disputerade inom ämnet marknadsföring vid Hanken Svenska
handelshögskolan den 8 april 2020. Artikeln baserar på
hennes lectio praecursoria och doktorsavhandling
Reklam och marknadsföringstänkande i Finland.
Varuhuset Stockmanns annonsering under 100 år.
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Marknadsföringstänkande i Finland
reflekterat i Stockmanns tidningsannonsering 1902–2002
Under 1900-talet har Stockmann haft en
unik position i Finland inom konsumentmarknaden. I Stockmanns annonser kan
karaktäristika i marknadsföringsteorier avläsas innan marknadsföringsteori i egentlig
mening tar form i Finland.
Under hela det studerade seklet är
rationella produktattribut och rationell
argumentering frekventare än emotionell.
Från 1960-talet framåt anknyter argumenteringen i annonserna snarare till social än
funktionell konsumtion.

44

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020

För oss finländare och särskilt helsingforsare är Stockmann ett begrepp.
Stockmanns historia belyser Stockmanns roll som föregångare inom varuhusverksamheten och detaljhandeln
i Finland under hundra år. Stockmann
hör också till pionjärerna inom den
finländska reklamen, särskilt tryckt
tidningsreklam.
Stockmann har verkat på tre ställen i
Helsingfors sedan 1859, då verksamheten inleddes i Notsjö glasbruks bod vid
Salutorget av den tyske Heinrich Franz
Georg Stockmann, som 1862 övertog
affären i eget namn. Finlands första
varuhus var grundat. Aderton år senare öppnade varuhuset en ny affärslokal vid Senatstorget, där det verkade i femtio år.
Enmansföretaget växte och Aktiebolaget Stockmann Osakeyhtiö grundades 1918, och 1930 öppnades Stockmanns nuvarande flaggskeppsvaruhus

vid Alexandersgatan i Helsingfors. Förebilder var
uppskattade varuhus, bland annat de parisiska
Galeries Lafayette och Bon Marché, som kan beskrivas som varuhusverksamhetens urmoder. I
det nya varuhuset kunde man åka rulltrappa och
hiss. Hissflickorna skötte hissarna fram till 1982,
då den sista hissen automatiserades. Rulltrappan
blev symbol för Stockmann och den förekommer i olika design under olika decennier i Stockmanns varumärke.
Fram till slutet av 1950-talet såldes nyttoartiklar på bottenplan. Strax intill huvudingången låg avdelningen för sybehör med lådor fulla
av vackra knappar och fascinerande sidenband.
Fiskbassängen intill leksaksavdelningen tre trappor upp besöktes särskilt av barn, och jultid var
det tradition att beskåda Stockmanns julfönster.
Fiskbassängen finns kvar, likaså kan julfönstret
beundras, men sybehören är borta. Efter en omplacering av avdelningarna fick sybehören flytta ur vägen för kosmetik, som enligt utländskt
mönster placerades vid huvudingången, där kosmetik fortfarande gäller.
Placeringen av varor har betydelse för försäljningen, men antyder också varornas betydelse för kunden. I varuhus för människor diskurs
med varor och sinnebilder, vilket innebär att varorna företräder egenskaper som människorna
önskar besitta och förmedla. I detta manifesteras varornas mångfasetterade betydelse och växelverkan mellan vara och kund. Växelverkan tar
sig uttryck i marknadsföringstänkandet och i reklamen som uttryck för det.
Min studie gäller hur marknadsföringstänkandet i Finland under ett sekel, 1902–2002, reflekteras i det språkliga och det visuella i reklam,
Stockmanns tryckta annonser. Intresset för ämnet väcktes av avsaknaden av språkliga eller visuella studier av reklam som skulle sträcka sig
över en ansenligt lång tidsperiod och anknyta till
den disciplin den reflekterar, det vill säga marknadsföring. Studien är historiskt förankrad, vilket innebär framför allt ett deskriptivt och kvalitativt perspektiv.

