek eller konstruktion  

Argumenteringen i annonserna från de två sista studerade decennierna omfattar delvis 

samma element i början och i slutet av den studerade perioden, bl.a. tillgänglighet och 

kvalitet. Till skillnad från 1900-talets början upptar argumenteringen också uttryck för 

effekt. Produkten personifieras och dess effekt eller effektivitet medför 

självtransformation. Detta gäller särskilt kosmetikprodukter: En enastående effektiv 

vård med luftigt lätt och samtidigt sidenmjuk konsistens. Minskar på rynkor som redan 

finns, förhindrar att nya bildas och skyddar hyn för att åldras för tidigt (Helena 

Rubinstein-hudcreme, 1992).   
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Ingressen i en annons för Clarins-kosmetik från början av 1990-talet representerar väl 

kosmetikannonserna från de två sista studerade decennierna, vilka upptar element från 

såväl produktbildsformatet som det personifierade reklamformatet. Argumenteringen 

som består av hänvisning till vetenskapliga rön, personifiering av produkten och därmed 

dess förmåga att göra något för kunden, framläggs i en ingress inom en symbolisk 

kommunikativ process: Clarins färgkosmetik är en naturlig fortsättning på Clarins 

hudvård. De av läkare testade produkterna fuktar och skyddar hyn för 

luftföroreningarnas skadliga inverkningar. Clarins demonstration i 

Helsingforsvaruhuset, A-disken och i Hagalundsvaruhuset 18 – 24.3.  

I brödtexternas omfattning och karaktär samt i argumenteringen inom ramen för den 

kommunikativa processen i brödtexterna kan fem perioder urskiljas: 1900-talets två 

första decennier, 1920-talet, perioden 1930 – 1960, 1970-talet samt perioden 1980 – 

2000. I tabell 40 sammanfattas karaktäristika för perioderna. 

 Periodisering av karaktäristika i brödtexterna 

 

 

1900-1910 1920 1930 - 1960 1970-talet 1980 -2000

Saknas i egentlig 

mening

Öv ergång från 

enbart uppräkning 

av  v arubeteckningar 

till 

v arubeteckningar 

under rubrik och 

korta informerande 

meningar

Omfattande 

Tudelning (1 960-): 

narrativ  ingress, 

deskriptiv  

uppräkning av  

v arubeteckningar

Obefintlig Obefintlig, narrativ  

och deskriptiv  

(uppräkning av  

v arubeteckningar i 

form av  

illustrationer)

Uppräkning av  

v arubeteckningar

Tilltal

Textuell Visuella v inner 

terräng

Textuell och v isuell Visuella 

förhärskande

Visuella 

förhärskande

Informerande, 

konstaterande

Korta fullständiga 

informerande 

Sy mbolisk, narrativ Informerande, 

konstaterande,

Sy mbolisk, narrativ

Rubrik och brödtext 

smälter samman

konstateranden Informerande, 

deskriptiv

deskriptiv Informerande, 

konstaterande, 

deskriptiv

Argumentering

Obefintlig, rationell: 

tillgänglighet, 

Rationell: 

konstruktion, pris

Rationell: 

tillgänglighet, pris-

Rationell: pris, 

prisanknuten,

Rationell: pris, färg, 

storlek, material

prisanknuten anknuten, pris, 

bruksändamål, färg 

(1 952)

storlek, material 

Emotionell: 

själv förv erkligande

Emotionell: 

upplev else, 

indiv iduellt behov ,

Emotionell: 

v älbehag, belåtenhet

själv förv erkligande/ 

själv transformation

Brödtextens omfattning och karaktär

Kommunikativ process
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I det följande sammanfattas karaktären av den kommunikativa processen och 

argumenteringen inom den i annonserna. 

4.3.2.3 Sammanfattning: kommunikativ process och argumentering 

Utvecklingen av den kommunikativa processen och argumenteringen i annonserna 

under det studerade seklet kan beskrivas som en övergång från informerande och 

rationell via symbolisk och emotionell till symbolisk och informerande samt emotionell 

och rationell. I tabell 41 framläggs den dominerande karaktären av den kommunikativa 

processen i rubrik och brödtext respektive decennium. 

 Dominerande drag i kommunikativa processen i annonserna under olika 
decennier 

 

I annonsrubrikerna är den kommunikativa processen främst konstaterande och 

informerande, och argumenteringen överlag mindre frekvent än i brödtexterna, vilket 

delvis förklaras av att rubriktexterna är mindre omfattande. Under 1900-talets två första 

decennier består rubriken av den annonserade varan eller en samlande beteckning för 

annonserad varugrupp. Tillgänglighet är totalt sett det överlägset frekventaste 

argumentet med hög koncentration till 1900-talets två första decennier. Detta kan till en 

del hänföras till min definition av annonserad vara som sådan som rationellt argument 

för tillgänglighet, dvs. information om varans existens. Annan argumentering 

förekommer emellertid inte. I absoluta tal är rationell argumentering i rubrikerna 

frekventast under 1900-talets två första decennier och 1930-talet. Under de två sista 

studerade decennierna består den kommunikativa processen i rubrikerna främst av 

korta informerande konstaterande meningar.  

I brödtexterna tar sig den kommunikativa processen formen av uppräkning av de 

annonserade produkterna under 1900-talets första decennier. I annonserna från 1920-

talet består den kommunikativa processen av korta informerande meningar, och det 

visuella antar småningom en roll i annonserna. Fr.o.m. 1930-talet fram till 1960-talet är 

det textuella omfattande, dels symboliskt och narrativt, dels informerande och 

deskriptivt. Det textuellas roll minskar fr.o.m. 1970-talet, då det visuella blir allt mer 

1900-1910 1920 1930-1960 1970 1980-2000

Kommunikativ process

Rubrik Informerande Informerande Informerande Informerande Informerande

Saknas i egentlig

mening

Brödtext Informerande Informerande Informerande Informerande Symbolisk

Symbolisk Informerande

Saknas i egentlig Kort, konstaterande Omfattande Tudelad Tudelad

mening Kort, konstaterande
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framträdande, och annonsernas brödtexter är till uppläggningen tudelade. De består av 

en ingress med symbolisk narrativ kommunikativ process och emotionell 

argumentering, vilka tillsammans bidrar till transformativ vädjan. Den informativa 

delen med informerande kommunikativ process och rationell argumentering omfattar 

bl.a. pris och kvalitet.  

Eftersom karaktären av annonser - annons för en produkt, samlingsannonser - från olika 

decennier varierar, ger indexerade siffror en åskådlig bild av den dominerande 

karaktären av argumenteringen i rubrik respektive brödtext än absoluta tal. I tabell 42 

framläggs indextal för rationell och emotionell argumentering i rubrik respektive 

brödtext för olika decennier samt för hela seklet. Indextal för rationell och emotionell 

argumentering anges också för annonserna totalt.  

 Indextal för karaktären av argumentering under olika decennier och hela seklet 

 

I tabellen kan avläsas att rationell argumentering både i rubriker och brödtexter är 

betydligt frekventare än emotionell betraktat såväl decennievis som under hela seklet. 

Då hela studerade materialet betraktas utgående från förekomsten av rationell 

respektive emotionell argumentering är rationell likaså frekventare.  Under 1900-talets 

två första decennier är rationell argumentering enarådande i både rubriker och 

brödtexter. Emotionell argumentering är relativt sett frekventare i rubrikerna än i 

brödtexterna förutom under de tre första studerade decennierna.  Emotionell 

argumentering förekommer emellertid praktiskt taget inte, vare sig i rubrikerna eller i 

brödtexterna före 1930-talet. Såväl rubrikerna som brödtexterna upptar mest emotionell 

argumentering under perioden 1930 - 1960 samt under de tre sista studerade 

decennierna.     

I följande avsnitt studeras utvecklingen av relationen mellan text och bild i annonserna. 

1902 (1900) - 1910 1920 1930 -1960 1970 1980 - 2000 Hela seklet Annonserna totalt

Rubrik

Rationell 100 100 70 87 76 77

Emotionell 0 0 30 13 24 23

Brödtext

Rationell 100 91 84 89 83 87

Emotionell 0 9 16 11 17 16

Rationell 84

Emotionell 16
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4.4 Från text till bild, relationen mellan produkt, person och omgivning 

Utöver det textuella omfattar vädjan det visuella. Den tekniska utvecklingen medför 

större möjligheter att uttrycka budskapet också visuellt. De visuella motiven i sig och 

relationen mellan reklamens baskoder, produkt, person och omgivning anknyter till 

karaktären av reklamens basformat och därmed förändringarna i produkternas roll för 

konsumenten eller kunden och utvecklingen av marknadsföring och reklam.  

Andelen illustrerade annonser i relation till det totala antalet annonser under de två 

första och de två sista studerade decennierna representerar två ytterligheter. De två 

första decennierna är text praktiskt taget allenarådande som förmedlare av betydelse. 

Under perioden 1920 - 1950 ökar antalet illustrationer. Det visuella i annonserna stöder 

det textuella. Rollerna i slutet av den studerade perioden är omvända, dvs. texten stöder 

bilden. Av tabell 43 framgår att illustrerade annonser under de två första decennierna är 

få, medan de är dominerande under de sista studerade decennierna. 

 Fördelning av annonser med och utan illustration under perioden 1902 (1900) – 
2002 

 

I figur 11 beskrivs utvecklingen av förekomsten av illustrerade annonser samt det totala 

antalet studerade annonser.  I figuren kan avläsas att illustrationer blir frekventare 

fr.o.m. 1920-talet, och från 1960-talet framåt är praktiskt taget alla studerade annonser 

illustrerade. I figuren ingår inte illustrationer med enbart dekorativ funktion, vilka inte 

som sådana förmedlar betydelse till den annonserade produkten. 

1900 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Illustrerade annonser 33 41 80 109 124 146 50 63 42 40 16 744

Ingen illustration 296 263 44 12 6 18 2 4 2 0 2 649

Annonser totalt 329 304 124 121 130 164 52 67 44 40 18 1393
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Figur 11 Utvecklingen av totala antalet annonser, illustrerade respektive icke-illustrerade 
1902 (1900) - 2002   

Under det studerade seklet varierar annonsernas storlek från små separata annonser 

eller små annonser i samlingsannonser i början av 1900-talet till stora helsidesannonser 

i slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet. Då är samlingsannonserna kampanj- 

och temaannonser. Annonserna från början av 1920-talet upptar oftast endast en 

produkt. De är i snitt större och mera sällan samlingsannonser än under de två tidigare 

decennierna. På 1930-talet är det textuella omfattande och annonserna är också rikt 

illustrerade, medan textmassan på 1940-talet är betydligt mindre och annonserna 

omfattar oftast endast en produkt eller ett fåtal produkter i en och samma 

produktkategori. Illustrationerna består av en teckning av respektive produkt eller av en 

representant för den annonserade produktkategorin. Annonserna från början av 1950-

talet är av varierande storlek, men i snitt är stora annonser vanligare än i början på 1940-

talet eller tidigare. Annonsstorleken ökar betydligt från tidigare decennier fr.o.m. 1960-

talet, layouten är konsekvent och typsnittet så gott som enhetligt. I tabell 44 framläggs 

en sammanfattning av annonsformat, typsnitt och relationen mellan text och bild i 

annonserna under olika decennier. 
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 Annonsformat, typsnitt och relationen text – bild i annonserna 1902 (1900) – 
2002 

 

I annonserna från 1900-talets två första decennier kommunicerar Stockmann 

huvudsakligen i text som består av uppräkning av varor. De få illustrationerna har en 

dekorativ eller intresseväckande funktion eller föreställer produkten. I början av 1900-

talet verkar blom- eller växtornament i jugendstil som ramar till annonserna (Bilaga 2). 

Särskilt under 1900-talets första decennier verkar blommor också enbart som 

illustration. Variation i typsnitt verkar också som illustration. I en del annonser från 

1900-talets första decennium bildar de annonserade varubeteckningarna mönster i text 

(Bilaga 1), vilket gör att annonserna väcker uppmärksamhet och är dekorativa, men 

också svårläsliga. En för 1900-talets två första decennier särpräglande illustration för att 

väcka uppmärksamhet är en hand med ett pekande finger (Bilaga 1).  

I annonserna från 1920-talet har det visuella en större roll än tidigare, vilket för sin del 

bidrar till uppkomsten av produktbildsformatet. Under perioden 1930 – 1950 är det 

textuella allt som allt omfattande. I annonserna från 1940-talet vädjas framför allt i text. 

Textmassan är emellertid inte lika omfattande som på 1930-talet och illustrationerna är 

små. Illustrationerna föreställer produkten ensam, i en omgivning eller tillsammans med 

person. Bilden av produkten kompletterar det som framläggs i texten, dvs, att bilden 

stöder texten.  

På 1950-talet har illustrationerna redan en betydande roll i att förmedla betydelse.  I 

annonserna från 1970-talet fortsätter den trend som inleds på 1960-talet i det visuellas 

karaktär och roll. Det kan sägas att 1970-talet utgör en brytningspunkt inom det visuella 

i och med att tyngdpunkten i kommunikationen då går över från text till bild. 

Illustrationerna består av stora fotografier, främst med den annonserade produkten i 

fokus. 

I annonserna från 1960- och 1970-talet sammanbinds text och bild genom att texten ger 

information om den annonserade produkten med hänvisning till bilden av produkten – 

Decennium Annonsformat Typsnitt Relationen text-bild

1902 Små annonser, ofta samlingsannonser Stor variation Text förhärskande

1912 Små annonser, ofta samlingsannonser Stor variation Text förhärskande

1922 Större än tidigare Mindre variation Lite text, främst deskriptiv, mycket illustrationer

1932 Som 1922 Variation Omfattande text, narrativ, mycket illustrationer

1942 Som 1922 Variation Text, främst deskriptiv och informativ, få illustrationer

1952 Större vanligare än 1942 Variation Text och bild, rikt illustrerade

1962 Betydligt större än tidigare, sällan samlingsannonser Liten variation Stora illustrationer centralt element

1972 Betydligt större än tidigare, ofta temaannonser Enhetligt Lite text, visuella förhärskande

1982 Stora annonser, ofta temaannonser Enhetligt Lite text, visuella förhärskande

1992 Stora annonser, ofta temaannonser Enhetligt Visuella förhärskande

2002 Stora annonser, ofta temaannonser Enhetligt Visuella förhärskande
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bilden utgör kärnan i kommunikationen.: Vår avbildade Style Stockmann-modell med 

nedtill lätt utställda silhuett, återspeglar på ett förtjusande sätt vårens ungdomliga och 

lediga linje… (1962) eller På bilden Stockmann Studio-plagg som det lönar sig att 

komma och se. I färg! Kortärmad basklänning 115,- Rutig långskjorta med lackskärp 

89,--- (1972). Relationen mellan text och bild är omvänd jämfört med 1900-talets första 

hälft. Bilden intar huvudrollen i kommunikationen, och texten stöder bilden. 

I annonserna från början av 1970-talet är såväl det visuella som det textuella till 

merparten informativt. Visuellt är annonserna från 1980-talet mycket lika dem från 

1970-talet. Under 1900-talets två sista decennier och 2000-talets första decennium 

fortsätter trenden med det stora visuella inslaget. Praktiskt taget alla annonser från 

början av 1990- och 2000-talet är stora illustrerade hel- eller halvsidesannonser.  

I annonserna från 1900-talets första hälft består illustrationerna praktiskt taget enbart 

av teckningar. Den första annonsen med fotografi är en annons för livsmedel och 

Stockmanns delikatessavdelning från år 1952. Inte förrän på 1960-talet blir fotografiet 

frekvent i annonserna. Fotografierna är stora och de utgör ett centralt element i 

kommunikationen. I annonserna från 1970-talet tar fotografiet som illustration över. 

Också det första färgfotografiet förekommer i början på 1970-talet i en annons för dam- 

och flickkläder för sommaren. Karaktären av fotografiet framgår av en anteckning 

inskriven för hand på annonsen i det studerade materialet. Trots att fotografiet är 

praktiskt taget allenarådande från 1970-talet framåt, är teckningarnas andel betydande 

i de studerade annonserna från 1992 och 2002. Detta beror på, att det visuella i 

annonserna för evenemanget Galna Dagar består enbart av teckningar av såväl 

annonserade varor som det för Galna Dagar utmärkande spöket. Visuellt avviker Galna 

Dagar-annonserna således från de övriga annonserna under de sista studerade 

decennierna.  

