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Förord

Nu är det färdigtänkt och inget mer kan göras på denna text. Min avhandling kanske
inte resulterade in en ny teori eller i att en gammal tes kunde omkullvältas. Det har inte
heller varit min avsikt. Istället har jag försökt att lägga tonvikten vid hur något som
kan verka trivialt och del i vardaglig praktik spelat en betydande roll i samhällets
omvandling. Därav titeln, I persuadörernas verkstad. Titeln har inspirerats av Vance
Packards bok The hidden persuaders, med det gamla svenska uttrycket persvadera,
även pesuadera, betyder övertala eller truga. I dess senare betydelse känns
handelsmannen igen, den som trugar och frågar kunden om det skall vara något mer,
en vacker scarf till frun eller varför inte en stilig fluga till den nyinköpta skjortan.
Verkstaden betonar det hantverksmässiga i marknadsföringens praktik. Det är något
ständigt pågående, där man mäter, väger och kontrollerar för att finna den bästa
avsättningen för sina varor.

Jag vill tacka alla personer som på något sätt varit stöd och hjälp under arbetet.
Mina handledare, professor Johan Söderberg och fil dr Pernilla Jonsson har varit både
drivande och kommit med lösningar på vissa problem, men framförallt litat på att jag
skulle ro hem med projektet – de är båda värda ett stort tack. Högre seminariet vid
ekonomisk-historiska institutionen fyllde en viktig funktion under de första trevande
försöken att skapa ordning i ett omfattande material. Kommentarer från alla som
medverkat under dessa var till stor hjälp för att styra skutan rätt. Deltagare inom det
konsumtionshistoriska projekt som avhandlingen tillkommit inom tackas också. Fil dr
i nordiska språk Göran Stenberg skall ha tack för sin granskning av litteraturlista och
allmän tilltro till författaren. Personalen på Föreningen Stockholms Företagsminnen
tackas samtliga, särskilt Lars Lundqvist och Pontus Staunstrup som varit förstående
samtalspartners i allehanda frågor, när mitt grävande i källmaterialet fört mig alltför
långt från nuet. Kajsa Larsson är värd mer än ett tack för sin insats med bildmaterial
och genomförande av den idé om omslag som lite diffust formulerade. Den sociala
miljön bland vänner och studenter av allehanda bakgrund som jag mött i Café Trean
eller andra platser i mitt liv har varit ett viktigt andningshål när luften i min forskarcell
tagit slut. Tack till er alla, var ni än är!

Till slut ett jättetack till min gode vän Lars som alltid verkar finnas till hands, i
med och motgångar, uppgångar och fall. Jag lyfter på hatten!

Avhandlingen har delvis finansierats av ett forskningstipendium från
Sparbankernas forskningsstiftelse.

Kenth Hermansson

Stockholm den 5 september 2002
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Del I

Kapitel 1

Inledning

Marketing is about the interplay between company and customer within the
context of competition. The customer has a veto. Fortunately we do not live in a
command economy, and no customer owes any company a living. But it is the
company that takes the active role, and therein lies its power.[---] The customer
disposes. But the company proposes.1

Marketing is one of the mainsprings of modern Western life, energizing and hel-
ping shape the cultural and political as well as the social and economic aspects
of our existence.2

De båda citaten här ovan belyser två sidor av marknadsföringen. Det första illustrerar
på ett bra sätt hur marknadsföringen – som ett samspel mellan olika aktörer inblandade
i ett byte – involverar både maktförhållanden och möjlighet till motstånd. Företagens
kamp mot varandra i konkurrens om köpare innebär också en kamp mot köparnas mot-
stånd. Köparna har alltid möjligheten att avstå från att konsumera varor som markna-
den erbjuder till förmån för annan konsumtion, t ex sin egen fritid.

Det andra citatet belyser en annan viktig aspekt av marknadsföringen: genom att
studera marknadsföringens roll kommer vi samtidigt i kontakt med många aspekter av
samhällsutvecklingen. Marknadsföringen är nära knuten till framväxten av det moder-
na konsumtionssamhället och de olika medel – reklam, marknadsundersökningar, or-
ganisation av distribution och försäljning, prissättning och differentiering av produkter
– som företagen använder utgör en viktig del i den moderna konsumtionskulturen.
Även om kritik finns och har funnits mot marknadsföringen utgör dess beståndsdelar
idag en självklar del av vårt sätt att leva.

Även om handböckerna och artiklarna är fulla av påståendet att reklamen ytterst
är till för att sälja är detta ett påstående jag skulle vilja nyansera. Även inom företagens

                                             
1 Richard Tedlow, New and improved. The story of mass marketing in America, Oxford 1990,

s 375.
2 Ronald Fullerton och Terence Nevett (red), Historical perspectives in marketing, Lexington

1988, s xi.



2

led fanns det utrymme för motstånd mot hur marknadsföring skulle bedrivas och vilka
varor som skulle erbjudas till konsumenterna. Att företagen, både producenter och de-
taljister, ville sälja sina varor innebar därför inte att de tog till vilka metoder som helst.
Massproducerade, varumärkta och färdigpackade varor innebar t ex ett hot mot den
status som vissa detaljister, med egna kvalitetskrav och ambitioner, hade uppnått ge-
nom långvariga kundrelationer. Istället skulle man börja sälja på producenternas vill-
kor och utifrån deras reklam, vilket ibland ledde till protester.3 Detsamma gäller reak-
tionerna inom detaljhandeln mot EPA på 1930-talet. Att det förekom nya sätt att dist-
ribuera och sälja varor innebar därför inte självklart att man gick över till dessa. Hur
företagen tog till sig nya reklam- och försäljningstekniker eller metoder bildar en vik-
tig grund för hur miljön för konsumenterna skulle utformas.

Vissa företag utnyttjade de förändringar i produktion, distribution och marknads-
föring som skedde vilket innebar att varor som tidigare varit dyra och svåra att förnya
eller inskaffa, kom allt fler människor till del. Ett exempel är konfektionsindustrins
framväxt, där både produktion och distribution förändrades. Algots införde det löpande
bandet i tillverkningen av konfektion under 1930-talet, och Hennes och Kapp Ahl ge-
nomförde nya idéer inom distributionen och försäljningen av konfektion under 1950-
och 1960-talet.4 För de äldre företagen i branschen innebar detta oundvikligen en för-
ändring att ta på allvar.

Företagen inom både produktionen, distributionen och försäljningen måste anses
ha spelat en viktig och aktiv roll, både vad avser påverkan på marknaden och konsum-
tionen, och genom förmågan, möjligheten, eller kanske viljan hos företagen att anpassa
sig till nya behov eller att tillgodose gamla behov effektivare. De normer och föreställ-
ningar kring konsumtion och produktion som företagen utgick från i sitt agerande, på-
verkade och påverkades av dessa förändringar. Därför är det viktigt att studera de tex-
ter där dessa normer och föreställningar fanns formulerade. Då företagen i praktiken
mötte förändringar i efterfrågan innebar detta i många fall att man måste överge en
traditionell form av verksamhet för en modernare.

                                             
3 Matthew Hilton, ”Retailing history as economic and cultural history: strategies of survival

by specialist tobacconists in the mass market”, Business history, 40, 1998:4, s 115–137; Da-
vid Monod, Store wars. Shopkeepers and the culture of mass marketing, 1890–1939,
Toronto 1996.

4 Mats Segerblom, Tråden som håller. Arbetare och företag i Borås’ 150-åriga teko-historia,
Borås 1989, s 66ff, Bo Pettersson, Handelsmännen. Så skapade Erling och Stefan Persson
sitt modeimperium, Stockholm 2001, Per Olof Ahl, Kappor till varje pris, Göteborg 1957.
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Syfte och avgränsning

Ett huvudproblem som avhandlingen behandlar är i vilka avseenden företag närmade
sig konsumenterna och marknaden? Vilka uppfattningar hade de som utgångspunkt?
Vilka medel använde de? Vilken relation fanns mellan de uppfattnings som fanns och
den praktik som genomfördes? Det övergripande syftet med avhandlingen blir därför
att belysa i huvudsak två aspekter av marknadsföringen i Sverige under perioden
1920–1965. Dels vilka normer och kunskaper som låg till grund för marknadsföringen
under perioden. Dels hur företag använde de kunskaper och normer som förekom i
deras praktiska arbete. Jag använder mig av både ett textbaserat material, bestående av
artiklar och handböcker, samt ett praktiskt orienterat material, bestående av reklam och
annat marknadsföringsmaterial två företag under den undersökta perioden.

Avgränsningen till perioden 1920–1965 är gjord för att det under denna period
skedde betydande omvandlingar i svenskt samhällsliv, både socialt, ekonomiskt, poli-
tiskt och kulturellt. Med dessa förändringar följde förändringar i individers behov av
varor och tjänster. Utvecklingen inom produktion, distribution och marknadsföring av
dessa varor och tjänster är en viktig del i samhällsförändringen och fördelning av väl-
ståndet. Vilka beslut företagen tog och vilka föreställning och normer de utgick ifrån
spelade därför en roll för denna utveckling.

Även om den största delen av materialet i undersökningen faller inom tidsramen
1920–1965 använder jag dessutom en del äldre källor. Den tidsmässiga avgränsningen
anger snarare inom vilken period som undersökningen och jämförelsen mellan normer
och praktik känns säkrast. De två företag som studeras är Barnängens Tekniska fabri-
kers AB samt Militär Ekiperings Aktiebolaget, MEA. De grundades 1868 respektive
1883, vilket gör att jag utgår från deras längre historia när jag kommer in på den prak-
tiska avdelningen i avhandlingen.

Dessa två företag, av vilka inget finns kvar i sin dåvarande form idag5, befann sig
på två skilda positioner i distributionen. Barnängen producerade och utvecklade pro-
dukter inom det kemisk-tekniska området, med inriktning på kosmetika, hygienartiklar
och kemiska artiklar som blomstergödning och skurpulver. MEA ägnade sig åt detalj-
handel och försäljning inom bl a konfektion och ekipering, men tillverkade även eget
genom sina verkstäder, skrädderiavdelningar och syateljéer.6 Eftersom undersökningen
av det normativa materialet är upplagd, inte bara som en rörelse från en mer allmän
nivå till en mer specifik nivå, utan också från producentnivå till försäljningsnivå, är det
bra om man får en motsvarande rörelse i undersökningen av praktiken. Det är ett av

                                             
5 Barnängen har ett fåtal produkter under eget namn, men ägs av tyska Henkel. MEA har åter-

uppstått på Västmannagatan med namnet Nya Mea och syr specialuniformer åt militären.
6 Båda dessa presenteras närmare i kapitel 5 och kapitel 7.
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skälen till att jag valt dessa två företag. Ett annat skäl är att de har välbevarade arkiv
som kan belysa marknadsföringen ur olika aspekter.

Disposition

I den här första och inledande delen tar jag upp tidigare forskning och de teoretiska
utgångspunkter som undersökningen har. Jag gör också en genomgång av de viktigaste
källorna men lämnar den närmare redovisningen och värderingen av källorna till de
olika delstudierna.

I del 2 redovisar jag den första empiriska delstudien. Den är en studie av artiklar
och handböcker som behandlar marknadsföring, distribution, marknadsundersökning-
ar, försäljning, reklam i en mer allmän mening och mer precist reklam för detaljhan-
deln. Den är att betrakta som en studie av normer kring dessa ämnen, hur man tänkte
sig och beskrev hur marknadsföringen skulle genomföras. Kapitel 2 rör marknadsfö-
ringen och distributionen i stort, medan kapitel 3 och 4 beskriver marknadsundersök-
ningar respektive detaljhandelns marknadsföring ur ett mer specifikt perspektiv.

I del 3 (kapitel 5–10) behandlar jag marknadsföringen som den såg ut i praktiken.
Delen är upplagd som fallstudier av de två företagen, Barnängens Tekniska fabrikers
AB samt Militär Ekiperings Aktiebolaget, MEA. I kapitel 5 behandlar jag hur Bar-
nängen använde marknadsundersökningar och andra kanaler för information från och
till marknaden. Kapitel 6 är en närmare studie av två produktserier i Barnängens sor-
timent, och hur sortiment och reklam för dessa utformades i relation till den befintlig
information företaget kan ha haft om marknaden. I kapitel 7–10 tar jag fasta på hur
MEA använde olika reklamformer för att kommunicera med sina kunder. Jag utgår
från vissa drag i MEA:s historia (kapitel 7) för att förstå de förändringar i reklaman-
vändningen som skedde (kapitel 8–10).

I den sista och avslutande delen kopplas de två empiriska avdelningarna samman
och jag förbinder analytiskt olika teman med varandra (kapitel 11). Här kopplas även
ett mer teoretiskt grepp där jag försöker tolka relationen mellan det normativa och det
praktiska. Det finns också anledning att närmare belysa uppfattningarna och relationen
till konsumenterna närmare, både som det formulerades i textmaterialet och utrycktes i
den praktiska verksamheten. Denna del är att betrakta som en sammanfattande och
analyserande avdelning. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska
(Kapitel 12).
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Källor och underlag

Avhandlingen är uppbyggd kring två grupper av empiriskt material. För att undersöka
kunskap, uppfattningar och normer kring marknadsföring har jag använt handböcker
och artiklar i facktidskrifter som behandlar marknadsföring och med denna samman-
hängande ämnen. Genom dessa har jag kunnat utläsa vad som ansågs viktigt inom des-
sa områden. Det material som undersöks för praktiken är marknadsundersökningar,
reklam och produktkataloger hos Barnängen. Hos MEA är det annonser, broschyrer,
direktreklam, fönsterskyltningar och hur en del av dessa reklammedel användes i
kombination som studeras.

Tidskrifter
Jag har i huvudsak använt tidskrifterna Affärsekonomi och Den svenska marknaden för
att studera de mer övergripande marknadsföringsaspekterna.

Affärsekonomi började ges ut 1928. Då hette den Tidskrift för affärsekonomi och
bestod av en sammanhängande volym, med olika avdelningar för skilda ämnen, men
fr o m 1931 delades tidskriften upp i separata delar.7 Varje årgång har en samlad inne-
hållsförteckning, där avdelningarna är åtskilda ämnesvis vilket gjort det lätt att begrän-
sa undersökningen till de artiklar som ingår i den del som handlade om försäljnings-
och reklamfrågor. Dessa artiklar fanns under den genom åren skiftande rubriken För-

säljning och reklam 1928–1930, Försäljningsorganisation och reklam från 1931–
1935, Reklam, försäljning och distribution åren 1936–1940, samt Distribution,

försäljning och reklam åren 1941–1960. Där behandlades inte bara frågor som rörde
reklam, distribution, försäljning, utan även gross- och detaljhandel, marknads-
undersökningar, marknadsforskning, statistiska metoder och material för under-
sökningar, rapporter från kurser och konferenser.

Upplagan för Affärsekonomi låg på mellan 5 400 och drygt 5 800 exemplar vid
mitten av femtiotalet. För de tidigare åren har jag ingen uppgift. Ämnesområdet för
Affärsekonomi angavs vara industriekonomi, försäljning, reklam, kontorsorganisation,
räkenskapsväsen. Läsekretsen angavs bestå av industri- och affärschefer, verkstadsche-

                                             
7 Fr o m 1931 ökade man antalet nummer per år från 12 till 16 samtidigt som en ny indelning

skedde. Detta motiverades: ”De problem, som det fram för allt ligger oss om hjärtat att ge-
nom denna utvidgning kunna behandla mer ingående, äro rationaliseringsfrågor inom den
industriella organisationen, redovisningsväsendets och kontorsorganisationens, samt försälj-
ningens och reklamens områden.” Hälften av numren ägnades åt allmänna ämnen, en fjärde-
del åt industriella och allmänt företagsekonomiska problem, den sista fjärdedelen åt försälj-
nings och reklamproblem. AE 1931:2, s 47.
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fer och driftsingenjörer, inköpschefer, försäljningsledare, reklamchefer, ekonomiche-
fer, redovisningschefer och kamrerare samt kontorschefer.8

I det inledande numret från 1928 finns ett uttalande om ambitionen med tidskrif-
ten som kan ge en liten vägledning om dess syfte. Statsrådet Felix Hamrin, chef för
handelsdepartementet, skrev där att den svenska industrin trots sitt uppsving och sina
framgångar utomlands, något som till stor del berodde på att man kunnat sälja pro-
dukter genom att de var erkänt bra, nu släpade efter på försäljningssidan. Hamrin
skrev:

Ett stärkande av dess effektivitet är därför icke endast önskvärt utan säkerligen
även uppnåbart, och åtskilliga vägar torde finnas, som leda till ett dylikt mål. Jag
vill blott erinra om den i vår tid allt större betydelsen av en intensivare kommer-
siell information, som icke blott siktar på effektivare organisationsmetoder utan
även tar till uppgift att påvisa de olika varubehoven i världen.9

Tidskriften skulle komma att spela en viktig roll när det gällde att organisera produk-
tions- och försäljningsmetoderna, menade Hamrin slutligen. Uttalandet satte också en
norm för tidskriften: den skulle bidra till en effektivisering av organisation och meto-
der för kommersiell verksamhet, särskilt försäljningen. Hamrin menade att man tidiga-
re lyckats sälja sina produkter för att de var ”erkänt bra”, men att detta nu inte längre
räckte. Det krävdes också en försäljningsapparat och kompetens att skapa eller finna
avsättning för produkterna och där kunde Affärsekonomi bidra med kunskap.

Tidskriften Den svenska marknaden tar i huvudsak upp reklam- och marknadsfö-
ringsfrågor och var medlemstidning för Svenska försäljnings- och reklamförbundet.
Dess upplaga – ca 4 800 år 1955 – var till största delen medlemsexemplar. Detta gör
att den är mer specialiserad både på läsekrets och innehåll. Även tidsmässigt är den
begränsad genom att dess första utgivningsår var 1945 och den ger därför inte samma
täckning bakåt som Affärsekonomi. Artikelförfattarna är oftast desamma som i Affärs-

ekonomi, och artiklarnas ämnesbehandling likaså, men artiklarna präglas oftare av en
fackmässig stil.

Av dessa två facktidskrifter har Affärsekonomi störst kontinuitet över tiden och
bäst täckning av många områden samtidigt. Flera av författarna i Affärsekonomi skrev
även handböcker eller artiklar i andra tidskrifter, och flera av artiklarna publicerades i
andra sammanhang vilket gör att tidskriften har en bred täckning över detta kunskaps-

                                             
8 TS-fackpressbok 1956–1960. Det har varit problematiskt att finna upplagesiffror för Affärse-

konomi gällande hela perioden som undersökts här. De enda uppgifterna om upplaga och lä-
sekrets ges i TS-fackpressbok, men dessa uppgifter finns inte för tidigare år än 1956. Ur TS-
fackpressbok kan man även utläsa redaktionella förhållanden, ämnesinnehåll och den tänkta
läsekretsens sammansättning.

9 Felix Hamrin, ”Kravet på en effektiv organisation”, Affärsekonomi 1928:1, s 5.
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fält. Den svenska marknaden var mer inriktad på reklam och marknadsföringsfrågorna,
men började ges ut senare än Affärsekonomi.

De tidskrifter jag använt för att studera detaljhandelns marknadsföring är i hu-
vudsak Butikskultur och Skyltfönstret. Butikskultur gavs ut perioden 1932–1951. Un-
der 1952 förekom en tidskrift som verkar vara en uppföljare, Butiksreklam, men den
finns enbart i en årgång. Skyltfönstret gavs ut under åren 1932–1936 och jag har därför
inte möjlighet att ha med denna i en längre jämförelse, men den utgör en viktig del av
1930-talets diskussion kring fönsterskyltningen som reklammedel.

Tidskriften Butikskultur var organ för Sveriges Köpmannaförbund och fångade
upp en bredare problematik kring personalutbildning, butiksinredning, skyltning och
annan reklam inom detaljhandeln. Den riktade sig framförallt till berörd butikspersonal
och personal under utbildning inom Köpmannainstitutets kurser. I tidskriften fanns
åtskilliga föreskrifter om hur reklamen skulle användas i detaljhandeln, inte bara i en
generell mening utan också med hänsyn till vilken varuinriktning butikerna hade. I sin
behandling av skyltfönstren finns det dels artiklar om vad som skall känneteckna bra
fönster, vad som ansågs vara modernt, vad som fungerade som det säljande elementet i
fönstret, hur texter och olika dekorativa effekter fungerade m m. Dessa skrivna argu-
ment eller normer kring fönsterskyltningen åtföljdes av en rik flora bilder på skylt-
fönster, enligt principen föredömliga respektive dåliga, samt förslagsskisser för föns-
terskyltningar av olika varuslag. Man kan därför konstatera att det var en högst nor-
mativ tidskrift eftersom argumenten för vad som var bra/dåligt och rätt/fel är så starkt
närvarande.

Tidskriften Skyltfönstret var organ för Sveriges Dekoratörsförbund och senare
Sveriges Dekoratörsklubb. Den var specialtidning för enbart fönsterskyltningar. Detta
gör det intressant att studera denna tillsammans med den något bredare Butikskultur.
De pekar båda på vad som verkar ha varit ett intresseområde för detaljhandeln och
småbutikerna och vilka problem de haft under den här tiden.

Samtliga tidskrifter som jag nämnt ovan kan anses ge god täckning över tid och
för ämnesområdet marknadsföring och tidens diskussion om denna. Några artiklar som
jag refererar kommer ur tidskrifter som antingen var tillfälliga eller som enbart i ensta-
ka fall behandlade frågor kring marknadsföring. Eftersom dessa är så få ger jag ingen
närmare presentation här utan hänvisar till noterna och referenslistan.

Handböcker
Jag har även studerat handböcker för marknadsföring, marknadsundersökningar, föns-
terskyltningar och annan detaljhandelsreklam. Jag har försökt använda samtliga böcker
som jag hittat i ämnet från perioden genom att söka i Libris eller Kungliga bibliotekets
kortkatalog. Det kan givetvis finnas ytterligare böcker, men de böcker jag behandlat
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här innehåller tillräckligt med information för att man skall finna både generella
mönster och mer specifika drag.

Handböckerna har en blandad karaktär. Det finns specialböcker för fönsterskylt-
ningar och böcker där både reklam och försäljning behandlas. I särskilda kapitel be-
handlas olika reklammedel för sig, där oftast ett avsnitt för fönsterskyltning fanns med.
En del av böckerna var mer allmänt formulerade och försökte ringa in hur reklam och
skyltningar skulle göras inom flera branscher, medan andra var speciellt riktade till
t ex speceri- eller bokhandel. Man kan även ana att en del var avsedda för att vem som
helst i en butik skulle kunna genomföra en något så när bra och funktionell fönster-
skyltning, medan andra var avsedda för yrkesdekoratörer.

Handböckerna skiljer sig i inriktning och förekomst vid olika tider. Skyltnings-
handböckerna var vanligt förekommande under 1930- och 1940-talet, men blev färre
under 1950-talet. Några böcker för reklam och försäljning kommer i nya upplagor vid
flera tillfällen. Tom Björklunds och Yngve Hedvalls, Hur man annonserar med fram-

gång, samt Björklunds och Clarence Brockmans, Handbok i försäljning och reklam,

var böcker som utkom i upplagor från 1920-talet fram till 1960-talet. L M Feerys bok,
Konsten att skylta. En handledning i skyltning, kom i svensk översättning 1922, men
gavs ut i nya upplagor under hela perioden.

Skribenterna i tidskrifterna och handböckerna
Det är givetvis viktigt att känna till vilka personer som var verksamma som skribenter.
En mer genomgripande genomgång av författarna i Affärsekonomi som jag genomfört
tidigare visade på vissa tendenser vad avser av författarnas bakgrund och utbildning.10

De som skrev artiklarna kom från olika verksamhetsområden, hade skiftande bakgrund
utbildnings- och yrkesmässigt. Över tid skedde en ökad professionalisering av områ-
det. Nya utbildningar inom ekonomiämnet startade på akademisk nivå. På en praktisk
nivå startades reklamutbildningar för butikspersonal och dekoratörer och senare de
mer avancerade reklamskolorna som t ex IHR.