Material och teori
Tidigare forskare framlägger att marknadsföringsteori eller -tänkande och marknadsföringspraxis i en historisk studie inte skall skiljas åt.

I min studie representeras praxis av varuhuset
Stockmanns tryckta reklam, 1 391 svenskspråkiga tidningsannonser från perioden 1902–2002,
vilka har utkommit främst i Hufvudstadsbladet.
De äldsta annonserna är från den tid då marknadsföring som disciplin i modern mening av de
flesta forskare anses ha existerat. Under 1900-talet och ännu i början på 2000-talet dominerade
tryckt reklam i Finland. Nätreklam låg på fjärde plats efter tryckt reklam, tv-reklam och radioreklam.
Studien har tre teoretiska referensramar: skolbildning inom marknadsföring, definition av
marknadsföring samt en tidigare innehållsmässig och tidsmässig periodisering av marknadsföring och reklam, från vilken reklamens basformat härletts. Reklamens basformat, produktinformation, produktbild, personifiering och livsstil bygger på kombinationer av tre element i reklamen: produkt, person och omgivning. Förekomsten av och relationen mellan dessa antyder
deras roll som förmedlare av betydelse. Elementen i vädjan, produktattribut, argumentering och
kommunikativ process anger karaktären av förmedlad betydelse och beskriver därmed utvecklingen av vädjan.
Produktinformationsformatet har produkten i sig och dess egenskaper i fokus. I produktbildsformatet ligger fokus på kundens emotionella motiv att skaffa sig produkten. Betydelse
förmedlas framför allt av den omgivning i vilken produkten presenteras och produkten tillförs
symboliska produktattribut, som förmedlar mindre pragmatiska betydelser än enbart nytta. Produktattributen står för bland annat social omgivning och produktens förmåga att fånga och återge naturaspekter.
I det personifierade formatet förmedlas betydelse i karaktären av relationen mellan produkt
och person. Produktattributen anger bland annat produktens förmåga att ge upphov till romans eller självtransformation. Också produkten kan personifieras. Livsstilsformatet upptar
drag av såväl produktbildsformatet som det personifierade reklamformatet. Formatet är antingen socialt orienterat eller individorienterat, det
vill säga utgör emblem för grupprelaterade konsumtionsmönster eller är stöttepelare för envar
att utforma sin identitet.
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Analys av annonserna
Reklam genererar betydelse genom denotation
och konnotation. Denotation innebär den bokstavliga eller konkreta betydelsen av ett ord eller
en bild – exempelvis hem, ett ställe där man bor
– och är densamma för såväl avsändaren som
mottagaren av budskapet. Konnotation innebär
de individuella känslor och sinnebilder som ordet eller bilden väcker – trygghet, värme, lugn –
och varierar från individ till individ. Således har
det som framläggs en denotation, men flera olika och i sig lika riktiga konnotationer.
Metoderna i studien är innehållsanalys och
periodisering. Innehållsanalys kräver att samma
kriterier tillämpas i alla studerade data, vilket betyder, att innehållsanalys mäter endast budskapets ”yta”, det vill säga denotationen. Detta kan
ses som en svaghet, om meningen är att studera annonsens effekt och effektivitet i och med att
annonserna särskilt idag drar nytta av mångfasetterade betydelser på konnotativ plan i kommunikationen. I min studie utgår jag emellertid från
det kvantitativa med avsikt att spegla det explicit framlagda mot tidigare studier av jämförbara
variabler, varför denotation är en motiverad utgångspunkt. Min studie avser således annonsinnehållet, vad annonserna är, inte vad annonserna gör, det vill säga deras effekt eller effektivitet.
Analysen fokuserar på två helheter: annonserade produkter, det vill säga varor och tjänster,
samt vädjan för dem. Vädjan består enligt min
definition av vad som framläggs om den annonserade produkten och hur det framläggs. Vad
omfattar produktattribut som tillförs produkten
samt argument för produkten. Hur innebär det
sätt på vilket argumenten framläggs, det vill säga den kommunikativa processen. Vad jag avser
med kommunikativ process sammanfaller dels
med tidigare forskares begrepp kreativ strategi
och syntax som en process för vädjan.
Kriterierna för karaktären av produktattributen, argumenteringen och den kommunikativa
processen baserar sig på tidigare forskares studier. Produktattributen och argumenteringen
karaktäriseras som rationella eller emotionella.
Emotionell argumentering indelar jag ytterligare
i socialt respektive individuellt orienterad. Den
kommunikativa processen är informerande eller symbolisk.
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Annonserade produkter:
varor och tjänster
De annonserade produkterna har jag fört in i 15
kategorier med sammanlagt 5 344 olika produkter, av vilka 5 237 varor och 107 tjänster. Varor
tillgodoser både rationella nyttobehov och emotionella behov. Under 1900-talets första decennier annonseras främst varor med nyttofunktion, vilket annonsen för husgeråd från 1900-talets första decennium väl illustrerar.