Av tabell 45 framgår förekomsten av de för reklamens basformat relevanta motiven i 

illustrationerna, dvs. reklamens baskoder produkt, person och omgivning, samt 

relationen mellan dem under olika decennier. Också den tekniska karaktären av 

illustrationerna, dvs. teckning eller fotografi, framläggs i tabellen. 
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 Motiv i annonsillustrationerna, teckning resp. fotografi 1902 (1900) – 2002 

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt 

Motiv                                           

T F T F T F T F T F T F T F T F T F T F T F   
Produkt 
ensam                                         

21  30  16  82 1 39 1 69 6 10 31  59  39 42 90 36 21 593 
Produkt och 
person                                       

2  3  10  65  31  50  10 4  28  37  19  9 268 
Produkt och 
omgivning                                     

   2  10  10  4  3     3  12  5  1 50 
Produkt, person och 
omgivning                                   

9  7  22  51  11  28  2 7  22  27    1 187 
Person 
ensam                                         

                1  4  3   8 
Person och 
omgivning                                     

           5       2  1   8 

Övrigt                                           

32  115  1  1   4 11 1 1 1 6 3 3 3 7  2  191 

Totalt                                           

64 0 157 0 59 0 209 1 85 5 166 7 23 43 6 116 3 124 49 118 38 32 1305 
 

T = teckning 
F = fotografi 

Det stora antalet illustrationer från 1900-talets två första decennier i kategorin Övrigt 

består av teckningar som dekoration, exempelvis som dekorativ ram. I annonserna från 

1990- och 2000-talets början består teckningarna till största delen av annonserade 

produkter under evenemanget Galna Dagar samt symbolen för evenemanget, ett tecknat 

spöke. Spöket framkallar konnotationer och symboliserar något spännande, 

överraskande och galet i form av jippon och också galet förmånliga priser. Både det för 

evenemanget signifikanta tecknade spöket och de korta ingresserna med symbolisk 

kommunikativ process bidrar till karaktären av Galna Dagar som en upplevelse. 

Av figur 12 framgår utvecklingen av olika kombinationer av reklamens baskoder 

produkt, person och omgivning som motiv i annonsillustrationerna. 
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Figur 12 Utvecklingen av karaktären av motiv i annonsillustrationerna 1902 (1900) – 2002  

4.4.1 Sammanfattning: relationen mellan det textuella och det visuella  

I annonserna från början av den studerade perioden fram till 1950-talet dominerar det 

textuella som kompletteras av det visuella. Under 1900-talets senare hälft dominerar det 

visuella. Under 1900-talets två första decennier är produkt praktiskt taget den enda 

baskoden i annonserna. Den tar sig i regel textuell form i en uppräkning av annonserade 

varor. I annonserna från de två sista decennierna föreställer drygt 80% av 

illustrationerna produkt ensam avbildad i en teckning eller ett fotografi. Produkt ensam, 

både totalt och under olika decennier, är överlägset frekventast som motiv såväl i 

teckningarna som i fotografierna under alla decennier under hela studerade seklet. Den 

frekventaste kombinationen av baskoderna är produkt och person, varefter följer 

produkt, person och omgivning.  

Person respektive omgivning som baskoder skall förmedla betydelse till produkten. 

Under 1900-talets första decennier förmedlas produkterna ingen betydelse genom 

baskoderna person eller produkt, som förekommer i annonserna. Exempelvis person är 

enbart presentatör av ett plagg, dvs, förekommer i illustrationen iklädd plagget. Likaså 

är omgivningen endast en plats, där den annonserade produkten är placerad. Senare har 

såväl person som omgivning drag som förmedlas genom produkten i annonsen till 

kunden. De egenskaper person respektive omgivning förmedlar via produkten 

utmynnar i reklamens basformat, produktbild, personifierat respektive livsstil. 
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I tabell 46 kan avläsas periodiseringen av karaktären av textuella respektive visuella 

element i de studerade annonserna. 

 Sammanfattning:  textuella och visuella element i annonserna 

1900 - 1910 1920 - 1960 1970 - 1980 1990 - 2000 

Textuella element i annonserna     

Informerande 
kommunikativ 
process 

Informerande/symbolisk 
kommunikativ process 

Tudelning av 
brödtext:  ingress 
och övrig text/ 

Textuella minskar 
och stöder det 
visuella 

Rationella 
produktegenskaper 

Rationella och 
emotionella 
produktegenskaper 

rubrik och 
produktuppräkning 

Tudelning av 
brödtext:  ingress 
och övrig text/ 

  
 

Symbolisk 
kommunikativ 
process  

rubrik och 
produktuppräkning 

  
 

Informerande 
kommunikativ 
process 

Symbolisk 
kommunikativ 
process  

  
  

Informerande 
kommunikativ 
process 

Visuella element i annonserna     

Få Det visuella kommer för 
att stanna och stöder det 
textuella 

Fotografi ersätter 
teckning 

Visuella 
förhärskande 

Teckning som 
dekoration 

Teckning av produkt Fotografi av produkt Fotografi av produkt 

Teckning av produkt Teckning av produkt 
(och person) i en 
omgivning 

Fotografi av person 
som presentatör av 
produkt  

Teckning av produkt 
(Galna Dagar) 

  Teckning av person som 
presentatör av produkt 

Fotografi av produkt 
och person i en 
omgivning 

  

 

I följande avsnitt studeras reklamens basformat i annonserna. 

4.5 Reklamens basformat i annonserna 

I karaktären av elementen i reklamen och i de metaforisk-emotionella temana kan 

avläsas produktens roll och betydelse för kunden. Produktens roll konkretiseras i 

karaktären av reklamens baskoder och relationen mellan dem samt i karaktären av 

vädjan, dvs. produktattributen och den kommunikativa processen samt 

argumenteringen inom den.  

Uppkomsten av reklamens olika basformat sker småningom, och överlappningarna i 

reklamformaten är såväl tidsmässiga som innehållsmässiga. Olika basformat 
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förekommer under alla studerade decennier, utom de två första, då 

produktinformationsformatet är allenarådande. Som tidigare konstaterats skall 

baskoderna person och omgivning förmedla betydelse till den annonserade produkten 

för att påverka karaktären av reklamens basformat (Leiss et al., 1986). Elementen i de 

olika basformaten, karaktären av de metaforisk-emotionella temana och föremålens 

kulturella ram antyder för sin del fokus i vädjan.  Relationen mellan baskoderna binder 

ihop förändringarna i reklamens karaktär och kompletterar studien av övriga element i 

vädjan, i vilken reklamstrategier och marknadsföringstänkande konkretiseras och kan 

avläsas.   

Basformaten är emellertid inte entydiga att fastställa, särskilt då det gäller att avgöra 

mellan produktbildsformatet, det personifierade formatet och livsstilsformatet. Enligt 

Leiss et al. (2005) dominerar omgivningskoden i produktbildsformatet i att överföra 

betydelse till produkten, medan personkoden i det personifierade formatet primärt 

antyder relationen mellan produkt och person. Livsstilsformatet upptar för sin del 

element från såväl produktbildsformatet som det personifierade formatet. Annonser av 

livsstilsformatet är få i materialet, medan annonser av produktinformationsformatet 

förekommer i annonserna under alla decennier. I det följande studeras reklamens 

basformat i annonserna under olika decennier. 

4.5.1 1900 – 1920: produktinformation  

Annonserna från 1900-talets två första decennier är mycket lika varandra och 

representerar produktinformationsformatet med idolisering som kulturell ram för 

produkten. Det innebär att produkten i sig är av vikt i och med dess bruksvärde eller den 

nytta den medför. Metaforisk-emotionellt tema är nytta, vilket i annonserna från denna 

period omfattar framför allt kvalitet och material. Det textuella består främst av 

varubeteckningar. Argumentering saknas så gott som helt, likaså produktattribut. Den 

kommunikativa processen är informativ och konstaterande och utgörs av uppräkning av 

annonserade produkter. Det visuella saknas så gott som helt. De få bilderna består av 

tecknade dekorationer, ramar eller blommor, eller i ett fåtal fall av teckningar med den 

annonserade produkten som motiv. 

Annonserna från 1920-talet avviker från annonserna från 1900-talets två första 

decennier framför allt i att det visuella blir frekventare Det textuella består fortfarande 

främst av uppräkning av varubeteckningar. I de få korta texterna framhävs produktens 

egenskaper och konstruktion, vilket anknyter till produktinformationsformatet: Till 
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vänster: Soff-sängen ”Kombi”, Pris: med sitsen stoppad med resårer 790:-, färdigt 

beklädd med hamptyg, 1,100:- (1922). Soffsängen och dess konstruktion är avbildade i 

en teckning. Det textuella stöds av det visuella. Merparten av det textuella i annonserna 

från 1920-talet bidrar till produktinformationsformatet i och med uppräkning av 

annonserade varor inom en informerande kommunikativ process med tillgänglighet som 

främsta argument. 

Det visuella är inskränkt och består av teckningar av de annonserade varorna, av 

personer eller av varor i en omgivning. De personer som under 1900-talets första 

decennier förekommer i illustrationerna innehar en roll som neutrala presentatörer av 

de annonserade varorna. Det dominerande reklamformatet under de tre första 

decennierna är produktinformationsformatet. 

4.5.2 1930 – 1940: produktinformation, produktbild  

Omfattande narrativa texter, vilka är betecknande för produktbildsformatet, 

karaktäriserar annonserna från 1930-talet.  De annonserade produkterna tillförs 

symboliska egenskaper såväl i en symbolisk kommunikativ process som i emotionella 

produktattribut.  Produkterna verkar som metafor för natur eller social omgivning, vilka 

utgör metaforisk-emotionella teman och symboler som önskas associera till produkten. 

Vädjan för den annonserade produkten framhäver inte vad produkten gör, utan vad den 

betyder, vilket också karaktäriserar produktbildsformatet. 

Produktbildsformatet innebär en övergång från de annonserade produkterna som 

förmedlare av enbart denotativ betydelse till förmedlare också av konnotativa betydelser. 

Som metaforisk-emotionella teman i annonserna av produktbildsformatet från 1930-

talet förekommer frekvent förmedlande av naturintryck eller vit magi:  Modeller med 

sportsnitt, med en myckenhet av kroppens yta lämnad helt fri för vattnets och luftens 

hälsosamma inverkan, har vunnit popularitet (Baddräkt, 1932). Naturen och den 

sociala kontexten är metaforisk-emotionella teman också i en annons för kostymer: Ni 

är särskilt nogräknad med Er utedress under sommaren, ty Ni vet att Ni då exponerar 

Ert yttre mer än annars – i solskenet och ljuset… på promenader, resor, badsejourer 

och segelregattor o.s.v. (1932).  

I en annons för tjänster i Stockmans frisersalong kan avläsas metaforisk-emotionella 

teman som vit magi och självtransformation, vilka hänför sig till produktbildsformatet 

respektive det personifierade reklamformatet. Den symboliska kommunikativa 

processen, tilltal av kunden och den emotionella argumenteringen bidrar framför allt till 
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transformativ vädjan. I slutet av annonstexten framläggs också sakkunskap som 

argument, vilket likaså är betecknande för produktbildsformatet: Vindrufsfrisyrens 

grace blir verklighet också för Ert vidkommande, om Ni låter den trollas fram av 

konstförfarna händer i Stockmanns Damfrisersalong, som även för detta förtjusande 

modeinfall har de rätta specialisterna. Eller gäller det något annat inom branschen – 

ögonbrynsbehandling, manicure, slankhetsmassage o.s.v. – så kan Ni vara viss om att 

hos Stockmanns alltid finna en omsorgsfull, kunnig behandling och moderata priser. 

(1932). 

I annonserna från 1940-talet torde produktinformationsformatets dominans i de 

studerade annonserna till en stor del bero på läget i samhället och kundernas behov av 

att överlag få tillgång till produkter. Annonsbudskapet framläggs i en informerande 

kommunikativ process med tillgänglighet, kvalitet och pris som rationella argument: De 

efterfrågade stoppgarnsaskarna med 12 rullar silkeglänsande stoppgarn i sorterade 

strumpfärger ha åter anlänt. Specialförsäljning från och med i dag. Pris per ask endast 

6:25. (1942). Fokus i budskapet ligger främst på produkten, och argumenteringen 

framhäver särskilt tillgänglighet, men omfattar även andra rationella argument, kvalitet, 

färg och pris. Särskilt annonserna från 1940-talet avspeglar på ett konkret sätt läget i 

samhället: Visst är det litet ont om borddukar just nu, men Stockmanns har i alla fall 

lyckats komma över några vackra saker. Från och med i dag säljer vi vid dörren i 

bottenvåningen ett antal borddukar av följande slag: Borddukar av konstsiden, 

damastväv, färger champagne och lax. De finns i två storlekar och kostar---.  Också 

här är tillgänglighet det främsta argumentet. 1940-talet är speciellt i och med läget i 

samhället, vilket klart kan avläsas i såväl annonsinnehållet som karaktären av 

argumenteringen och den kommunikativa processen.  

4.5.3 1950 - 1960: produktinformation, produktbild, personifiering, 
(livsstil) 

Under 1900-talets andra hälft förekommer olika reklamformat sida vid sida. Trots 

enstaka förekomster av såväl produktbildsformatet som det personifierade formatet i 

annonserna från 1950-talet är produktinformationsformatet dominerande, vilket till en 

del torde kunna hänföras till efterkrigstidens samhälle: Vårt lager av hushållsporslin 

har i dagarna kompletterats och vi har nu ett rikligt förråd, ur vilket vi särskilt 

framhåller följande: Kaffekoppar fr. pr par 102:--- (1952). Den kommunikativa 

processen är informerande och konstaterande, argumenteringen har produktfokus och 

är rationell. 
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Illustrationerna i annonserna från 1950-talet föreställer främst produkten ensam eller 

produkt och person tillsammans såsom under de två tidigare decennierna. Person 

förekommer endast i annonser för kläder. De avbildade personernas roll är att presentera 

produkten, men de förmedlar ingen betydelse. I annonserna från 1950-talet utgör 

omgivningen i illustrationerna oftast endast ett för produkten naturligt ställe, där 

produkten är placerad, ensam eller tillsammans med en person. Således överför 

omgivningen inte betydelse till produkten utöver den denotativa. Annonserna är till 

majoriteten av produktinformationsformatet. Likväl kan i några annonser från 1950-

talet avläsas för produktbildsformatet betecknande drag: Denna plisserade shantung-

klänning verkar kultiverad i alla sammanhang och är på pricken vad Paris just nu 

lanserar. Utom våra nya shantungmodeller har vi också nylonklänningar i förfinade 

färger--- (1952). Klänningen står för något som av den sociala omgivningen uppfattas 

som kultiverat och som därmed förmedlar socialt anseende. Den i annonsillustrationen 

avbildade personen verkar emellertid endast som förevisare av klänningen.  

Också synen på budskapsmottagaren som masskonsument karaktäriserar 

produktbildsformatet och tar sig uttryck i några annonser från 1950-talet: Vår tids 

flickor vet precis hur deras skor bör se ut. Men hittills har det inte funnits så många 

flickmodeller att välja på. Höstens skonyhet - ”Teini”-skorna” – är enkom komponerade 

för unga flickor. Lästen är bekväm och modellerna smakfullt sobra. Låt Er dotter starta 

hösten i Teini-skor. Ni ser dem i vårt skyltfönster nr 22 mot ”Tre smeder”! (1952). Den 

kommunikativa processen är såväl symbolisk som informerande och argumenteringen 

är socialt anknuten. 

Likaså anknyter en annons för italienskt glas med narrativ symbolisk kommunikativ 

process och framhävd växelverkan mellan produkt och social omgivning till 

produktbildsformatet: Glaset på vår bild – djupgrönt, tungt, slätt eller ”bubblat” – hör 

till vår senaste sändning av italiensk nyttokonst. Hur roligt är det inte att duka till 

vickning eller öl- och korvafton med glaspjäser, som skiljer sig från det hemvana--- Att 

på weekendstugan tända ljus i rustik italiensk glasstake---med bastomspunnet 

kryddställ tätt intill---(1952). Argumenteringen upptar för produktbildsformatet 

karaktäristiska element, vänner och socialt umgänge. 

I annonserna från början av 1960-talet består produktinformationsformatet antingen av 

en uppräkning av annonserade varor tillförda rationella produktattribut eller av en kort 

informerande ingress och rationella argument. Ett beskrivande exempel på 

produktinformationsformatet från 1960-talet är en annons för tv-apparater: PHILIPS 
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nya lyxmodeller 313A Skåpmodell (bilden) Bildruta 59 cm (23”) Yttre mått 

64,5x93,8x40 cm Alla europeiska kanaler (CCIR) samt Tallinn (OIR) Teak eller valnöt. 

Pris 122.000:---1962). Annonsen upptar ett stort fotografi på en tv-apparat, vilket stöder 

den textuella argumenteringen. Produktattributet lyxmodeller bidrar för sin del också 

till produktbildsformatet, produkten som förmedlare av lyx eller status.  

I annonser av produktbildsformatet och av det personifierade formatet smälter 

produktkod och personkod i viss mån samman.  Det personifierade formatet upptar 

mera affektiva betydelser, som kopplar samman produkt och person, än 

produktbildsformatet. I det personifierade formatet är produkternas kulturella ram 

narcissism, vilket innebär att produkten tillgodoser personliga behov genom att göra 

något för kunden eller konsumenten. Därmed kan produkten också anta mänskliga drag. 