Det fanns en stor dominans för personer med ekonomisk utbildning bland skri-
benterna under hela undersökningsperioden, följd av akademiker och personer med
högre befattning i näringsliv eller organisationer. Efter 1950 minskade inslaget av
skribenter som hade allmän akademisk bakgrund, t ex fil kand och pol mag. Istället
ökade inslaget av specialiserade titlar med kopplingar till reklamutbildning och in-
genjörsutbildningar.

                                             
10 Kenth Hermansson, Att hantera en konsument. Synen på konsumenten i texter om mark-

nadsföring, distribution, försäljning och reklam, 1920–1960, Licentiatuppsats, Ekonomisk-
historiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 2001, s 39–47.
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Det ägde rum en förskjutning bland författarna genom att alltmer specialiserade
ekonomiska utbildningsvägar tillkom, kanske framförallt reklamutbildningar som
IHR:s reklamutbildning, där den första kullen tog sin examen 1955.11 De personer som
hade direkt koppling till reklambranschen innan 1955 utgjordes främst av reklamche-
fer eller anställda vid reklambyråer. Det var personer med examen från ekonomiska
utbildningar som ökade i antal, vilket också berodde på att nya examina, både ekon lic
och civilekonom, tillkom under och efter kriget.12 Artiklar skrivna av personer med
högre befattning inom näringsliv ökade också efter kriget och fler artiklar skrevs av
civilingenjörer, också det en utbildning som expanderade vid den här tiden. Att nya
utbildningar tillkom innebar också att alltmer specialiserad kunskap växte fram och
började utövas, tydligt illustrerat vid den företagsekonomiska utbildningen vid Han-
delshögskolan, där kursplanen gick mot en större uppdelning och specialisering.13

Vissa personer förekom särskilt ofta som skribenter och hade sådana positioner
att de kan förväntas ha haft ett särskilt genomslag. Det gäller främst Gerhard
Törnqvist, vars betydelse sträcker sig över flera fält, både kunskaps- och idémässigt.
Han var verksam vid Handelshögskolan i Stockholm från 1920-talet, och förde, genom
sina egna texter och genom undervisningen, fram idéer om ett av taylorismen inspire-
rat rationaliseringsprogram för produktion och distribution. Törnqvist medverkade
både vid grundandet av tidskriften Affärsekonomi och Affärsekonomiska forskningsin-
stitutet (AEF) 1928. Han delade under många år det redaktionella arbetet på Affärse-

konomi med Gustaf Rosenberg, och bidrog med många egna artiklar. Från 1934, då
Törnqvist blev professor i distributionsekonomi, fungerade han som akademisk garant
för artiklar som publicerades i tidskriften, oftast skrivna av de egna studenterna och
med utvalda ämnen. Törnqvist ägnade sig förutom undervisningen åt forskning och
genomförde även marknadsundersökningar, bl a åt Ruben Rausing.14

En annan flitigt förekommande person är John Örtengren som bidrog med ett
stort antal artiklar i Affärsekonomi. Örtengren hade vid mitten av 1950-talet, då han
börjar skriva i tidskriften, en examen från Schartaus handelsinstitut, genomgått re-
klamutbildning vid IHR år 1954. Han tog en MBA-examen från Syracuse University i
New York, USA året därpå. Han skulle senare (år 1966) också avlägga doktorsexamen
i masskommunikation där. Han var även verksam som PR-konsult åt dr Axel Wenner-
Gren 1955. Året därpå blev han ”marketingchef” (marknadschef enligt annan källa15)

                                             
11 Göran Digmar, ”Kvalificerad reklamutbildning i Sverige. Institutet för Högre Reklamut-

bildning – IHR – klart med första kullen”, Affärsekonomi 1934:10.
12 Handelshögskolan i Stockholm 1909–1959, Stockholm 1959, s 23f.
13 Ibid, s 25.
14 David Östlund, ”Gerhard Törnqvist – mönsterbildare planekonom och marknadsprofet” i

Engwall, Lars (red), Föregångare inom företagsekonomin, Stockholm 1995, s 147.
15 Vem är det 1973, Stockholm 1972.
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vid Tessab Annonsbyrå AB där han 1960 blev direktör. Han blev VD för Marknads-
forsknings AB år 1963.16 Genom sin position som USA-rapportör för Affärsekonomi,
bidrog John Örtengren under rubriken ”Johns utlandsspegel”, med en stor mängd in-
slag om utvecklingen av marknadsföring från USA under 1950-talet.

Lennart Flink skrev tre handböcker i ämnet marknadsundersökning, samt en
handbok i försäljning som också innehöll en del om marknadsundersökningar.17 I Af-

färsekonomi och i Den svenska marknaden förekom han med fler artiklar som rörde
marknadsundersökningar. Han tog en diplomexamen 1943 vid Handelshögskolan i
Stockholm, samt studerade vid Columbia University i New York åren 1946–47. Han
var också verksam med eget företag för marknadsundersökningar vilka kommer att
beröras i samband med kapitlet om Barnängen.

Även flera av skribenterna till artiklar och handböcker för butiksreklamen var
verksamma inom den bransch de beskrev. Flera författare, t ex Oscar Lundqvist och
Tom Björklund, var verksamma som dekoratörer eller reklamchefer vid detaljhandels-
företag, bl a NK och Pub. Ivan Larsson skrev förutom handböcker i fönsterdekoration,
flera böcker i handels- och försäljningsteknik, samt arbetsorganisation. Han undervi-
sade även inom ramen för Stockholms Köpmannaförbunds kursverksamhet i detalj-
handelsreklam och köpenskap.

Många av de här författarnas och andra aktörers bakgrund och yrke speglar en
pågående professionalisering och institutionalisering av reklambranschen. Marknads-
föringens ökade betydelse för affärslivet och tanken att man ökade effektiviteten i
ekonomin och drev på utvecklingen av det moderna samhället var inte främmande för
självuppfattningen hos t ex 20-talets reklamfolk i USA. Detta bidrog säkert också till
att förstärka tilltron till marknadsföringens förmåga att påverka konsumenterna i be-
stämda riktningar. Den amerikanske historikern Roland Marchand menar t ex att re-
klambranschens nya yrkesgrupper tillsammans med vetenskapsmän, ingenjörer och
industrifolk, såg sig som ’det moderna livets apostlar’, vilka lärde ut nyttan av den
moderna tekniken i vardagslivet.18

Första världskriget anges som en faktor som hjälpte upp reklambranschens rykte.
Reklambranschens folk tog till sig äran att genom propagandan ha hjälpt till att över-
tyga en hel nation i krig att investera i krigsobligationer och ransonera kött och socker
och för att få sina kvinnor att arbeta i ammunitionsfabriker. Den amerikanska histori-

                                             
16 Vem är vem. Stor-Stockholm, Stockholm 1962
17 Lennart Flink, Grunden till framgångsrik försäljning. Modern marknadsanalys i praktisk

bekysning, Stockholm 1950, En praktisk bok om marknadsundersökning, Stockholm 1954,
Marknadsundersökning II – i överflödssamhället, Stockholm 1966, Rationell marknadsun-
dersökning, Stockholm 1971.

18 Roland Marchand, Advertising the American dream. Making way for modernity 1920–1940,
Berkeley 1986, s 1.



11

kern Martha Olney refererar till Frank Presbrey som till och med hävdade att annonse-
ringen hjälpte till att förkorta kriget, men framförallt att den fick sin status omprövad.
T ex såg bankerna hur försäljningen av krigsobligationer ökade genom propagandan
för dessa och de ökade därför sin annonsering. Andra företag kom att se med nya ögon
på annonseringen och hela annonsbranschen fick en ny prestige. Från att ha varit ”in a
class with side-show barkers and check-suited salesmen, socially rejected, morally
suspect; the trade was hardly worthy of recognition by a government agency, to say
nothing of respectable business firm...”19.

En liknande situation fanns i Sverige. Framväxten av specialister och institutio-
ner inom reklambranschen skedde också i Sverige under årtiondena efter sekelskiftet
1900. Annonsbyråerna växte fram redan under slutet av 1800-talet. Det blev även van-
ligare i större företag att hålla sig med egna reklamavdelningar, där ASEA var först ut
1904.20

Underlag för studien av praktiken
Även materialet för den praktiska delen tas upp här, men de kommer att beskrivas mer
ingående i samband med undersökningarna. De innehåller specifika egenskaper som
behöver klargöras mer i anslutning till det sammanhang där de används i undersök-
ningen. Här ger jag bara en kortare presentation av materialet så att omfattningen står
klar för läsaren.

Barnängen – marknadsundersökningar, reklam och produktkataloger

I Barnängens arkiv på Föreningen Stockholms Företagsminnen (FSF) finns marknads-
undersökningar från 1944 fram till 1965. Reklamtryck som broschyrer och annonser
har också använts ur arkivet och finns från 1870-talet. Sådant material finns även på
Kungliga Biblioteket som okatalogiserat affärstryck. Annonseringen har också stude-
rats via veckopressen. Annat material i Barnängens arkiv som jag använt är prisku-
ranterna, de prislistor som återförsäljarna tilldelades och som innehöll uppgifter om de
olika varorna i sortimentet, priser för inköp och pris till konsumenten. Reklammaterial
och priskuranter finns för i stort sett hela perioden 1920–1965, men eftersom den sys-
tematiska undersökningen är inriktad på de två produktserierna Camé och Shantung
och hur dessa sammanföll med marknadsundersökningarna fokuserar jag materialet på
en period från det år då dessa serier var aktuella, från 1938 och fram till 1960 då mate-
rialet kring dem tunnas ut.

                                             
19 Martha L Olney, Buy now, pay later. Advertising, credit and consumer durables in the

1920:s, Chapel Hill 1991, s171f.
20 Karl-Erik Wärneryd, Annonsbyråernas struktur, Stockholm 1952, s 18–22, 28, 31f,
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I en serie som kallas ”underlag för årsberättelser, försäljningsavdelningen” har
jag funnit en del uppgifter om kampanjer och hur dessa skulle genomföras. Denna se-
rie börjar 1941 och finns årsvis, men jag har gått genom dem fram till 1965. Dessa
handlingar belyser också en viktig aspekt av den interna kommunikationen kring va-
rorna och hur försäljningsorganisationen fungerade.

Underlag för MEA

Underlaget för studiet av MEA:s marknadsföring och för att teckna en bild av företa-
get finns i huvudsak i MEA:s arkiv på Stockholms Företagsminnen (FSF). Det materi-
al som jag främst använt är klippböcker för annonser, ett slags sammanställningar av
företagets annonsering som sträcker sig mellan åren 1929 och 1966. Med hjälp av des-
sa har annonseringen för olika varor och annonsvolymen studerats över tid.

I två volymer i arkivet finns brev, cirkulär, broschyrer och foldrar inklistrade och
sorterade årsvis och/eller tematiskt efter avdelning. De täcker in åren 1925–1939 och
har använts för att studera företagets brevcirkulär som användes vid direktreklam eller
för annan kundinformation. Dessa kombinerades ibland med den tryckta reklamen som
finns i samma volymer. Även på Kungliga Biblioteket i Stockholm finns många bro-
schyrer från MEA som okatalogiserat affärstryck, och de är i många fall samma som
de i arkivet. På Kungliga Biblioteket är broschyrerna numrerade vilket underlättar
identifieringen för läsaren och där reklamtrycket finns på båda ställena har jag använt
trycken från Kungliga Biblioteket istället för de som finns i arkivet. Dessa tryck finns
från 1884 och fram till början av 1970-talet. Jag har använt flera av de äldre reklam-
trycket för att fånga in en del av historiken kring MEA.

En volym i arkivet innehåller två anteckningsböcker, där MEA:s fönsterskylt-
ningar för åren 1931–1950 finns antecknade. Året 1950 är ofullständigt förtecknat och
har därför uteslutits. Dessa böcker har använts för att studera fönsterskyltningen. I ar-
kivet finns även ett rikt bildmaterial med fotografier på skyltfönster, men de är oftast
inte så noggrant daterade att de går att använda lika systematiskt som det övriga mate-
rialet. Dessa bilder utgör ett komplement för att förstå hur dekorationen användes och
har grovt daterats i två grupper till 1930-tal respektive efterkrigstid.

Även MEA:s årsberättelser och huvudböcker har använts. Årsberättelserna finns
från 1885 till 1984 och ger en del information om händelser i företaget. Även de finns
på Kungliga Biblioteket. Huvudböckerna som finns hos Stockholms Företagsminnen
täcker in åren från 1885–1985 och innehåller information om de olika avdelningarnas
konton, reklamkonton och andra uppgifter. Jag har använt de olika avdelningarnas
konton under delar av perioden 1930–1960 för att få en uppfattning om försäljningen,
samt reklamkontot för att studera hur reklamkostnaderna utvecklats under perioden
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1910–1960. Reklamkontots uppgifter har också fungerat som kontrollserie mot den
annonsvolym som jag fått fram via annonsklippböckerna.

En del andra handlingar, som fastighetshandlingar och olika tidningsurklipp som
finns i arkivet har också varit användbara. Tidningsklippen är visserligen tillgängliga
även i den ordinarie tidningen, men jag anger arkivvolymen tillsammans med tidning-
ens namn och datum för att det skall finnas möjlighet att hitta den på två sätt. Arkivex-
emplaret får ändå ses som huvudkälla eftersom det utan klippen i denna inte skulle gå
att finna de ställen där det skrevs om MEA i pressen.

Bakgrund och tidigare forskning

Jag ger här en bakgrundsteckning för att lättare kunna placera in min undersökning i
en historisk kontext. Jag gör ingen principiell skillnad mellan bakgrund och tidigare
forskning, men kommer i ett senare avsnitt att lyfta fram de delar av den tidigare
forskningen som jag anser var mest betydelsefulla för min problemställning och dis-
kutera en del antaganden som kan härledas ur denna. I de löpande kapitlen finns det
ytterligare anledning att knyta an till aktuell litteratur.

Förändringar i produktion, handel och distribution
Undersökningsperioden föregicks och genomgick flera faser av förändringar inom
produktionen. Från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet genomgick Sveriges pro-
duktion en omvandling där tyngdpunkten försköts från jordbruket till industri- och
tjänstesektorerna. Förutom de tunga industrierna inom järn-, pappers- och skogspro-
duktionen, växte även en betydande textil- och beklädnadsindustri fram. Även den
kemisk-tekniska industrin och livsmedelsindustrin växte.21

Den fabriksbaserade produktionen genomgick under 1920-talet omfattande ratio-
naliseringar och genom att införa F W Taylors principer för scientific management
ledde det till en alltmer standardiserad produktion. Denna fick sin tillämpning bl a
inom den redan långt drivna mekaniserade och i mindre arbetsmoment indelade kon-
fektions- och beklädnadsindustrin. Det löpande bandet infördes vid Algots i Borås
1932.22

Mycket av den tidiga industriproduktionen skedde för den inhemska konsum-
tionsmarknaden av varor som tidigare tillverkats i hushållen, t ex husgeråd och textil-

                                             
21 Lennart Schön, En modern ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel,

Stockholm 2000, s 228; Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1996,
s 327f, 330.

22 Lennart Schön, En modern ekonomisk historia, s 312f, Mats Segerblom, Tråden som håller,
s 65ff.
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varor.23 Varor som blivit alltmer nödvändiga inslag i en modern och urban livsstil, som
t ex livsmedel och hygienartiklar, var tidigt industriellt framställda konsumtionsvaror i
Sverige.24

En viktig förutsättning för produktionens övergång mot massproduktion är mass-
distributionen och massmarknadsföringen. I amerikansk forskning har denna koppling
varit central25 och den är också utgångspunkten i Richard S Tedlows studier av mark-
nadsföringens förändring i USA från 1800-talet och framåt. Integreringen av leden
produktion, distribution och försäljning kännetecknar flera större företag i USA under
slutet av 1800-talet och 1900-talets första årtionden.26

Den svenska handeln och distributionen under 1800-talet följde inte helt detta
mönster, visar nyare svensk forskning kring distribution, marknadsföring och handel
för olika områden och branscher under 1800-talet.27 Det verkar som om transporterna,
främst järnvägarna, inte spelade samma roll i Sverige som i USA. Initiativet låg också
i vissa fall hos handlare och mellanhänder snarare än hos producenterna vad gäller
marknadsföringen av varor.

Förändringen inom distribution och marknadsföring i Sverige mot en mer syste-
matisk och integrerad form finns belagd för textilindustrin och –handeln för perioden
1800-talets mitt och framåt. Forskning visar där på tidig samorganisation av tillverk-
ning och handel, samt användning av annonsering i periodiska tidningar. Det verkar
även som aktörer vilka ägnat sig åt en större aktivitet riktad mot marknaden, med sam-
ordning av tillverkning och handel samt annonsering, varit mer framgångsrika när det
gällt att skapa nya avsättningsområden för sina produkter, än de former som byggde på
mer personliga och traditionella kontakter mellan fabrikörer och handlare.28

Producenterna av bomullstextiler började t ex under mitten av 1800-talet alltmer
förlägga sina försäljningskontakter till fasta handlare som manufakturhandlare, textil-
grossister och kommissionärer. Dessa fasta kontakter innebar också en säkrare infor-

                                             
23 Christer Ahlberger, Konsumtionsrevolutionen. I. Om det moderna konsumtionssamhällets

framväxt, Göteborg 1996, Schön, En modern ekonomisk historia, s 82ff, 97ff.
24 Se t ex Johan Söderberg, Röda läppar och shinglat hår. Konsumtionen av kosmetika i Sve-

rige 1900–1960; Lennart Schön, En modern ekonomisk historia, s 168f.
25 Alfred D Jr Chander, The visible hand. The managerial revolution in American business

Cambridge 1977.
26 Tedlow, New and Improved.
27 Fagerberg M, Jonsson P, Lindberg E, Nyberg K, ”Handel och marknadsföring” i Söderberg

och Magnusson (red), Kultur och konsumtion i Norden 1750–1950, Helsingfors 1997. Se
även Pernilla Jonsson, Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribu-
tion och försäljning 1850–75, Uppsala 2000, Klas Nyberg, Kommersiell kompetens och in-
dustrialisering, Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad 1780–1846,
Uppsala 1999 och Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov. En studie av lanthandeln i
Revsundsregionen i östra Jämtland 1870–1890, Uppsala 1999.

28 Nyberg, Kommersiell kompetens och industrialisering, s 128–142, 152f.
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mationskanal mellan marknaden och producenten, vilket underlättade strategiska be-
slut. Handlarna kom i sin tur att tillämpa försäljningsmetoder där beställningar av va-
ruprover, priskuranter samt en stor medvetenhet kring väveriernas rabatter, krediter
och försäljningsvillkor spelade en stor roll. Varumärken annonserades redan under
1850-talet, antingen på initiativ från textilproducenterna själva eller av de handlare
eller grossister som förde fabrikatet.29

Ekonomin genomgick under slutet av 1800-talet och 1900-talet kriser känneteck-
nade av rationalisering och omvandling inom produktionen.30 Detta skedde även inom
distributionen och handeln, där behovet av nya former för distribution och försäljning
kom att diskuteras från 1930-talet och framåt.31 Detaljhandeln på 1930-talet skilde sig i
flera avseenden från den som växte fram på 1960-talet. Däremellan ligger två årtion-
den av omvandling inom detaljhandeln och distributionen. Förutom en ökning av an-
talet sysselsatta inom detaljhandel och övrig distribution under 1920- och 1930-talet så
skedde även en del genomgripande omstruktureringar. Tillkomsten av stora aktörer
inom distributionsledet och nya samarbetsformer mellan producenter, grossister och
detaljhandel under framförallt 1950-talet, innebar slutet för många av de mindre aktö-
rerna inom detaljhandeln.32

Nära kopplad till denna omvandlingsprocess är den ökade användningen och
betydelsen av olika innovationer inom handel och distribution, t ex varumärken, pro-
duktförpackningar och självbetjäningssystemet. Butikernas inre ändrade genom dessa
utseende och alltmer av arbetet kom att ske genom att kunden själv jämförde förpack-
ningar och märken istället för att fråga expediten bakom disken.33 Det nya sättet att
handla innebar också nya krav på konsumenternas kompetens, men också krav på pro-
ducenterna att skapa förtroende för produkterna. Marknadsföringen blev ett viktigt
medel för att skapa detta förtroende men blev också central för att kontrollera leden
mellan produktionen och konsumtionen av en vara. Många av dessa frågor togs upp till
diskussion i den samtida affärsfackpressen och därmed speglas en viktig del i denna
omvandling genom detta material.

                                             
29 Jonsson, Marknadens väv, s 149–171.
30 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, s 347, s 365–369.
31 Jan Jörnmark, Innovationer och institutionell omvandling. Distributionssektorn som en del

av den svenska modellen efter 1930, Stockholm 1998.
32 Sven Gerentz och Jan Ottosson, Handel och köpmän i Stockholm under ett sekel, Stockholm

1999, s 193f, s 202ff, s 228ff.
33 Anna Nyberg, Innovation in distribution channels. An evolutionary approach, Stockholm

1998, s 95–130.
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Demografiska och sociala förändringar. Nya konsumtionsmönster
En stor del av konsumtionens förändringar hänger givetvis samman med övriga för-
ändringar i Sverige under den här tiden. Konsumtionsförändringar har både orsakats av
och inneburit nya levnadsvanor.

Befolkningsstrukturen förändrades och den geografiska omfördelningen av be-
folkningen från landsbygd till stad kanske är den mest betydande av dessa. Inflyttning-
en till städer från landsbygden skedde till stor del efter andra världskriget. Enligt be-
folkningsstatistiken bodde år 1935 över 4 miljoner människor på landsbygden eller i
mindre samhällen och drygt 2 miljoner i städer. År 1965 var förhållandet omvänt:
drygt 4,2 miljoner bodde i tätorter och 2 miljoner på den egentliga landsbygden.34

Även yrkesmässigt skedde en övergång från jordbruksnäringar till andra näringar även
på landsbygden. Att allt fler fick sin utkomst från annat håll än jordbruket betydde
därmed inte att de flyttade från landsbygden. Istället kom nya näringsformer ut på
landsbygden och med dessa näringar också nya inkomstformer och livsmönster. De
nya näringsformerna och omvandlingen inom jordbruket var två delar av samma pro-
cess.35

Perioden präglades av en stark tillväxt i ekonomin, en tillväxt som allt fler män-
niskor kunde ta del av än tidigare.36 Lönerna steg generellt under den undersökta peri-
oden, samtidigt som det skedde en inkomstutjämning med ett allt bredare mellanskikt
av inkomsttagare som följd. Ett stort mellanskikt i inkomstpyramiden ersatte det tidi-
gare breda bottenskiktet av låginkomsttagare.37 Det är värt att påpeka att det just under
den kortare perioden ca 1935–1950 skedde ett omslag i inkomstfördelningen som bor-
de ha varit betydelsefullt för efterfrågans riktning.38

Även hushållsstrukturen kom att förändras under perioden. Hushållen växte i
antal, med en ökning av framförallt de mindre hushållen. En typ av boende med färre
personer i varje hushåll blev vanligare under 1950-talet. Det var hushåll utan barn som
ökade mest, särskilt hushåll med 1-2 personer.39

Kvinnorna kom att spela en allt större roll för både produktionen och konsumtio-
nen. Även om många kvinnor varit ansvariga för hushållens skötsel och inköp av varor

                                             
34 Historisk statistik för Sverige, Befolkning Del 1, tabellerna 4, 14 och 15
35 Gösta Ahlberg, Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–1950, Stock-

holm 1953, s 127–139.
36 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, s 409.
37 Ragnar Bentzel, Inkomstfördelningen i Sverige, Stockholm 1952, s 82–137, 143ff.
38 Detta påpekas också av Göran Tamm i Affärsekonomi 1949 (”Ändringar i inkomstfördel-

ningen under kriget – och dess inverkan på efterfrågans inriktning – några reflexioner”, AE,
1949:20).