Från 1950-talet framåt ökar annonser för varor med emotionella funktioner, och varor med
tidigare enbart nyttofunktion antar emotionella funktioner. Förändringen i varornas betydelse syns särskilt i produktkategorierna Livsmedel
och Hygien och skönhet. I början av seklet upptar kategorin Hygien och skönhet främst varor
med nyttofunktion, exempelvis tvål. Mot slutet
av seklet har produkterna i kategorin utöver primär nyttofunktion funktioner som självförverkligande och självtransformation, vilka tillgodoses av bland annat kosmetik.

”Från 1950-talet framåt ökar annonser
för varor med emotionella funktioner,
och varor med tidigare enbart nyttofunktion antar emotionella funktioner.”

mat. Hälsokost- och lättprodukter, som förekommer i annonserna för första gången på 1980-talet, står för en ny livsstil, ett nytt tänkesätt i fråga om mat – mat som en del av hälsa, välmående och självförverkligande: För första gången
i Finland – endast hos Stockmann. Fantastisk
nyhet: Weight Watchers läckra viktväktarportioner! 7 olika gourmeträtter à 28,- och 31,- (1992).
Tjänster annonseras under hela det studerade seklet. Trots att antalet olika tjänster är litet,
kan en trend i karaktären av tjänsterna iakttas.
Tjänsterna i början av 1900-talet innefattar något konkret som åtgärdas för kunden, exempelvis förvar av vinterkläder. Senare har tjänster-

Livsmedlens rationella nyttofunktion som näring och föda kompletteras småningom från och
med 1950-talet med emotionella funktioner, njutning, självtransformation och välbehag. Konserver, djupfryst och färdigmat signalerar bekvämhet och fritidens större betydelse genom lättare
matlagning. Helt nytt i annonserna från 1970-talet är djupfrysta livsmedel och djupfryst färdigEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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na immateriell upplevelsekaraktär eller en kombination av materiellt och immateriellt. Demonstrationer, presentationer och rådgivning blir
frekventa från och med 1950-talet. Från 1970-talet framåt annonseras under alla decennier tjänster inom ramen för evenemang. Så tidigt som
på 1920-talet annonserar Stockmann kafétjänster och på 1930-talet evenemang som modevisningar och kaffekonserter.
Oberoende av annonserad produkt kan en
trend i relationen mellan text och bild i annonserna iakttas. Fram till 1920-talet kommunicerar
Stockmann främst i text. Under 1900-talets första
hälft verkar det visuella som stöd till det textuella, medan läget är omvänt i slutet av den studerade perioden. 1970-talet är en brytningspunkt,
då det visuella blir förhärskande i kommunikationen och också annonsstorleken växer, vilket
kan avläsas i en annons från 1972.