Metaforisk-emotionella teman är bl.a. sensualitet, självtransformation, intygande och 

social växelverkan. I det personifierade reklamformatet förmedlas betydelse genom de 

attribut som associeras med de attribut som i relationen mellan produkt och person 

förmedlas av produkten, medan den annonserade produktens betydelse i 

produktbildsformatet förmedlas av omgivningen eller kontexten:  Låt nya, fräscha 

textilier få lysa upp vårhemmet! Inhemska inredningstextilier har en stark förankring 

i alla hem--- kvaliteten är hög, mönstren är komponerade för en kultiverad smak – 

exakt för hemmen i Finland---Välj nu för gardiner, sängöverkast, möbelöverdrag ---  

ja, vad allt kan inte ett vackert bomullstyg användas till i ett hem! Textilierna på bilden: 

1. Fennica Twill, bredd 135 cm 590:--- (1962). I och med anknytning till naturen, bruk 

av produkten och den status innehav av textilierna antyder, en kultiverad smak, hänför 

sig de metaforisk-emotionella temana och produktens kulturella ram till 

produktbildsformatet.  

Vit magi, produkten som förmedlare av naturintryck som ett element i de metaforisk-

emotionella temana i produktbildsformatet, illustreras av en annons från 1960-talet: 

SANDERSON-kretongerna ger stämning åt Ert hem---det romantiska inslag som 

många mänskor längtar efter. De strålande vackra blommotiven är direkt “plockade” 

i engelska trädgårdar – det är mönster med frisk fräschör och förnäm tradition. 

Kvalitetsmässigt står de berömda Sanderson-kretongerna givetvis på högsta nivå. 

Prisexempel: ripssatin, bredd 128 cm pr m 1.975:---(1962).  Den kommunikativa 

processen är narrativ och symbolisk och upptar såväl emotionella som rationella 

argument samt drag av det personifierade reklamformatet. Tygerna agerar som subjekt 

i förmedlandet av stämning, dvs. personifieras. Romantik som metaforisk-emotionellt 
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tema anknyter framför allt till det personifierade reklamformatet och är totalt sett 

sällsynt i de studerade annonserna. Romantik förekommer utöver i annonser för 

produkter för inredning från 1960-talet, för kläder på 1980-talet och för kosmetik från 

1990-talet. 

Det personifierade reklamformatet på 1960-talet representeras av en annons för Kayser-

strumpor. Den symboliska narrativa kommunikativa processen och argumenteringen, 

som upptar bl.a. lyx, väcker tankar om, hur den annonserade produkten påverkar 

kunden och vad den förmedlar om användaren: Kayser-strumporna är kvalitetsmässigt 

på högsta nivå. De ger benen det skimmer av moderiktig lyxighet, som är av speciell 

betydelse just nu, när de korta kjolarna har högsäsong. Vårens modefärger: Apricot, 

Navarra och Blush. I slät nylon (plain) utan söm, 15 den 470:-  I fin nätkvalitet 

(micromesh) d:o 445:-  (1962).  

Personifierat reklamformat från 1960-talet förekommer också i annonser för tekniska 

apparater som radio, tv och elgrill, vilka inte annonserats tidigare. Vädjan riktar sig till 

kundens intresse för teknologi och bekvämhet, vilket anknyter till produktens förmåga 

att göra något för kunden. Skillnaden mellan produkt- och personkod suddas ut och 

medför personifiering av produkten som upptar mänskliga drag. I exemplet (Bilaga 7) är 

produktens och personens relation personlig, produkten är innehavarens följeslagare var 

än hen rör sig: Ni har den som en ständig följeslagare på resor – överallt…: PHILIPS 

ULA ILONA hör hemma överallt Philips transistorradio med tre våglängdsområden … 

är den eleganta, idealiska transistormottagaren för “rörligt radiolyssnande”. Ni kan 

röra Er med den hemma, Ni har den som en ständig följeslagare på resor – överallt. 

Uttag   för bilantenn. Pris 26.800:- (1962). I och med personifiering av produkten kan 

produkten göra något för kunden, frigöra hen t.o.m. från att tänka: Är tv-köpet aktuellt? 

Vi föreslår ASAVISIO 2011/59/23” “DEN TÄNKANDE ASAVISIO” REPRESENTERAR 

NY TEKNIK, NY FORM. Förstklassig kontakt med bilden tack vare det reflexfria 

bildröret med frostyta. Fullständig automatik. Ni kan välja denna tv i teak, mahogny, 

ek, satinvalnöt eller alm. Dimensioner: bredd 61, höjd 53, djup 32+7 cm. Pris 111.000:- 

(1962). Utöver personifiering av produkten upptar annonsen rationella uppgifter om 

teknik, material och pris. 

I och med att produktbildsformatet och det personifierade reklamformatet smälter 

samman i livsstilsformatet, är det svårt att identifiera annonser av renodlat 

livsstilsformat. Behändighet i bruk är ett av elementen i metaforisk-emotionella teman i 

personifierat reklamformat, hälsa i socialt orienterat livsstilsformat och individuellt 
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välbefinnande i individuellt orienterat livsstilsformat. Dessa element upptar en annons 

från 1960-talet för en saftcentrifug: Dagligen ett glas färsk råsaft – som Ni pressar med 

den behändiga BAUMULLER-råsaftcentrifugen – gör underverk för välbefinnandet. 

En effektiv apparat, som dessutom är prisbillig 1.900:- . (1962).  

4.5.4 1970-talet: produktinformation, produktbild 

Annonserna från 1970-talet karaktäriseras av två slags uppläggning. Dels är annonserna 

tudelade med en kortfattad narrativ symbolisk ingress och en informerande del med 

uppgift om främst pris och kvalitet. Dels saknas ingressen, texten är kort och hänvisar 

till bilden av den annonserade varan med information om varan: Kappan på bilden är 

skön just nu. Den är av smidig svinmocka. Har sprund bak och många dekorativa 

stickningar. 385,-(1972). Produktinformationsformatet är det frekventaste 

reklamformatet i annonserna från början av 1970-talet. Den kommunikativa processen 

är informerande och argumenteringen rationell med uppgift om kvalitet, modell och 

pris. 

Ett betecknande exempel på en annons av produktinformationsformatet från 1970-talet 

är en annons för fördelaktiga artiklar för hemmet. Under rubriken Billigt för oss – billigt 

för Er räknas de annonserade produkterna upp. Informationen omfattar utöver de 

annonserade varubeteckningarna försäljningstid och -plats samt ett prisanknutet 

argument såväl i rubriken som i brödtexten: Komplettera nu. Det lönar sig! Glas Porslin, 

Fajans… Påslakan, Dukar, Frottéhanddukar, Fina bruksvaror! Verkligt fördelaktigt! 

Försäljning denna och nästa vecka i utställningshallen 4 våningen. (1972).  Det visuella 

i form av ett stort fotografi av de annonserade produkterna stöds av det textuella. Till 

skillnad från annonserna av produktinformationsformatet från början av seklet är 

annonserna stora och uppräkningen av annonserade varubeteckningar i text är ersatt 

med uppräkning visuellt, dvs. med fotografier av varorna.   

Annonserna från början av 1970-talet med symbolisk ingress och därpå följande 

information om varan upptar drag av produktbildsformatet och det personifierade 

formatet. Det metaforisk-emotionella temat vit magi förekommer bl.a. i 

argumenteringen med sommar och sol i en annons för damkläder: Färg på Er! I färg är 

det lätt att tänka glatt. Vänliga ljusa tankar. Som att vårsolen värmer och sommaren 

rycker närmare. Något rött-vitt-blått eller gult-vitt-grått gör gott så här års. Pröva på 

färg och känn efter. Våra många 3-klangsplagg och fräscha accessoarer ger fina 
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kombinationsmöjligheter. (1972). Annonsens andra del består av uppräkning av varor 

med prisuppgifter.  

Också ett annat drag i det personifierade reklamformatet, synen på kunden eller 

konsumenten som prototyp av masskonsument, kan avläsas i annonserna från 1970-

talets början: Han som vill vara ledigt korrekt föredrar kostym. En välarbetad och 

sober. Bildens finns i blått eller brunt av cordvävd helull. AROS är tillverkaren och 

priset 298.-. Han som bäst trivs i udda plagg väljer en grovt fiskbensrandad blazer av 

mörkbrun helull.--- För fritidsnjutaren, utemannen en användbar jacka av svart eller 

brun getnappa. Snyggt utförande i sportig stil och priset är 314,- (1972).  I annonsen 

hänvisas till bilden. Texten stöder det visuella. 

Kosmetikannonserna som blir frekventare fr.o.m. 1970-talet är till karaktären främst av 

produktbildsformatet eller det personifierade reklamformatet. I produktbildsformatet 

fascineras konsumenten av bl.a. vetenskap och forskningsresultat, vilka förekommer 

som element i de metaforisk-emotionella temana. Sakkunskap och resultat av 

vetenskapligt arbete framhävs i argumenteringen i en annons för bio-placentine: FÖRST 

I FINLAND lanserar vi bio-placentine creme special och fet och blandhy behöver inte 

längre vara något problem! Schweiziska hudläkare har utvecklat CREME SPECIAL för 

fet och blandhy. Den fettfria vårdande cremen minskar talgutsöndring och seborré-

symptom. Pris 17,50. (1972). Det visuella består av ett fotografi av 

produktförpackningen. Den kommunikativa processen är informerande med 

personifiering av produkten.   

4.5.5  1980 – 2000: produktinformation, produktbild, personifiering, 
(livsstil) 

Under de sista studerade decennierna är produktinformationsformatet med rationell 

argumentering inom ramen för en informerande kommunikativ process fortfarande 

frekvent. Det textuella består av mera ingående uppgifter om material, pris, modell, 

konstruktion och varumärke. Varumärke i följande exempel är av rationell karaktär och 

står för bl.a. kvalitet:  FISKARS VÄRLDSBERÖMDA KNIVAR Fiskars köksknivar har 

bett av toppklass i rostfritt stål och handtag av hållbar polypropen. Rotsakskniv 16,- 

köttkniv 21,- universalkniv med tandat bett 21,- knivvässare 12,50 Stockmann-

erbjudande: gåvoförpackning med ovanstående modeller 46,-. (1982).  

Annonserna från början av 1990- och 2000-talet ingår främst i kampanjer eller 

temadagar. Annonserna inom ramen för en kampanj med rubriken Heta tips (Bilaga 10) 
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från början av 1990-talet illustrerar väl karaktären av det textuellas och det visuellas roll 

i annonserna av produktinformationsformatet från de sista studerade decennierna. Det 

visuella i kommunikationen utgörs av ett fotografi av produkten, medan det textuella 

omfattar endast varubeteckning och uppgift om varans material, färg, storlek och pris: 

Bomullströja för herrar, enfärgad eller randig 149,- eller Vit Braun MPZ citruspress, 

4,5 dl:s saftbehållare 130,- .(1992). Den kommunikativa processen är informerande och 

konstaterande och argumenteringen har produktfokus. 

Det textuella inom ramen för stamkundskampanjen sensommaren 2002 upptar endast 

varubeteckning, till karaktären rationellt produktattribut, varumärke samt pris eller 

prisanknutet argument: Mexx Skjortblus 39,90 € (49,95 €) eller Elizabeth Arden Green 

Tea kosmetikaserien 20% (2002). I en annan annons inom kampanjen förekommer 

också beskrivning av produktens konstruktion: Delsey 4x4 resväska, fyra hjul, fyra lås. 

74 cm 183 € (229 €) 77 cm 207 € (259 €) (2002). Varumärke som produktattribut är 

särpräglande för annonserna från de sista studerade decennierna.  

Det personifierade reklamformatet från 1900-talets sista decennier exemplifieras väl av 

en annons för hushållsmaskiner från 1980-talets början. I rubriken (med fetare typsnitt) 

konstateras att produkten betjänar kunden. Brödtexten upptar argument som 

underlättar konsumentens eller kundens arbete. Detta innebär metaforisk-emotionella 

teman som är betecknande för det personifierade reklamformatet och som också 

anknyter till individorienterad livsstil: ’till din tjänst’, ’självrengörande’, ’automatisk 

avstängning’, ’automatisk brödrost’. Därtill innehar varumärket en given roll i 

argumenteringen: Moulinex hushållsmaskiner till din tjänst Moulinex-grill A55-

idealgrillen för en liten familj. Självrengörande; automatisk avstängning. Alla 

tilläggsdelar ingår i priset. Stockmann-erbjudande 440,- (norm. 520,-) Automatisk 

brödrost, Stockmann-erbjudande 129.- (norm 149.-) Demonstration---(1982). Den 

rationella argumenteringen utgörs av pris och prisanknutna argument. 

Tudelningen i karaktären av det textuella är betecknande särskilt för 

kosmetikannonserna. Det textuella består av en ingress med emotionell argumentering 

inom ramen för en symbolisk kommunikativ process samt rationell argumentering inom 

en informerande kommunikativ process. Det emotionella omfattar emotionella 

produktattribut och en narrativ symbolisk kommunikativ process. Det rationella består 

av information om bl.a. pris, förpackning och hänvisning till forskningsresultat.  
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En kosmetikannons för kosmetikserien Clinique från början av 1980-talet är ett 

belysande exempel på kosmetikannonser med drag av såväl 

produktinformationsformatet som produktbildsformatet och det personifierade 

formatet: Clinique-metoden är överlägset effektiv – det har redan tusentals kvinnor 

kunnat konstatera. Pröva den också du! Clinique-demonstration vid A-disken till 9.3. 

Erbjudanden under demonstrationen: Clinique’s BASIC STARTER SET, förpackning 

med bashudvårdsmedel 81,- (norm. 129,-) och högklassigt läppstift i provförpackning, 

verkligt förmånligt 15,- (begränsat parti). Under demonstrationen ger vi information 

om Clinique-produkterna också per telefon: växel 176181/3215. VÄLKOMMEN! 

CLINIQUE. Allergitestad. Oparfymerad. (1982). Argumenteringen med bl.a. kvalitets- 

och prisuppgifter hänför sig till produktinformationsformatet, medan hänvisningen till 

intygande av en stor grupp kvinnor hänför sig till det personifierade reklamformatet, 

såsom också hänvisningen till medicinska test, Clinique-kosmetik som metod samt 

metodens effekt. Det visuella i annonsen består av fotografier på produktförpackningar, 

vilket hänför sig till produktinformationsformatet. 

Produkt som metafor för naturupplevelse, som fångare och förmedlare av naturintryck, 

dvs. vit magi, tar sig väl uttryck i en annons för Lancome-kosmetik från början av 1990-

talet (Bilaga 9). I annonsen representerar såväl text som bild uttryckligen det för 

produktbildsformatet karaktäristiska metaforisk-emotionella temat vit magi: Les jardins 

de Paris – vårens nya makeup introduceras nu hos Stockmann. ”Den blå timmen” i 

Paris trädgårdar – ljuset, färgerna, stämningen – återspeglas i Lancomes vårmakeup. 

(1992) Den symboliska narrativa ingressen uppföljs av information om bl.a. pris och 

kvalitet. Det visuella består av ett stort fotografi av en dam på en parkbänk med 

blomsterrabatter i bakgrunden. 

Personifiering av produkten i och med att produkten starkt antar karaktären av aktör 

och därmed uttrycker, vad produkten kan göra för kunden, exemplifieras i 

argumenteringen i en annons för Marbert-kosmetik från 1992. Självtransformation är 

ett framträdande element i argumenteringen: Marbert Hydrosome – ny fuktcreme på 

toppnivå. När din hud törstar behöver den fukt och skydd. Nya Marbert Hydrosome 

ger den båda genom sitt moderna transportsystem. 24 timmar i dygnet. (1992).  

Annonserna av livsstilformatet är totalt sett få också under de sista studerade 

decennierna.  En kombination av karaktäristika för produktbildsformatet, naturintryck 

och vetenskapliga rön, samt karaktäristika i individuell livsstil, individuellt val, kan 

avläsas i en annons för Lancaster-kosmetik från början av 1990-talet: En fullständig 
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produktserie för personlig hudvård från Monaco vid Medelhavets strand. Utvecklad 

enligt senast vetenskapliga rön--- Retinol Plus, en lätt, stimulerande basvård för dem 

som fyllt fyrtio. Innehåller bl.a. retinol, som avletts av cellförnyande A-vitamin--- 

(1992).  Det individuella och individuell livsstil är ett element också i tjänsten i 

anslutning till en annons för livsmedel från Weight Watchers: Pröva Suomen 

Kuntourheiluliittos Fit Meal näringsprogram som skräddarsys för dig (1992). 

Annonserna från början av 2000-talet är främst av produktinformationsformatet eller 

produktbildsformatet. Majoriteten är kampanjannonser. De är tudelat upplagda med 

symbolisk och emotionell ingress och därpå följande uppgifter om bl.a. den annonserade 

varans pris och kvalitet. I en stor samlingsannons för kampanjen Köksdagar framläggs 

i ingressen: Kända kockars bästa redskap, tips och lättlagade, läckra recept nu hos 

Stockmann! Nya idéer till en middag med vänner och alternativ till den traditionella 

lillajulsfesten. Ta vara på alla goda råd och njut av en kväll i gott sällskap. (2002). 

Argumenteringen hänför sig till det socialt orienterade livsstilsformatet i och med det 

metaforisk-emotionella temat som anknyter till socialt umgänge och vänner.   