39 Antalet hushåll ökade från runt 1,6 miljoner år 1920 till drygt 2,5 miljoner år 1960, Histo-
risk statistik för Sverige.
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redan tidigare, blev alltfler kvinnor genom eget arbete mer självständiga i ekonomisk
mening. Hushållets roll förändrades också. Det blev en konsumtionsenhet, där en allt
större del av behoven tillfredsställdes genom inköp av allt fler färdiga varor inom
livsmedel och hemtextil. Den hemarbetande kvinnan blev den konsumerande kvinnan,
vilket också förändrade könsrollsmönstren och kvinnoidealet.40

De nya hushållsmönstren, inkomstökningen och att fler människor kom att bo i
städer betydde också nya konsumtionsmönster. Konsumtionsmönstren också försköts
under undersökningsperioden mot nya typer av varor av mer överflödskaraktär, samti-
digt ökade konsumtionen volymmässigt inom de flesta områden.41 Allt fler saker måste
och kunde inköpas, nya tjänster efterfrågades och kunde tas i bruk, förnyelse av kläder
måste ske efter andra kriterier än i hembyn. Allt detta skapade en ny typ av efterfrå-
gan, men krävde också en anpassning från producenternas sida.

Reklamens sociala och kulturella roll
Reklamen har mer än något annat fått utgöra det synliga beviset på att betydande för-
ändringar ägt rum som hänger samman med nya produktions- och konsumtionsmöns-
ter. Den forskning som bedrivits på detta fält har inte enbart varit intresserad av mark-
nadsföringens roll, utan har även studerat reklamens kulturella och sociala kopplingar
och deras uttryck. En stor del av denna forskning innehåller trots sin inriktning gott om
information som rör hur företagen använde reklam, reklamens utveckling rent inne-
hållsmässigt och tekniskt, dess tillgänglighet och spridningsmöjligheter. Här finns
också en mer ingående läsning och tolkning av annonsering utifrån olika perspektiv,
t ex hur barn, kvinnor och män visas upp och vilka föreställningar kring detta som
fanns. I litteraturen belyses även kopplingen till konsumtionens förändringar och vil-
ken roll reklam, produktförpackning och märkesvaror spelade för detta. En stor del av
denna forskning är gjord i USA och det finns stora skillnader med hur det såg ut i Sve-
rige och övriga Europa vid samma tid. Den europeiska forskningen sätter de förhållan-
den som rådde i Europa i relation till USA och hur inflytandena därifrån togs emot och
användes i de respektive länderna.42

Kopplingar mellan förändringar i konsumtion till reklamens tycks ibland själv-
klar och har påpekats vara ett område för både marknadsföringshistoria och social-

                                             
40 Schön, En modern ekonomisk historia, s 320ff.
41 Ragnar Bentzel, Den privata konsumtionen i Sverige 1931-1965, Stockholm 1957, Carl

Johan Dahlman och Anders Klevmarken, Den privata konsumtionen 1931-1975, Stockholm
1971.

42 Victoria de Grazia, ”The art of purchase. How American piblicity subverted the European
poster”, i Barbara Kruger och Phil Mariani (red), Remaking history, Seattle: Bay Press 1989;
Marie Chessel, ”Advertising personel in France between the wars”, opublicerad artikel, mars
1997.
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eller kulturhistoria. Däremot kan man inte problemfritt göra kopplingen mellan rekla-
mens förändring och konsumtionens. Å ena sidan finns det andra faktorer som kan
förklara förändringar i konsumenternas preferenser och konsumtion43, å den andra så
vet man lite om t ex reklamens effekter på individen eller vilka värden individen lad-
dar sin konsumtion med.44 Här har forskning visat hur sociala och kulturella mönster
spelar en stor roll i hur konsumenterna tolkar och skapar ny mening hos de produkter
de använder. Detta påverkar ju hur man skall se på reklamens och marknadsföringens
roll och dess möjlighet att styra efterfrågan, hur den skapar behov och vilka effekter
man kan påstå att detta haft i formandet av det moderna konsumtionssamhället.45

Det finns å andra sidan andra möjliga tolkningar vad avser relationen mellan re-
klamen, individen och kulturen. Om marknadsföringen ses som en del av det kulturella
rummet, så utgör den ju en del av det rum inom vilket konsumenten agerar och utifrån
vilket han eller hon tolkar reklamens innehåll. Man kan därför se marknadsföringen i
en större social, kulturell och ekonomisk (historisk) kontext.46 Ett sådan betraktelsesätt
ger oss en bredare tillämpning av marknadsföringens roll i det moderna samhället och
gör det lättare att placera in marknadsföringen i ett sammanhang som sträcker sig läng-
re än till företagens praktik. Det är också viktigt att ta reda på hur relationen ser ut och
hur relationen mellan olika led inom marknadsföringen ser ut. Detta utgör en viktig del
i min studie.

I en mer direkt relation till konsumenterna finner vi reklamformer som fönster-
skyltningen. Denna reklamform finns beskriven redan under slutet av 1700-talet i
England och blev betydelsefull i Tyskland från 1800-talet.47 Den är dessutom nära

                                             
43 Colin Campbell, The romantic ethic and the spirit of modern consumerism, Oxford 1986

har hävdat att människors drömmar och förmåga att med fantasin överskrida den närvarande
verkligheten kan ha skapat en moral vilken medverkat till en ständigt förnyelse av efterfrå-
gan, en tes som kan ifrågasättas på några punkter. Framförallt finns det inget som säger att
alla dessa begär och önskningar skall bli föremål för kommersiella intressen, varken av eko-
nomiska eller moraliska skäl.

44 Michael de Certeau, The practice of everyday life, Berkeley 1984, s xiff, s 30-42.
45 För en översikt se Clemens Wischermann och Elliott Shore (red), Advertising the European

city. Historical perspectives, Aldershot 2000.
46 Fullerton och Nevett, Historical perspectives in marketing, s xi. Den sociala betydelsen av

marknadsföring har betonats av Christine Moorman, som menar att marknadsföringens re-
sultatstyrda och teknikorienterade verksamhet återverkar på samhället. Marknadsförarna ser
inte till de mänskliga aspekterna hos konsumenterna. Se Christine Moorman, ”Marketing as
technique: the influence of marketing on the meaning of consumption”, i A Fuat Firat, Nik-
hilesh Dholakia, Richard P Bagozzi, Philosophical and radical thought in marketing, Lex-
ington 1987.

47 Claire Walsh, ”The newness of the department store: a view from the eighteenth century”, i
Crossick och Jaumain (red), Cathedrals of Consumption. The European Department Store,
1850–1939, Aldershot 1999, s 51f; Uwe Spiekermann, ”Display windows and window
displays in German cities of the nineteenth century: towards the history of a commercial
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kopplad till framväxten av nya försäljningssätt. Varuhusen, men även den övriga de-
taljhandel som växte fram under 1800- och tidiga 1900-talet, tog till nya sätt att göra
reklam och utvecklade olika tekniker och medier för detta. För min del har denna
forskning haft betydelse för att förstå MEA:s utveckling från ett företag specialiserat
på militära kläder, till ett civilt ekiperingsföretag.

Tidigare forskning om marknadsföringens historia
Den större delen av den historiska forskningen kring marknadsföring och distribution
är företrädesvis gjord i USA och Storbritannien. På senare tid har det kommit en del
arbeten med fokus på historia inom marknadsföring i andra europeiska länder, bl a
Tyskland och Frankrike.48 När det gäller svenska förhållanden kring reklam, handel
och distribution finns det både äldre och nyare forskning att tillgå. Jag har redan nämnt
några nyare böcker om svensk handel, distribution och marknadsföring på 1800-talet.49

Waldemar von Sydows beskrivning av annonsens historia fram till år 1700, från 1929
är ett tidigt exempel på ett intresse för reklamens historia.50 Karl-Erik Wärneryd ger en
bild av hur annonsväsendet blev mer institutionaliserat under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet.51 Något av ett standardverk inom marknadsföringens historia i
Sverige är annars Tom Björklunds Reklamen i svensk marknad från 1967.52 För min
period har Björklunds historia över svensk reklam varit användbar. Den ger en över-
siktlig och samtidigt detaljrik bild av utvecklingen inom reklam och marknadsföring i
Sverige fram till 1960-talet, men saknar övergripande analytiskt syfte. Den ger oftast
också fragmentariska detaljbilder.

Distributionen och marknadsföringen har historiskt sett spelat en viktig roll både
för den fysiska överföringen och tillgängligheten av varor, som för den mentala förbe-
redelsen och mottagligheten att konsumera dem. Dessa faktorer har under de senaste
100 åren genomgått lika omfattande förändringar som alla andra delar av ekonomin
och samhället, men också tagit sig egna uttryck. En stor del av reklamen har blivit
kulturhistoriska artefakter och föremål för historiska studier i sig. Sådana studier ger
visserligen mycket information om enskildheter men riskerar att flytta fokus från den
totalitet som marknadsföringen och distributionen trots allt är. Det är inte alltid de
uppseendeväckande reklamaffischerna, vilka lever vidare p g a sin originalitet, som

                                                                                                                                    
breakthrough”, i Wischermann och Shore (red), Advertisning and the European city. Histo-
rical perspectives, Aldershot 2000, s 139–165.

48 Wischermann och Shore, Advertising and the European city.
49 Se not 22
50 Waldemar von Sydow, Annonsens historia i Sverige intill år 1700, Stockholm 1929
51 Karl-Erik Wärneryd, Annonsbyråernas struktur, Meddelande nr 40. Företagsekonomiska

Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (FFI) 1952.
52 Tom Björklund, Reklamen i svensk marknad, band I och II, Stockholm 1967.
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utgör marknadsföringens historia, utan de små rörelserna och vardagliga rutinerna med
att annonsera och skylta med varor som man tror skall sälja bra just den dagen eller
säsongen. Förberedelserna inför de återkommande realisationerna, julförsäljningen,
inhämtande av uppgifter om marknaden och förberedelserna inför lanseringen av en ny
produkt, är verksamheter som pågår hela tiden och har gjort så i systematisk mening
åtminstone sedan 1800-talets slut. Denna verksamhet bygger i sin tur på ständiga dis-
kussioner om vad som kommer att fungera i reklamväg, hur man skall visa sina varor
och andra instruktioner om hur ett lyckat genomförande av reklamen ser ut.

Marketing history

Forskning kring marknadsföringens historia fick ett ökat intresse från 1970-talet och
har idag utvecklats till ett eget område som kallats marketing history.53 Det finns ex-
empel redan från början av 1900-talet på historiska skildringar över detaljhandel, an-
nonsering och andra praktiska aspekter på marknadsföringen. Från 1930-talet till
1960-talet kännetecknades forskningen av ett intresse för utvecklingen av marknadsfö-
ringsbegreppen särskilt inom de utbildningar i marknadsföring med fokus på innehåll i
kurser och läroböcker.54

Under 1960-talet skedde en integrering av intresset för marknadsföringens prak-
tik och idéerna bakom den, medan fältet vidgades ytterligare under 1970-talet med bl a
reklamhistoria. Under slutet av 1970-talet började forskningen på ett mer systematiskt
sätt behandla teori- och metodfrågor för marknadsföringshistoria.55

Utvecklingen inom forskningen efter 1970-talet har beskrivits som den ”nya
marknadsföringshistorien”, där det skett försök att vidga omfånget av forskningen och

                                             
53 Som underlag för redogörelsen har en samling av artiklar sammanställda i två volymer av

Stanley C Hollander och Kathleen Rassuli varit användbara (Marketing vol I, Cambridge
1986 och Marketing vol II, Cambridge 1993). De två volymerna innehåller texter om mark-
nadsföring, historiska undersökningar kring olika aspekter av marknadsföring, metoddiskus-
sioner och annat. Här ges också en möjlighet till överblick av detta forskningsfälts framväxt.
Andra texter som också ger bra överblickar av aktuella frågor och problem är två antologier,
den ena redigerad av Richard Tedlow och Geoffrey Jones (Tedlow och Jones, The rise and
fall of mass marketing (1993), och den andra av Ronald Fullerton och Terence Nevett (Ful-
lerton och Nevett, Historical perspectives in marketing (1988)). Dessa antologier tar upp
texter och författare från senare tid och ger därmed en mer samtida orientering kring metod-
frågor och forskningsområden.

54 Stanley C Hollander och Kathleen Rassuli, Marketing vol I. Bartels skriver en artikel i äm-
net redan 1952 och utvecklar det i en bok, utgiven första gången 1962 och i ny och med ett
kapitel utökad upplaga 1976, The history of marketing thought, Columbus 1976; Brian Jones
och David D Monieson, ”Historical research in marketing: retrospect and prospect”, i Jour-
nal of the Academy of marketing science volym 18, nr 4, s 269–278.

55 Brian Jones och David D Monieson, ”Historical research in marketing: retrospect and pro-
spect” i Journal of the academy of marketing science volym 18:4, s 269–278.
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där kopplingar till konsumentbeteende och konsumtionsmönster också har gjorts. Ett
ökat intresse för vilken roll marknadsföringen spelat vid uppkomsten av det moderna
konsumtionssamhället har också gjort sig gällande.56

Det finns några huvudfrågor inom marknadsföringshistoria som jag vill behandla
närmare och som gör att den skiljer sig från den övriga forskningen kring reklam. Den
första gäller en kronologisk tolkning av olika typer av tänkande inom marknadsföring-
en, den andra olika strategiers förekomst vid olika tidpunkter. Båda dessa har väckt en
del principiella diskussioner kring frågor som rör historiska epoker, vad som skiljer
den moderna marknadsföringens sätt att arbeta från äldre tiders och hur man skall de-
finiera den moderna marknadsföringen.

Fyra eror av marknadsföringstänkande

I marknadsföringslitteraturen kategoriseras företagens marknadsföringstänkande an-
tingen som produktions-orienterade, produktorienterade, försäljningsorienterade eller
marknadsföringsorienterade.57

Det mönstret för att beskriva marknadsföringens utveckling lanserades av Robert
J Keith, dåvarande chef för produktutveckling i företaget Pillsbury Mills i USA. I en
artikel från 1960 använde han den schematiska modellen och placerade in företagens
marknadsföringssynsätt kronologiskt. Han beskrev företagets utveckling genom just
dessa olika perioder, som kännetecknas av olika inriktningar eller fokus.58

Den första perioden kallade han för produktionsorienterad eller ”the era of manu-
facturing”, och den sträckte sig över perioden 1860–1930. Under denna period kon-
centrerade företaget sig på att skaffa så bra råvaror och producera varor av så bra kva-
litet som möjligt. Nästa period sträckte sig fram till 1950-talet och kallades för försälj-
ningsorienterad, med en ökad insikt om konsumentens, men också om försäljningsor-
ganisationens betydelse. Försäljningsorganisationen utvecklades därför med bl a spe-
ciella försäljningsavdelningar och satsning på samordning mellan reklam och försälj-
ning. Den tredje perioden från ca 1950 och framåt kallade han för marknadsföringsori-
enterad. Här talade Keith om en kärnfilosofi, vilken utgjorde ledstjärnan i den mark-
nadsföringsrevolution han menar att detta innebar: ”We make and sell products for
consumers.”59

Marknadsföringens historia kan grovt beskrivas med dessa synsätt som modell,
vilka också bildat en schablonartad beskrivning av hur tidigare marknadsföring bedri-
vits och med vilken grundvärdering den borde bedrivas. I textböcker har den stått mo-

                                             
56 Stanley C Hollander och Katherin Rassuli, Marketing vol I, s xvi–xvii.
57 Philip Kotler, Marketing management, Englewood Cliffs, New Jersey, s 12–29.
58 Robert J Keith, ”The marketing revolution”, Journal of marketing 1960:3, s 35–38.
59 Ibid s 37.
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dell för hur marknadsföringen inom både enskilda företag och hela ekonomins utveck-
ling gått mot en större marknadsorientering. Philip Kotler utgår från en liknande indel-
ning när han beskriver företags marknadsföring. Han talar om ett produktions-, pro-
dukt-, försäljnings- och slutligen ett marknadsföringssorienterat synsätt.60 Keith talade
också om en fjärde period, marketing control. Det förekommer olika benämningar på
de olika synsätten eller perioderna i olika textböckers användning av detta schema.61

Keith använder dessutom begreppet ’era of manufacturing’ som om det innehåller bå-
de produktions- och produktorienteringen. Oavsett vad de olika författarna lagt in i de
olika perioderna, har denna historieuppfattning om olika epoker av synsätt fått ett ge-
nomslag.

Denna epokindelning är något som ifrågasatts av bl a Fullerton hävdar att hela
perioden 1800–1929 innehåller det som pekats ut som den moderna marknadsföring-
ens kännetecken, nämligen bearbetning av existerande marknader och en strävan efter
att öppna nya marknader genom säljåtgärder, introduktion av nya varor, studier av ef-
terfrågan samt en strävan att kontrollera och koordinera kanaler för distribution. Tiden
efter 1930 innebar enligt honom snarast ett befästande av och institutionalisering av
redan existerande praktiker.62

Fullerton talar också, som Keith gjorde, om kärnvärderingar – ”core values” –
inom marknadsföringens system. Varje system skiljer sig åt inte bara genom den prak-
tik och de institutioner som omger dem, utan också genom de kärnvärderingar som bär
upp dem.63 Detta, tänker jag mig, innebär att man kan betrakta marknadsföringstän-
kandet under de olika perioderna fram till och med ”the marketing concept” som spe-
cifika grundvärderingar som styr marknadsföringens praktik. ”The marketing concept”
är bara en av dessa grundvärderingar. Studiet av marknadsföringens historia innebär i
så fall att ringa in en specifik kärna i varje tids marknadsföringssystem. Det kan också
vara möjligt att finna flera värderingar under samma tid, sidoordnade eller
över/underordnade värderingar, men att en eller flera får en mer dominerande eller
framskjuten roll framför de övriga vid olika tidpunkter.

                                             
60 Philip Kotler, Marketing management, Engelwood Cliffs, N J 1991, s 12–27.
61 Stanley C Hollander, ”Marketing concept: A déja vu”, i George Fisk (red), Marketing ma-

nagement technology as a social process, London 1986, s 3ff.
62 Ronald Fullerton, ”How modern is modern marketing? Marketing´s evolution and the myth

of the ”Production era””, Journal of marketing, 1988:52, s 109, s 122, samt Fullerton,
”Modern western marketing as historical phenomenon”, i Fullerton-Nevett, Historical per-
spectives in marketing Lexington 1988, s 73ff. Även Hollander, ”Marketing concept: A déja
vu”.

63 Fullerton, ”Modern western marketing as historical phenomenon”, s 71ff.
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Segmentering, produktdifferentiering och andra strategier

En annan diskussion kring marknadsföringens utveckling som förts gäller förekomsten
av olika marknadsstrategier vid skilda tidpunkter. Tillsammans med kronologin för de
olika marknadsföringssynsätten har båda dessa historieskrivningar väckt frågor om
kontinuitet och förnyelse inom marknadsföring och är således kopplade till diskussio-
nen om universella eller historiskt bundna synsätt på marknadsföring. Diskussionerna
rör bl a hur man skall se på produktanpassning, produktdifferentiering, möjligheter till
segmentering av marknader och med detta en ökad konsumentorientering och över-
gång till en mer individuell konsumtion.

En viktig strategi i sammanhanget är målmarknadssegmentering (target marke-
ting) vilket innebär att producenterna skiljer ut en marknad genom en eller flera vari-
abler för att avgöra vilken profil och eventuellt värde de enskilda segmenten har för
producenten. Därefter väljs ett eller flera segment ut för att bli föremål för bearbetning
med produkter och försäljningsåtgärder som anpassats till dess målgruppers preferen-
ser och köpkraft.64 Även produktdifferentiering har en betydelse. Detta innebär att pro-
dukter inom samma kategori skiljs från varandra genom att producenten lägger dit
skillnader i färg, kvalitet, tekniska egenskaper, men även genom reklam påstår att pro-
dukten har egenskaper som skiljer den från andra.65 Utgångspunkten är att konsumen-
terna vill ha produkter med dessa egenskaper framför andra produkter inom samma
kategori och bygger därmed på antagandet eller kunskapen att det finns segment som
har dessa preferenser.

I diskussionen kring segmenteringens faser är det främst två författare som bör
nämnas, Richard S Tedlow och Stanley C Hollander. Kring dessa har flera andra för-
fattare tagit upp liknande frågor och problem till behandling så att en tydlig kristallise-
ring av skilda ståndpunkter och resultat har utvecklats.66

Tedlow för ett resonemang kring tre faser av segmentering i marknadsföringens
historia som företag på den amerikanska marknaden genomgått från slutet av 1800-
talet till den senare halvan av 1900-talet. Övergången mellan de olika faserna har skett
med olika hastighet för de olika branscher han studerar. Den första fasen känneteckna-
des av en fragmenterad marknad, med små volymer producerade för lokala marknader.

                                             
64 Kotler, Marketing management, s 263.
65 Ibid, s 293.
66 Se främst Tedlow, New and improved, samt Tedlow och Geoffrey Jones, The rise and fall

of mass marketing, London 1993, samt Stanley C Hollander och Richard Germain, Was the-
re a Pepsi generation before Pepsi discovered it?, Lincolnwood 1992. Tedlow presenterade
en modell om olika perioder av segmentering i New and Improved första gången 1990, men
kom att under påverkan från Hollander och Germaine att dels kommentera dem i ”The
fourth phase of marekting”, 1993, samt skriva om inledningen till 1996 års upplaga av New
and Improved.
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Den geografiska spridningen av produkter begränsades av bristande kommunikationer.
Fas två inträdde under slutet av 1800-talet med framväxten av järnvägarna och telegra-
fen. Dessa möjliggjorde en enad marknad, där stora volymer kunde produceras och
spridas över större områden, information om försäljningsresultat kunde sändas på kort
tid över större avstånd och därmed möjliggöra styrning och anpassning av produk-
tionsvolymer och leveranser. Utvecklingen av tidningsväsendet mot nationstäckning
underlättade spridningen av annonser på nationsnivå, och nya trycktekniker möjlig-
gjorde mer särskiljande annonser. Tedlow visar hur bl a Coca-Cola under denna fas
använde massmarknadsföring med massannonsering, värvade lokala bryggare och
handlare för att bygga upp ett nationsstäckande nät av återförsäljare, tillverkare och
leverantörer. Företaget lyckades på så vis skapa en enad massmarknad för en och
samma produkt över hela USA.67 Ford utgör ett annat exempel hos Tedlow på hur en
producent genom att integrera massproduktion, massdistribution och massmarknadsfö-
ring lyckades ena en marknad geografiskt och sälja en produkt till ett för konsumenten
lågt pris.68 Både Coca-Cola och Ford utgör exempel på massmarknader.69

Under fas tre inträdde en begynnande segmentering av marknaden, där stora vo-
lymer fortfarande var målet, men där produktion och prissättning alltmer kom att ske
utifrån marknadens preferenser.70 Detta skedde snabbt inom bilmarknaden när Alfred
Sloan vid Fords stora konkurrent General Motors, kom med idén om en bil för varje
plånbok och syfte på 1920-talet.71 GM:s strategi var ett exempel på marknadsföring
genom produktvariation, medan målmarknadsföringen skedde inom läskedrycksbran-
schen. Pepsi tog i sin kamp mot Coca-Cola fasta på efterkrigstidens generation och
dess egenskaper som målgrupp för en mer specifik marknadsföring. Man frångick de
tidigare kampanjernas strategier där produktens egenskaper och pris varit i fokus. Pep-
si identifierades nu istället med konsumentens livsstil. En segmentering som tog hän-
syn till demografiska variabler och det som kallas psykografiska, eller livsstilsvariab-
ler, kom då att göra sig gällande.72 Man begränsade sig därmed till ett visst segment på
marknaden, istället för att försöka vända sig till alla konsumenter som Coca-Cola dit-
tills gjort.73

                                             
67 Tedlow, New and improved, s 22–111.
68 Ibid, s 112–182.
69 Kotler, Marketing management, s 262.
70 Tedlow, New and improved, s 4–12, och Tedlow, New and improved [1996], s xxi–xxvii,

samt Tedlow, ”The fourth phase of marketing”, i Tedlow och Jones, The rise and fall of
mass marketing, s 10–20.