Reklamens basformat
Produktinformationsformatet förekommer under alla studerade decennier. I annonserna från
1900-talets första decennier tar det produktori48
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enterade marknadsföringstänkandet form i uppräkning av annonserade varor, rationella produktattribut och en informerande och konstaterande kommunikativ process, vilket annonsen
för husgeråd illustrerar. Ett utdrag ur en annons
för evenemanget Galna dagar från 2002 beskriver väl karaktären av produktinformationsformatet i slutet av den studerade perioden. Uppräkningen av de annonserade varorna består av
bilder kompletterade med varubeteckning i text,
alltid med uppgift om pris.
Under 1900-talets första decennier är produktinformationsformatet allenarådande. Produktbildsformatet kan iakttas i annonserna från och
med decennieskiftet 1920–1930 och det personifierade reklamformatet från 1960-talet framåt.
Livsstilsformatet är sällsynt i annonserna, vilket
torde bero på karaktären av det studerade mediet och dess heterogena målgrupp.
Produktbildsformatet karaktäriseras bland annat av produktens förmåga att fånga och återge
naturaspekter: ”Den blå timmen” i Paris trädgårdar – ljuset, färgerna, stämningen – återspeglas i Lancomes vårmakeup (1982). Annonstex-

ten kompletteras av en bild på en ung dam som
sitter på en bänk i en blomsterträdgård.
I det personifierade reklamformatet kan själva produkten personifieras och anta mänskliga
drag. I en annons för en radio är produktens och
personens relation personlig. Produkten följer
innehavaren var än hen rör sig: - - - Philips Ula
Ilona hör hemma överallt - - - Ni kan röra Er med
den hemma, Ni har den som en ständig följeslagare på resor – överallt - - - (1962).
I en annan annons kan den personifierade produkten uträtta något för kunden, till och
med frigöra hen från att tänka: Är tv-köpet aktuellt? Vi föreslår Asavisio 2011/59/23 - - - “Den
tänkande Asavisio” representerar ny teknik, ny
form - - - (1962).
Ett betecknande tema i det personifierade reklamformatet är självtransformation, vilket innebär att produktens innehavare eller användare
klarar sig bättre eller förändras mot det bättre.
Självtransformation i vädjan är frekvent i annonser för kosmetik. Karaktäristiskt för kosmetikannonserna i slutet av det studerade seklet är
att produkten personifieras, varmed argumenteringen bidrar till självtransformation: Vårens
nya Préludes makeup ger ditt ansikte sidenskimmer och solguld, färgernas och ljusets harmoni
(1992).

”Ett betecknande tema i det personifierade reklamformatet är självtransformation, vilket innebär att produktens innehavare eller användare klarar sig bättre
eller förändras mot det bättre.”
Varken övergångarna från ett reklamformat
till ett annat eller gränserna mellan de karaktäristiska dragen för olika reklamformat är skarpa.
Enligt min mening sker reklamens utveckling i
skikt: något drag blir starkare, medan ett annat
försvagas. Förändringarna i relationen mellan
elementen i reklamens basformat, produkt, person och omgivning kan beskrivas som produktens betydelseutveckling från att förmedla en-

bart denotativ betydelse till att genom omgivning eller person förmedla värden och egenskaper med stöd av vilka kunden kan bygga upp sin
personlighet eller uttrycka sin identitet. Produkterna som sociala kommunikatörer förekommer
inte i större omfattning i annonserna förrän från
1950-talet framåt. Från 1960-talet framåt anknyter argumenteringen i annonserna snarare till social än funktionell konsumtion.