4.5.6 Sammanfattning: reklamens basformat i annonserna 

Förändringen i karaktären av den kommunikativa processen och argumenteringen inom 

den bidrar till en stegvis övergång i reklamens basformat i de studerade 

annonserna från det rådande produktinformationsformatet under 1900-talets första 

hälft till produktbildsformatet och det personifierade formatet från 1950-talet framåt.  

Växelverkan mellan reklamens kommunikativa baskoder och elementen i reklamens 

basformat, den kulturella ramen för produkten och de metaforisk-emotionella temana 

belyser förändringarna i produktens respektive kundens eller konsumentens roll i 

vädjan. De argument som framläggs om produkten och den kommunikativa processen 

avspeglar tillsammans karaktären av relationen mellan produkt och person i 

annonserna, produktens roll och betydelse för kunden eller konsumenten. 

Förändringarna i relationen mellan reklamens kommunikativa baskoder och därmed 

karaktären av reklamens basformat kan beskrivas som produktens betydelseutveckling 

från att förmedla enbart denotativ betydelse till att via person eller omgivning uppta 

överförda konnotativa betydelser. Utvecklingen bidrar till transformativ vädjan genom 

att anknyta den annonserade produkten till person och/eller omgivning som förmedlare 

av betydelser. 
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I och med att argumenteringen och den kommunikativa processen blir mera 

mångfasetterade och de överlappande dragen i reklamens olika basformat ökar under 

det studerade seklet, blir tolkningen av karaktären av vädjan mindre kategorisk, likaså 

fastställandet av reklamformaten.  

I tabell 47 framläggs en periodisering av reklamens basformat i annonserna under olika 

decennier. I periodiseringen upptas de dominerande elementen och metaforisk-

emotionella temana under respektive period. 

 Periodisering av reklamens basformat i annonserna 1902 (1900) – 2000 

 

Det under 1900-talets första decennier allenarådande produktinformationsformatet 

åtföljs fr.o.m. 1930-talet av produktbildsformatet och kring mitten av 1900-talet av det 

personifierade formatet. Båda upptar emotionella produktattribut som uttryck för 

egenskaper som tillförs den annonserade produkten och som kunden genom innehav av 

produkten önskar förmedla. 

I livsstilsformatet smälter drag av produktbildsformatet och det personifierade formatet 

samman. I tabell 47 framläggs livsstilsformatet inom parentes både under perioden 1950 

- 1960 och perioden 1980 - 2000, eftersom annonserna av detta format är få eller 

annonserna med drag av livsstilsformatet tolkats som representanter för 

produktbilsformatet eller det personifierade formatet. 

I annonserna från 1950- och 1960-talet förekommer alla tre basformaten tydligt. Den 

kommunikativa processen i annonserna är symbolisk och informerande. Emotionell 

argumentering förekommer vid sidan om rationell, likaså argumentering som hänför sig 
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till grupptillhörighet eller kunden som masskonsument. Alla dessa är element i 

produktbildsformatet. Det personifierade reklamformatet förekommer också i annonser 

för hushållsartiklar och hemelektronik från 1960-talet. Exempelvis en grill annonseras 

som hälsans bundsförvant:  Kom och se hur behändigt Ni kan variera kosten med denna 

utomordentliga hemmagrill – hälsans trogna bundsförvant. I materialet från 1960-

talet ingår flera annonser av det personifierade reklamformatet, medan annonserna från 

1970-talet främst upptar annonser av produktinformationsformatet, men också av 

produktbildsformatet.  1970-talet är på många sätt en brytningspunkt. Vikten av såväl 

den sociala omgivningen som det individuella blir större och vädjan genom det visuella 

blir dominerande i annonserna.  

Karaktäristiskt för kosmetikannonserna i slutet av det studerade seklet är, att produkten 

är personifierad och att annonsen upptar emotionella produktattribut och emotionell 

argumentering i en symbolisk kommunikativ process med vit magi och 

självtransformation som metaforisk-emotionellt tema: Vårens nya Préludes makeup ger 

ditt ansikte sidenskimmer och solguld, färgernas och ljusets harmoni (1992).  

I följande avsnitt studeras teman och kampanjer som en egen helhet. I kampanjerna kan 

avläsas utvecklingen av marknadsföringstänkandet framför allt i karaktären av 

kampanjtemat, men givetvis också i karaktären av produktattributen, argumenteringen 

och den kommunikativa processen.   

4.6 Kampanjer och teman: från Finska veckan till ¡Vive la Vida! 

Kampanjer och teman studeras som en egen helhet i och med att de betraktas som 

helheter också i annonsmaterialet. I kampanjtemana från olika decennier kan avläsas 

marknadsföringstänkande i utvecklingen av karaktären av annonserade produkter, varor 

respektive tjänster, samt vädjan.  

Antalet olika kampanjer är som minst under 1900-talets två första decennier, medan 

antalet kampanjannonser då är som störst. Variationen i kampanjtemana är betydligt 

större senare. Kampanjannonserna är totalt 266, och antalet olika kampanjteman 118. 

Av tabell 48 framgår antalet olika kampanjer och antalet kampanjannonser under olika 

decennier det studerade seklet. 

 Antal olika kampanjer och kampanjannonser  

 

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Antal olika kampanjer 2 2 5 22 5 14 6 17 19 17 9 118

Antal kampanjannonser 39 4 8 51 18 36 13 24 27 29 17 266
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Annonserna är indelade i sexton kampanjkategorier med olika teman: Helger (jul, påsk, 

midsommar, morsdag) och årstider, Evenemang (modevisningar, konserter), 

Måttdagar och skräddarsytt, Inhemskt, Utländskt, Livsmedel (matdagar, matveckor), 

Städdagar och Köksdagar, Textilier (vitvaror, tyger), Målgrupp (damer, herrar, barn), 

Stamkund (stamkundsvecka/-dagar), Väljkonto, Specialerbjudanden, Sport och fritid, 

Hälsa och välmående, Stockmanns specialkampanjer (Stockmann-dagar, Galna 

Dagar), Jubileumsår (bl.a. Stockmanns 100-årsjubileum) samt Diverse (bl.a. Olympiska 

spelen). Kategorin Specialerbjudanden omfattar prisanknutna kampanjer och 

reaannonser. I tabell 49 framläggs antalet och karaktären av olika kampanjer 

decennievis. 

 Antal olika kampanjer decennievis 1902 (1900) – 2002 

 

Den totalt sett mest omfattande kampanjkategorin är Helger och årstider, av vilken 

kampanjer med produkter för olika årstider utgör omkring 75 %. Vår och sommar är de 

mest framträdande årstiderna. 1900-talets första decennium upptar flest 

kampanjannonser, medan kampanjtemana är endast två, julkampanjer och årstider. 

Kampanjerna gäller främst nyttoprodukter, också i anslutning till helger: Vackra och 

praktiska Julgåfvor hos G. F. Stockmann Porslin- och Glasartiklar, Hushållsartiklar, 

Kokkärl, Kristaller, Vas--- (1902).   

Kampanjerna för inhemskt är få, t.ex.: Finska Veckan (1912) eller Inhemskt (1932). 

Kampanjer för utländskt förekommer inte förrän i annonserna från 1952: 

Specialförsäljning. England har levererat till oss praktiska, billiga babybyxor av 

gummi 95:-, Frankrike plastborddukar i dekorativa mönster--- och Schweiz kommer 

med en nyhet: regn och duschhuvor 170:- (1952). I början på 1980-talet annonseras: 

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 Totalt

Kategori

Helger och årstider 2 2 6 5 2 2 2 3 24

Evenemang 3 1 1 1 1 7

Måttdagar och skräddarsytt 1 1 1 1 1 1 6

Inhemskt 1 1 1 3

Utländskt 1 1 3 2 2 9

Livsmedel 1 1 1 1 4

Städdagar och Köksdagar 1 2 1 4

Textilier 2 1 1 1 1 6

Kundgrupp (damer, herrar, barn) 1 1 2 4 1 9

Stamkundsdagar/Stamkundsvecka 2 1 3

Väljkonto 1 1

Specialerbjudanden 1 6 2 3 4 2 2 1 21

Sport o fritid 2 1 1 2 1 7

Hälsa och välmående 2 2

Stockmanns specialkampanjer 1 1 1 1 4

Jubileumsår 1 1 1 3

Diverse 1 2 1 1 5

Totalt 2 2 5 22 5 14 6 17 19 17 9 118
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Österlandet kom till Stockmann (1982) och Det internationella modet hos Stockmann 

(1982). Kampanjen för österländerna upptar orientaliska produkter och också många 

evenemang, bl.a. indisk tedemonstration, demonstrationer av ikebana-

blomsteruppsättning samt origami-pappersvikning: IKEBANA japansk 

blomsteruppsättning demonstreras av Machiko Yamada på 

hemprydnadsavdelningen--- samt ORIGAMI japansk pappersvikningskonst 

demonstreras av Machiko Yamada på hemprydnadsavdelningen--- (1982).  

En helsidesannons i storlek A 5, från år 1992 för kampanjen ¡Viva Iberia!, som upptar 

produkter från Iberiska halvön, bjuder på upplevelse såväl i form av evenemang som 

smakprov: En sevillana-grupp dansar runt om i varuhuset. Får det vara en nejlika och 

en liten smakbit? 

I en kampanjannons för internationellt mode konstateras i ingressen: Stockmann, det 

stora modehuset, följer det internationella modets svängningar. Våra kontinentala 

nyheter, märkesvaror från kända utländska tillverkare, är i hög klass och i elegant 

design och utförande (1982). Produkterna är uppräknade i fotografier, och 

argumenteringen är rationell med angivande av bl.a. modell, kvalitet och pris: RIETTA-

klänning från Italien. En vacker modell med modern snedknäppning. Kjoldelen är 

fodrad i rött eller i ljus nougat, smala ränder i vitt, acetat/siden 570,- (1982). 

Kampanjerna i kategorin Specialerbjudanden har stor spridning. Både i början och i 

slutet av den studerade perioden är produkten i fokus, den kommunikativa processen är 

konstaterande, och argumenteringen är rationell, främst prisanknuten eller anknuten till 

tillgänglighet. Specialerbjudanden upptar en reaannons så tidigt som på 1910-talet: 

Inventurrealisation. Vid inventuren utmönstrade artiklar såsom Kaffe- och Tekoppar, 

Kaffeserviser, Tillbringare---(1912). På 1930-talet kallas rea billighetsförsäljning eller 

billighetsmarknad: Ännu denna vecka Billighetsförsäljning i 3 vån. med varor från 

olika avdelningar (1932). På 1970-talet framhävs det stora urvalet reavaror och varornas 

höga kvalitet, båda rationella argument: Rea. I dag kl. 9 börjar vår fyndrea. Fem 

våningar med kvalitetsvaror--- (1972). Kampanjerna i kategorin Specialerbjudanden 

från 1970-talet upptar utöver reaannonser också en kampanj under rubriken Billigt för 

oss – billigt för er med bruksföremål i glas och porslin samt handdukar och dukar som 

Stockmann köpt in billigt och säljer ut till ett förmånligt pris.  

Karaktären av rubrikerna i reaannonserna från 1990- och 2000-talets första decennium 

avviker från tidigare decennier. Rubriken vädjar till det emotionella och brödtext i 
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egentlig mening saknas. De annonserade varorna är uppräknade och argumenteringen 

är rationell: tillgänglighet, pris och urval. I rubriken vädjas genom att väcka nyfikenhet 

och att framlägga, att rean är något alla känner till och inte vill gå miste om: Rean som 

hela stan väntat på börjar i morgon kl. 9.00---(1992). I annonserna från 2000-talets 

första decennium tar sig rubriken bl.a. formen Stans mest efterlängtade rea (2002). 

Rean är ett gemensamt evenemang, något som alla tar del av. Karaktären av vädjan kan 

jämföras med den för evenemanget Galna Dagar. 

Specialerbjudanden omfattar också kampanjer som sträcker sig över en längre period.  

De är uppbyggda enligt ett gemensamt mönster och bildar en annonsserie. I annonserna 

från 1932 gäller kampanjen extra billiga zonen: Besök ”extra billiga zonen” i 3 vån. hos 

Stockmanns (1932). I annonserna från 1982 förs en priskampanj under rubriken Spara 

redan i början av veckan: Spara redan i början av veckan. Förmånlig vardagsmat, 

kulinariska läckerheter och specialiteter ur landets största sortiment. I en annonsserie 

från 1992 förs en kampanj under rubriken Heta tips (Bilaga 10). I varje annons finns 

mellan fyra och sju till karaktären olika produkter och ett fotografi på varje produkt: 

Heta tips 17 – 22.2 Secrets overall 60 - 90 cm 75,-, Citizen väckarklocka 45, Vårbasker, 

9 modefärger 35,-, TDK HS 180 videoband 33,-, Skidpåse för ett par skidor 65,- för två 

par 65,-. Från Delikatessen hela veckan: Amsterdam goudaost 49,-/kg. (1992). 

Erbjudandena i kampanjen Heta tips gäller en vecka åt gången, och kampanjen pågår i 

flera månader.  I kampanjen är vädjan informativ och de centrala argumenten rationella, 

dvs. tillgänglighet, pris, storlek, färg och bruksändamål. Rubriken vädjar emellertid till 

det emotionella och lockar till att ta del av vad som annonseras. 

Som tidigare konstaterats sker en övergång från förhärskande textuell kommunikation 

till visuell på 1970-talet. Också i fråga om kampanjprodukter är 1970-talet vågbrytare. 

Kampanjerna gäller produkter som inte tidigare annonserats i större omfattning, bl.a. 

livsmedel.  Den första kampanjannonsen för livsmedel gäller djupfrysta varor och är från 

år 1972, då djupfrysta varor är något nytt: Från i morgon är vi djupfrysta hela veckan! 

Vi slår ett slag för god hushållning. För rationell och rolig kostplanering med 

snabbtillredda, läckra och ekonomiska frysta varor. Kom nu på lärorika matronder! 

(1972). Kampanjen omfattar också demonstrationer: Demonstrationstillfällen: må, ti 

Paulig demonstrerar nya frysta soppor, ons, to Jalostajas nya frysta rätter, fre Valio 

föreslår hur glass också kan anrättas. Kom och inspirera Er kulinariska matfantasi. 

Och utnyttja veckans specialerbjudanden! (1972). Argumenteringen är framför allt den 

för 1970-talet karaktäristiska, rationella och upplysande: lärorika matronder och 
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anrättande av glass. Också emotionella element finns emellertid i beskrivningen av 

kostplaneringen som rolig och i uppmaningen Kom och inspirera Er kulinariska 

matfantasi.  

Under de sista studerade decennierna är också kampanjannonsernas uppbyggnad 

tudelad som de studerade annonsernas överlag, vilket innebär, att information om 

exempelvis pris, kvalitet och färg, framläggs efter en ingress i vilken produkterna 

presenteras inom ramen för en symbolisk kommunikativ process med främst emotionell 

argumentering: Läcker mat för vardag och fest. Kom till Stockmann när du längtar 

efter mustiga smaksensationer, lätta frestelser och sällsynta delikatesser. Vi har 

matvaror och ingredienser som lockar alla läckergommar. Kom och smaka på 

specialiteter från olika länder, inspireras av nya recept och produkter! (1982).   

Livsmedelskampanjerna från slutet av det studerade seklet kan beskrivas som 

evenemang, vilka utöver upplevelser erbjuder varor och tjänster. Annonsbudskapet 

riktas till individer med individuell smak och individuella önskemål. En kampanjannons 

för utländska livsmedel från 2002 vädjar såväl i rubriken som i brödtextens 

argumentering inom ramen för en symbolisk kommunikativ process till alla sinnen: Por 

favor! Latinomat, en fest för alla sinnen. Nu fylls Delikatessen och Argoshallen av 

latinokökets oemotståndliga smaker och dofter: tex mex, barbeque och tapas, por 

favor! (2002). Också i denna kampanj är upplevelsen i fokus både i argumenteringen 

och i den kommunikativa processen. Ingressen uppföljs av uppräkning av de 

annonserade produkterna tillförda rationell information om bl.a. pris. 

Livsmedelskampanjerna med fokus på välmående och självförverkligande faller inom 

ramen för kategorin Hälsa och välmående: Njut av tillvaron – och lättare kost (1982). 

Omsorg om en själv med stöd av något nytt och unikt framhävs i Weight Watchers-

kampanjerna från 1992: För första gången i Finland! Lätta delikatesser i 

Helsingforsvaruhusets 6 våning 20 - 29.2. För första gången i Finland – endast hos 

Stockmann. Fantastisk nyhet: Weight Watchers läckra viktväktar-portioner!--- (1992). 