71 Tedlow, New and improved, s 113.
72 Tedlow, ”The fourth phase of marketing”, s 16.
73 Tedlow, New and improved, s 22–111, samt Tedlow, ”The fourth phase of marketing”, s 8–

33.
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En viktig faktor för övergången från en fas av segmentering till en annan, menar
Tedlow, ligger i de tekniska möjligheterna till bl a transporter, massproduktion och
överföring av information från och till marknaden. Detta är en bakomliggande förut-
sättning för att kunna genomföra både en enad massmarknad och en segmentering av
den, menar han.74 Dessa yttre faktorer kopplar han till viljan hos några få entreprenörer
att ta risker och med kreativitet och förmåga utnyttja de nya möjligheterna för att vidga
sina marknader. Det var denna vilja som skapade den amerikanska massmarknadsfö-
ringen, inte efterfrågan eller andra bakomliggande faktorer, menar Tedlow: ”Mass
marketing was not made by preconditions. Men made it; men of visions, taking
risks”.75 I Tedlows modell spelar därför den individuella entreprenören en viktig roll.
Detta betyder också att man kan vända på det och säga att aktörerna lika väl som de
utnyttjar innovationer och de förändrade marknadsförhållanden kan motsätta sig dessa
på både affärsmässiga som attitydbaserade grunder. Sådant motstånd mot massdistri-
bution av masstillverkade varor har noterats på annat håll.76 Därför spelar uppfattning-
ar och attityder också en viktig roll i marknadsföringen.

Mot denna modell och dess periodisering riktade bl a Stanley C Hollander och
andra författare kritik. Genom studier av äldre marknader och företag hävdar de att det
som Tedlow förlägger till 1900-talets mitt var något som fanns långt tidigare.77 Deras
undersökningar har visat att det fanns tidigare former av marknadsföring där man rik-
tade sig till specifika segment på marknaden och anpassade sig till mer specifika prefe-
renser. De har framförallt fokuserat sig på den tredje av Tedlows faser, där särskilt

                                             
74 Tedlow, ”The fourth phase of marketing”, s 15f, Tedlow, Tedlow, New and improved

[1996], s xixff.
75 Tedlow, New and improved, s 16, 344, 348.
76 Hilton, ”Retailing History as Economic and Cultural History: strategies of survival by spe-

cialist tobacconists in the mass market”, s 115–137; Monod, Store Wars. Shopkeepers and
the culture of mass marketing, 1890–1939.

77 Kathleen Rassuli refererar i en artikel en undersökning av Hollander i vilken han beskrev
den tidigmoderna bokhandeln i England. Hon lyfter särskilt fram individuella boktryckare
som skiljer sig från tidigare aktörer genom att använda strategier som gick ut på att produk-
terna utformades och riktades till bestämda segment med bestämda preferenser vad avser
böckernas utformning och innehåll. Kathleen M Rassuli, ”Evidence of marketing strategy in
the early printed book trade”, i Fullerton R och Nevett, Historical perspectives in marketing,
s 91–107. När det gäller den fasmodell som Tedlow lanserade så har även Ronald Fullerton
– som ju var en av Hollanders medarbetare – problematiserat den. Han menar att flera av de
inslag som anses tillhöra den moderna marknadsföringen fanns redan före 1850 och innan
man kan tala om någon industriell produktion i större skala. Detta har annars pekats ut som
en drivande faktor bakom behovet av marknadsföring i stor skala. Fullertons studier av tysk
bokmarknad under 1800-talet utgör exempel på hur massdistribution och massproduktion av
varor kunde förekomma tidigare. Fullerton, ”How modern is modern marketing? Marke-
ting´s evolution and the myth of the ’Production era’”, s 112 och Fullerton, The development
of the German bookmarkets 1815–1888, Ann Arbor 1986.
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marknadsföringsstrategierna legat i skottlinjen. Segmentering med utgångspunkt i so-
ciala- eller livsstilsmönster ses som möjliga tidigare än vad Tedlow menar.78 Richard
Germaine och Hollander kartlade i en undersökning hur olika producenter, ungdoms-
förbund och kyrkor medvetet riktade in sig på ungdomen som en särskild målgrupp
under perioden 1880–1940. De vänder sig i sin frågeställning direkt till Tedlow och
menar att detta var en typ av segmentering som denne påstår användes först senare. De
menade att begreppet ungdomlighet användes på ett liknande sätt som i pepsi-
kampanjerna under 1950-talet, redan tidigt under deras undersökningsperiod.79

Den huvudsakliga skillnaden mellan dem ligger, som jag ser det, i att Tedlow
betonat att möjligheterna till segmentering utifrån s k psykografiska variabler och
därmed en livsstilssegmentering inte fanns förrän efter 1950.80 Segmentering innan
dess skedde i huvudsak utifrån ålder, inkomst och utbildning. Marknaderna bestod av
mer homogena segment och produktdifferentiering skedde genom att markera skillna-
der i pris och kvalitet kring i stort sett samma vara.81 Hollander och Germaine menar i
sin undersökning kring ungdomsmarknader under tidigt 1900-tal i USA att det dels
skedde en medveten segmentering på basis av ålder och dels att ”ungdomlighet” bygg-
des in som en positiv egenskap i varor och tjänster som riktar sig till en bredare grupp
än ungdomen.82

Tedlow har även pekat på breddningen av varusortimenten som ett tecken på att
marknaden för konsumtionsvaror blivit mer uppdelad genom segmentering och pro-
duktdifferentiering som strategier.83 Även detta riktar Hollander kritik mot. Breda va-
rusortiment fanns tidigare, som ett sätt att tillgodose kundernas krav. Dessa reducera-
des både av politiska och ekonomiska skäl under mellankrigstiden, till förmån för mer
standardiserade varor och begränsade sortiment.84 Även under 1600- och 1700-talen
förekom i England rika sortiment i butikerna, med valmöjligheter bland sybehör, som
inte låg långt efter dagens och vad gäller frukt, många gånger överskred dagens utbud.
T ex tillverkades det runt 1750, 99 typer av bomullstyger, 76 av dessa i Lancashire och
med en tydlig prisdifferentiering (från 13 pence till 2 shilling). Huvuddelen låg i en
mellanprisklass och en fjärdedel i något av en lågprisklass.85 Det blir alltså svårt att

                                             
78 Hollander, ”Marketing concept: A déja vu”.
79 Hollander och Germaine, Was there a Pepsi generation before Pepsi discovered it?, s 4.
80 Tedlow, ”The fourth phase of marketing”, s 16, 23ff, samt Tedlow, New and improved

[1996], s xxvi.
81 Tedlow, ”The fourth phase of marketing”, s 25.
82 Hollander och Germaine, Was there a Pepsi generation before Pepsi discovered it?, s xii.
83 Tedlow, ”The fourth phase of marketing”, s 25.
84 Hollander, ”Marketing concept: A déja vu”, s.18.
85 Beverly Lemire, Fashion´s favourite. The cotton trade and the consumer in Britain, 1660–

1800, Oxford 1991, s 95.
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hålla fast vid att synen på det moderna konsumtionssamhället som nära förknippat med
ett dagens överflöd av varor för de mest skilda behov och preferenser på det vis som
Tedlow gör. De historiska exempel som finns tyder på att det tidigt fanns åtminstone
öar av konsumtionssamhällen som närmar sig dagens och där marknadsföringsprakti-
ken spelade en viktig roll.

Norm och handling – en teoretisk diskussion

I mitt upplägg finns det en underförstådd teoretisk koppling, ett antagande om en rela-
tion mellan de två leden norm eller kunskap och handling. Aktörernas handlingar antas
föregås av uppfattningar och kunskaper eller ledas av normer till att uppfylla vissa
mål. När det gäller enskilda individer kan dessa led sammanfalla i samma person, men
när vi talar om system, företag eller organisationer är detta inte nödvändigt. Kunskaper
och normer kan utvecklas på en annan nivå eller inom en annan del av systemet än den
nivå eller del där praktiken utövas. Därmed finns det risker för att handlingar som bor-
de genomföras i enlighet med viss kunskap eller vissa normer, följer andra oformule-
rade normer eller tyst kunskap. Det kan även födas en egen logik i handlingen som
innebär att den följer inarbetade rutiner och praxis som inte ifrågasätts utan antas vara
ändamålsenliga.

Marknadsföring som normativ vetenskap
Vilken betydelse hade normer och kunskapsuppfattning för marknadsföringens prak-
tik? Företagsekonomisk forskning kan betraktas som normativ på så vis att den inte
bara registrerar och beskriver företeelser utan också värderar dem som kostnader och
intäkter.86 Den utgår även oftast från konkreta problem i det praktiska livet för att finna
lösningar på dessa med strävan att nå effektiva resultat. Kring många av de teorier och
modeller inom företagsekonomi som vuxit fram har det därmed uppstått en föreställ-
ning om att de står för något bra, att deras genomförande leder till något bra för företa-
get. Detta gäller även marknadsföringen.

Everett Lyon pekade i en artikel i Encyclopedia of the Social Sciences från 1933,
på en informell sida hos marknadsföringen. Förutom grundläggande institutioner som
äganderätt, kontrakt och möjlighet att handla med äganderätter, samt mer övergripande
lag och ordning spelade ideologier en viktig roll i marknadsföringen, menade han:
”Finally, a marketing system is dependent upon a proper ideology. It will be greatly

                                             
86 Nils Brunsson (red), Företagsekonomi – sanning eller moral?, Lund 1981, innehåller ett

antal uppsatser där frågor kring företagsekonomisk forskning, dess karaktär och uppgift förs
fram.
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restricted in its scope by the prevalence of certain kinds of religious ideas or of strong
nationalist or localist feelings.”87 Det Lyon pekar på här kan ses som en ideologi eller
norm som kan legitimera marknadsföringen mot andra ideologiska hållningar, t ex lo-
kalsamhällets bevarande mot en främmande konsumtionsform eller typ av ekonomiskt
system. Det är, vill jag påstå, på grund av denna ideologi som man också kan påstå att
marknadsföringen inte är något givet, utan ett resultat av diskussioner och prövningar
av olika idéer och system innan de sätts i praktisk tillämpning. Ronald Fullerton har
uttryckt relationen mellan idén och praktiken på följande sätt:

Serious marketing activities have been long underway: the big change in recent
decades has been that these activities have become organized formally into mar-
keting departments in firms on both sides of the Atlantic. The marketing concept
has become a formally articulated firm goal, whereas earlier it had been practi-
ced more than we realize but not articulated [min kursivering].88

Utifrån detta blir det också begripligt att det kan finnas olika sätt att uppfatta hur
produktion, distribution och konsumtion skall utformas för att vara effektiv. Olika ak-
törer kan förväntas ha olika utgångspunkter för hur denna effektivitet skall se ut.

I en avhandling i företagsekonomi från 1982 behandlar Leif Christer Andersson
marknadsföringen som en av flera teknologier konsumenten möter på marknaden.
Dessa teknologier utgår från skilda normativa föreställningar om hur konsumenternas
behov bör tillfredsställas. Andersson menar att föreställningarna bildar viktiga delar i
dessa teknologiers ideologier, där han fokuserar på en specifik ”ideologisk viljerikt-
ning”, kallad konsumentintresset, vilket tar sig olika uttryck för skilda aktörers per-
spektiv. Enligt konsumentintresset anses det bra, möjligt, naturligt och funktionellt att
tillfredsställa konsumenternas behov, men detta behov skiljer sig beroende på vem
som definierar det. Företag, myndigheter och konsumenter är enligt Andersson, parter
på marknaden som tillhandahåller tolkningar kring vad som skall ligga i begreppet
konsumentintresset. Företag och myndigheter antas enligt författaren översätta dessa
definitioner till konkreta och ekonomiska handlingar på marknaden.89 Andersson skri-
ver: ”Det finns alltså ideologiska (och teknologiska) påståenden inom marknadsföring,
konsumentpolitik och systemkritik, som kan karaktäriseras som en specifik form av
specialspråk, vilka ger uttryck för skilda sätt att se på marknaden (och samhället).”90

                                             
87 Leverett Lyon, ”Marketing” i Encyclopedia of the Social Sciences, 1933.
88 Ronald Fullerton, ”How modern is modern marketing?, s 123
89 Leif Christer Andersson, Konsumentintresset en språkspelsorienterad studie, Lund 1982,

s 1.
90 Ibid, s 4.
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Marknadsföringssynsättet är ett av dessa språk som både innehåller ideologiska
och teknologiska påståenden. Ideologin kommer till uttryck i de olika marknadsfö-
ringsfilosofierna, där t ex ”marketing concept” betraktas som en normativ idé vilken
anger hur företaget bör rättfärdiga marknadsföringen inåt och utåt. Den teknologiska
aspekten anger vilka medel som skall brukas och hur det bör ske för att företaget skall
uppfylla de normativa implikationerna i marknadsföringsidén. Synsättet förmedlar de
tekniska reglerna för detta.91 Den teknologiska aspekten kan sammanfattas i det som
kallas ”marketing management”, vilket består av analys, planering, implementering
och kontroll av de program som skall åstadkomma önskvärda utbyten med de utvalda
marknaderna, och som syftar till att uppnå organisatoriska målsättningar.92

Anderssons resonemang kan användas för att förstå relationen mellan norm och
praktik och för att strukturera de två typer av empiriskt material som jag använder.
Genom att ställa det skrivna eller tänkta på den ena sidan och den genomförda hand-
lingen på den andra får man en enkel arbetsmodell. Ett teoretiskt antagande finns i un-
dertexten av modellen som säger att det finns en koppling mellan den handling som
aktörer genomför och de uppfattningar om denna handlings resultat som aktören har.
Skillnaden i min undersökning mot den gängse bilden av denna koppling är att upp-
fattningarna, normerna och kunskaperna för handlandet och den handlande inte sam-
manfaller i samma studieobjekt. Det går att söka motsättningar mellan vad som före-
språkas i det ena ledet och vad som görs i det andra. Vi får också en omvänd relation,
där ett sätt att arbeta kan normeras genom att tjäna som exempel på lyckad praktik.
Affärspraktiken vid vissa företag utgör t ex idag föredömliga exempel i läroböcker i
marknadsföring. Därför kan man även ställa frågan om det inte är så att praktiken gått
före normen åtminstone i några fall.

Hur direkta kopplingarna mellan de två leden blir är beroende av om det fanns
förbindelser mellan leden och hur dessa förbindelser såg ut blir då viktigt att klargöra.
Personer som agerade i båda leden blir viktiga, liksom vilken typ av texter de skrev
och i vilken position de befann sig i.

Avslutande diskussion

Det finns drag i de historiska beskrivningarna och den tidigare forskningen som är
viktiga att poängtera och som kan ge vissa ramar inom vilka man kan förvänta sig att
mina undersökningsresultat kan hamna.

                                             
91 Ibid s 36.
92 Ibid s 39.
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Ett första drag är den ökade specialiseringen av marknadsföringens funktioner.
Denna hänger även samman med en ökad professionalisering inom området och en
tydligare definition av olika verksamheter. Detta ger en bild av marknadsföringen som
tyder på en alltmer specialiserad och normaliserad form. De allt entydigare direktiv
som gavs via handböcker och framväxten av en enhetlig praxis inom institutioner för
marknadsföring, som marknadsundersökningsföretag och annonsbyråer, skulle yttra
sig i en allt mer given och enhetltig struktur utifrån vilken företagen agerade. En sådan
konformistisk strukter och ett mer vetenskapliga tänkande och tillämpning i reklamut-
formningen har Thomas Frank spårat i USA under 1950-talet.93 Det skulle innebära att
marknadsföringen blev mer given i sin roll och praktik.

Ett andra drag är de olika marknadsföringssynsätten, där relationen till markna-
den och konsumenterna är central. Här förväntas intresset för marknadens samman-
sättning och konsumenternas reaktioner och inställning till varorna ökas. I litteraturen
har man talat om en marknadsorientering, konsumentorientering eller kundorientering
i dessa sammanhang. Det är oklart om dessa begrepp är att betrakta som synonyma,
men jag betraktar dem som olika. Marknadsorientering är fokusering på marknaden för
olika varor och inriktar sig på volymer. Konsumentorientering är fokus på konsumen-
ter och deras beteende eller sammansättning i syfte att finna de för företaget intres-
santa grupperna. Kundorientering innebär att företag inriktar sig på de redan befintliga
kunderna man har eller de konsumenter man identifierat som de potentiella köparna av
företagets produkter.

I litteraturen, både dagens marknadsföringslitteratur och den historiska forsk-
ningen kring marknadsföringen påpekas att det skett en övergång mot en större fokus
på konsumenterna och marknaden. Detta har glidit över i att man även talat om en
kundorientering, d v s ett fokus på de kunder företaget redan har eller de specifika
grupper av konsumenter som de ser som sina potentiella kunder. Kotler beskriver det
som en balans mellan å ena sidan de värden som kan skapas åt kunderna och å den
andra företagens vinst. Det handlar inte om att ge alla konsumenter vad de vill ha. Det
handlar heller inte om att maximera de egna kundernas tillfredsställelse utan om att
skapa kontinuerliga värden med vinst för att på så sätt upprätthålla en kontinuerlig re-
lation.94 Med tanke på det normativa innehållet i dessa påståenden och det ibland gli-
dande språkbruket av konsument, kund och marknad vore intressant att se hur detta i
praktiken ser ut.

För att vända tillbaka till frågan och syftet med avhandlingen: hur såg man på
relationen till konsumenterna, kunderna och marknaden och hur yttrade sig relationen
till konsumenterna, kunderna och marknaden i de två studerade företagens praktik?

                                             
93 Thomas Frank, The Conquest of Cool, Chicago 1997, s 35–50.
94 Philip Kotler et al, Principles of marketing andra euorpeiska upplagan, London 1999, s 22.
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Del 2

Marknadsföring och distribution i handböcker och affärspress

Del 2 ägnar jag åt att redogöra för innehållet i handböcker och affärspress under perio-
den c a 1920–1965. Avsnittet är en studie av normer och uppfattningar om vad som
var marknadsföring, distribution, reklam och försäljning. Med detta vill jag betona att
det inte rörde sig om genomarbetade teorier om dessa företeelser, utan snarare uppfatt-
ningar som visserligen kunde vara systematiska, men stundtals byggde på enstaka in-
dividers åsikter och egna erfarenheter i en fråga. Innehållet kan betraktas som norma-
tivt eftersom det lyfte fram vissa idéer och beskrev vissa praktiker med syftet att de var
något som var värt att följa upp i praktiken för den som ville lyckas med sitt företag.

Jag har delat in del 2 i tre kapitel. Kapitel 2 och 3 bygger till stor del på min li-
centiatuppsats, Att hantera en konsument. Undersökningen har också breddats empi-
riskt och genom att föra in detaljhandelsreklamen har även området för marknadsfö-
ringen breddats. I kapitel 2 är det innehållet i artiklarna och handböckerna som grans-
kas med avseende på ämnen som marknadsföring, distribution, försäljning och reklam.
I kapitel 3 har jag belyst marknadsundersökningen som ett verktyg i marknadsföringen
närmare. I kapitel 4 har detaljhandelns reklam undersökts och där har fönsterskylt-
ningen fått en särskild genomgång.

Grovt sett kan man säga att kapitel 2 syftar till att ge en övergripande bild av
marknadsföringen, vad som diskuterades och om det skedde några viktiga förändringar
under perioden. Kapitel 3 och 4 syftar däremot mer framåt i underökningen till de mer
specifika verksamheter och förhållanden som kommer att belysas i praktiken som den
såg ut i Barnängens och MEA:s verksamhet som beskrivs i del 3.
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Kapitel 2

Marknadsföring och distribution

Inledning

I det här kapitlet redogör jag för innehållet i artiklar och handböcker om marknadsfö-
ring, distribution, försäljning och reklam. Materialet utgörs av tidskrifterna Affärseko-

nomi, Den svenska marknaden, samt olika handböcker kring försäljning, reklam och
distribution som gavs ut under perioden. Här har det givetvis varit svårt att veta hur
mycket som gavs ut inom ämnet under perioden. De texter jag använt ligger både in-
nehållsmässigt och stilmässigt nära varandra och författarna är oftast desamma till
handböckerna som till artiklarna. Detta kan tolkas som att det mesta har ringats in och
att det som missats antingen faller inom detta, och om det avviker ändå inte kan anses
var representativt i de meningen att de belyser den allmänna tendensen.

De texter som citeras och refereras i undersökningen är därför enligt min bedöm-
ning de som bäst belyser de allmänna tendenserna under perioden. Hänvisningar för
jämförelser med texter som tar upp liknande saker, men som inte direkt anförs eller
refereras lämnas i aktuella fall i fotnoterna.

Jag har utgått från de delar av innehållet i artiklar och handböcker, som behand-
lade marknadsföring, distribution, försäljning och reklam. Marknadsföringen belyses
utifrån hur den definierades, hur den placerades in i ett större sammanhang, hur den
skulle fungera i affärslivet som en funktion för samordning och planering. Jag belyser
också hur konsumenten placerades i denna funktion.

Definitioner på marknadsföring
Det förekom flera definitioner av distribution och marknadsföring. Enligt SAOB före-
kom ordet ’marknadsföra’ år 1900 i en beskrivning av mejerinäringen i Sverige. Av
texten att döma så rörde det sig om verbet att föra till marknaden, dvs en form av fy-
sisk distribution, snarare än att genom reklam och andra åtgärder göra en produkt känd
och kunna sälja den till konsumenterna.95 Enligt Tom Björklund började begreppet
”marketing” användas i Sverige på 1920-talet, men utan att man riktigt förstod dess

                                             
95 Karl Fredrik Lundin, Svenska mejerihanteringens utveckling och smörtillverkningens cent-

ralisering, Stockholm 1900, s 27.
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innebörd och omfattning. Man var mer upptagen med att lära sig reklamens nya tekni-
ker och insåg inte vad som ”fanns bakom detta glittrande utanverk”.96 Marknadsforsk-
ningen i Sverige tenderade under perioden från 1930- och fram till 1950-talet snarare
vara inriktad på distributionen i ett större sammanhang och inte de enskilda företagens
distributionsaktiviteter eller marknadsföringsproblem.97 Utifrån denna likhet mellan
marknadsföring och distribution finns det skäl att studera begreppen distribution och
marknadsföring och vilken innebörd de gavs.

Signaturen G. T. skrev i Affärsekonomi 1934 om uttrycket ”marketing” att det
översatts med ”handel”. Han ifrågasatte denna översättning och menade att det engels-
ka uttrycket ”marketing” var mer dynamiskt, det svenska handel mer statiskt: ”Ordet
handel säger inget om huruvida säljaren eller köparen är den, som tar initiativet till en
affärstransaktion, medan begreppet marketing klargör säljarens initiativ.” G. T. mena-
de vidare att man har motsvarande dynamiska karaktär i det svenska ordet
”bearbetning” i samband med konsumentbearbetning (försäljningsarbete och konsu-
mentreklam), säljbearbetning (salespromotion till försäljare, återförsäljare), samt pro-
ducentbearbetning.98

Den amerikanska litteraturen under 1930-talet antyder en likhet mellan distribu-
tionen och marknadsföringen. Paul D Converse talade om ”market-distribution” och
delade in ekonomin i produktion, distribution och konsumtion. Affärsverksamhet eller
företagande delade han i de två delarna produktion och distribution Det han kallade
”market-distribution” var i detta system en aktivitet som skapade plats, tid, ägande,
d v s en produktion av nyttor: ”Distribution, or marketing, has to do with moving these
goods [de producerade varorna] from producers – factories, mines and farms – into the
hands of the consumers.” Han menade att distribution innefattade ”buying, selling,
advertising, transportation and warehousing”.99 Dessa exempel understryker aspekten
överföring av varor och ligger därmed nära distributionen enligt definitioner på denna.

I Svensk uppslagsbok från 1948 beskrevs distributionen som en ”[g]emensam be-
nämning på alla de funktioner, som förmedla kontakter mellan producenter och kon-
sumenter. D [distribution] medför ingen materiell förändring av produkten utan till-
fredsställer i stället mänskliga behov genom att förmedla varor och tjänster på de slut-
liga konsumenterna.”100

                                             
96 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band 1, s 97ff.
97 Lars-Gunnar Mattsson, ”Om utveckling av marknadsföring och distributionsekonomi i Sve-

rige”, i Nils Brunsson (red), Företagsekonomi – sanning eller moral, Lund 1981, s 20f.
98 G. T., ”Vad är producentbearbetning”, Affärsekonomi 1934:8–9, s 345.
99 Paul D Converse, Essentials of Distribution, New York 1936, s 2.
100 Svensk uppslagsbok, band 7, 1948, s 536, artikeln om ”distribution”.
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I en artikel från 1956 refererade Anders Attling en definition av marketing som
han menade tog fasta på den dynamiska aspekten i begreppet, något som också beto-
nades av signaturen G. T. i artikeln från 1934 här ovan: ”samordning av reklam och
försäljning för att uppnå större omsättning med lägre kostnader”.101

John Örtengren betraktade och beskrev fr o m 1956 under rubriken ”Johns ut-
landsspegel” i Affärsekonomi, tendenser och företeelser inom den amerikanska mark-
nadsföringen. Han gav flera exempel på olika företags agerande på marknaden, hur de
använde marknadsundersökningar eller genomförde reklamkampanjer. Han recensera-
de även ny litteratur inom marknadsföring och andra företagsekonomiska verksamhe-
ter. Örtengrens notiser belyser kortfattat många olika aspekter av marknadsföringen
som den utvecklades i USA, men han gav också uttryck för reflexioner kring dessa
företeelser.