Från produkt- till kundfokus
I annonserna från 1900-talets början uttrycks
produktens nyttofunktion i vädjan genom information om den annonserade produkten, vilket är betecknande för marknadsföringstänkandet såväl inom ekonomiska icke-interaktiva skolor som det produkt- och distributionsorienterade tänkesättet under 1900-talets första decennier. Definitionerna av marknadsföring fokuserar under 1900-talets första hälft på produkten och distribution av produkter. I definitionerna framläggs explicit att marknadsföring innebär aktiviteter som styr produkter från producent till konsument, vilket tar sig uttryck i vädjan i annonserna som framhävande av tillgänglighet, nyinkomna varor eller stort lager. I senare definitioner beaktas också kunden och i slutet på 1900-talet framhävs relationen mellan företag och kund.
Produktfokus är dominerande i de studerade
annonserna under praktiskt taget hela 1900-talets första hälft, varefter produkternas karaktär
som förmedlare av mera abstrakta egenskaper
tar form. I och med att produkterna antar en
mera mångfasetterad roll än enbart nytta, krävs
mera mångfasetterat marknadsföringstänkande, vilket kan avläsas i annonserna i karaktären
av vädjan. Rationella argument för produkten
byggs ut till att omfatta emotionella psykologiska produktegenskaper och upplevelser. I annonserna syns paradigmskifte från 1960-talet framåt
som symbolisk kommunikativ process, emotionell argumentering och emotionella produktattribut samt personifierat reklamformat. Detta
innebär olika syn på produkt respektive kund
i början och i slutet av seklet, vilket kan hänföras till bland annat behavioristiska skolor inom
marknadsföring på 1950-talet.
För både annonserade produkter och vädjan
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är 1950-talet och 1970-talet brytningspunkter. I
början på 1950-talet blir annonser för fritidsartiklar och kosmetik vanligare och vädjan upptar personifiering av varor. I annonserna från
1970-talet syns den spirande ungdomskulturen,
kosmetik annonseras frekvent, och det visuella får en dominerande roll. Under de sista studerade decennierna är individuellt välbefinnande och njutning, självförverkligande eller självtransformation frekvent i vädjan. Tjänsterna utvecklas från tjänster med produkten i fokus mot
tjänster med fokus på kundens individuella behov och tjänster av upplevelsekaraktär.
Under hela det studerade seklet är rationella produktattribut och rationell argumentering
frekventare än emotionell. Varumärke förekommer som produktattribut i alla annonserade varukategorier under hela det studerade seklet. Varumärke är till karaktären tudelat. Dess rationella karaktär är framträdande i början på 1900-talet, då varumärket består av namnet på varans
tillverkare och står för rationella egenskaper som
kvalitet och säkerhet. Frekventast är varumärke under de fyra sista studerade decennierna.
Då antar varumärke oftare rollen som förmedlare av emotionella värden och antyder marknadsföringstänkande med beaktande av produktens psykologiska fördelar. Varumärke utvecklas

”Varumärke utvecklas till ett av de element genom vilka konsumenten har
möjlighet att uttrycka såväl innanförskap som utanförskap, grupptillhörighet
som individualitet.”
till ett av de element genom vilka konsumenten har möjlighet att uttrycka såväl innanförskap
som utanförskap, grupptillhörighet som individualitet.
Studiens kontribution är framför allt empirisk. Den omfattar marknadsföringstänkande
och reklam under hela 1900-talet, en period då
marknadsföringsdisciplinen tagit form och teorier inom marknadsföring växt fram. I och med
att jag anknutit språkliga och visuella element i
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annonserna till teori inom marknadsföring har
jag överbyggt klyftan mellan lingvistiska studier
av reklam och reklam som en del av marknadsföring och uttryck för marknadsföringstänkande.
I Stockmanns annonser kan karaktäristika
i marknadsföringsteorier avläsas innan marknadsföringsteori i egentlig mening tar form i Finland. Också relationstänkande, vilket som begrepp introduceras på 1980-talet, tar sig uttryck i
annonserna redan på 1960-talet i nya tjänstekoncept som Stockmanns betalservice, Stockmanns
väljkontokoncept och Stockmann-kontraktet.
Dessa ser jag som ett första steg mot att skapa
en relation med kunden. År 1986 följs koncepten av Stockmanns stamkundsprogram, vilket
fortfarande gäller.
Under 1900-talet har Stockmann haft en unik
position i Finland inom konsumentmarknaden,
som trendsättare och föregångare inom detaljhandel, varuhusverksamhet och reklam. Jämfört med 1900-talet är 2000-talet ett helt nytt kapitel i reklam och marknadsföring. Stockmann,
såsom hela varuhuskonceptet, står inför nya utmaningar.