Vädjan i båda är transformativ: lätt kost respektive viktväktarprodukter gör det möjligt 

att värna om hälsan och njuta av livet. Livsmedel med hälsoeffekter eller funktionella 

livsmedel faller som produkter inom ramen för kategorin livsmedel, men de antyder 

mycket mer. De innebär njutning, individuellt välmående och självtransformation, vilka 

alla är element i reklam av livsstilsformatet. 
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Kampanjer som erbjuder framför allt upplevelser är frekventa under de två sista 

studerade decennierna. Kampanjen ¡Viva Iberia! från 1990-talet har Spanien och 

Portugal som ledmotiv. Kampanjen ¡Vive la Vida! Lev livet. från början av 2000-talet 

omfattar konfektion, skor och accessoarer från Latinamerika, men framför allt vädjas 

genom evenemang.  Varorna från Latinamerika presenteras inom ramen för visning med 

strandmode, en utställning av spansk konst, servering av paella, dans och sång och 

demonstrationer: ¡Vive la Vida! Lev livet. Alla Stockmanns varuhus har 

latinoevenemang hela denna månad. Kom och se våra modevisningar och njut av 

Tapasbarernas utbud till rytmerna av latinomusik (2002). Kampanjerna fokuserar på 

upplevelse, njutning och välbefinnande, som uppnås genom de annonserade 

produkterna och hänför sig till livsstil.  

Kampanjerna från 1970-talet upptar flest tjänster i anknytning till de annonserade 

kampanjprodukterna: demonstration, experthjälp, konsulenttjänster eller rådgivning: 

´Rätta knep’ Instruktiv sömnads- och handarbetsrådgivning eller: Figurplagg denna 

vecka. Tänk först och handla sedan – också då det gäller figurplagg. Det är temat för 

vår informativa vecka. Möt upp alla intresserade damer! Låt erfarna och välkända 

experten fru Kjerstin Kjellberg hjälpa Er att välja rätt (1972). I kampanjerna verkar 

tjänster framför allt som stöd i argumenteringen för fysiska produkter. Argumenteringen 

är rationell och den kommunikativa processen informerande. Detta tar sig uttryck i 

beteckningarna för kampanjveckorna och också i tjänsternas karaktär: Informativa 

veckan respektive Instruktiv sömnads- och handarbetsrådgivning (1972). Den för 1970-

talet karaktäristiska informerande kommunikativa processen och rationella 

argumenteringen kan avläsas i kampanjannonserna.  

Startskottet för nya koncept med kundrelationen i fokus avfyras i annonserna för 

Stockmanns avbetalningscentral från år 1962: Bekväm betalning genom vår 

avbetalningscentral (1962) och möjlighet till betalning på basis av Stockmann-

kontraktet: Bekväm betalning med Stockmann-kontrakt (1962), vilka båda banar väg 

för två helt nya produkter, Väljkonto och stamkundskonceptet, till vilket Stockmann är 

föregångare i Finland. Sarantola-Weiss (2012:291) framlägger att Väljkonto tas i bruk år 

1967. Kampanjen för Väljkonto – konceptet syns i de studerade annonserna från år 1972 

som en slogan i slutet av annonsen. Vädjan i kampanjen framhäver det bekväma i 

betalningssättet kombinerat med Stockmanns omfattande urval som Väljkonto ger 

tillgång till, exempelvis: Allt för heminredning. Bekvämt på väljkonto 

(hushållsmaskiner, möbler), Varuhuset med urval – Sköna former på väljkonto 
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(figurplagg, damunderkläder), Köp djupfryst på väljkonto (livsmedel), Senaste 

skönhetsnytt hos oss. Köp kosmetika bekvämt på väljkonto (kosmetik) eller Vackert på 

väljkonto (Almedahls borddukar). 

Kategorin Stockmanns specialkampanjer omfattar Stockmann-dagar och 

Stamkundsdagar/Stamkundsvecka.   Kategorin är liten, men den är av stor betydelse i 

och med att koncepten i den bidrar konkret till utvecklingen mot en ny slags starkare 

relation mellan Stockmann och kunden, stamkundskonceptet. Enligt Sarantola-Weiss 

(2012:288) firas Stockmann-dagen för första gången år 1968 och därefter varje år ända 

fram till 1980-talet.  Stockmann-dagen är ett prisanknutet koncept. Under rubriken 

Stockmann-dagar 3 - 6.3 från år 1982 annonseras varor av olika slag till förmånligt pris: 

Fyra förmånliga inköpsdagar (1982).  

Stockmanns stamkundskoncept introducerades år 1986. Inom ramen för konceptet 

erbjuder Stockmann stamkunderna förmåner som omfattar såväl tjänster som fysiska 

produkter. I stamkundskampanjen från år 1992 firas samtidigt såväl stamkunden som 

Stockmanns 130-årsjubileum. I en annonsserie med stamkunden som målgrupp utgörs 

den gemensamma rubriken för annonserna FÖR STAMKUNDER (Bilaga 11). Därtill har 

varje annons en egen rubrik, exempelvis I dag kl. 12 – 18 stamkundsförmåner! 

Förmånerna gäller olika produkter, som presenteras i fotografier. Produkterna är 

märkesvaror med pris, storlek, konstruktion och material angivna. Annonserna är 

informativa med rationell argumentering. Genom att utnyttja förmånerna drar 

stamkunderna nytta av att vara lojala kunder. För Stockmann innebär 

stamkundsprogrammet en utmärkt möjlighet att följa upp kundernas uppköp, såväl de 

spenderade beloppen som karaktären av inköpta varor och utnyttjade tjänster. Detta gör 

i sin tur möjligt för Stockmann att skräddarsy tjänster för sina kunder och erbjuda 

produkter som kunderna önskar. 

Konceptet Galna Dagar introduceras samma år som stamkundskonceptet, dvs. år 1986. 

Galna Dagar utgår från att erbjuda upplevelser vid sidan om förmånliga produkter. 

Formuleringen kunde väl vara omvänd, dvs. att Galna Dagar erbjuder produkter vid 

sidan om upplevelser. Betecknande för alla Galna Dagar-annonser är en kort ingress i 

form av en symbolisk kommunikativ process med emotionell argumentering samt 

uppräkning av produkter i form av teckningar jämte prisuppgifter. Kampanjen för 

konceptet Galna Dagar såväl år 1992 som 2002 omfattar annonsering i förväg och 

därefter dagligen i en annonsserie under de fem dagar kampanjen pågår. För att väcka 

intresse och nyfikenhet och framkalla förväntan framläggs i förhandsannonseringen 
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bl.a.: I morgon! Dessa och hundratals andra avslöjanden i morgon kl. 9.00 (1992), 

Galna Dagar En ny dag. Nya varor! (1992) eller Galna Dagar Slutliga avslöjanden! 

Gäller till kl. 18. Därefter är allt förbi! (1992). 

Annonserna för Galna Dagar från 2000-talet utgör likaså en serie med intresseväckande 

information om det kommande evenemanget och därefter varje dag en annons med nya 

erbjudanden: Galet i antågande onsdag till lördag. Varje dag högar med nytt! 

Införskaffade bara för de Galna dagarna. Varje morron från kl. 8 (2002). I 

annonserna, då evenemanget pågår annonseras bl.a.: Ta en Galen färdriktning i dag 

från kl. 8 (2002) och Kurva till höger, kurva till vänster, låt farten tjusa--- Vid 

raksträckans slut finns de bästa fynden. (2002) samt Öka hastigheten--- Gör en U-

sväng och skynda på uppköp. (2002).  

Uppläggningen av Galna Dagar-annonserna påminner om annonserna från 1900-talets 

början. Gemensamt är en omfattande uppräkning av annonserade varor, dvs. uppgift om 

varornas tillgänglighet. Skillnaderna är likväl betydande. Galna Dagar-annonserna är 

illustrerade och den annonserade produktens pris är alltid angivet. De emotionella 

elementen i annonserna för Galna Dagar tar sig uttryck i annonsingressen, i vilken Galna 

Dagar beskrivs som ett evenemang, en upplevelse, något för envar att ta del av. 

Förändringarna i såväl sättet att sälja som motiven till att köpa – och därmed karaktären 

av argumenteringen i annonserna – tar sig väl uttryck i det för Stockmann särpräglande 

konceptet Galna Dagar. Som Honko (1995) konstaterar, är Galna Dagar inte en 

priskampanj, utan ett strategiskt koncept. 

4.6.1  Sammanfattning: kampanjer och teman 

De annonserade varorna i kampanjerna omfattar varuhusets hela utbud under 

respektive tidpunkt, vilket innebär att kampanjprodukterna förändras i takt med 

varuutbudet överlag.  I början av 1900-talet gäller textilier för hushållet, tyger, lakan och 

handdukar. I slutet av den studerade perioden omfattar kampanjerna främst mode, 

skönhet och livsmedel.  Förändringarna i samhället och internationaliseringen syns i 

kampanjerna. Under 1900-talets första decennier gäller kampanjerna inhemska 

produkter, medan kampanjerna i slutet av den studerade perioden omfattar utländska 

produkter, såväl mode som livsmedel.  

Under senare delen av 1900-talets andra hälft förs kampanjer för produkter som är 

avsedda att bygga en relation mellan varuhuset och kunden, väljkonto och 

stamkundskonceptet. I förändringarna såväl i kampanjtemana som i karaktären av 
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argumenteringen och den kommunikativa processen kan avläsas förändringar i 

marknadsföringstänkande. Kampanjtemana byggs ut från kampanjer med produkten, 

dess tillgänglighet och egenskaper i fokus till kampanjer som byggs upp kring 

upplevelser, evenemang och jippon.  

Förekomsten och karaktären av kampanjerna beskriver utvecklingen av 

marknadsföringstänkandet i de studerade annonserna överlag. Utvecklingen kan 

sammanfattas som en utveckling från kampanjer med produkten i sig och dess 

tillgänglighet i fokus via priskampanjer till kampanjer med en mera emotionell relation 

mellan produkt och kund i fokus, grupptillhörighet, individualitet och upplevelse som 

teman. I följande kapitel presenteras studiens nyckelresultat, kontribution, 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 
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5 NYCKELRESULTAT OCH KONKLUSIONER 

I studien har utvecklingen av marknadsföringstänkande och reklam i Finland 

analyserats genom de textuella och visuella uttryck dessa tar sig i varuhuset Stockmanns 

tidningsannonsering under perioden 1902 (1900) – 2002.  Studien gäller fenomen som 

kan avläsas i annonserna, inte annonserna i sig. Intresset för studien väcktes av den 

klyfta jag upplevt existera mellan studier av språket i reklamen och studier av reklam 

som en del av marknadsföring, dvs. avsaknaden av forskning som binder samman 

textuella element i reklamen och marknadsföringstänkande. Avsikten var att överbygga 

klyftan mellan textuella uttryck i reklamen och teori inom marknadsföring. 

Tidigare studier i reklamspråk är antingen deskriptiva med fokus på förekomsten och 

karaktären av språkliga uttryck och strukturer i reklam eller semantiska med fokus på 

reklamens effekter eller effektivitet. Emellertid anknyter studierna inte det språkliga till 

den disciplin det reflekterar, marknadsföringstänkande. Min studie bidrar till att binda 

samman det språkliga i annonserna, dvs. elementen i reklam som en del av 

marknadsföring, och marknadsföringstänkande. 

Som jag i inledningen till studien framlägger, är mera omfattande studier av reklamens 

och marknadsföringens historia överlag få. Longitudinella, tidsmässigt omfattande 

studier av reklam och marknadsföring saknas. Schwarzkopf (2011:538-539) framhåller 

att intresset för historisk forskning i tryckt reklam var stort kring millennieskiftet 2000, 

men har minskat sedan dess. Studierna från millennieskiftet är emellertid främst 

semantiska och handlar om annonsernas effekt eller effektivitet. Min studie gäller 

annonserna i sig, vad de är, inte vad de gör. Studien gäller således det denotativa som 

uttryck för utvecklingen inom reklam och marknadsföringstänkande. 

Bearbetandet och analysen av annonsmaterialet har varit både arbetsdrygt och 

tidskrävande, men samtidigt intressant och givande. Annonserna omfattar ett sekel och 

gäller en och samma annonsör, Stockmanns varuhus, som är pionjär inom reklam och 

marknadsföring i Finland och en institution inom den finländska detaljhandeln sedan 

ett och ett halvt sekel. Detta har inneburit en unik möjlighet till insyn i såväl utvecklingen 

av relationen mellan tryckt reklam och marknadsföringstänkande som förändringar i 

produkternas roll och betydelse för konsumenten.   

Syftet med studien var att i ljuset av Stockmanns tryckta tidningsannonser utforska och 

belysa utvecklingen av marknadsföringstänkande och reklam som en del därav i Finland 

under ett sekel, 1902 (1900) - 2000 (2002). För att besvara forskningsfrågan, hur 
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Stockmanns tidningsannonser reflekterar förändringar i marknadsföringstänkande i 

Finland under perioden 1902 (1900) – 2002, studerades 1226 olika annonser från 

perioden 1902 (1900) – 2002 med innehållsanalys och periodisering som metoder. 

Resultaten av analyserna avvägdes mot teori inom marknadsföring. 

Annonserade produkter, varor och tjänster, studerades med fokus på produktens 

betydelse för kunden eller konsumenten. Förändringarna i produkternas roll och 

betydelse för kunden är nyckelkonceptet i Leiss et als (2005) periodisering av reklam och 

marknadsföring, som är en central teoretisk referensram i studien. Studien av vädjan, 

produktattributen och den kommunikativa processen samt argumenteringen inom den, 

anknyter såväl till de annonserade produkternas roll och betydelse som till karaktären 

av fokus i marknadsföringstänkande, produkt- respektive kundorientering. 

Annonserna studerades med hjälp av variabler som dels framlagts av tidigare forskare, 

dels genererats av mig för analys av materialet. Valet av variabler och definitionen av 

deras karaktär baserar på tidigare forskares kriterier för rationella (Resnik & Stern, 1977) 

respektive emotionella (Srivastava & Sharma, 2008; Okigbo, 2005) variabler i ett 

meddelande samt karaktären av argumenteringen inom ramen för den kommunikativa 

processen (Turley, 1997; Moriarty, 1987; Pollay, 1984).  

Analysen gjordes inom tre teoretiska referensramar i vilka utvecklingen av 

marknadsföringstänkande kan avläsas, skolbildning inom marknadsföring (Shaw et al., 

2005; Wilkie & Moore, 2003; Sheth et al., 1988), definition av marknadsföring (AMA, 

2007, 2004, 1985, 1960, 1948; Calonius, 1986; Grönroos, 2006, 1989; Gummesson, 

1998;  Kotler, 1991) samt periodisering av marknadsföring och reklam (Leiss et al., 2018, 

2005, 1990, 1986, Heinonen et al., 2001). Inom ramen för Leiss et als (2005) 

periodisering fokuserade jag i analysen på de från Leiss et als periodisering härledda 

reklamens basformat samt elementen i de metaforisk-emotionella temana och 

produkternas kulturella ram i basformaten. I och med att studien är historiskt förankrad 

innebär den, med hänvisning till bl.a. Savitt (1980, framför allt deskriptivt och kvalitativt 

perspektiv.  

De i studien använda metoderna, innehållsanalys och periodisering är etablerade och 

allmänt godtagna, och lämpar sig enligt min mening väl för en historisk studie som 

denna. Metoderna möjliggör en komparativ analys av kvantitativa variabler under olika 

decennier och en därpå följande kvalitativ tolkning. I innehållsanalysen utnyttjar jag av 

tidigare forskare framlagda variabler samt av mig från materialet genererade variabler. 
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Genom periodisering av uttryck för marknadsföringstänkande i reklamen, språkliga och 

visuella element i annonserna, binds förändringar i marknadsföringspraxis samman 

med förändringar i teori inom marknadsföring.  

I det följande sammanfattas resultaten av studien. Först framläggs resultaten av 

analysen av de annonserade produkterna och därefter resultaten av analysen av vädjan. 

Avslutningsvis diskuteras studiens kontribution och framläggs förslag till fortsatt 

forskning. 

5.1 Annonserade produkter som avspeglare av marknadsföringstänkande 

Av studien framgår att det totala antalet annonserade varor minskar från början av det 

studerade seklet mot slutet av seklet. Dels kommer nya varor ut på marknaden, dels antar 

tidigare annonserade varor nya roller vid sidan om de gamla. Enligt min mening 

avspeglar de annonserade varorna utöver sin tid och det omgivande samhället, en 

förändring i varornas roll och betydelse för konsumenten eller kunden till mera 

mångfasetterad. I tabell 50 framläggs tyngdpunkterna i annonseringen i de största 

varukategorierna.  
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 Tyngdpunkter i karaktären av annonserade varor 
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I tabellen kan avläsas att annonseringen av varor med framför allt rationell nyttofunktion 

är frekventast under 1900-talets första decennier, medan vikten i annonseringen av 

varor som tillgodoser också andra än nyttobehov ligger i slutet av det studerade seklet. I 

början av 1900-talet gäller reklamen framför allt hushållsartiklar och -maskiner, artiklar 

för fastighet och byggande, textilier och tyger. Under senare delen av den studerade 

perioden annonseras bl.a. konserver, djupfryst, färdigmat och hälsoprodukter samt 

skönhetsprodukter. 

Utvecklingen av karaktären av de annonserade varorna reflekterar 

samhällsförändringen från självhushållning till ett konsumtionssamhälle med allt mer 

utrymme för varor med andra funktioner än nytta, bl.a. nöje, njutning och 

självförverkligande. Som både Kortti (2003) och Bartels (1976) framhäver är reklamen 

beroende av läget i samhället, vilket kan avläsas också i karaktären av de annonserade 

varorna under olika decennier.  