Örtengren tog i en recension 1956 upp en definition på marknadsföring ur Harry
Walker Hepners Modern marketing, som löd: ”Samtliga ansträngningar och åtgärder
som utan att förändra en varas förädlingsgrad (i vidaste bemärkelse) för den närmare
en ändamålsenlig förbrukning”.102 En liknande definition fanns i en annan bok som
Örtengren recenserade, George R Terrys Marketing: Selected Case Problems. I ett
citat i översättning ur boken sades: ”Alla åtgärder som innefattas i att överföra varor
och tjänster från säljare till köpare tillhör marketing”103, dvs en definition som också
tog fasta på den fysiska distributionen.

Örtengren gav, förutom att nämna andras definitioner, även uttryck för egna idé-
er om vad marknadsföring kunde vara. Han inledde en notis med följande påståenden:

Gör vi reklam för våra varor eller … säljer vi dem?- Svaret är naturligtvis: ”både
och”. Reklamen för folk till varan, distributionen för varan till folk. Den samti-
diga kombinationen av dessa funktioner kallas vanligen ”marketing”. Så vad
man gör är att marknadsföra sina varor.104

Här var det kombinationen av de olika funktionerna reklam och distribution som
utgjorde marknadsföringen: inte det ena eller det andra, eller delarna tillsammans, utan
det som skapade en helhet av delarna. Här finns ytterligare en aspekt av marknadsfö-
ringen, nämligen samordningen mellan de olika verksamheterna försäljning och re-
klam.

                                             
101 Anders Attling, ”Amerikansk marknadsföring I”, Affärsekonomi 1956:12, s 754.
102 John Örtengren, ”Johns utlandsspegel”, Affärsekonomi 1956:16, s 1059, recension av Har-

ry Walker Hepners, Modern marketing, 1955.
103 ”Johns utlandsspegel”, Affärsekonomi 1957:4, s 244, recension av George R Terrys Mar-

keting: Selected Case Problems, 1956.
104 John Örtengren, ”Johns utlandsspegel”, Affärsekonomi 1958:4, s 198.
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Marknadsföringen som en kedja av olika samverkande länkar som tillsammans
syftade till att leda varorna i rätt riktning, d v s från producent till konsument, kom
fram tydligare i en artikel från 1957. Civilekonomen Gustav Bondesson beskrev mark-
nadsföringen genom att ta upp American Marketing Associations definition som då
löd ”the performance of business activities that direct the flow of goods and services
from producer to consumer or user”.105 Även här finns en bild av marknadsföringen
som inte nämnvärt skiljer sig från de tidigare och inte heller helt från distributionen
som den definierats.

Örtengren beskrev i ett inslag 1960 att marknadsföringen i USA var komplex och
att det krävdes analys och syntes av marknaden, distributionsapparaten, varan och dess
förpackning, köpmotivationen, samt goda säljkunskaper. Han sa också att ”[m]arketing
håller nu på att nå rang och värdighet av både konst och vetenskap.”106

I dessa definitioner har det gått att bl a se en likhet med distributionen i stort,
men också en tendens till en mer specifik funktion av samordning och planering för
olika separata funktioner: försäljning, reklam, distribution och produktionens inrikt-
ning. I den fortsatta redogörelsen kommer jag att belysa denna aspekt mer ingående
men också andra aspekter på dessa verksamheter.

Denna tendens stämmer visserligen väl överens med vad litteraturen beskrivit
som en rörelse mot ett mer specialiserat begrepp och en mer specialiserad funktion.
Det finns i de texter och de diskussioner kring reklam, försäljning och distribution som
jag granskat, amdra tendens. Dessa visar att det i inte var så givet som det kan verka
och jag vill se två tydliga drag: marknadsföringen som en kontrollerande funktion för
samordning av olika led från produktion till konsumtion, samt ett intresse för konsu-
menternas och marknadens preferenser. Båda kan dessutom kopplas till diskussionerna
om distributionens rationalisering.

Rationalisering av distributionen

Under 1920-talet började intresset för distributionen och dess problem att föras fram i
diskussionerna. Distributionens problem betraktades som ett resultat av ekonomins
utveckling mot större konkurrens. De hade ersatt de problem produktionen medfört
under föregående sekel.107 Under de följande årtiondena skulle diskussionen övergå i

                                             
105 Gustav Bondesson, ”Marketing modell 1960”, Affärsekonomi 1957:16, s 1286.
106 John Örtengren, ”Johns utlandsspegel: På tröskeln till 60-talet…reflexioner kring ameri-

kansk marketing”, Affärsekonomi 1960:I(2), s 70.
107 Tom Bjröklund och Clarence Brockman, Handbok i försäljning och reklam, Stockholm

1938, s 13–16.
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konkreta förslag och åtgärder.108 Här ger jag en bild av vilka uppfattningar som fram-
kom kring detta.

Distributionen hade inte setts som självklar så länge producenterna menade att en
bra vara sålde sig själv, ansåg Malcolm Lilliehöök 1927. Så länge det rådde en mer
eller mindre hantverksbaserad produktion, där kunden sökte sig till producenten, fun-
gerade den inställningen, men med en ökad industriell massproduktion blev problemet
med distributionen uppenbar.109 Gerhard Törnqvist ägnade sig åt frågor kring rationali-
sering av produktionen, men visade under trettiotalet i flera texter samma intresse för
distributionens rationalisering.110 I en artikel från 1932 ställde han frågan om distribu-
tionen kunde rationaliseras på samma sätt som produktionen. Han menade att rationa-
liseringen var en princip eller insikt, som innebar tillägnandet av ”nya metoder och ny
teknik för att mäta kostnader och resultat mot varandra”.111 Att tillämpa detta inom
försäljningen och distributionen borde därmed ställa krav på en mer systematisk verk-
samhet med tydliga kopplingar mellan verksamhetens olika delar. Det belyser också
att man hade börjat bli mer medveten om att marknadsföringen kunde spela en roll för
företagets vinst och därför var värd att lägga resurser på, precis som vilken annan del i
verksamheten.

I en artikel från 1932 om AGA:s försäljning av spisar gjorde Törnqvist skillnad
mellan den distributionsekonomiska och den försäljningsekonomiska uppgiften, vid
analys av en varas avsättning. Distributionsapparaten var enligt honom uppbyggd för
redan existerande behov och för att ställa de efterfrågade varorna till konsumentens
förfogande. Försäljningsapparaten byggde däremot på förutsättningen att efterfrågan
kunde påverkas så att försäljningen skulle löna sig.112 Detta var en tanke om distribu-
tion som inte var vanlig i artiklar av andra författare. Där sågs försäljningen snarare
som en del av distributionen, och som en del i en större plan.113 Denna skillnad i syn-
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sätt innebär att det fanns en mer holistisk uppfattning om försäljningen och distributio-
nen, som även verkade få betydelse i hur marknadsföringens roll skulle definieras.

Vilka medel skulle användas i rationaliseringen av distributionen? Å ena sidan
fanns en tro att det fria företagandet kunde sköta en rationalisering på egen hand.
Mångfilialsystemet, vilket fungerade som en reducering av mellanleden i distributio-
nens organisation, utgjorde hos Börje Lindberg exempel på hur rationalisering pågick
utan ingripanden från regleringar.114 En annan artikelförfattare menade att kritiken mot
varudistributionen många gånger var orättvis, och nämnde filialaffärer och enhetspri-
saffärer som led i en utveckling mot en mer rationell distribution.115 Å andra sidan
fanns en tro på en styrd process där näringsliv och myndigheter samarbetade för att
hitta lösningar som kunde tillgodose fler intressen. Rationaliseringen av distributionen
väckte därför debatt och i flera artiklar i Affärsekonomi under efterkrigstiden togs sa-
ken upp till diskussion.

1948 väcktes ett förslag om att tillsätta en utredning för att undersöka saken.116

Förslaget hade sin bakgrund i planeringen av efterkrigspolitiken, där man framhöll
strukturrationaliseringen av den kapitalistiska ekonomin som ett sätt att skapa effektiva
marknader genom statliga ingripanden. I programmet fanns också tanken att stärka
konsumentens makt genom subventioner, standardiseringar och kvalitetskontroller.
Kritikerna mot programmet uppfattade det som ett hot mot marknadsekonomins effek-
tivitet och en risk för socialisering av näringslivet.117

En av kritikerna, Ulf af Trolle, ansåg att förutom taktiska motiv i socialiserings-
kampanjen för näringslivets omstrukturering, hade motsättningar mellan industri och
handel spelat en viktig roll. Det rådde en allmän uppfattning om att distributionen var
efterbliven i förhållande till produktionen. Mot detta hävdade af Trolle att enskilda
företag själva använde t ex marknadsundersökningar och studier av inköpsvanor för att
införa rationellare inköpsmetoder och anpassa sitt utbud till den efterfrågan man fun-
nit. Här ingick även studier av varugrupper för att finna mer lönsamma sortiment, samt
studier av sambandet mellan produktion och försäljningsekonomi.118

En jämförelse mellan distributionens rationalisering och produktionens var orik-
tig enligt af Trolle. De sänkta kostnaderna i produktionen innebar både reellt och rela-
tivt ökade kostnader inom distributionen. Reellt genom att de genom massproduktio-
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nen ökade volymerna måste distribueras och försäljas, något som krävde större resur-
ser inom distributionen. Relativt genom att man inte lyckats sänka kostnaderna i sam-
ma hastighet inom distributionen som kostnadsreduceringen skett inom produktionen.
Den lägre produktionskostnaden på massproducerade varor fick inte sin motsvarighet i
sänkta distributionskostnader. Därmed steg distributionens andel av varuvärdet.119

Det kan ju tyckas som att ett efterliknande av produktionen var den självklara
vägen att rationalisera försäljningen och distributionen. Börje Lindberg efterlyste 1945
t ex en mekanisering inom distributionen och försäljningen på samma sätt som detta
skett inom produktionen: ”Kunde man t ex i detaljhandeln, som ju oftast svarar för den
största delen av distributionskostnaden, i större utsträckning utbyta den dyrbara
mänskliga arbetskraften mot effektivt arbetande maskiner, skulle detta innebära ett
väsentligt framsteg.”120 Vissa former av mekanisering användes redan påpekade för-
fattaren. Utökad användning av kassaregister, elektriska maskiner för att mala kaffe
eller kött var några exempel han nämnde, men det som på allvar diskuterades var för-
säljning av enklare varor genom utomhusautomater. Denna typ av handel togs även
upp av andra författare under 1950-talet, där man jämförde med automathandel i USA
och visade beräkningar på fördelarna för olika konsumentgrupper, hur försäljningska-
pacitet mm såg ut.121

Förpackade märkesvaror angavs redan 1909 som exempel på standardisering och
förenkling av distributionen, även om den praktiska tillämpningen kom senare.122 För-
packningarna påverkade utvecklingen inom framförallt självbetjäningen. Försäljnings-
resonemangen hade nedbringats i butikerna ”genom att kunderna blivit någorlunda
märkesmedvetna och därmed fått mer regelbundna köpvanor”, menade t ex Arne Sjö-
berg i Affärsekonomi 1951.123 Även om fabrikanten istället för detaljisten fick ta ett
större ansvar för varans garanti när det gäller märkesvarorna, låg det starka intressen
bakom denna process. Fördelarna för både detaljhandel och producenter förväntades
bestå av vinster genom ökad omsättning, minskade arbetskostnader i butiken och stor-
driftsfördelar.124
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Några mer försäljningsspecifika medel förekom också. I en artikelserie från 1955
beskrevs i en diskussion hur realisationer kunde vara en del i distributionens effektivi-
sering. Direktör Wilhelm Barke menade där att realisationen måste ses som en del av
anpassningen mellan utbud och efterfrågan, där den utgjorde ett instrument i detaljis-
tens försäljnings- och prispolitik: ”Uppenbart är, att den utformning som industrisam-
hället har fått medför att realisationen blir ett naturligt led i distributionens verksam-
het.”125 Realisationen var enligt detta sätt att resonera inget knep för att sälja utgående
varor och tillfälligt höja omsättningen, utan ett hjälpmedel i rationaliseringen av distri-
butionen.

Samordning och planering

För att förstå rationaliseringsdiskussionen måste man även studera hur diskussionen
kring relationen mellan produktion, distribution och försäljning fördes. Här rymdes
olika problem vilka ledde till konflikter mellan skilda intressen. Den refererade ratio-
naliseringsdiskussionen ovan fördes ju med delvis politiska ambitioner, men det fanns
en intern sida av denna som rörde relationen mellan olika kostnader och avdelningar
inom företagen och i distributionsleden. Lilliehöök såg 1927 försäljningsorganisatio-
nens uppgift som att den skulle säkerställa efterfrågan till bästa pris, utveckla efterfrå-
gan och söka nya avsättningsområden, samt samarbeta med tillverkning, transport- och
kreditväsende. Den måste även anpassas till de rådande förhållandena.126

Tom Björklund beskrev 1926 att reklamen skulle öka efterfrågan och intensiteten
på befintliga marknader, med ökad produktion större kvantiteter och lägre kostnader
för produktionen. Reklamen kunde också reducera försäljningskostnaderna och kunde
därför vara till nytta för både produktionen och konsumtionen.127

Ruben Rausing talade om en reklamplan i en artikel från 1928, och att det var av
största vikt att den var ”genomarbetad med verklig reklamkunskap och i intimaste
kontakt med försäljningsplanen”. Han motiverade detta med att reklamen hade en säl-
jande funktion: ”Ty reklamens enda uppgift är att sälja … och reklamplan och försälj-
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ningsplan kunna därför icke skiljas”.128 Rausing hörde tillsammans med Törnqvist till
tjugotalets förespråkare för den tayloristiska principen för rationalisering, och här hade
planeringstänkandet förts in i försäljningen, ett område där effektiviteten tidigare an-
sågs hänga på den enskilde försäljarens talang.

I en artikel från 1933 menade Törnqvist att det börjat hända något angående strä-
vandena att mäta reklamens förmåga att sälja, och refererade flera amerikanska arbe-
ten, som i sin tur rekommenderats av den amerikanska reklamtidskriften Printers

Ink.129 Törnqvist beskrev det som att tillväxten i reklambudgeten drivit företagarna till
att söka möjligheter för att kontrollera resultaten av reklamen, istället för att de som
tidigare, när reklamen spelat mindre roll, nöjt sig med att tro att den skulle löna sig
ändå. Förutsättningarna för detta varierade från en försäljningsorganisation som sålde
direkt till konsumenterna, till en försäljningsorganisation med ett led av återförsäljare,
vilket gällde ”de två mest annonserade varukategorierna, paketerade livsmedel och
tvätt- och toalettmedel.” Den senare kategorin hade de största svårigheterna och kräv-
de därför en större insats av kontroll, vilket kunde åstadkommas genom vad Törnqvist
kallade ”den partiella integrationens väg”. Detta innebar, att fabrikanten själv skulle
utföra konsumentreklamen och därefter studera reklamens verkningar så nära konsu-
menten som möjligt.130

Nils A Sterner inledde en artikel från 1938 med att säga att ”[s]amordnandet av
produktion och distribution är ett organisationsproblem, som faller inom ramen för
allmän företagsledning. Uppgiften är liktydig med planering i vidsträckt bemärkelse
och är att betrakta som ett av de mest betydelsefulla problemen inom vår industriella
organisation.” Vidare menade han:

Det finns två, och endast två, primära funktioner i industriell verksamhet: pro-
duktion och distribution. Alla andra funktioner, inklusive finansieringen, äro
hjälpmedel till dessa bägge. Företagsledningen är endast till för att skapa effekti-
vare produktion och distribution samt att ställa tillräckliga medel till förfogande
för dessa båda funktioner. Företagsledningens huvudsakliga ändamål är m a o
just samordnandet av produktion och distribution.131

Samordningsfunktionen behövdes för att distributionen skulle samordnas med produk-
tionsledet på ett effektivt sätt.
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Distributionen beskrev Sterner som dynamisk – ”under inflytande av konsumen-
ternas växlande behov” – och produktionen som statisk och bunden i kapital för ut-
rustning och planering. Inget av dessa två led fick ta överhanden över det andra: om
distributionen dominerade riskerade produktionen bli för dyrbar, och produktionsut-
rustningen kunde inte utnyttjas tillräckligt; om produktionen dominerade ”blir försälj-
ningsuppgiften för svår eller omöjlig, emedan konsumenternas önskemål icke kunna
tillfredsställas. De bägge funktionerna måste alltså samordnas”.132 Författaren upp-
märksammade även att det fanns en motvilja mot förändringar inom produktionssidan,
medan distributionssidan var mer inställd på att följa konsumentens önskemål. Skill-
naderna i attityder verkar här kunna kopplas till de olika funktioner och kostnadsbilder
som produktionen respektive distributionen konfronterades med.

Erik Werke anknöt 1942 till rationaliseringen av distributionen, då han samman-
förde försäljning och reklam. Han delade i sin beskrivning av rationaliseringen upp
företagets verksamhet i tre funktioner: reklamens som var att upplysa om varan, för-
säljningens som var att erbjuda varan, samt tillverkningens som var att leverera en
produkt. I anslutning till rationaliseringsdiskussionen ovan, jämförde han försäljning-
ens och reklamens funktioner inom distributionen med maskiner, verktyg och special-
utbildad arbetskraft inom produktionen, och menade att ”en väl samarbetande försälj-
ningsapparat (försäljningsledare, försäljare, offert-, order-, statistik-, kundtjänst- och
reklamavdelning)” var det som fordrades inom distributionen.133 Han såg reklamen
som en del av produktionsapparaten, och uttryckte det som att den inte var en ”dekor”
eller ”lyx”: ”nej, reklam är en slags ’maskin’, uppsatt inom försäljningens stora luftiga
’maskinhall’, med en viss bestämd uppgift; nämligen att söka intressera för och i viss
mån sälja till konsumenterna eller producenterna en given vara.”134 Och liksom pro-
duktionen fordrar planering gjorde även distributionen detta, ”kanske den viktigaste
punkten i rationellt försäljningsarbete”, som Werke formulerade det. Försäljnings- och
reklamplanen utgjorde vidare, enligt författaren, ”riktinstrumentet för försäljningens
uppbyggande” och den krävde en effektiv försäljningsorganisation med kontakt med
marknaden. Han beskrev relationen som att ”Marknaden med dess köpare är … den
dirigerande parten – företaget den utförande”. Planen skulle vidare innehålla ”väl ut-
stakade linjer” och visa vägar och medel samt när på förhand uppsatta mål skulle upp-
nås. Trots denna strikta ordning menade författaren att planen kunde förändras om för-
utsättningarna förändrades, t ex förändringar i konjunkturen, konkurrensen eller ge-
nom nya erfarenheter.

                                             
132 Ibid.
133 Erik Werke, ”Försäljningens och reklamens planering”, Affärsekonomi 1942:8, s 388.
134 Ibid, s 387f.



42

Han tog vidare upp de strategiska huvudpunkterna i planen, där man skulle finna
kundgrupper för bearbetning, ta reda på vilka distrikt man skulle satsa på, samt vilken
säsong som var lämpligast för försäljning av en vara. Även försäljnings- och reklam-
medlen skulle bestämmas, inget fick lämnas åt slumpen: ”På så vis uppnås en för fö-
retaget väl anpassad och ekonomiskt utnyttjad försäljning och reklam”.135

I Werkes resonemang ligger en motsägelse: å ena sidan skulle konsumenten,
marknaden och efterfrågan vara den dirigerande parten, å den andra skulle det ske en
bearbetning av kundgrupper utifrån en bestämd plan, vars mål var en förutbestämd
vinst.

Detta synsätt kommer fram klart i följande citat. Werke skrev där att försälj-
ningsplanering innebar en

sammanfattning av alla de aktiva åtgärder, som man ämnar vidtaga i försöket
eller strävan att uppnå ett på förhand bestämt försäljningsmål. Den utgör resul-
tatet av en ingående undersökning av marknad, företag och vara i avsikt att på
sålunda känd grund så långt möjligt är, uppbygga en försäljning och reklam, vi-
lande på fakta och syftande till att maximalt utnyttja de medel, som ställas till
förfogande.136

Vidare menade han att ”[p]laneringen bör lämna en klar översikt av på vilka vä-
gar, med vilka medel och under vilken tid en försäljning kan genomföras.”137

Bo Palmberg tog 1955 i ett antal artiklar upp försäljningens roll i företaget och
mer specifikt reklamens roll som försäljningsinstrument, knuten till den övergripande
planeringen: ”Reklamen måste synkronisera med alla åtgärder och önskemål, som kan
vara av betydelse för ett företags verksamhet och utveckling. Detta innebär givetvis att
den första förutsättningen för produktion av riktig reklam är planering.”138

Behovet av samordning och planering spelade alltså en allt större roll i diskus-
sionen kring distributionen och försäljningen. Dessa två aspekter, samordning och pla-
nering blev därmed också allt centralare funktioner i marknadsföringen.

I ett av de föregående avsnitten togs en recension av George R Terrys bok Mar-

keting: Selected Case Problems upp. Redan i inledningskapitlet beskrevs begreppet
marketing som ”företagets kontrollerande element” och i bokens avsnitt togs frågor
kring olika ämnen upp, av vilka det också framgick att det var en mängd olika områ-

                                             
135 Ibid, s 389, citat s 414.
136 Ibid, s 387.
137 Ibid.
138 Bo Palmberg, ”Praktisk försäljning. III Reklamen”, Affärsekonomi 1955:10, s 607.
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den som innefattades i marknadsföringens verksamhetsområde och som skulle sam-
ordnas.139

I inledningen till en artikel i Affärsekonomi från 1956 skrev Anders Attling att
”det amerikanska begreppet marketing – på svenska lämpligen benämnt marknadsfö-
ring – allt oftare kommit till användning, då man talat om försäljning, reklam och
framförallt samordningen här emellan.”140 Denna samordningsfunktion har redan på-
pekats ovan, men utarbetades här mer. I artikeln refererade Attling till amerikansk lit-
teratur, bl a Problems in marketing141, en slags ’case-bok’ som enligt artikelförfattaren
gav en ”god bild av ämnet marketing”. Flera av bokens fall gällde analys och plane-
ring av olika verksamheter, efter vilken artikelförfattaren påpekade att ”[d]et är intres-
sant att se att vad som här räknats till marketing praktiskt taget är detsamma som avses
med det svenska ordet distributionsekonomi”.142

Planeringen kom i verklig dager i en kommentar från 1957 av Örtengren. Under
rubriken ”Marketing, marketing, marketing …” skrev han att ”allt snabbare accepterar
man inom amerikanska företag marketing som hörnstenen i planeringssträvandena”.143

Enligt en undersökning av omorganisationen i 200 amerikanska företag, hade marke-
tingpersonalen utökats, betydelsen av marketingfunktionen ökat i företagsledningen,
och en större samordning mellan marketing och andra företagsområden hade skett. I
samma inslag beskrev Örtengren, under rubriken ”Bättre företagsledning genom plan-
lagd marketing”, att ”planering är ett otvivelaktigt kännetecken på ett effektivt, ratio-
nellt arbetande företag”. Han tog även upp vad som ingick i ”marketing”-planeringen:
planering av försäljnings och reklamprogram, marknadsundersökningar, distributions-
planering, försäljningsprognoser, sortimentsplanering, inventarieplanering, prisplane-
ring, kreditplanering, vinstplanering.144

Men marknadsföring, eller det amerikanska ”marketing”, framställdes också som
en filosofi, ett sätt att tänka, vilket knyter an till de olika synsätten som angavs vara
vägledande för företagets marknadsföringsåtgärder. Bondesson talade 1957 om det nya
”marketing”- tänkandet som en medvetenhet om behovet av en helhetssyn:
”Helhetssynen och samordningen är i sig själva det helt nya konkurrensmedel som
utgör en väsentlig del av det nya marketingtänkandet.”145 Han menade att det planera-
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de, strategiska försäljningsarbetet tillmäts större vikt än den personliga försäljningen.
”Marketing” lyftes fram som en planerande funktion och detta betydde enligt Bondes-
son, att det behövdes en ny befattning för avgörande beslut högt upp i ledningen, en
s k ”vice president of marketing”. Denne skulle besitta vissa egenskaper, bland annat
ha analytisk förmåga, skapande fantasi, sinne för omsättningssiffror, kostnader och
vinst, en positiv vilja till samarbete med alla inom företaget, samt också ta socialt an-
svar gentemot kunderna och konsumenterna.

I Bondessons artikel fanns en övergång som gör att flera av de teman som tagits
upp här vävs samman på ett högst intressant sätt. Han tog även upp ett fjärde område
för ”marketing” vid sidan om försäljningen, tillverkningen och finansieringen, nämli-
gen förmågan att se och bedöma sina göranden inte från företagets sida utan från kun-
dens. Han talade om ”långtidsplaneringen” och vilka konsekvenser denna får om man
utgår från konsumenten. ”Långtidsplaneringen” innebar, enligt Bondesson, att ingen
ny produktionsanläggning eller nya varor kom till stånd om inte avkastningen från en
marknad kunde garanteras. Varorna måste täcka behov hos konsumenterna innan de
kunde börja tillverkas, de måste hålla rätt kvalitet osv. Detta innebar en slags planhus-
hållning, menade han, men inom ramen för konkurrensen. Det innebar också att mark-
nadsföringen fick en ny dimension: ”Det nya marketingtänkandet [min kursivering] är
en synnerligen intressant företeelse, som inte bara har distributionsekonomiska utan i
högsta grad också allmänt företagsekonomiska aspekter, i många avseenden dessutom
sociala.”146

Denna samordningsfunktion konkretiserades 1958 i en artikel, där Bengt Söder-
ström tog upp samarbetet och samordningen mellan försäljning och reklam, och hur
dessa inordnats under en gemensam ”marketingledning”. Söderström skrev att försälj-
ningen skulle ”föra företagets produkter så nära den slutliga köparen som möjligt”, och
att reklamen skulle ”övertyga konsumenten och därigenom i psykologisk mening föra
henne så nära företagets produkter som möjligt.”147 I Söderströms artikel blir likheten

                                             
146 Ibid, s 1342. Långtidsplaneringen togs också upp i en annan artikel, byggd på ett föredrag

av direktör Philip Glassey, hållet vid en konferens i Stockholm 1957. Föredraget/artikeln
behandlade hur företag skulle agera som ville utöka sitt tillverkningsprogram med en ny
produkt, om det då skulle välja en produkt i linje med hittillsvarande produktion eller en
produkt vid sidan om, välja en för marknaden helt ny vara eller en vara som tidigare tillver-
kats och sålts av andra företag. Föredraget/artikeln behandlade uteslutande planeringen och
hur denna påverkades av hur produkter valdes, där man tittade på produkters lämplighet uti-
från resultat från marknadsundersökningar. Föredragshållaren frågade sig vilken effekt
marknadsföringen hade på produktförändringen, hur marknadsföringen skulle utformas av
företaget, om försäljningen skulle gå direkt till konsument, till detaljhandel eller via gros-
sister, Föredrag av Philip P Glassey, ”Marknadens inflytande på företagens långtidsplane-
ring och produktsutveckling”, Affärsekonomi, 1958:10, s 602–604, 644.

147 Bengt Söderström, ”Att samordna försäljning och reklam”, Affärsekonomi 1958:6, s 339.
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mellan samordningen av försäljning och reklam med marketing tydlig genom att de
samsas under samma ledning. Samordningsaspekten blev därmed än mer påtaglig.

Planeringen innebar en betoning av samordningen av flera olika aktiviteter, men
också en ny arbetsorganisation, vilket påtalades av Odengran. Han beskrev 1960 hur
den nya marknadsbilden och nya tekniken förändrat arbetet inom marknadsföringen.
Försäljningsavdelningens uppgifter bestod av rutinuppgifter inom reklam, sales pro-
motion, försäljning, lagring, transport, service, order, marknads- och försäljningssta-
tistik, samt av utvecklingsuppgifter som marknadsstudier, metodstudier, produktplane-
ring, lönsamhetsanalys, marknads- och organisationsplanering. Odengran införde yt-
terligare en term när han skrev att ”[d]en kanske viktigaste nya funktionen är mark-

nadsplaneringen, som tidigare i många företag varit styvmoderlig behandlad.”148

Trots att begrepp som marknadsföring och marketing förekom i artiklarna fanns
varken marknadsföring eller marketing upptaget i samtida ordböcker. Det är först i
Bonniers lexikon från 1966 som man stöter på ordet marketing i ett svenskt uppslags-
verk. Där har det översatts till marknadsföring och definierats som ”planläggning och
samordning av ett företags marknadsoperationer enl. gjord målsättning och fastställd
budget. Marketing funktionen med tonvikt på långfristig, strategisk totalplanering har
kommit att överordnas försäljningen el. säljledarfunktionen som avser mer kortfristiga,
taktiska försäljningsmål.”149 Andra texter verkar bekräfta denna utkristallisering av
vissa centrala betydelser hos ett begrepp som marknadsföring. I en antologi från 1967
pekade en författare på att kraven på företagens agerande och tillgång på information
ökat.150 Marknadsplaneringen, eller det som författaren kallade marknadsföringsplane-

ringen, definierades som ”planering av produktinriktning och marknadsinriktning samt
användningen av olika konkurrensmedel och distributionsvägar” samt att den innefat-
tar ”kostnads-/intäktsanalyser för värdering av marknadsutbytet för olika produkter,
kunder, marknader, distributionsvägar och konkurrensmedel”.151

Distributionsledens och organisationens betydelse
I några av citaten här ovan beskrevs relationen mellan funktionerna reklam och för-
säljning och i förlängningen av detta väcks frågan om den praktiska organisationen
inom företaget. I några artiklar beskrevs även detta mer ingående och de gestaltar på
ett konkret sätt den byråkratiska principen i företagen, hur den chandlerska handen
smyger sig in i form av utbildade reklam- och försäljningschefer med bestämda kun-

                                             
148 Lars Odengran, ”Morgondagens marketingmän”, Den svenska marknaden 1960:8, s 31–35.
149 Bonniers lexikon, band 9, Stockholm 1966, s 873, ”marketing”.
150 Bengt Söör, ”Marknads-, sälj- och reklamplanering – behovet av data om marknad och

media”, i Marknad och media, Stockholm 1967, s 23.
151 Ibid, s 26.
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skaper och planer i bakfickan och bestämda platser i organisationen. Dessa organisa-
tioner kan studeras i texterna, där olika varianter av dem förekom.

Harald Thorelli såg i en artikel från 1935 ett problem i att använda grossistledet i
försäljningen då detta minskade möjligheten till kontakt med kundernas önskningar
och synpunkter. Man kunde inte heller alltid lita på att grossisterna aktivt medverkade
till att marknadsföra nya artiklar. Därför organiserades försäljningsavdelningar som,
ensamma eller tillsammans med grossister, skulle ta hand om distributionen. Oftast
organiserades det hela så att försäljningsavdelningen tog hand om försäljningsuppgif-
ten, reklamen och inarbetandet av nya varor, medan grossisterna tog hand om
”distributionen i dess trängre mening”.152 Thorelli pekade här på hur integrering av
olika steg i distributionen kunde ske. Distributionen ingick här som en del i en större
organisation tillsammans med produktion och försäljning.

Olof Henell beskrev 1938 relationen mellan de olika leden och funktionerna och
menade att ”[m]an torde knappast kunna betrakta varudistributionen som en uppgift,
sammansatt av från varandra skilda funktioner. Sedd såsom en helhet och även ur det
enskilda företagets synpunkt måste den betraktas som en grupp funktioner, alla syftan-
de mot ett gemensamt mål.”153 Henell beskrev vad han kallade produktanpassning som
en central funktion, jämförbar med det amerikanska uttrycket ”merchandising”, vilket
definierades som ”koordinering av konsumtion och produktion”. Det gällde att klargö-
ra vad som skulle säljas och inte längre låta tillverka en produkt och sedan låta försälj-
ningsavdelningen försöka sälja den, menade han. Efter produktens anpassning tillkom
problemet med hur man skulle sälja och distribuera den. Förpackning och distribution
måste anpassas till hur konsumenten köper och använder varan, menade han vidare.
Även var och när varan skulle säljas spelade roll och det gällde också att välja hur och
genom vilka led varan skulle distribueras, vilka mellanhänder som skulle användas,
dvs hur relationen mellan producent och konsument skulle utformas från början till
slut.154

Amerikanen C B Larrabee tog 1938 upp vikten av att specificera olika avdel-
ningars uppgifter. Detta var särskilt viktigt inom reklam, försäljning och salespromo-
tion, vilket Larrabee förklarade med en historisk tillbakablick. Efter 1929 hade distri-
butionen blivit alltmer komplicerad och fabrikanterna insåg vikten av att bearbeta den
viktigaste länken, detaljhandeln, för att få handlarna där att stötta varans försäljning.

                                             
152 Harald Thorelli, ”Specialisering eller sortimentstillverkning? Ett produktions- och distri-

butions-ekonomiskt problem inom den kemiskt-tekniska industrien”, Affärsekonomi
1935:18, s 935.

153 Olof Henell, ”Nyare synpunkter på varudistributionsproblemen”, Affärsekonomi 1938:10,
s 525.

154 Ibid, s 525f.
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Planer för att underlätta försäljningen började utarbetas för att därigenom få detaljisten
att välja producentens vara. Således, menade Larrabee, inriktade producenterna sig på
detaljisten ”för det första för att sälja till honom och för det andra genom att hjälpa
honom sälja till konsumenten”.155 Listor i artikeln redovisade de respektive reklam-
och salespromotionavdelningarnas uppgifter, och gav därmed konkreta riktlinjer till
läsaren.

Larrabees artikel utgjorde ett bland många inslag som beskrev förhållandena på
den amerikanska kontinenten. Här ovan nämndes ’sales-promotion’ som ytterligare ett
begrepp som, vid sidan om ’marketing’, började tas över av de svenska skribenterna.

Den här modellen för att beskriva samordningen mellan olika avdelningar åter-
kom i flera artiklar. Nils Åhlund beskrev 1939 schematiskt och med hjälp av ”lådor”
som representerade olika avdelningar hur den amerikanska företagsorganisationen såg
ut. Här fanns separata chefer för respektive avdelning med deras amerikanska beteck-
ningar, utan att de översatts till någon svensk motsvarighet.156

I en artikel från 1939 beskrev Sten Asplund organisationen i ett svenskt företag
med hjälp av en helt annan modell: ”Den ”inre” organisationen inom ett modernt ar-
betande industriföretag med mångskiftande tillverkningar och en vittförgrenad försälj-
ningsorganisation är slående lik ett militärförbands organisation.”157 Han jämförde med
hur ett militärförband har olika förbindelselinjer; dels bakåt till högkvarter, för ammu-
nition och underhåll, kallat vertikalt samband, dels förbindelsen till andra grupper och
samordning mellan dessa, kallat för horisontellt samband. Asplund fortsatte med att
säga att ”det horisontella sambandet skulle då bestå i att reklam, propaganda och per-
sonlig försäljning gå hand i hand”. Han tog också upp att samarbetet mellan produk-
tion och försäljning ibland haltade genom den motsättning som kunde uppstå mellan
försäljningsmän och tekniker, ett problem som belystes ovan.158

Per Eriksson använde i en artikel från 1942 boxar av den typ som Åhlund använ-
de för att illustrera relationen mellan ledning och försäljningsorganisation i svenska
förhållanden. I texten beskrevs det som att ”[e]ndast en starkt centraliserad ledning och
ett intimt övervakande av försäljningsarbetet kan leda till en effektiv samordning av
alla företagets försäljningsåtgärder.”159 ”Lådorna” beskrev organisationen, där före-

                                             
155 C B Larrabee, ”Samordnandet av reklam och sales promotion. Föredrag vid 7th Internatio-

nal Management Congress i Washington 1938”, Affärsekonomi 1938:18, s 1027.
156 Nils Åhlund, ”Några intryck av amerikansk företagsorganisation”, Affärsekonomi 1939:8 ,

s 439f.
157 Sten Asplund, ”Den inre tjänsten inom ett svenskt storföretag”, Affärsekonomi 1939:14,

s 835.
158 Ibid.
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tagsledningen var i toppen, och reklam, central försäljning, ledande av regional för-
säljning, samt sales-promotion kom under denna, med planering och samordning där
emellan.160

Dessa inslag tyder på att det som diskuterats som problem också sökte lösas i en
mer konkret praktik och organisation inom företagen. Det är i det sammanhanget som
marknadsföringsbegreppet som det diskuterade skall ses. Där var samordnings- och
planeringsaspekten framträdande.

Sortimentets betydelse
En väg som påpekades som ett sätt att rationalisera distributionen var att välja inte bara
den distributionskanal som var mest ekonomisk utan även rikta in sig på det sortiment
som kunde ge tillräcklig avkastning.

Harald Thorelli skrev i en artikel från 1935 angående distributionsekonomiska
problem att ”[s]tudiet av organisationen vid ett antal större kemisk-tekniska företag …
ger ett intryck av att man både ur tillverknings- och försäljningsekonomisk synpunkt
når det bästa resultatet genom att kombinera produktionen av ett par huvudartiklar med
ett begränsat sortiment ’service-artiklar’.” Han ansåg att flera företag vidgat sina sor-
timent nästan samtidigt av konkurrensskäl, så att till slut ”prislistorna formligen sväll-
de av ’nyheter’”. Problemen uppstod när dessa företag skulle upparbeta omsättning för
alla produkter, då endast en bråkdel av sortimentet fick dra de höga tillverkningskost-
naderna.161

Försäljningen måste enligt Thorelli öka omsättningen så att investeringarna i till-
verkningen fick avkastning. Därför måste man fråga sig vilket som gav bäst försälj-
ningsmöjligheter: specialisering på en produktlinje eller ett bredare sortiment, som
anpassats till olika smaker och typer av efterfrågan. På den punkten hade artikelför-
fattaren inget entydigt svar, men menade att en specialisering eller begränsning av
sortimentet till vissa varugrupper skulle underlätta mekaniseringen och därmed också
möjlighet till rationalisering i produktionen, samtidigt som det behövdes en ökad kon-
troll av produktionen för att behålla kvaliteten på en jämn och hög nivå. Inom dessa
varugrupper skulle det helst finnas endast ett märke av samma artikel, och helst en
kvalitet av denna artikel. Detta servicesortiment fick inte heller dra för höga försälj-
nings- eller reklamkostnader.162

                                             
160 Ibid, s 948–950, 964.
161 Harald Thorelli, ”Specialisering eller sortimentstillverkning? Ett produktions- och distri-
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Sortimentets betydelse kom senare att omsättas i praktiken av de större distribu-
tionsföretagen. Nils-Erik Wirsäll beskrev 1950 hur Hakon-bolaget genomfört ett kata-
logbeställningssystem för medlemsbutikerna som ett led i att underlätta inköpen av
varor till butiken. En sortimentsförändring ansågs bidra till underlättandet. Efter ett
studiebesök i Schweiz där man sett hur standardisering av sortimentet lyckats höja för-
säljningssiffrorna per anställd ville man göra samma sak i Sverige, men ”[v]i vill fort-
farande, att Hakonsbutikerna skall vara utrustade med goda varor och med varor, som
ger husmodern möjlighet att välja, men inte till överdrift. Vi söker en rimlig avväg-
ning.”163 Förhoppningen var att genom ett minskat sortiment stärka den enskilda han-
delns slagkraft i konkurrensen mot filialföretagen. Wirsell menade att man inom Ha-
kongruppen hoppades att rationaliseringen av varudistributionen skulle göra det möj-
ligt för de anslutna medlemsbutikerna att sänka priserna ”till konsumenternas fromma”
som han uttryckte det.164 Här berördes en motsättning mellan ett brett sortiment och
kundens valmöjligheter å ena sidan och standardiseringen och begränsning av sorti-
mentet för att underlätta och förbilliga produktionen å den andra. Man gjorde dock en
poäng av att åtgärderna skulle främja konsumenternas intressen.

I en artikel från 1951 beskrev Rune Mattsson en åtgärd som han kallade selektiv
distribution där företagen skulle befria sig från föreställningar om normala distribu-
tionsvägar och normalt sortiment: ”Vill man inte själv bygga upp en billigare distribu-
tion för t ex en speciell kundklass, gör man både det enskilda företaget och samhället
den största nyttan med att släppa dessa kunder till de organisationsformer, som äro
eller komma att bli mera lämpliga för detta distributionsarbete.” Ett företag hade i ett
exempel han gav eliminerat en distributionskanal helt, övergivit småkunder i en annan
och koncentrerat försäljningsansträngningarna på ”de kvarvarande ekonomiska kun-
derna”.165 Målmarknadssegmentering, en av den moderna marknadsföringens strategi-
er, kan beskrivas som ett sätt att skilja ut delar av marknader och bedöma dem ur eko-
nomisk synpunkt. Detta exempel visar en liknande ansats, men här inom ramen för en
rationaliseringsprocedur i företagen och på marknaden i stort. Citatet här ovan pekar
också på att hinder för rationaliseringar kunde finnas i föreställningar om hur affärs-
verksamheten skulle bedrivas och att man måste inta en speciell attityd för att driva
verksamheten effektivt. Att behålla en kundkrets av gammal vana och lojalitet mot en
grupp hörde inte hemma inom ett sådant tänkande.

Här finns en spännande koppling mellan tre led: (försäljnings-) ekonomi – (för-
säljnings-) politik – (sortiment) urval/frihet, d v s mellan hur ekonomin bestämmer
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vilken politik som skall föras av företaget, vilket i sin tur påverkar den frihet att välja
mellan olika produkter på marknaden som konsumenten kan besitta. En konsumentori-
enterad riktning skulle börja med vad konsumenten ville ha, dvs konsumentens urval
skulle styra sortimenten och därmed ramarna för vad företaget skulle få för inkomst.
Om företaget är vinstmaximerande fastställs den politik som ger vinst, vilket inte alltid
är förenligt med maximal tillfredsställelse för konsumenten. Den selektiva distributio-
nen, där man skulle koncentrera sina försäljningsansträngningarna på ”de kvarvarande
ekonomiska kunderna”166 utgör ett exempel på hur företaget skulle kunna krympa sin
verksamhet och därmed utesluta de konsumentval som faktiskt annars skulle göras om
än i liten omfattning. Å andra sidan kan mångfalden öka om antalet företag med speci-
alinriktning på vissa delmarknader ökar.

Konsumenten i fokus

I de ovanstående avsnitten har det främst handlat om definitioner med mer precisa
formuleringar om innehållet och funktionen i marknadsföringen, samt om övergripan-
de formuleringar och motiv som planering och samordning. Beskrivningar av dessa
kostnadsrelationer ger en bild av det sammanhang där även konsumenten kom att ut-
göra en betydelsefull del. Konsumentens önskan om valmöjligheter och hennes nyck-
fulla beteende höjde distributionskostnaderna menade en del författare. Rationalise-
ringen inom distributionen blev därmed en fråga om att även hantera konsumenten
som en kostnad.167

Men konsumenten hamnade i fokus på andra sätt också. Ett syfte med marknads-
föringen som angavs, var att den skulle möjliggöra vad man kallade ändamålsenlig
konsumtion. Detta är en motivering som kan relateras till påståendet att det skett ett
ökat konsumentinflytande. I detta avsnitt lyfter jag fram de utsagor som kan anses utgå
från eller relateras till detta påstående.

Nils A Sterner menade 1938, att resultatet av samverkan mellan de olika funktio-
nerna som tagits upp här ovan måste bli den vinst som var utgångspunkt och slutmål
för planeringen. Försäljningen måste därför kunna förutbestämmas med hänsyn till
konsumenternas behov. När denna förutbestämning var gjord skulle tillverkningspro-
grammet göras upp.168 Det verkar alltså finnas en avvägning mellan de behov som kan
tillfredsställas och den vinst företaget kan få på att tillgodose dessa behov.

                                             
166 Ibid.
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51

Lennart Flink beskrev i en av sina handböcker från 1950 hur motsättningen mel-
lan produktion och försäljning uppstod inom ett företag. När försäljningsledningen får
in signaler från grossister och återförsäljare om förändringar i efterfrågan vill de
snabbt anpassa sig till dessa, menade han men produktionssidan har så stora fasta
kostnader att de helst vill hålla sig med så få varianter av en vara som möjligt och
ogärna ställa om produktionen. Försäljningsledningen ser den mångskiftande efterfrå-
gan och vill tillgodose så många av dess behov som möjligt. Den strävar efter pro-
duktvariation och så många varor som möjligt i sortimentet. Flink gav sin syn på detta:

Till en viss del kan den [försäljningsledningen] gå med på nödvändigheten av att
söka uppfostra konsumenterna till att efterfråga bara vissa standardstorlekar eller
standardtyper, men detta beror huvudsakligen på de uppenbara besparingar, som
göres i förpackningskostnaderna, om förpackningsstorlekar och förpackningsty-
per kan standardiseras.

Produktionsledningen å andra sidan hyser en lika naturlig önskan att ord-
na produktionen inom företaget så rationellt och billigt som möjligt.

Man vill koncentrera produktionen till ett så litet antal varor som möjligt,
och inom varje vara till minsta möjliga antal storlekar eller andra varianter. På så
sätt kan man riktigt dra nytta av stordriften och utnyttja ‘de långa seriernas eko-
nomi’, antingen genom produktion på löpande band eller genom andra tids- och
arbetsbesparande metoder. Om man däremot får ett alltför stort antal varor eller
varianter av samma vara, så blir tillverkningen nästan hantverksbetonad, och den
totala produktionen per arbetare mindre, eftersom specialiseringen inte kan dri-
vas lika långt.169

I denna beskrivning fungerade producenten som konsumentfostrare för att skapa en
bestämd efterfrågan och minska kostnaderna. Andra som berörde denna fråga var Sten
Asplund och Göran Tamm, vilka menade att reklamen kunde användas till att ”göra

om efterfrågan, så att den låter sig anpassas till den tillverkningspolitik som anses mest
ekonomisk”. Det handlade för dem inte om att öka efterfrågan, utan att skapa en
”önskvärd efterfrågan”, något som skulle uppnås med ”dirigerande reklam”, vars upp-
gift var att balansera efterfrågan mellan den rena idealprodukten och marknadskra-
vet.170 Det finns anledning att återkomma till detta senare.

En ovan refererad recension av Örtengren från 1956 inleddes med påpekandet att
”marketing” fått allt större betydelse i företagsekonomiska sammanhang. Han såg det
som att termen alltmer kommit att uppfattats som ”ett uttryck för alla de aktiviteter …
som krävs för att, bortsett från själva tillverkningen, möjliggöra ändamålsenlig kon-
sumtion eller annan förbrukning”.171
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Genom formuleringen ”ändamålsenlig konsumtion” betonade författaren konsu-
mentens roll. Det var dock inte klart vilken ändamålsenlighet som avsågs. Även i Ör-
tengrens recension av George Terrys bok togs ändamålet upp vid sidan av det som re-
dan refererats här ovan: ”Det slutliga målet med all marketing är att förse konsumen-
ten med ändamålsenliga varor och tjänster. --- Detta utgör den sanna grunden för fö-
retagets marketing.”172 I inget av dessa resonemang angavs vad som skulle definieras
som ändamålsenligt, inte heller vilken instans som definierade detta.

Örtengren menade att i en konsumtionsekonomi, var marknadsföringen
”avgörande för vår levnadsstandard och de värden som den representerar. Ty endast
genom marknadsföring, n b metodriktig sådan, blir vår massproduktion – hur fullän-
dad den än är – samhällsnyttig och får mänsklig mening.”173 I detta citat ryms många
dimensioner av marknadsföringens plats i samhällsekonomin. Även icke-ekonomiska
aspekter på marknadsföringen lyftes fram, t ex att den kunde skapa mening och en
levnadsstandard174 som inte bara rymde en materiell nivå utan också var förknippad
med vissa andliga värden.