Från början av 1940-talet reflekteras i annonserna samhällsläget, krigstiden och 

efterkrigstiden, särskilt i annonseringen av substitutprodukter, bl.a. koklådor i stället för 

kittlar för att spara energi, träskor samt pappersvästar. Tillgängligheten av varor är 

begränsad, och annonserna omfattar främst nyttoprodukter. Heinonen et al. (2001:134) 

framlägger att hushållen på 1950-talet började skaffa dammsugare, kylskåp, 

tvättmaskiner och små eldrivna hushållsmaskiner. I det studerade materialet 

förekommer annonser för dylika artiklar inte förrän på 1960-talet, då elapparater och 

elektronik för hushållen, tv, transistorradio, stereoanläggningar och elsymaskiner 

annonseras för första gången. I annonserna från 1970-talet framåt syns 

konsumtionssamhällets mångsidiga utbud från eldrivna kaffebryggare och diskmaskiner 

till konfektion och kosmetik.  

Det under första hälften av seklet dominerande utbudet av damkläder byggs på 1950-

talet ut till herr- och barnkläder. I de annonserade varorna från 1960-talet kan avläsas 

tecken på den spirande ungdomskulturen, framför allt inom konfektion. Bl.a. blazer, 

ulstrar och kjolar - tillförda varumärke - annonseras med ungdomar som explicit 

målgrupp. I större omfattning annonseras ungdomskläder inte förrän på 1970-talet, då 

ungdomskulturens uppkomst syns också i annonseringen av andra varor med ungdomar 

som målgrupp.  1970-talet utgör en brytningspunkt för annonsering av ungdomskläder, 

medan 1950-talet är en brytningspunkt för annonsering av fritidskläder.  
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Sportartiklar annonseras frekvent under de första studerade decennierna. Till skillnad 

från annonser för sportartiklar från senare decennier gäller de tidiga annonserna framför 

allt sportredskap för utomhusgrenar, medan annonserna senare upptar främst 

sportklädsel för inomhusgrenar, alltid tillförd varumärke. Av detta att döma vinner 

kläder terräng i att uttrycka något om deras bärare också i sportsammanhang.  

I och med förändringarna i samhället ökar möjligheterna till och betydelsen av fritid 

fr.o.m. 1900-talets andra hälft. I slutet av den studerade perioden annonseras dels varor 

för fritid, dels varor som bidrar till fritid, bl.a. livsmedel såsom konserver, djupfryst och 

färdigmat. Karaktären av de annonserade produkternas roll för kunden eller 

konsumenten förskjuts från nytta till tidsbesparing, njutning och självförverkligande. 

Tydligast är förändringen i kategorierna Livsmedel och Hygien, skönhet samt Tjänster.  

I större omfattning annonseras livsmedel inte förrän från 1970-talet framåt. De få 

livsmedelsannonserna från 1950-talet upptar kaffe, sötsaker och bakverk. Också 

kolonialvaror och konserver annonseras. Dessa avspeglar framför allt den småningom 

högre levnadsstandarden och också globaliseringen. Djupfryst och färdigmat samt 

snacks annonseras från 1970-talet framåt, hälsokost- och lättprodukter fr.o.m. 1980-

talet. Till karaktären representerar färdigmat och snacks ökad fritid, bekvämhet och 

njutning, medan hälsokost och lättprodukter står för bl.a. individualitet, personlig 

omsorg och självförverkligande eller självtransformation. Dessa element karaktäriserar 

de metaforisk-emotionella temana såväl i Leiss et als (2005) som i Heinonen et als 

(2001) periodisering av reklamens basformat från 1970-talet framåt. I slutet av den 

studerade perioden kompletteras livsmedlens rationella nyttofunktion som näring och 

föda med emotionella funktioner, njutning, välbehag och uttryck för livsstil.  

I kategorin Hygien, skönhet annonseras varor under hela den studerade perioden. I 

början av 1900-talet ingår i kategorin hygienprodukter tvål, byktvål, rakcreme och 

raksuddar, vilka alla har en nyttofunktion. I slutet av den studerade perioden har varor 

inom denna kategori inte längre primärt en nyttofunktion, t.ex. tvål för rengöring, utan 

de ger konsumenten möjlighet att uttrycka personlighet och bidrar till 

självförverkligande och självtransformation. I större omfattning annonseras 

skönhetsprodukter inte förrän på 1970-talet, trots att enstaka annonser för kosmetik 

förekommer redan på 1950-talet.  

Heinonen et al. (2001) konstaterar att kläder, livsmedel och hushållsartiklar är de mest 

annonserade produktgrupperna på 1990-talet i Finlands största dagstidning Helsingin 
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Sanomat. Resultaten av min studie av frekvensen av annonser för kläder och livsmedel 

sammanfaller med Heinonen et als resultat. Antalet annonser för hushållsartiklar är 

däremot litet under de sista studerade decennierna. Detta kan bero på att alla annonser, 

som under de sista studerade decennierna förekommer på finska i Helsingin Sanomat, 

inte finns på svenska i Hufvudstadsbladet. Heinonen et al. tar inte upp annonseringen 

av kosmetika, vars annonsering i det studerade materialet är frekventast från 1970-talet 

framåt. 

Inverkan av förändringar i de ekonomiska och kulturella förhållandena, framför allt 

globaliseringen, kan avläsas i de annonserade varorna. Varorna fram till mitten av 1900-

talet är främst inhemska, varefter utbudet av utländska varor ökar kraftigt. Som också 

Heinonen (1999) konstaterar, sammanflätas ekonomiska, sociala och kulturella aspekter 

i reklamen. Till detta anknyter bl.a. Nevett et als (1994) konstaterande, att den historiska 

kontexten under olika tider skall beaktas i studien av marknadsföringstänkandets 

historia. Också Bartels (1976) framhäver marknadsföringens utveckling under 1900-

talet som resultat av omständigheterna, och Kortti (2003) konstaterar att 

samhällsförändring, social och teknologisk förändring tar sig uttryck i reklamen. Detta 

syns i de studerade annonserna i karaktären av annonserade varor under olika 

decennier. 

Karaktären av de annonserade varorna reflekterar Heinonen et als (2001) periodisering 

av den finländska samhällsutvecklingen ur konsumtionsperspektiv. I denna framläggs 

att privatkonsumtionen fördubblas och ungdomskulturen gör sitt intåg under perioden 

1955 - 1975. Ofta är den explicita målgruppen i annonserna emellertid kvinnor, också i 

annonser för kläder för män eller barn. Detta gäller de studerade annonserna ända fram 

till 1950-talet. Som tidigare konstaterats, ställer redan Parlin (1912) kvinnan i en central 

roll i indelningen av produkter i tre kategorier av vilka en är produkter som kvinnan har 

i sitt bakhuvud.  Enligt min mening omfattar dessa också produkter som kvinnan vet 

eller anser, att man eller barn har behov av. 

Antalet annonserade varor är som störst i början av 1900-talet, medan antalet tjänster 

är som störst i slutet av den studerade perioden. Likväl är antalet annonserade tjänster 

allt som allt litet. I tabell 51 framläggs övergångar i karaktären av tjänster i annonserna. 

Tidpunkterna avser decenniet, då en icke tidigare annonserad tjänst börjar annonseras i 

större omfattning.  
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 Övergångar i karaktären av annonserade tjänster 

1902 (1900) - 1952 - 1962 - 1972 - 

Något 
åtgärdas/utförs 
för kunden 

Demonstration, 
presentation, 
rådgivning 

Betalservice > 
(relation) 
Rådgivning 

Upplevelse, 
evenemang 
Demonstration 

 

Enstaka annonser med tjänster i syfte att erbjuda kunden något som stärker den 

emotionella kundupplevelsen förekommer så tidigt som på 1920-talet i kafétjänster. På 

1930-talet annonseras evenemang som modevisningar och kaffekonserter, vilka bidrar 

till en positiv kundupplevelse och tillför varuhusbesöket mervärde. Mot slutet av 1900-

talet omfattar annonserna i regel tjänster, ofta i anknytning till annonserade varor.  

Trots att tjänster annonseras under hela det studerade seklet, och trots att antalet 

annonserade tjänster är litet, kan en trend i karaktären av tjänster iakttas. Tjänster med 

vilka något konkret åtgärdas för kunden, exempelvis reparation av en matta eller förvar 

av vinterkläder, byggs ut till att omfatta något mera abstrakt och emotionellt, upplevelser 

av olika slag. Kundupplevelsen framhävs allt kraftigare mot slutet av den studerade 

perioden, då evenemang av upplevelsekaraktär annonseras under alla decennier fr.o.m. 

1970-talet. Kundupplevelse är särskilt betecknande för evenemanget Galna Dagar, som 

infördes år 1986, och som sedan år 1987 ordnats två gånger om året. Kärnan i Galna 

Dagar-konceptet går ut på att ”det är roligt shoppa”. Tanken innebär en upplevelse i 

vilken olika emotioner smälter samman: spänning, nyfikenhet, överraskning, glädje och 

skoj.  

Begreppet relationstänkande i marknadsföring, som introducerades på 1980-talet 

(Bartels, 1983), tar sig uttryck i de annonserade tjänsterna i uppkomsten av nya koncept 

i syfte att bygga en relation till kunden. Stockmanns stamkundsprogram är ett första steg 

i relationstänkandet. De tidigare starkare till fysiska varor bundna föregångarna 

Stockmann-kontraktet och Väljkonto-konceptet, utmynnar år 1986 i ett 

stamkundsprogram, som omfattar såväl tjänster av varierande karaktär som ekonomiska 

förmåner. 

Förändringarna i karaktären av tjänster under det studerade seklet tolkar jag som en 

utveckling mot en allt starkare insikt om kundens betydelse i marknadsföringen och 

därmed beaktande av kundens önskemål. Detta innebär en utveckling från produktfokus 

mot kundfokus. 
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5.2 Vädjan i annonserna som avspeglare av marknadsföringstänkande 

I karaktären av vädjan i annonserna kan avläsas tre olika aspekter inom 

marknadsföringstänkandet: produkt- respektive kundfokus, produktens roll för 

konsumenten eller kunden samt inverkan av kontexten, dvs. läget i samhället. Alla dessa 

är inbördes anknutna till varandra. 

Karaktären av vädjan byggs upp av karaktären av produktattribut samt kommunikativ 

process och argumentering inom den. Utvecklingen av dessa sammanfattas i det 

följande. 

5.2.1 Produktattribut i vädjan  

I annonserna från 1900-talets första decennier avspeglas det produktorienterade 

tänkesättet inom marknadsföring i rationella deskriptiva produktattribut, exempelvis 

beteckning för produktens ursprung, material eller tillgänglighet. Avsaknad av 

produktattribut och uppräkning av produkter innebär rationell information om 

tillgänglighet.   

Frekvensen av rationella produktattribut i annonserna är genomgående betydligt högre 

än frekvensen av emotionella i både rubrikerna och brödtexterna, såväl totalt sett som 

betraktat under respektive decennium. Jag tolkar det som uttryck för produktfokus. 

Under senare hälften av den studerade perioden tillförs emotionella produktattribut 

också produkter som tidigare tillförts enbart rationella produktattribut, exempelvis 

hushållsartiklar. Detta betecknar enligt min mening en förskjutning mot kundfokus. Det 

totala antalet produktattribut, som också det stora antalet emotionella produktattribut, 

är som störst i annonserna från 1950- och 1980-talet. 

Förändringarna i karaktären och förekomsten av produktattribut, förutom varumärke, i 

de studerade annonserna kan indelas i fyra perioder, vilka framgår av tabell 52.  

 Produktattributens frekvens och karaktär 

 

I och med det större utbudet av varor från 1950-talet framåt får kunden större 

möjligheter att välja mellan till kvalitet och funktion likvärdiga varor, vilket för sin del 

framkallar behov av nytänkande i marknadsföring. Nytänkandet tar sig i annonserna 

1900 - 1920 1930  - 1940 1950 - 1980 1990 - 2000

Produktattribut Få Frekventa Frekventa Få

Rationella Rationella Emotionella, fantasifulla Rationella

Rationella
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uttryck i ett större antal produktattribut överlag och särskilt produktattribut av 

emotionell karaktär. Detta antyder beaktande av och respons till kundens emotionella 

beteende, vilket reflekterar paradigmskifte i marknadsföringstänkandet kring 1950-

talet, då skolor inom den behavioristiska disciplinen och köparbeteende får fotfäste 

(Bartels, 1974; Wilkie et al., 2003). Intresset för och beaktandet av produktens 

varierande och mångfasetterade roller för kunden växer.  

Det ringa antalet produktattribut i annonserna från de sista studerade decennierna samt 

deras övervägande rationella karaktär kan till en del hänföras till annonsernas tudelade 

uppbyggnad. Den emotionella transformativa ingressen beskriver inte den annonserade 

produkten. I ingressen förmedlas via karaktären av personer eller omgivning i en 

symbolisk kommunikativ process egenskaper som innehav av den annonserade varan 

medför. Under de två sista studerade decennierna är ingressen förhållandevis kort. Den 

därpå följande uppräkningen av de annonserade produkterna upptar information främst 

om pris, men också färg och material. 

Att produktattributen är få och oftast rationella i slutet av den studerade perioden kan 

enligt min mening också förknippas med att varumärke som produktattribut är frekvent. 

Varumärke tar tydligen över betydelser som emotionella produktattribut tidigare 

upptagit. I slutet av den studerade perioden tillförs alla annonserade produkter 

varumärke som produktattribut. I det följande sammanfattas resultaten av studien av 

varumärke som produktattribut. 

5.2.1.1  Varumärke som produktattribut i vädjan  

Varumärke som produktattribut förekommer under hela studerade seklet, men det är 

överlägset frekventast under de fyra sista studerade decennierna. I bedömningen av hur 

varumärke avspeglar förändringar i marknadsföringstänkande, gäller det emellertid att 

beakta varumärkets tudelade karaktär, dels rationell, dels emotionell. I annonserna från 

de tre första studerade decennierna är varumärke som produktattribut frekventast för 

hushållsartiklar och -maskiner samt sportredskap, vilka också annonseras frekventast. 

Varumärke utgörs av det tillverkande företagets namn och står främst för rationella 

egenskaper, kvalitet och tillförlitlighet.  I varumärke som produktattribut kan i början av 

den studerade perioden oftast avläsas marknadsföringstänkande med produktfokus i 

och med att varumärke förmedlar rationella produktegenskaper såsom hög och säker 

kvalitet. Under de fyra sista studerade decennierna tillförs varumärke oftast kläder, 

livsmedel samt varor inom hygien och skönhet. Varumärke är till karaktären främst 
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emotionellt och står för njutning, lyx eller självtransformation. Det verkar som 

förmedlare av egenskaper konsumenten eller kunden önska erhålla genom köp eller 

innehav av en vara av ett visst märke.   

I indelningen av livsstilsformatet i socialt orienterat och individorienterat har varumärke 

och brand image en roll i båda formaten. I det socialt orienterade formatet, i vilket Leiss 

et al. (2005) kallar produkternas kulturella ram för totemism, ger brand image möjlighet 

till social integration. Det individorienterade livsstilsformatet, i vilket produktens 

kulturella ram av Leiss et al. (2005) kallas mis-en-scène, ger möjlighet till att uttrycka 

individualitet och självförverkligande.  

Mot slutet av den studerade perioden antar varumärke i allt högre grad rollen som 

förmedlare av emotionella värden och utgör därmed uttryck för 

marknadsföringstänkande med beaktande av produktens emotionella roll för kunden, 

kundens känslor och önskemål. Varumärke blir således ett av de element i annonserna 

genom vilka konsumenten har möjlighet att uttrycka såväl innanförskap som 

utanförskap, grupptillhörighet som individualitet. Genom varumärke verkar produkten 

som stöd för individen i att bygga upp hens identitet. 

Enligt min mening kan självständiga och individuella val emellertid vara skenbara. Det 

är främst samma masstillverkade produkter och konsumtionsvaror som det gäller att 

välja mellan. Således är det ibland svårt att avgöra, huruvida det är socialt orienterad 

eller individorienterad livsstil som kommuniceras i annonserna, eftersom samma 

element i vädjan, exempelvis varumärke, denotativt karaktäriserar båda i 

kommunikationen.  

I figur 13 kan avläsas förändringarna i förekomsten av olika varumärken i de sju största 

annonserade varukategorierna. Figuren upptar olika varumärken under respektive 

decennium. En del varumärken är emellertid överlappande från decennium till 

decennium. 
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Figur 13 Utvecklingen av förekomsten av varumärke i sju största produktkategorier med 

varumärke 

Kring 1900-talets andra hälft sker en förskjutning i tyngdpunkten av annonserade varor 

inom kategorin Kläder, accessoarer, väskor från accessoarer till kläder. I de studerade 

annonserna är kläder totalt sett den största produktkategorin som tillförs varumärke, 

och från 1950-talet framåt den absolut största produktkategorin som upptar varumärke. 