Begreppet ”the marketing concept” togs upp i en bok The marketing concept –

Its meaning to management, recenserad i Affärsekonomi 1958. Det inledande kapitlet
utvecklade enligt recensenten innebörden av marketing som företagsfilosofi, något
som tydligen innebar ”att en sund marketingfilosofi är kundorienterad – inte produk-
tionsdikterad. Sund marketing kräver fördenskull ingående kunskaper om kunderna,
här i betydelsen de slutliga användarna av varan.”175 Recensenten fortsatte med att be-
skriva

marketingarbetet som 2-fasigt: å ena sidan att vinna insikt om motivationen i
samband med varans användning och å den andra att – genom ändamålsenliga
sälj- och reklamåtgärder – övertyga kunderna-användarna om förefintligheten av

                                             
172 John Örtengren, ”Johns utlandsspegel”, Affärsekonomi 1957:4, s 244. Recension av George

R Terry, Marketing: Selected Case Problems, från 1956.
173 John Örtengren, ”Johns utlandsspegel”, Affärsekonomi 1958:4, s 198.
174 Levnadsstandard är ju ett kvalitativt begrepp som normerar den konsumtionsnivå som skall

anses tillräckligt för att individen skall leva ett fullgott liv där de nödvändigaste behoven till-
fredsställs. Detta varierar både över tid, mellan samhällen och socialgrupper. Det kan också
betonas att vad som ger levnadsstandarden dess innehåll, t ex vad som anses värdefullt för
ett gott liv (ekonomiska, kulturella eller politiska tillgångar), skiljer sig. Christopher Berry,
The idea of luxury. A conceptual and historical investigation, Cambridge 1994, ger en in-
tressant inblick i detta med olika aspekter på förhållandet mellan behov, lyx och nödvändig-
het. För levnadsstandardens teoretiska innehåll se t ex Amartya Sen, The standard of living
Cambridge 1985.

175 Recension av The marketing concept – its meaning to management (American Manage-
ment Association, Marketing series no 99, NY 1957) Affärsekonomi, 1958:10, s 730. Inled-
ningskapitlet som åsyftas var skrivet av Fred. J Borch, ”The marketing philosophy as a way
of business”.
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dessa behov samt möjligheten/önskvärdheten att medelst företagets produkt(er)
tillfredsställa dem.176

Här finns ett motsägelsefullt drag: konsumenten skulle övertygas om sina behov,
vilka företaget sade sig ha funnit. De som definierade behoven verkade här vara pro-
ducenten/försäljaren mer än konsumenten.

Recensenten lyfte fram författarens diskussion om vinstintresse och citerade ur
boken:

Syntesen av dessa båda marketingsträvanden – kundorienteringen och vinstin-
riktningen – sammanfattar författaren slutligen sålunda: ”If we organize our po-
licies around those factors which are mutually important to the customer and to
our profits, we will find a real community of interest between the producer and
the consumer. This is the marketing philosophy…”177

Marknadsföringstänkandets filosofi framställdes här som en intressegemenskap
mellan producent och konsument. Detta var dock resultatet av en medveten politik hos
företagen som handlade om organiserandet av olika faktorer mot ett fastställt mål.

Folke Kristensson beskrev i en artikel ur Den svenska marknaden från 1959 ock-
så hur anpassningen till efterfrågan och marknaden, och därmed också konsumenterna
på vissa håll hindrats. Specialisering och teknisk utveckling hade försvårat ändringar i
sortimentet, samtidigt som höga fasta kostnader och brist på kapital ökat känsligheten
för variationer. ”Den ekonomiska vinsten av att kunna förutse och påverka efterfrågan
blir allt större”, var hans kommentar.178

Kristensson menade ändå att konsumenten fått ett annat inflytande över ekono-
min än tidigare. Han hänvisade till förändringar i samhället och ekonomin när han tog
upp marknadsföringens roll. Han inledde med att påpeka att ”medelsvensson” köper
dubbelt så mycket varor efter andra världskrigets slut än de gjorde före kriget och
dessutom från flera varuområden. ”Medelsvensson kan idag köpa mycket mer än för
femton år sedan, men han kan också låta bli att köpa mycket mer”, påstod han vidare.
”Medelsvensson” kunde avstå från 20 % av inköpen utan att sänka standarden, men
ändå påverka efterfrågan och även ändra hela efterfrågans storlek bara genom att
skjuta upp sitt inköp. Konsumenten hade därmed fått en större möjlighet att påverka
efterfrågan genom att välja mellan en rad alternativ som inte fanns tidigare. Av detta
drog Kristensson slutsatsen att ”[ä]ndringen i efterfrågans karaktär har ökat kraven på
att snabbt anpassa produktionens storlek och inriktning efter efterfrågans växlingar.”179

                                             
176 Ibid.
177 Ibid.
178 Folke Kristensson, ”Nya Marketingproblem”, Den svenska marknaden,1959:9, s 5.
179 Ibid.
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Kristensson hade här påpekat hur känslig relationen till marknadens växlingar kunde
vara, och hur viktigt det var att både kunna förutse och påverka skeendet på markna-
den.

Örtengren påpekade 1960 att den amerikanska marknadsföringen genomgått en
revolution, där nya idéer tagits in och gamla fått gå, och att ”[d]en slutlige domaren i
alla marketingtest är emellertid konsumenten.”180 Örtengren gav konsumenten ett tyd-
ligare utrymme och en framskjuten roll i systemet i den här kommentaren. Här fanns
också en klarare konsumentorientering än i de andra avsnitten, där det inte klart fram-
gick vem som definierade behoven.

En som med särskild emfas betonade utvecklingsperspektivet och marknadsfö-
ringens roll i utvecklingen var Lars Odengran i en artikel i Den svenska marknaden

från 1960. Redaktionen presenterade artikeln med ett påpekande om hur marknadsfö-
ringens metodik under de senaste åren undergått en explosionsartad utveckling och att
Odengran beskrivit bakgrunden och orsaken till detta.181 Odengran inledde med en till-
bakablick på 1930-talet, och myten om den ”födde försäljaren, den skicklige, elegante
och energiske”, som endast genom tillräckligt många kundbesök ökade chansen att
sälja mycket, och därför använde benen mer än hjärnan som Odengran uttryckte det.
Under 1940-talet medförde kriget och varubristen att företagen fick förklara varför
man måste säga nej till kunderna och därför blev det viktigt med PR-verksamhet för att
upprätthålla goda kundrelationer. 1950-talet innebar en tillbakagång till en splittrad
konjunkturbild, med växande konkurrens inom vissa branscher och bättre möjligheter
inom andra. Det var däremot under det slutande 1950-talet och begynnande 1960-talet
som det nya började bryta igenom enligt Odengrans beskrivning:

På tröskeln till 60-talet kan man emellertid tala om en helt ny syn på marknads-
föringen. I själva verket är övergången nästan lika markant som när man tog ste-
get från självhushållning till industriell tillverkning. Då fanns det en marknad
och man skapade standardiserade produkter, som accepterades för att täcka ome-
delbara och ganska angelägna behov. Idag finns produkterna eller möjligheterna
att utveckla produkter. Problemet är istället att skapa marknad för nya varor, som
ibland utan tvivel kan sägas vara av överflödskaraktär, men som ger oss bättre
utbyte, större tillfredsställelse och som därför är viktiga för den enskilda indivi-
den.182

Denna utveckling tvingade också fram ”nya arbetsformer i företagen” som redan
visats ovan. Odengran menade att ”’[m]arknadsföring’ har blivit ett samlingsbegrepp
för en lång rad funktioner” och vidare att den ”[s]yftar till att skapa avsättning för pro-

                                             
180 John Örtengren, ”Johns utlandsspegel. På tröskeln till 60-talet …reflexioner kring ameri-

kansk marketing”, Affärsekonomi 1960:I(2), s 70.
181 Lars Odengran, ”Morgondagens marketingmän”, Den svenska marknaden 1960:8, s 31.
182 Ibid.
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duktionen.”183 Här fanns således både dess benämning på olika funktioner och dess
säljfrämjande funktion med, men det framgår även att det rörde sig om liknande reso-
nemang här som i synen på försäljningsorganisationen och reklamens funktioner hos
Lilliehöök och Björklund i slutet av 1920-talet.

Odengrans artikel betonade också konsumentens och konsumtionens roll: ”Det
viktigaste i denna nya syn på marknadsföringen är, att man ställer konsumenten i cent-
rum och att man medger, att i åtskilliga avseenden den psykologiska tillfredsställelsen
i att äga en viss produkt är viktigare, än vad produkten objektivt kan ge eller betyda för
konsumenten.”184 Odengran talade om en ny marknadsbild, något han kallade en
”konsumenternas revolution”. Den nya marknadsbilden kännetecknades av ökad rör-
lighet i marknadsstrukturen menade författaren, vilket han fann stöd för med uppgifter
från offentlig statistik kring BNP, samt befolkningsförändringar med nya framträdande
grupper som tonåringar och pensionärer. Förändringar i inkomststruktur, kvinnans in-
träde i näringslivet, urbanisering, mindre hushållsstorlek, kommunikationsteknik var
faktorer som ansågs påverka marknaden. En annan viktig faktor utöver rörligheten såg
han i varuöverflödet på marknaden. Odengran skrev att ”[a]nvändningen av nya meto-
der i marknadsföringen har tillsammans med ovannämnda och många andra faktorer
… medfört ändrade levnadsvanor och köpvanor, som skapat en betydande rörlighet i
efterfrågan.” Han påstod också att även om primärbehoven var konstanta så verkade
de förvärvade kunna bli hur många som helst.185

Avslutande diskussion

Marknadsföring blev under perioden en alltmer självklar del av produktionen och kon-
sumtionen under perioden. Flera tendenser var tydliga. Dels menade man att mark-
nadsföringen fyllde en funktion för företaget genom att samordna och planera olika
funktioner för att få varor sålda. Denna funktion påstods innebära en konkurrensfördel
och skulle hjälpa företaget att hålla ned kostnaderna. Dels påstods marknadsföringen
spela en viktig roll för en ändamålsenlig konsumtion och för en rationell behovsupp-
fyllelse hos konsumenten. Detta sades gynna både konsumenten och samhället. Detta
pekar på två drag. Det första kan anses vara det som kallats för en organisations- och
planeringsorienterad och den andra skulle kunna ses som en konsumentorienterad
marknadsföring.

                                             
183 Ibid.
184 Ibid.
185 Ibid, s 31–35.
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Den första kan också ses som en fortsättning på diskussionen om distributionens
rationalisering som fördes i de undersökta texterna. Distributionens funktioner sattes
mer i fokus och blev föremål för särskilda studier. Rationaliseringen av distributionen
och handeln motiverades med stigande kostnader i distributionsledet både reellt och
relativt produktionen. Ett framträdande drag i denna diskussion var samordningen
mellan försäljning, reklam, distribution och produktutveckling. Detta var en fråga som
väcktes redan under slutet av 1920-talet men blev mer aktuell under 1950-talet. Orsa-
ker söktes också i de förändrade samhällsförhållandena och i konsumenternas föränd-
rade beteende. Förbättrad levnadsstandard och ändrade levnadsvanor hade ändrat kon-
sumenternas preferenser.

När det gäller förhållandet till konsumenten fanns å ena sidan en syn där konsu-
menten sattes i fokus, å den andra en syn där andra intressen också måste göra sig
gällande. Vinstintresset i företaget var ett sådant intresse, men man sökte ändå placera
in konsumenten i detta system av planering och samordning där olika delar till slut
sammanfördes i marknadsföringen. En tolkning av detta kan vara att den tidigare ra-
tionaliserade produktionen innebar en låsning till höga fasta kostnader vilket i sin tur
krävde en rationaliserad konsumtion, d v s en konsument som var förutsägbar och an-
passad till de fasta kostnaderna snarare än tvärtom.
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Kapitel 3

Marknadsundersökningar – deras syfte och innehåll

Inledning

Marknaden är som en nyckfull kvinna. Det fordras stora ansträngningar, stor takt
och säkert omdöme, om man skall kunna bevara hennes gunst. Man måste i varje
ögonblick vara beredd att ackommodera sig efter dess egenskaper och föränd-
ringar. Den som är mest skickad härför, han vinner också den största framgång-
en.186

Med denna poetiska formulering beskrev Roland Norberg, i en artikel i Affär-

sekonomi 1930, förhållandet mellan affärsmannen och marknaden. Marknaden definie-
rades som kvinnlig och nyckfull, och som det beskrevs i en annan artikel:
”allmänhetens, kundernas efterfrågan är, har varit och alltid kommer att förbli irratio-
nell.”187 Den ständiga omvandlingen av behoven hade skärpt kravet på exakt kundkän-
nedom, dvs användningen av marknadsbedömning genom marknadsundersökningar.188

Av den som ville bemästra den föränderliga kraft som fanns på marknaden, krävdes
som skrevs ”takt och säkert omdöme”, dvs ett rationellt – läs manligt – handlande, där
kännedom om marknadens rörelser var en viktig maktfaktor.

Gerhard Törnqvist gav 1936 sin kanske något mindre poetiska, men mer köns-
neutrala syn på marknaden och vad som var intressant hos denna:

[…] marknaden är platsen och tiden och alla andra villkor för mötet mellan sälja-
re och köpare, mellan utbud och efterfrågan. Det som intresserar oss beträffande
en marknad är aldrig efterfrågan eller utbudet i och för sig utan alltid relationen
dem emellan, det må nu gälla den konkreta distributions-, försäljnings- och in-
köpsapparaten eller den ‘andliga’ förbindelse mellan köpare och säljare, som re-

                                             
186 Roland Norberg, ”Några synpunkter vid bestämmandet av annonsanslagets storlek”, Af-

färs-ekonomi 1930:5 s 204.
187 E. T., ”Ett medel till exakt kundkännedom”, Affärsekonomi 1932:2, s 47.
188 Ibid. Författaren refererade till en undersökning i en annan artikel, där det beskrevs hur en

herrekiperingsfirma i Göteborg genomfört en marknadsundersökning, se Alvar Ström,
”Exakt kännedom om kundkretsen ger rättesnöre för inköp och prispolitik”, Affärsekonomi
1932:2.
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presenteras av försäljningsargumentet och av de båda parternas kunskaper och
önskemål beträffande varan.189

Till skillnad från Norbergs synsätt, var det snarare relationerna mellan olika aktörer på
marknaden, än marknaden som enskilt objekt, som var i fokus hos Törnqvist. Han be-
skrev dessa relationer som en triangel, där distributionsorgan, reklammedel, försälj-
ningsargument utgjorde det ena hörnet, producenter och varuutbud det andra, samt
köpare och konsumentbehov det tredje hörnet. Syftet med marknadsundersökningar
var enligt en senare artikel av Törnqvist ”att skaffa ett tillförlitligt besked om bestämda
samhällsgruppers – t ex konsumenters, återförsäljares eller tillverkares – förhållande
till en viss marknad”.190 Dessa grupper motsvaras av de tre hörnen i triangeln som be-
skrevs av Törnqvist i den första artikeln, men här hade Törnqvist lyft ut marknaden
som något som dessa grupper förhöll sig till.

De båda artiklarnas innehåll belyser ett intresse för vad som hände på markna-
den. Kunskapen om marknaden hade blivit en faktor i konkurrensen mellan företagen.
Behovet av metoder för att ta reda på marknadens rörelser och ge säkrare kunskap vi-
sade sig också i artiklar och texter där diskussioner kring dessa frågor fördes. I detta
kapitel kommer de sätt som denna kunskap kunde skaffas på, vilket underlag som
kunde användas för att studera marknaden, samt vilka egenskaper eller enheter på
marknaden som blev föremål för undersökningar, att granskas. En bakgrund för hur
kommunikationen med marknaden hade sett ut tidigare ges först.

Bakgrund – marknadsforskningen i Sverige
Även om företag hade uppnått marknadsframgångar med hjälp av reklam och annan
marknadsföring redan under senare delen av 1800-talet, räckte det inte enbart med en
bra produkt och en bra utformad reklam längre, menar Tom Björklund i sin historia
över den svenska reklamen. Det måste också finnas en kännedom om marknaden, både
geografiskt, demografiskt och på annat sätt. Informationen till producenterna kom via
försäljningsorganisationen och de företag som hade den bästa kontakten med återför-
säljarna klarade sig således bäst. På detta sätt fick producenten dock ingen säker kun-
skap om konsumenten, enligt Björklund, även om han hade bra kunskap om sina när-
maste kunder bland återförsäljarna.191

Under 1920-talet hade man främst den offentliga befolknings- och inkomststatis-
tiken att tillgå som underlag för marknadsbedömning. Vilken vikt som lades vid att

                                             
189

 Gerhard Törnqvist, ”Några utvecklingstendenser i den amerikanska marknadsforskningen”,
Affärsekonomi 1936:16, s 921.

190 Gerhard Törnqvist, ”Frågetekniken vid marknadsundersökningar”, Affärsekonomi 1942:10,
s 529.

191 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band I, s 98.
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använda den är oklart, men Björklund antyder att den var av mindre betydelse. Vad
gäller företags- eller branschstatistik verkar Handelskalendern eller olika föreningars
register ha varit möjliga källor för underlag till marknadsbedömning.192

Med de inkomstförändringar som skedde under tjugotalet så räckte det inte läng-
re med taxeringskalendern som underlag för att finna den köpstarka publiken, menar
Björklund. Det påstods allmänt under perioden att reklamen inte hängde med i denna
utveckling, och därför släpade efter marknadens förändring. Detta skulle kunna ses
som en konsekvens av att man ännu inte kunde eller förstod att undersöka eller ta sin
utgångspunkt i marknaden. T ex så efterlystes, som visats ovan, en bättre samordning
mellan de olika distributionsfaktorerna, reklamen och försäljningen under 1930-talet.
Reklamen arbetade oftast, menade man, utan någon kontakt med försäljningsorganisa-
tionen.193 Det var från denna som uppgifter om försäljningssiffror kunde komma och
den eventuella effekten av reklamen kunde utläsas.

Ett systematiskt sätt att skaffa marknadsinformation växte i Sverige fram under
1930-talet. Tidningsstatistik AB (TS), olika kommersiella marknadsundersökningsin-
stitut samt forskning kring branscher, hushållsekonomi och liknande vid olika institut
och handelshögskolor blev viktiga verktyg för företag när det gällde att hitta fakta om
marknaderna.194 Affärsekonomi började ge ut sitt ”Referensnummer för Marknads-
forskning” hösten 1930. Där redovisades en gång varje år uppgifter om befolkningen,
inkomster, mer speciella uppgifter om fordonsinnehav, telefonabonnemang, postgiro-
konton mm.195

När IMU, Institutet för Marknadsundersökningar, inregistrerades den 1 oktober
1932, angavs företagets uppgift vara att

till näringslivets tjänst utföra marknadsundersökningar i syfte att utröna förut-
sättningarna för avsättningsmarknaden för varor och tjänster, att medverka till att
produkten får den för såväl konsumenten som producenten rätta utformningen
och att distributionen blir effektiv och ekonomisk, samt att mäta effekten av för-
säljningsfrämjande åtgärder.196

Gumælius Annonsbyrå hade 1938 en avdelning för att genomföra s k avsätt-
ningsundersökningar, i syftet att analysera produkter ur försäljningssynpunkt, bestäm-
ma deras användningsområden, samt undersöka marknaden för dem. Uppfattningen
var att dessa undersökningar kunde vara till nytta när företag ville börja tillverka och
föra ut en ny produkt på marknaden, eller pröva möjligheten att öka försäljningen av

                                             
192 Ibid, s 124f.
193 Ibid, s 100f.
194 Ibid, s 97–145.
195 Ibid, s 125, samt Affärsekonomi 1930:8.
196 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band 1, s 128.



60

en produkt, men också vid rationalisering av försäljningsorganisationen och vid plane-
ring av försäljnings- och reklamkampanjer.197 Även detaljhandelsföretag använde
marknadsundersökningar. Bo P Kaiser hävdar att endast ett företag i distributionsledet,
varuhuset NK, studerat sin kunders attityder och inställning till företaget under 1930-
talet.198 NK var visserligen verksamt med egna marknadsundersökningar då, men det
fanns också andra detaljhandelsföretag som använde samma metod. MEA genomförde
t ex 1932 en undersökning bland sina kunder, där de som hade pojkar i läroverket fick
en enkät hemskickad. Denna undersökning skulle användas i samband med öppnandet
av en avdelning för gossekipering.199 I Göteborg genomförde herrekiperingsfirman C
H Ströms AB en undersökning i början av trettiotalet för att bättre kunna planera sin
inköps- och prispolitik. Man ville veta kundkretsens vanor och anspråk vad gällde des-
sa två faktorer. Direktör Ström själv ansåg att marknadsundersökningen var ett objek-
tivt och tillförlitligt hjälpmedel, ”den moderna affärsteknik”, som detaljisterna kunde
ta till.200

Marknadsundersökningarna hade uppmärksammats tidigt, men som den följande
genomgången visar fanns det inga helt klara linjer för hur de skulle se ut, eller vilken
nytta de hade för företagen. Diskussionerna kring marknadsundersökningen antyder att
det fanns en öppen situation och att olika metoder och modeller prövades.

Marknadsundersökningarnas användning och utformning

I artiklar och handböcker där marknadsundersökningar togs upp föreslogs underlag för
undersökningar och vilka egenskaper som skulle undersökas. Det finns även exempel
som visar hur vissa företag gjorde när de skaffade information om efterfrågan, mark-
naderna, konsumenterna eller försäljningen. En del av materialet, särskilt inslag i arti-
kelform, behandlade genomförda undersökningar, andra beskrev metod och genomfö-
rande samt olika detaljer i utförandet. En stor del refererade utländska förhållanden

                                             
197 Ibid, s 106.
198 Bo P Kaiser, Svenska marknadsundersökningar. Förr och nu, Stockholm 1986, s 19; Kurt

Samuelsson, Nordiska kompaniet. Historien om ett varuhus, Stockholm 1952, s 141, 152.
NK hade på 1950-talet en kvinnlig ungdomspanel för att studera modets växlingar bland
unga damer (Björklund, Reklamen i svensk marknad, band I, s 112).

199 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5.
200 Alvar Ström, ”Exakt kännedom om kundkretsen ger rättesnöre för inköp och prispolitik”.
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och då inte bara från USA. Både danska undersökningar201 och tysk marknadsunder-
sökningslitteratur202 refererades när det gällde marknadsundersökningar i Sverige.

Förutom texter om marknadsundersökningar ingår även olika statistiska presen-
tationerna i tabeller och specialnummer från tidskrifterna. Jag har även tagit med ar-
tiklar som handlar om undersökningar som inte var kommersiella i första hand. T ex
publicerades samhällsvetenskapliga undersökningar från England, USA och efter-
krigstidens Tyskland, och undersökningar om radio- och biopublik från USA. Genom
sin metod, sina variabeltyper och det faktum att de publicerades i en tidskrift som yt-
terst riktade sig till kommersiellt verksamma läsare, erbjöd de ändå möjligheter för
läsarna att använda dessa undersökningar som utgångspunkt för mer kommersiella
syften.

Clarence Brockman påpekade i en artikel om marknadsundersökningar i Teknisk

Tidskrift 1939, att det viktiga var att de uppgifter som samlades in eller fanns tillgäng-
liga från annat håll, sattes i relation till den vara eller tjänst som skulle säljas.203 Detta
innebär att det finns anledning att belysa mer än bara de undersökningar som är kopp-
lade till den kommersiella verksamheten.

I det följande avsnittet redogör jag för vilka motiv jag funnit i texterna till att an-
vända marknadsundersökningarna. Jag har även funnit olika metoder och idéer om
utformning av undersökningarna, där frågor kring urval och andra tekniska frågor be-
rörs. Jag har även funnit att det restes en del kritiska frågor kring marknadsundersök-
ningarna, båda av mer allmänt slag eller kring vissa metoder där olika svagheter eller
felaktigheter berördes. Vilka åtgärder som vidtogs för att komma till rätta med pro-
blemen berörs i anslutning till denna kritik.