I kategorin Hygien och skönhet är det framför allt skönhetsprodukter som tillförs 

varumärke i slutet av den studerade perioden. Den stigande trenden för 

varumärkeskläder och -kosmetik är en given följd av en utveckling mot ett allt mera 

individorienterat samhälle och särskilt ungdomskulturens frammarsch under 1900-

talets senare del. Här kan också hänvisas till Heinonen et als (2001) periodisering av 

konsumtionskulturen, i vilken perioden 1950-1975 är en tid av ungdomskulturens 

uppkomst och privatkonsumtionens tillväxt.  

Livsmedel, som inte i större omfattning annonseras förrän från 1970-talet framåt, visar 

likaså en stigande trend i tillfört varumärke. Livsmedlen antar nya funktioner utöver 

nyttofunktionen, bl.a. njutning och självtransformation. Också livsmedel erbjuder 

konsumenten eller kunden möjlighet att uttrycka sig och sin livsstil, individorienterad 

eller socialt orienterad. 

Karaktären av annonserade varor inom olika kategorier förändras under det studerade 

seklet. I och med den homogena fysiska kvaliteten blir karaktären av och det av varor 

förmedlade budskapet heterogenare från decennium till decennium. Också produkter 
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med tidigare enbart nyttofunktion antar rollen som förmedlare av emotionella 

egenskaper utöver rationella, vilka kan avläsas i karaktären av produktattributen, 

särskilt varumärke. I slutet av den studerade perioden upptar alla produkter varumärke 

oberoende av produktens karaktär. 

5.2.2 Kommunikativ process och argumentering i vädjan 

Produktens roll och betydelse för kunden eller konsumenten i marknadsföringstänkande 

reflekteras i karaktären av den kommunikativa processen och argumenteringen inom 

den.  I studien innebär detta vad som framläggs om den annonserade produkten och hur 

budskapet framläggs, dvs. den kommunikativa processen och argumenteringen inom 

den. 

I tabell 53 framläggs en sammanfattande periodisering av dominerande drag i den 

kommunikativa processen och argumenteringen i annonserna under olika decennier.  

Som jag i avsnitt 4.3.2 kommer fram till, är emotionell argumentering som vädjar till det 

individuella frekventare än emotionell argumentering som vädjar till det sociala i både 

rubriker och brödtexter. Från 1930-talet framåt, då emotionell argumentering i större 

omfattning förekommer i de studerade annonserna, är välbefinnande, upplevelse och 

självförverkligande samt självtransformation totalt sett de frekventaste temana. Av 

emotionella argument som vädjar till det sociala är engagemang och grupptillhörighet 

överlägset frekventast.  
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 Dominerande drag i kommunikativ process och argumentering 1902(1900) – 2002 
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Redan innan den manageriella skolan (McCarthy, 1960) lanserade begreppet 

marknadsmix och dess beståndsdelar de fyra P:na, ter sig produkten i annonserna som 

det mest framträdande elementet. Av de fyra P:na ligger produkt i fokus i 

argumenteringen också under 1900-talets andra hälft. Produktens roll förändras 

emellertid från att ha ett värde i sig till att förmedla värden och egenskaper genom vilka 

kunden kan bygga upp sin personlighet och uttrycka sin identitet, vilket påverkar också 

karaktären av vädjan.  

Studien av karaktären av vädjan i annonserna visar, att annonserna från början av 1900-

talet reflekterar marknadsföringstänkande med fokus på produkten inom ramen för 

ekonomiskt icke-interaktivt perspektiv (Sheth et al., 1988). Här kan också hänvisas till 

Wilkie och Moore (2003), som inom ramen för periodiseringen av 

marknadsföringstänkande i fyra eror framlägger, att perioden 1900-1920 karaktäriseras 

av synen på marknadsföring som distribution. Produkten, dess egenskaper och särskilt 

tillgänglighet i form av information om inkomna varor är kärnan i argumenteringen i 

annonserna från denna period.  

Från 1930-talet framåt kan i annonserna avläsas tecken på en förskjutning av 

tyngdpunkten i argumenteringen från den nytta produkten medför till mera 

mångfasetterade egenskaper. I argumenteringen framläggs egenskaper hos produkten 

som förmedlar något om dess innehavare till omgivningen, dels ger innehavaren 

möjlighet att uttrycka sig. De exceptionella förhållandena i det finländska samhället på 

1940-talet påverkar såväl karaktären av den kommunikativa processen, 

argumenteringen som de annonserade produkterna.  

I studien kan iakttas en förskjutning från en enbart informerande kommunikativ process 

med rationell argumentering mot en symbolisk kommunikativ process och emotionell 

argumentering. Förändringarna i den kommunikativa processen i annonserna kan i 

grova drag beskrivas som en utveckling från informerande via symbolisk till 

informerande och symbolisk. Under 1900-talets första decennier gäller informerande 

kommunikativ process och rationell argumentering. Annonserna under de fyra sista 

studerade decennierna är till majoriteten tudelade med en ingress, som upptar 

emotionell argumentering inom en symbolisk kommunikativ process. Ingressen 

efterföljs av rationell argumentering inom en informerande kommunikativ process, som 

består av varubeteckningar och information om den annonserade varan. Under de två 

sista studerade decennierna innebär information oftast endast pris och uppgift om 

kvalitet eller storlek.   
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Studien av argumenteringen och den kommunikativa processen från 1960-talet framåt 

visar att relationen till produkten blir emotionellare och påverkas också av andra faktorer 

än produkten i sig.  Förändringarna i tänkesätt inom marknadsföring, vilka beskrivs som 

paradigmskifte i slutet av 1950-talet och utbyggt paradigm under 1900-talets sista 

decennier och början av 2000-talet (Shaw et al., 2005), kan emellertid inte avläsas i 

annonserna förrän mot slutet av det studerade seklet. 

Frekventare förekomst av emotionell och symbolisk kommunikativ process i slutet av 

den studerade perioden kan hänföras till insikten om kundens eller konsumentens 

förändrade och mera mångfasetterade önskemål visavi produkten. Annonserna 

reflekterar tänkesättet inom de på 1950-talet uppkomna behavioristiska skolornas 

tänkesätt med kundbeteende i fokus (Wilkie & Moore, 2003; Sheth et al., 1988).  Med 

hänvisning till Leiss et al. (2005) konstaterar jag att argumenteringen under 1900-talets 

senare hälft anknyter varor snarare till social än funktionell konsumtion. 

Det större utbudet av varor påverkar förändringen i karaktären av vädjan. Det ökande 

utbudet efter mitten av 1900-talet innebär större valmöjligheter och banar väg för 

produkternas mera mångfasetterade roll för kunden. I och med betydelser utöver 

rationella beaktas i argumenteringen kundernas emotionella behov, vilka kan tillgodoses 

i de egenskaper produkten förmedlar. Argumenteringen inom den kommunikativa 

processen reflekterar övergången i marknadsföringstänkande från produktfokus till 

fokus på produktens olika roller för kunden. Tänkesätt inom skolor med kundbeteende i 

fokus och uppkomsten av beteendevetenskaperna, kan avläsas i annonserna under det 

studerade seklets senare hälft. 

5.2.3 Reklamens basformat 

Karaktären av och relationen mellan produkt, person och omgivning beskriver 

reklamens olika basformat, i vilka produktens roll och betydelse för kunden eller 

konsumenten kan avläsas. Relationen anges såväl textuellt som visuellt i annonserna. Av 

reklamens basformat är produktinformationsformatet totalt sett frekventast, medan 

produktbildsformatet är klart näst frekventast. Mot slutet av den studerade perioden 

förekommer annonser också av det personifierade formatet, medan annonser av 

livsstilsformatet i renodlad form saknas. I tabell 54 framläggs en periodisering av 

reklamens basformat i de studerade annonserna. I tabellen anges basformaten i 

frekvensordning under respektive decennier.  
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 Reklamens basformat i annonserna 

 

Under 1900-talets första decennier är annonserna av produktinformationsformatet 

praktiskt taget allenarådande och fokus i annonserna ligger på produkten. Småningom 

flyttar fokus implicit över på kunden. Detta innebär, att den roll produkten spelar för 

kunden, beaktas tydligare i marknadsföringstänkandet än produkten i sig. De för 

produktinformationsformatet karaktäristiska variablerna, tillgänglighet, kvalitet och 

material, förekommer i praktiskt taget alla annonsformat. Variablerna är emellertid 

rådande eller enarådande i annonserna från de två första studerade decennierna. 

Annonserna från 1920-talet framåt upptar drag av produktbildsformatet, medan det 

personifierade formatet inte förekommer i annonserna förrän på 1950-talet. Beskrivning 

av ändamålsenlig omgivning för bruk av produkten dominerar annonseringen fram till 

1950-talet, då beskrivning av den sociala kontexten för bruk småningom växer. 

Produktens roll uttrycks således under senare delen av seklet på ett mera mångfasetterat 

sätt än i början på seklet.  

Enligt Leiss et al. (2005) ökar betydelsen av den för produktbildsformatet och det 

personifierade reklamformatet karaktäristiska ”sociala kontexten” för den annonserade 

produkten i vikt från början av 1960-talet.  Detta tar sig uttryck i de studerade 

annonserna, också om annonser av såväl produktbildsformatet som det personifierade 

reklamformatet ännu på 1960-talet är få. I annonserna från 1970-talets början är 

produktinformationsformatet det rådande reklamformatet. Annonserna upptar såväl 

information om de annonserade produkterna som råd och anvisningar till konsumenten. 

Uppgift om annonserade varubeteckningar jämte pris, ofta också kvalitet, färg och 

storlek anges vanligtvis med hänvisning till bilden av den annonserade varan.  

I början av 1900-talet bidrar det textuella till produktinformationsformatet i och med att 

annonserna utgörs av en text som består av en uppräkning av annonserade 

varubeteckningar, främst utan produktattribut eller argumentering. Under de första 

studerade decennierna har det visuella dels en informativ roll som avbildare av 

annonserade varor, dels en roll som dekoration och intresseväckare. Det visuella i form 

av dekoration eller avbildad vara i början på 1900-talet byggs ut i annonserna med början 

på 1920- och 1930-talet. Person som förmedlare av betydelse förekommer i annonserna 

först i text, för första gången i endast en annons från 1920-talet i form av intygande 

1900 -1920 1930-1940 1950-1960 1970 1980 - 2000

Basformat Produktinformation Produktinformation Produktbild Produktinformation Produktinformation

Produktbild produktinformation Produktbild Produktbild

Personifierat Personifierat Personifierat

(Livsstil) (Livsstil)
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(Bilaga 3).  I annonserna från 1930-talet är det textuella omfattande och betydelse 

förmedlas i såväl text som bild. De studerade annonserna är textbetonade fram till 1950-

talet. Heinonen et al. (2001:113,273,304) framlägger att reklamen under efterkrigstiden 

och kring senare delen av 1940-talet i Finland ännu är textbetonad, medan reklamen i 

USA blivit allt visuellare. Studien ger belägg för Heinonens resultat. 

I och med det visuella inslaget underlättas förmedlandet av betydelse. Leiss et al. 

(1986:180-183) framlägger att det visuella i kommunikationen blir vanligare samt att 

texten och det visuella kompletterar varandra med början på 1920-talet. Detta kan 

avläsas också i de studerade annonserna. Det visuella i annonserna förmedlar emellertid 

inte betydelse utöver den denotativa förrän fr.o.m. 1930-talet. 

I slutet av den studerade perioden är det visuellas roll i annonserna mera 

mångfasetterad. Dels är den informativ i framställandet av de annonserade produkterna, 

dels betydelseöverförande i karaktären av produktens relation till avbildade personer 

och omgivning.  Under 1900-talets första hälft, då illustrationerna är små och mindre 

frekventa, verkar de som stöd till det textuella, medan läget är omvänt i slutet av den 

studerade perioden. På 1950- och 1960-talet har illustrationerna en betydande roll.  

1970-talet är vågbrytande i och med att det visuella tar över huvudrollen i 

kommunikationen. I de flesta annonserna fr.o.m. 1970-talet är illustrationerna stora och 

förhärskande. Av det studerade materialet framgår också, att den första annonsen i färg 

är från 1970-talet.  

I slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet tar sig produktinformationsformatet 

uttryck i en bild av den annonserade varan kompletterad med varubeteckning i text jämte 

uppgift om pris. Framträdande är, att det visuella under de två sista studerade 

decennierna främst består av de annonserade varorna. Illustrationerna utgör således en 

uppräkning av produkter i visuell form, medan en liknande uppräkning sker textuellt i 

början av den studerade perioden.  

Oberoende av annonserad produkt kan en trend i relationen mellan text och bild i det 

studerade materialet iakttas. I slutet av den studerade perioden minskar det textuella 

och det visuella har en mera mångfasetterad roll än enbart att presentera den 

annonserade produkten eller väcka intresse såsom i början av 1900-talet. Det visuella 

upptar betydelser utöver den denotativa, vilka förmedlas av produkten. Detta gäller 

emellertid inte annonser från de två sista studerade decennierna, då produkten ensam 

är det överlägset frekventaste motivet.  
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5.3 Kontribution och förslag till fortsatt forskning 

Det innehållsmässigt och tidsmässigt omfattande empiriska materialet, varuhuset 

Stockmanns tryckta tidningsannonser från ett sekel, har möjliggjort en ingående 

fördjupad longitudinell analys av reklam och marknadsföringstänkande i Finland under 

hundra år. Det gedigna materialet ger perspektiv åt utvecklingen av 

marknadsföringstänkandet i Finland i de uttryck som utvecklingen tar sig i 

marknadsföringspraxis, dvs. tryckt reklam, under den tid tryckta medier varit 

dominerande i reklamen.    

Annonserna avspeglar utvecklingen av marknadsföringstänkandet under hela den tid 

som marknadsföringsdisciplinen av de flesta forskare anses ha existerat.  Inte förrän mot 

slutet av den studerade perioden minskar tryckta mediers roll i reklamen. Därmed blir 

andra medier och andra former av reklam aktuella i större omfattning såväl i Finland 

som globalt, särskilt reklam i sociala medier och nätreklam.    

5.3.1 Kontribution 

Studiens kontribution är framför allt empirisk. Studien fyller ett angeläget empiriskt 

behov och därmed en existerande empirisk forskningslucka. Forskningsfrågan, hur 

Stockmanns tidningsannonsering reflekterar förändringar i marknadsföringstänkande, 

är en operationalisering av studiens syfte, att i ljuset av Stockmanns tidningsannonsering 

utforska och belysa utvecklingen av marknadsföringstänkande och reklam i Finland 

såväl innehållsmässigt som tidsmässigt under ett sekel, 1902 (1900) – 2002. Resultaten 

av studien av utvecklingen av annonsernas innehållsmässiga element och deras 

tidsmässiga periodisering konkretiserar karaktären av marknadsföringstänkandet under 

ett sekel i Finland. Studien bidrar till insikten om produkternas förändrade roll och 

betydelse för konsumenterna eller kunderna och dess beaktande i 

marknadsföringstänkandet.  

I och med att studien baserar på varuhuset Stockmanns annonsering under hela 1900-

talet, bidrar studien också till kunskap om Finlands första och största varuhus 

tidningsannonsering och verksamhet under hundra år med början från den tid, då 

marknadsföring som disciplin i modern mening kan anses ha uppstått. Man kan säga att 

marknadsföringspraxis i Stockmanns annonsering föregår teori inom marknadsföring 

innan marknadsföringsteori i egentlig mening tog form i Finland.  
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Stockmanns historia är en del av varuhusens och detaljhandelns historia och Finlands 

historia. Att Stockmann varit pionjär inom detaljhandeln och varuhusverksamheten 

samt föregångare inom tryckt reklam i Finland bidrar till studiens relevans som 

avspeglare av utvecklingen av reklam i Finland överlag. Varuhuset har annonserat under 

hela sin verksamhet, ända från 1860-talet. I studien kan avläsas relationen mellan 

samhällsläget, det ekonomiska läget och reklamen under olika tidsperioder både i 

karaktären av annonserade produkter och i vädjan för dem. Bl.a. Schwarzkopf (2015) 

framlägger kritik av att ekonomiska och sociala aspekter saknas i studierna av reklam. 

Min studie anknyter utvecklingen av reklam och marknadsföringstänkande såväl till det 

ekonomiska läget i samhället som till läget i samhället överlag under den studerade 

perioden. 

Utöver den empiriska kontributionen, har studien teoretisk kontribution. I definitionen 

av studerade variabler bidrar utvidgandet av Resnik och Sterns (1977) definition av den 

rationella variabeln tillgänglighet i analysen av karaktären av vädjan till teori. Resnik 

och Stern (1977) definierar tillgänglighet som det ställe, där varan kan köpas. I min 

definition omfattar tillgänglighet utöver köpställe, urval, lagerhållning och information 

om inkomna varor.  Jag anser att den mera omfattande innebörden i definitionen bättre 

motsvarar den betydelse begreppet tillgänglighet i praktiken har inom handeln. 

Ytterligare bidrar studien till teori i och med att jag för att fördjupa karaktären av 

elementen i utvecklingen av marknadsföringstänkandet utökat kriterierna för 

karaktären av rationella respektive emotionella variabler (Tabell 24 och Tabell 25). Detta 

bidrar till insikten om karaktären av reklamens innehåll.  

Teoretiskt bidrag utgörs likaså av den innehållsmässiga periodiseringen av reklamens 

basformat på basis av varuhuset Stockmanns annonser från ett sekel. Det teoretiska 

bidraget på denna punkt stärks genom att periodiseringen anknyts både till 

skolbildningen inom marknadsföring och tidigare periodiseringar av marknadsföring 

och reklam, Leiss et als (1990) i USA och Heinonen et als (2001) i Finland. 

I tabell 55 framläggs periodiseringen av reklamens basformat på basis av de studerade 

annonserna. I tabellen hänvisas till Leiss et als (1990) och Heinonen et als (2001) 

periodisering. För att belysa relationen mellan periodiseringen av reklamens basformat 

i annonserna och tänkesätt inom skolbildningen i marknadsföring under respektive 

perioder upptar tabellen också fokus i skolbildningen under olika decennier. 
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 Relationen mellan skolor inom marknadsföring och förekomsten av reklamens 
basformat 

 

Överlag är varken övergångarna från ett reklamformat till ett annat eller gränserna 

mellan de karaktäristiska dragen för olika reklamformat skarpa. En klar gränsdragning 

mellan livsstilsformatet och produktbildsformatet respektive det personifierade 

reklamformatet är svår i och med att livsstilsformatet upptar element från båda. Element 

från livsstilsformatet förekommer i de studerade annonserna, men livsstilsformatet i 

renodlad form förekommer inte, varför dess förekomst är utsatt inom parentes i tabell 

55. 

Avsaknaden av livsstilsformatet torde åtminstone delvis bero på karaktären av mediet, 

tryckt dagstidning. I Leiss et als (1986) studie ingår annonserna i tidskrifter, vilka till 

karaktären avviker från dagstidningar. Tidskrifter har en till karaktären homogenare 

målgrupp, varför såväl de annonserade produkterna som karaktären av vädjan för dem 

avviker från dagstidningarnas mera heterogena målgrupp.  

Likväl kan en klar trend i dominansen och förekomsten av olika reklamformat noteras. 

Det i annonserna under 1900-talets första decennier dominanta eller allenarådande 

produktinformationsformatet antar nya element och byggs ut till att omfatta omfatta 

element som svarar mot kundens förändrade krav och önskemål och resulterar i 

produktbildsformatet och det personifierade reklamformatet.  

Innehållsmässigt sammanfaller utvecklingen av basformaten i de studerade annonserna 

med Leiss et als (2005) och Heinonen et als (2001) periodiseringar i USA respektive 
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Finland, vilket innebär en utveckling från fokus på produkten i sig till fokus på 

produktens emotionella betydelser som förmedlare av önskade egenskaper. Tidsmässigt 

avviker periodiseringen av basformaten i de studerade annonserna såväl från Leiss et als 

(2005) som från Heinonen et als (2001) periodisering. Den avvikande tidsmässiga 

periodiseringen i relation till Leiss et als periodisering, särskilt förekomsten av 

livsstilsformatet, kan hänvisas till skillnader i samhällsläget och också till skillnader i det 

studerade reklammediet.  

Från Heinonen et als (2001) periodisering av reklamformaten i Finland avviker 

periodiseringen av de studerade annonserna tidsmässigt endast i att 1920-talet i 

periodiseringen inte i större omfattning upptar produktbildsformatet, vilket Heinonen 

et als periodisering gör. Produktinformationsformatet karaktäriserar de studerade 

annonserna från 1970-talet, såsom i Heinonen et als periodisering. Frekvensen av det 

personifierade reklamformatet i de studerade annonserna från 1970-talet är rätt hög. 

Livsstilsformatet förekommer emellertid inte i egentlig mening i de studerade 

annonserna, vilket det inte heller gör i Heinonen et als (2001) periodisering. 

Utvecklingen av reklamens basformat i de studerade annonserna följer i stora drag 

förändringarna i marknadsföringstänkandet inom skolor inom marknadsföring från 

produktorienterat tänkesätt i början på 1900-talet till beaktande av kunden inom ramen 

för skolor med konsumentbeteende i fokus fr.o.m. 1900-talets andra hälft (Shaw et al., 

2005). I viss mån kan relationstänkande (Grönroos, 1999; Gummesson, 1998; Bartels, 

1983) avläsas i de studerade annonserna i nya koncept, såsom Stockmanns 

stamkundskoncept från år 1986. 

Sheth et als (1988) klassificering av skolor inom marknadsföringstänkande har som 

utgångspunkt två perspektiv, ekonomi och interaktivitet. De studerade annonserna 

reflekterar under hela studerade seklet framför allt marknadsföringstänkande inom 

ekonomiska icke-interaktiva skolor. Under 1900-talets första hälft gäller det 

produktorienterade och funktionella synsättet, medan marknadsföringstänkande med 

kundbeteende i fokus vinner terräng från 1960-talet framåt. Detta innebär i Shaw et als 

(2005) termer, att traditionell syn på marknadsföring är rådande fram till 1960-talet, då 

paradigmskifte småningom kan iakttas också i de studerade annonserna. 

Paradigmskiftet framträder i annonserna som symbolisk kommunikativ process, 

emotionell argumentering och emotionella produktattribut, vilket innebär olika syn på 

produkt respektive kund i början och i slutet av seklet. Detta betyder emellertid inte ännu 

kundfokus i egentlig mening i marknadsföringstänkandet.  
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I de studerade annonserna från början av 1900-talet tar sig produkternas nyttofunktion 

för konsumenten eller kunden uttryck i vädjan som information om de annonserade 

varornas existens och tillgänglighet, vilket karaktäriserar det produkt- och 

distributionsorienterade tänkesättet under 1900-talets första decennier (Shaw et al., 

2005; Sheth et al., 1988; Bartels, 1974). Övergången till synen på marknadsföring med 

beaktande av köparbeteende och social växelverkan (Sheth et al., 1988) från 1950-talet 

framåt syns i de studerade annonserna i karaktären av såväl produktattribut, 

argumentering som kommunikativ process i det personifierade reklamformatet.  

I och med att produkterna under det studerade seklet antar en mera mångfasetterad roll 

och betydelse för konsumenten eller kunden än enbart nytta, krävs en mera 

mångfasetterad syn på marknadsföring. I annonserna från början av 1900-talet är 

produktfokus framträdande i såväl karaktären av produktattributen som den 

kommunikativa processen och argumenteringen inom den. Produktfokus är 

dominerande i de studerade annonserna under praktiskt taget hela 1900-talets första 

hälft, varefter produkternas karaktär som förmedlare av egenskaper kunden önskar sig 

framläggs inom ramen för produktbildsformatet och det personifierade reklamformatet.  

Definitionerna av marknadsföring fokuserar i början av 1900-talet på produkten och 

distribution av produkter. I AMA:s definitioner av marknadsföring från såväl 1948 som 

1960 konstateras explicit att marknadsföring innebär affärsaktiviteter som styr varor och 

tjänster från producent till konsument (1948) eller användare (1960). I senare 

definitioner av marknadsföring avspeglas produkternas förändrade roll bl.a. i Calonius 

(1986) och Kotlers (1986) definitioner i vilka kundens behov och förväntningar beaktas. 

I Grönroos (1989) definition tas relationen mellan företag och kund upp. I definitionerna 

kan en förändring i tänkesätt och därmed i synen på marknadsföring konstateras. I de 

studerade annonserna kan förändringen avläsas i utvecklingen av karaktären av vädjan 

i såväl produktattributen som den kommunikativa processen, vilket framgår av 

resultaten av analysen av dessa. 

Reklam är betald information, kultur, social kommunikation, ekonomisk verksamhet, 

tidens spegel, och i denna kontext en del av Finlands historia (Heinonen et al., 2001: 13-

17). Denna studie av reklam, marknadsföring och marknadsföringstänkande ur 

historiskt perspektiv med ett exceptionellt långt tidsperspektiv och en longitudinell 

infallsvinkel gör det möjligt att utöver marknadsföringens och reklamens utveckling 

granska samhällsläget och förändringar i konsumtionsvanor genom förändringar i 

produktens roll och betydelse för konsumenten eller kunden. Således ger studien insyn i 
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många discipliner utöver marknadsföring, bl.a. ekonomi, ekonomisk historia och 

socioekonomi. Att kombinera studien av de språkliga och visuella elementen i 

annonserna med teori inom marknadsföring har inneburit möjligheten att betrakta 

marknadsföringstänkandet i praxis, konkretiserat i tryckt reklam.  

5.3.2 Förslag till fortsatt forskning 

Min studie omfattar marknadsföring och reklam under hela 1900-talet, en period då 

marknadsföringsdisciplinen tagit form och teorier inom marknadsföring växt fram, en 

period då tryckt reklam varit rådande såväl i Finland som på andra håll i världen. Jämfört 

med 1900-talet är 2000-talet till karaktären ett helt nytt kapitel i reklam och 

marknadsföring.  

Förändringarna såväl inom handeln, sättet att göra reklam som reklammedierna har 

varit omvälvande framför allt fr.o.m. millennieskiftet 2000. Under decennierna fram till 

1950-talet var tryckt reklam dominerande och tidningar och tidskrifter rådande 

reklammedier.  Under 1900-talets andra hälft växte andra medier småningom i 

betydelse. Såväl radio-, TV- som bioreklam intog en större roll i annonseringen. Särskilt 

från början av 2000-talet har sociala medier och nätreklam vuxit i betydelse och vunnit 

allt mera terräng i annonseringen.  Nya former av reklam kräver nya medier och vice 

versa. Detta påverkar starkt utvecklingen av reklamens karaktär och kräver nytänkande 

inom marknadsföring. 

Förändringarna i marknadsföring med början från 2000-talets första decennier upptar 

många frågor att studera inom marknadsföringstänkandet. Frågorna växer fram från 

globaliseringen, omvälvningarna i samhället och omställningarna inom handeln, 

inklusive varuhuskonceptet. Utvecklingen medför nya former av handel och till följd 

därav nya krav på marknadsföringstänkandet och dess konkretisering i praktiken, 

reklam. Nya medier, särskilt sociala medier, innebär stora förändringar i 

marknadsföring och också relationen mellan företag och kund.  

Då varuhuskonceptet på 1800-talets andra hälft var nytt, medförde det ett nytt sätt att 

beakta kunden. Varuhus erbjöd produkter av olika slag under samma tak, vilket sparade 

kunden besvär jämfört med besök i flera olika småaffärer. Varuhusen hade även social 

betydelse. De var en mötesplats och en plats för tidsfördriv. Idag utgör särskilt 

näthandeln en utmaning såväl för handeln i sig, marknadsföringstänkandet som dess 

omsättning i praktiken, sättet att annonsera. Näthandeln är inte bunden till en fysisk 

plats att göra affärer. Den erbjuder kunden möjlighet att virtuellt bekanta sig med varor 
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oberoende av tid och plats. Således kan man säga att näthandeln tagit ett steg vidare på 

vägen i att betjäna kunden jämfört med varuhus, köpcentra och mindre affärer. 

Förändringarna i handelns och därmed reklamens karaktär innebär förändringar i 

karaktären av reklammedier. Sociala medier har en allt större och mera framstående roll 

i relationen mellan kund och företag. Å ena sidan gör sociala medier det möjligt att rikta 

reklamen till en allt smalare nisch potentiella kunder. Å andra sidan kan reklamen i 

sociala medier emellertid utesluta potentiella kunder, som inte direkt faller inom en viss 

avgränsad målgrupp. Sociala medier har redan ändrat konsumenternas roll i 

marknadsföringen i och med att kunderna har möjlighet att direkt reagera och påverka 

reklam och marknadsföring. Reklamen får omedelbar respons från aktiva kunder. 

Företaget är inte längre dominerande i enkelriktad marknadskommunikation. En 

komparativ studie av karaktären av och kraven på reklam i olika medier och därmed 

förändringar i marknadsföringstänkandet utgör ett potentiellt forskningsobjekt med 

implikationer också i praktiken.  

Stockmann, såsom hela varuhuskonceptet, står inför nya utmaningar. Stockmann har 

innehaft en unik position inom den finländska konsumentmarknaden under hela den 

studerade perioden. Konsekvenserna av Stockmanns strategiska beslut om 

verksamhetens karaktär, om såväl målgrupp, produkturval som reklam och 

marknadsföring överlag utgör omfattande forskningsämnen.  Stockmanns reklam både 

fram till millennieskiftet 2000 och därefter erbjuder möjlighet till forskning med syfte 

att generera ny teori inom marknadsföring eller nya definitioner av marknadsföring.  

Också de värden Heinonen et al. (2001:300-301) lyfter fram som betydande i 2000-talets 

reklam i och med konsumenternas nya attityder utgör ett betydande forskningsobjekt. 

En studie av vad det innebär för reklamens innehåll och form att konsumenterna är 

etiska hedonister, att de å ena sidan är individualister och å andra sidan värdesätter 

gemenskap, att de är ekologiskt tänkande och uppskattar upplevelser och äkthet, är 

intressanta frågor för fortsatt forskning. Likaså är ett mångfasetterat studieobjekt, hur 

Leiss et als (2018, 2005) metaforisk-emotionella teman inom reklam reflekterar 2000-

talets samhällsutveckling och konsumentens roll och tänkesätt, huruvida temana 

fortfarande gäller, huruvida de borde omarbetas, modifieras eller byggas ut.   
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REKLAM OCH MARKNADSFÖRINGSTÄNKANDE I FINLAND
VARUHUSET STOCKMANNS ANNONSERING UNDER 100 ÅR

Tryckt reklam har studerats såväl inom marknadsfö-
ring som lingvistik. Studierna har gällt bl.a. annonsin-
nehåll, kommunikationsstrategier, annonsernas effekt 
eller effektivitet, stilistiska element, metaforer och retorik, 
humor och kulturella frågor. Också interaktionen mellan 
det textuella och det visuella har studerats.

Avsikten med denna studie är att överbygga den klyf-
ta jag upplevt existera mellan lingvistiska studier av an-
nonser och studier av reklam som en del av marknadsfö-
ring och därmed uttryck för marknadsföringstänkande. 
I studien granskas elementen i annonserna som uttryck 
för ett mera omfattande fenomen, utvecklingen av mark-
nadsföringstänkandet. I ljuset av varuhuset Stockmanns 
tidningsannonser från ett sekel, 1902 (1900) – 2002, 
då tryckt reklam varit dominerande, har jag utforskat 
och belyst utvecklingen av marknadsföringstänkande 
och reklam i Finland. Materialet består av annonser med 
början från den tid marknadsföringsdisciplinen av de 
flesta forskare anses ha existerat.

Studien har tre teoretiska referensramar: skolbild-
ning inom marknadsföring, definition av marknadsfö-
ring samt reklamens basformat, vilka härletts från en 
innehållsmässig periodisering av marknadsföring och 
reklam.

Metoderna i studien är innehållsanalys och periodi-
sering. Analysen gäller annonserade produkter, vädjan 
för dem, det visuella samt relationen mellan det textuella 
och det visuella. Studien avser annonsinnehållet, vad 
annonserna är, inte vad annonserna gör, dvs. deras ef-
fekt eller effektivitet.

I studien kan avläsas marknadsföringstänkandets ut-
veckling från dominerande produkt- och nyttofokus mot 
kundfokus. Under 1900-talets första decennier annon-

seras framför allt nyttoprodukter och annonserna består 
av produktuppräkning. Vädjan är textuell, rationell och 
informerande. Småningom går vädjan över från textuell 
till textuell och visuell. Det visuella blir dominerande och 
texten verkar som stöd till det visuella under de sista stu-
derade decennierna.

Med avseende på annonserade produkter och ka-
raktären av vädjan är 1950-talet och 1970-talet bryt-
ningspunkter. I början på 1950-talet blir annonser för 
fritidsartiklar frekventa, kosmetikannonser vanligare 
och vädjan upptar personifiering av varor. I annonserna 
från 1970-talet avspeglas den spirande ungdomskultu-
ren, kosmetik annonseras frekvent, och det visuella får 
en dominerande roll i vädjan. Under de sista studerade 
decennierna upptar vädjan särskilt inom kosmetik, livs-
medel och hälsoprodukter individuellt välbefinnande 
och njutning, självförverkligande eller självtransforma-
tion. Tjänsterna utvecklas från tjänster med produkten 
i fokus mot tjänster med fokus på kundens individuella 
önskemål och tjänster av upplevelsekaraktär.

Studien fyller ett angeläget empiriskt behov. Den 
innehållsmässiga periodiseringen av elementen i an-
nonserna reflekterar marknadsföringstänkandet under 
ett sekel i Finland. Studien bidrar till insikten om pro-
dukternas förändrade roll för konsumenterna och dess 
beaktande i marknadsföringstänkandet. I studien sam-
manbinds praxis och teori, språkliga och visuella uttryck 
i reklamen som uttryck för marknadsföringstänkandet.

Utöver till kunskap om marknadsföringstänkandets 
och reklamens utveckling i Finland bidrar studien till 
kunskap om varuhuset Stockmanns utveckling samt om 
utvecklingen av Stockmanns tidningsannonsering under 
hela den tid tryckta medier dominerat i reklamen. 
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