Motiv och allmänna syften
Marknadsanalysen utgjorde ett led i planeringen av produktion och försäljning och kan
även ses som ett led i rationaliseringen av distributionen. Lilliehöök skrev 1927 att
marknadsundersökningarna skulle användas av försäljningsorganisationen för att sä-
kerställa avsättningen och utveckla efterfrågan. De skulle användas för att ta reda på
totalkonsumtionens storlek, efterfrågans karaktär och chansen att skapa ny efterfrågan.
Det gällde även att finna lämpliga distributions-, transport- och förpackningsmeto-
der.204 Törnqvist menade vid samma tid att marknadsundersökningen skulle bilda un-
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derlag för de beslut företag fattade om val av försäljningsorganisation, reklammedel
och till vilka konsumenter man skulle rikta sig.205 Marknadskännedomen skulle använ-
das till att vinna ekonomiska fördelar, men även ge en billigare tillverkning.206 Plane-
ringsarbetet i företaget skulle därför ske genom insamling av fakta om marknaden för
företagets produkter. Dessa fakta skulle sedan ligga till grund för utformning av en
försäljningsplan. Inom ramen för denna skulle man finna de kunder som skulle bear-
betas. Fakta om efterfrågan på olika varor skulle även användas för att finna den mest
efterfrågade kvaliteten och varutypen, den som var mest ekonomisk att sälja. Det på-
stods också att man skulle studera varan utifrån speciella kunders behov.207 Här finns
en direkt koppling till den ovan redovisade diskussionen om distributionens rationali-
sering, och att marknadsundersökningarna skulle var ett hjälpmedel i denna process
och fungera som planeringsunderlag för produktionens inriktning.

Gunnar Karlström skrev 1931 att de som använt sig av marknadsundersökningar
lyckats bättre än de som inte gjort det. Marknaden förändrades och behoven hos män-
niskorna skiftade så därför måste företagaren vara vaken för vad som hände. Till detta
kunde den befintliga statistiken användas och även egna undersökningar genomföras.
Karlström beskrev uppgifter som kunde användas för att planera försäljningen och
reklam, upplysningar för att kontrollera effektiviteten och ekonomin i försäljningen
och reklamen, samt slutligen uppgifter för bedömning av totala försäljningsmöjligheter
på marknaden.208 Artikeln avslutades med orden: ”Genom en rätt planlagd och utförd
undersökning av marknaden är varje företagsledare i stånd att basera sina handlingar
på fakta, istället för på intuitiva gissningar. Det arbete och kapital som nedlägges på att
skaffa dessa fakta är väl använt.”209 Enligt en handbokstext av Björklund och Brock-
man skulle man använda marknadsundersökningen för att i förväg försöka ”fixera så
många faktorer som möjligt för att göra reklamen och försäljningsarbetet mer effekti-
va”.210 Den skulle användas som vägledning vid introduktion av nya varor och som
kontrollorgan vid fastställande av försäljningspolitiken.

En uppfattning som framfördes av bl a Ralph Rilton 1940 var att det växande av-
ståndet mellan producent och konsument hade gjort marknadsundersökningen till ett
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nödvändigt verktyg för att skaffa information om marknaden.211 Gerhard Törnqvist
beskrev också hur företagsledarna fått en allt mer begränsad förstahandskunskap om
marknaden. Marknadsmekanismerna hade blivit alltmer komplicerade genom en vidg-
ning av marknaderna, där konkurrensen ökade som följd av bättre kommunikationer
och stordrift.212 Samma uppfattning återfanns hos Lennart Flink i ett par av dennes
handböcker om marknadsundersökning från första hälften av 1950-talet. Han talade
om ett psykiskt avstånd som uppstått mellan producent och konsument och inte bara
ett fysiskt som Rilton hade gjort. Detta avstånd kunde överbryggas enbart med hjälp av
det instrument som marknadsanalysen utgjorde och de informationsflöden på markna-
den som utgjordes av reklamargument och varor i ena riktningen och systematisk kun-
skap om marknaden i den andra.213

I Den svenska marknaden beskrev Axel Åström 1947 hur en väl planlagd mark-
nadsundersökning kunde användas för att finna hur väl marknadspotentialen utnyttja-
des, vilka varor som var gångbara, olika fabrikats andel av marknaden, samt orsaker
till mot- eller medgång.214

Syftet med marknadsundersökningarna ändrades inte nämnvärt under perioden.
Möjligen blev åsikterna mer precisa eller mer detaljerade i teknisk mening. I slutet av
1950-talet skrev Detlof Sjögren att alla marknadsundersökningar skulle skaffa fakta
om marknaden och därmed hjälpa affärsmännen att anpassa sin produkt eller tjänst till
marknaden, utforma försäljning och reklam så att marknaden kunde påverkas till för-
mån för produkten eller tjänsten. Slutligen skulle undersökningarna kunna förutse den
framtida försäljningens volym.215

Författarnas syn på marknadsundersökningarna pekar på en tilltro till användbar-
heten i marknadsundersökningar på flera områden och att det gick att förbättra sina
resultat om man bara hade den rätta informationen.

Konsumentens roll och frågan om det mest ekonomiska segmentet

När man talar om konsumentens möjlighet att påverka marknaden med sin efterfrågan
måste man komma ihåg att det främst gäller dem som kan komma ifråga som företa-
gets kunder som kan påverka produktionen. Tillgänglighet till varorna och att komma
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ifråga som konsument är några av de förutsättningar som måste till för att individer
skall få sina behov tillfredsställda via marknaden. Här nedan följer några exempel på
hur man resonerade kring dessa frågor. Det framgår av dessa att ett liknande resone-
mang följde med under större delen av perioden.

I en artikel om rationell annonsutformning från 1929 skrev reklamchef Thorsten
Wahlberg: ”Det vitalaste i all rationell annonsering är därför att förstå konsten att se-
parera ut de 10 %, den enda procent eller den tiondels procent av läsekretsen, för vilka
budskapet är av värde”.216 En annan författare sade vid ungefär samma tid att man
skulle ”inhämta alla de upplysningar om kunden, som kunna tänkas vara av intresse
för företaget”.217

Underlag för planering och för att hålla kostnaderna nere sågs alltså som viktiga.
Kundernas önskemål kopplades därför till de ekonomiska kraven i produktionen som
ett sätt att skapa en effektivare distribution. Ett exempel på detta gavs i ett referat från
Bulletin of the Taylor Society 1933, där 10 punkter för hur framtidens affärsverksam-
het skulle planläggas togs upp. Under den första punkten påstods att man skulle ha
kunskap ”om de egenskaper hos produkten, som konsumenten önskar”, men också
”kännedom om de medel, som möjliggöra en ekonomisk tillverkning av denna pro-
dukt”.218

Denna inställning ger en dubbel bild av marknadsundersökningens syfte. Å ena
sidan skulle den användas för att finna de grupper som var intresserade av produkten, å
den andra för att finna de grupper av konsumenter som var tillräckligt intressanta för
att företaget skulle välja att marknadsföra produkten till dessa. Detta utvecklas mer
utförligt av andra skribenter i materialet, t ex i en notis från 1940 där skribenten refere-
rade till USA där ett företag efter en marknadsundersökning övergivit de delar av
marknaden som, i geografisk mening, hade en liten befolkning och låg konsumtion.219

Försäljningschefen på Cloetta, Sten Asplund, skrev i en artikel 1945 att man
måste organisera en försäljningsavdelning så:

att man kan taga vara på alla förefintliga försäljningsmöjligheter och kan taga
initiativ till nya, samtidigt som man vet vad det kostar att sälja efter denna poli-
tik. Idealiskt är att nå det jämviktsläge, som heter ‘ekonomiskt optimum‘ – såle-
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des sälja varken för mycket eller för litet med hänsynstagande till försäljnings-
kostnader, fabrikens kapacitet o a väsentliga faktorer.220

Av citatet ovan framgår att det fanns inre faktorer likväl som yttre att ta hänsyn till för
företaget och att båda dessa kunde utgöra mål för studier. Asplund behandlade till-
sammans med Göran Tamm, dilemmat mellan viljan att anpassa sig till de individuella
önskemålen å ena sidan och å den andra, en önskan att begränsa tillverkningen till ett
fåtal varuslag vilka möjliggjorde produktion i en skala där produktionskostnaderna per
enhet var låga. I detta sammanhang talade man om reklam som kunde åstadkomma en
önskad efterfrågan, inte enbart öka den. Denna s k dirigerande reklam skulle kunna
”göra om efterfrågan så att den låter sig anpassas till den tillverkningspolitik som an-
ses mest ekonomisk”.221 Påverkan skall ske inte bara kvantitativt, d v s höja omsätt-
ningen, utan även kvalitativt, d v s inriktas på att få kunden att acceptera varans egen-
skaper på producentens villkor.

I en annan artikel togs begreppet ekonomisk orderstorlek upp, och man menade
då ”det antal detaljer, som skola tillverkas i ett parti för att detaljens självkostnad skall
bli ett minimum”, att det handlar om att hitta en balans mellan flera olika kostnader.222

I ett annat sammanhang talade man explicit om oekonomiska kunder.223

I en artikel om sortimentsteori från 1952 togs sambandet mellan omsättning, om-
sättningshastighet och sortiment upp. Man omtalade där en intressekonflikt där kunden
vill ha valfrihet och låga priser, men där stora sortiment höjer kostnaden för produ-
centerna och därför även konsumentpriserna.224 Man kunde även utifrån undersökning-
ar av efterfrågan fatta beslut om att koncentrera produktionen till de mest efterfrågade
typerna och kvaliteterna.225

Argumenten att ringa in det ‘ekonomiska optimum’ och den ‘ekonomiska order-
storleken’ pekar mot en strävan att finna både den köpstarka och köpvilliga men även
den kundkrets som ger störst vinst genom volym. Det handlar också om att hitta den
vara, vars kvalitet och pris motsvarar konsumenternas krav så att företaget kan ligga på
exakt denna punkt och varken över eller under.
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Konsumentens roll i marknadsundersökningen tog sig även andra uttryck. Len-
nart Flink menade t ex i en av sina handböcker att man genom marknadsundersök-
ningar skulle samla in konsumenternas åsikter om hur en viss vara borde vara beskaf-
fad för att motsvara deras behov, men skrev också: ”Dessa insamlade fakta bör emel-
lertid inte bara kunna ligga till grund för utformningen av själva produkten, de kan och
bör också användas i reklamen, som är avsedd att ge konsumenterna den upplysning
om varorna de behöver.”226 Man skulle enligt Flink utforma produkten enligt konsu-
menternas önskemål i möjligaste mån, och man skulle använda konsumenternas öns-
kemål som argument i reklamen: ”Förfaringssättet är i princip mycket enkelt: vi tar
reda på ‘folkets röst’ i vissa frågor, och sedan ‘slungar vi tillbaka’ just vad de flesta
tycker och tänker - det vill med andra ord säga, att vi använder de slagkraftigaste ar-
gumenten för varan.”227 Flink pekade också på konsumenternas oförmåga att redogöra
för motiven till sina handlingssätt, men genom att ställa frågor på ett visst sätt skulle
man komma fram till motiven som man sedan kunde forma om och ”slunga tillbaka i
reklamen i form av ‘rationella’ argument”.228

I dessa resonemang kombinerades både påverkan på konsumenterna och anpass-
ning av produkterna till marknaden. Reklamen anpassades också genom att man tog
fasta på de argument kring varorna som rörde egenskaper vilka konsumenterna upp-
skattade, t ex fet och krämig om tvål eller tidssparande om färdiglagad mat.229 Detta
kan ses som uttryck för de komplexa relationerna mellan företagets vinstintresse och
önskan att framstå som måna om sina kunders önskningar. Detta belyser en dubbel
mening hos ett begrepp som konsumentorientering.

I de föregående avsnitten togs marknadsföringen, dess syfte och vad man lade in
i begrepp som marknadsföring och dess amerikanska motsvarighet ‘marketing’ upp,
samt syftet med marknadsundersökningar och vad man menade var målet med dessa.
Detta senare tema kan även kopplas till frågan om konsumentens status. Ett begrepp
som ‘det mest ekonomiska segmentet’ antyder att det ligger i företagets intresse att
finna vilka kunder man vill se som de mest sannolika köparna på de marknader som
företaget agerar på. Det är alltså ett begrepp som, samtidigt som det studerar konsu-
menterna på ett mer sofistikerat sätt, leder bort från dem på så vis att konsumenten
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måste besitta vissa egenskaper för att komma i fokus för företagets marknadsföring.
Individen blir intressant som konsument först när och om den ingår i en grupp som
tillsammans utgör en tillräckligt stor massa för att vara lönsam att producera för. Detta
sätter en gräns för hur långt t ex segmentering och produktdifferentiering kan gå. En
annan konsekvens är att en starkt segmenterad konsumtionsmarknad speglar ett eko-
nomiskt och socialt segmenterat samhälle, där resursfördelningen i samhället inte bara
möjliggör marknader för fler varor och tjänster utan också skapar större skillnader i
kvalitet och pris inom varugrupper och områden för konsumtion, med t ex stora seg-
ment präglade av lågt pris och låg kvalitet för en resurssvag publik och mindre special-
segment med hög kvalitet och högt pris för de resursstarka grupperna.

Genom betoningen på dessa aspekter så förs intresset bort från det som påstås va-
ra en central del av marknadsundersökningen, nämligen att kunna inrikta produktionen
på det som folk vill ha. Konsumentorienteringen begränsas till den efterfrågan som
producenterna anser det vara lönsamt att tillfredsställa och vilken nivå man vill ligga
på. Att i det sammanhanget tala om konsumentens behov och önskningar som genom
att de måste tillfredsställas är det som styr inriktningen på produktionen riskerar att bli
enbart retorik.

Metoder och utformning av marknadsundersökningar

1936 beskrev Törnqvist tendenserna i den amerikanska marknadsforskningen230 och
flera av de tendenserna och problem han tog upp där berördes senare i andra artiklar
om svenska undersökningar. Konkreta metoder och undersökningar som det s k Niel-
sen-indexet behandlades231, liksom konsumentjuryn232 och s k testtowns233. Både Niel-
sen-indexet och konsumentjuryn var företeelser som förekom under liknande former
också i Sverige. Nielsen-indexet som var en inventering av märkesvaror i butikerna,
beskrevs i Affärsekonomi redan 1940234 och det förekom liknande undersökningar i
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Sverige i form av s k märkesbarometrar och minnesbarometrar under 1940-talet.235

Dessa var enligt Bo P Kaiser, begränsade och i sin mer utförliga och kontinuerliga
form blev de inte vanliga förrän under 1950-talet.236

Både Nielsen-indexet och andra undersökningarna av barometertyp var i huvud-
sak kvantitiva. Nya metoder och tekniker dök upp och togs upp i Affärsekonomi under
framförallt 1950-talet. Den stora förändringen under perioden var orienteringen mot
mer kvalitativa och psykologiska undersökningar där genomslaget för den s k motiva-
tionsforskningen är det mer betydande.

De texter jag behandlat visar på hur väl dessa ämnen behandlades, med ingående
beskrivningar av tekniska detaljer och teoretiska förhållanden vid urval. Även om vi
inte vet huruvida det som beskrevs alltid genomfördes i praktiken så fanns det åt-
minstone en möjlighet för läsarna att ta del av dessa kunskaper. Bo Jönsson, civileko-
nom vid Institutet för hushållsundersökningar, beskrev t ex i ett par artiklar från 1950
hur en marknadsföringsrapport skulle utformas, bearbetas och tolkas. En undersökning
skulle vara av den art att beställaren ”fordra eller bör fordra, att fakta och åsikter åt-
följs av vederhäftig analys samt att undersökningsresultat mynnar ut i definitiva re-
kommendationer”.237 I detalj beskrevs rapportens disposition och vad de olika delarna
skulle innehålla. T o m detaljer som förkortningar och teckenförklaringar togs upp.238 I
samma detaljerade stil beskrevs kontrollen av fältarbete, formulär, bearbetning av in-
komna data och svar. Exempel gavs med dummytabeller och olika sätt att redovisa
data.239 Genom att det finns så detaljerade beskrivningar går det att studera kopplingen
till praktiken på flera nivåer, både de mer övergripande metoderna och detaljer som
disposition och dataredovisning.

Intervjuer och urvalsmetoder
Den vanligaste formen av marknadsundersökningsmetod under den större delen av
undersökningsperioden var frågeformulär riktade till konsumenter. Lilliehöök nämnde
1927 brev med frågeformulär samt personliga besök som metoder för att inhämta pri-
märdata, vid sidan av de uppgifter man kunde hämta ur olika sekundärkällor.240 De
vanligaste frågorna som ställdes rörde inköpsfrekvens, vilken typ av vara som kon-
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sumtenten köpte sist, vilket märke varan hade, vilken sort den var av, till vilket pris
och vilken kvantitet den köpts, hur varan användes osv, något som av en författare an-
sågs vara ”fullt tillräckligt för att ge fabrikanten en ganska värdefull inblick i just hans
speciella märkes ställning på marknaden”.241

Kvoturval var en urvalsmetod som användes för att fördela intervjuerna på olika
geografiska områden eller sociala grupper.242 1946 beskrev Tore Hallonqvist s k ”area
sampling” som en ny metod för hur intervjuerna skulle fördelas. Hallonqvist beskrev
hur det i USA under kriget hade utvecklats nya vetenskapliga metoder inom Bureau of
the Census och Bureau of the Agricultural Economics, metoder som sammanfattades
under namnet area sampling. Det fanns även andra krav än vetenskapliga på urvalet.
Det gällde att till lägsta kostnad kunna medge mätningar som gav mätresultat inom
givna säkerhetsmarginaler, eller att till en given kostnad få så tillförlitliga resultat som
möjligt med kända felmarginaler. Hallonqvist räknade upp andra metoder för urval,
men kom fram till att områdesurvalet, ”area sampling”, både uppfyllde kravet på ve-
tenskaplighet och att det var praktiskt genomförbart.243

I en serie artiklar244 i Affärsekonomi från 1949 beskrev Tore Dalenius olika ur-
valsmetoders centrala begrepp med utgångspunkt i sina erfarenheter från studier i
USA. Dalenius beskrev teorin bakom olika samplingsmetoder.245 Under femtiotalet
diskuterades urvalsmetoder, bl a det ovan nämnda kvoturvalet som Tore Dalenius då
dömde ut.246

I några artiklar fanns det också referenser till svenska undersökningar där sanno-
likhetsurval eller andra metoder hade tillämpats. Ett exempel från 1955 beskrev hur
Tidningsstatistik AB genomfört en intervjuundersökning om läsvanor av populärpress
och tidskrifter, där man tydligen använt sannolikhetsurval.247 Året efter beskrevs en
större undersökning i en artikel av Bengt G Rundblad från Industrins Utredningsinsti-
tut, där urvalsprinciper och metoder behandlades i samband med en bilundersökning.248
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Dessa exempel visar att det både fanns diskussioner om metoderna och exempel på hur
de tillämpats.

Psykologiska metoder och motivationsforskningen
De tidiga psykologiska modellerna som tillämpades för utformningen av reklamen
byggde oftast på s k stimuli – responsmodeller, med behavioristiska inslag där effek-
terna av reklamen på köpbeteendet var i fokus, något som egentligen levde kvar även
under femtiotalet.249 Då man talade om reklampsykologi på tjugotalet var denna oftast
inriktad på annonsernas egenskaper – färger, kontraster, placering – och hur man
skulle använda dessa för att väcka uppmärksamhet, intresse, reflektion och köplust.
Det var också vanligt att tala om instinkter som det gick att spela an på i reklamargu-
menten.250 Henry C Links bok, Reklamens nya psykologi, fanns i svensk översättning
1934 och refererades ofta.251

När det gäller marknadsundersökningarnas metoder utvecklade och tillämpade
österrikaren Paul Lazarsfeld på 1930-talet, i nära kontakt med den österrikiska psyko-
analysen, metoder för att kunna undersöka motiven bakom individernas handlande i
kommersiella sammanhang.252 Det fanns därför redan tidigt ansatser till kvalitativa
undersökningar av konsumenterna och deras köp- och konsumtionsbeteende.

Vid slutet av 1940-talet togs mer kvalitativa undersökningar upp av Tore Hallon-
qvist, då verksam vid Columbia Broadcasting System (CBS) i New York. Han gjorde i
en artikel skillnad mellan en kvantitativ och en kvalitativ sida av marknadsforskning-
en, där han påpekade att det redan på 1920-talet funnits en medvetenhet om psykolo-
giska aspekter på konsumentundersökningar, men att tillförlitligheten i resultaten hos
köpmotiven varit tvivelaktiga. I artikeln framhölls att konsumenternas varuköp hade
olika orsaker som kunde sammanfattas i behov eller benägenhet, reklampåverkan och
varuegenskaper. Metoder som beskrevs var direkt observation av beteende, djupinter-
vju och psykologiska laboratoriemetoder.253

Djupintervjuerna som metod beskrevs som en slags introspektiv metod, med vil-
ken intervjuobjektet skulle finna motiven för sitt handlande, något som i kommersiella
sammanhang innebar att finna orsakerna till varför kunderna köpte en viss vara, lyss-
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nade på ett visst radioprogram, läste en speciell annons eller tvärtom, varför de inte
gjorde det. Den bakomliggande filosofin var att människor inte visste varför de gjorde
som de gjorde och att de rationaliserade sitt handlande i efterhand.254

Det är under 1950-talet, särskilt den senare delen, som intresset för de psykolo-
giska metoderna och den s k motivationsforskningen blev stora som marknadsunder-
sökningsmetoder. John Örtengren beskrev i flera av sina korta rapporter från USA
motivationsforskningen ur olika synvinklar. Motivationsforskningen ”strävar efter att
identifiera och isolera motiven bakom vårt beteende”, menade Örtengren, men uteslöt
för den skull inte de konventionella undersökningarna: ”Snarare är motivationsforsk-
ningen en kombination av diagnostiska och prognostiska förfaranden som används
inom psykologin och psykiatrin. ’Mr’ [motivation research] undersöker dolda motiv
för konsumenternas köp och konsumtionsvanor.”255 Örtengren höjde dock ett varning-
ens ord och menade att det trots allt krävdes en solid bakgrund i psykologi och test-
metodik för att genomföra dessa typer av undersökningar. I ett annat av Örtengrens
inslag gjordes en inventering av litteratur om motivationsforskning, där även svenska
titlar fanns med, främst tidskriftsartiklar och däribland två av Örtengrens egna i Affärs-

ekonomi.256 Karl-Erik Wärneryd presenterade en liknande lista i Den svenska markna-

den, där han gjorde en tematisering av de olika författarna utifrån om de var psykolo-
ger, marknadsundersökare och kommersiella marketingexperter, eller lärare i mark-
nadsföring.257

Karl-Erik Wärneryd såg i motivationsforskningen ett värdefullt bidrag till mark-
nadsforskningen. Han gjorde dock en reservation inför denna metod och ”tendensen att
pröva nya psykologiska och sociologiska metoder och därmed berika arsenalen av tra-
ditionella marknadsundersökningsmetoder. Tyvärr har de minst tillförlitliga metoderna
kommit att utgöra kärnpunkten i motivationsundersökningar.” De psykologiska meto-
derna fick inte föras över helt okritiskt till marknadsundersökningarna, menade han.
De var ofta gjorda i standardiserad form och med icke representativa urval.258

1959 kom en bok om motivationsundersökningar av Harry Henry i svensk över-
sättning från engelskan. Den beskrivs på baksidan som en bok vilken ”skalar bort den
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vidskepelse och sensationsglamour som hittills vilat över ämnet”.259 Författaren varna-
de för en övertro på denna metod och menade att det fanns risker för missförstånd.

Olika tillämpningar av de metoder som kan förknippas med motivationsforsk-
ningen förekom också i artiklar i framförallt Affärsekonomi och de bildar exempel på
möjliga användningsområden vid den här tiden. I en artikel från 1959 fanns ett exem-
pel på motivationsforskning tillämpad på förpackningar, utförd i Tyskland. Kaj von
Riedevaldt-Schött beskrev där hur undersökningen syftade till att fånga inställningen
till olika mönster och utföranden på burkar. Själva prövningen hade utförts i ett labo-
ratorium för emballageprövning vid ett nybildat institut i Lübeck. ”Institutet råder så-
ledes over Europas mest moderne anstalt for optisk emballageprövning i förbindelse
med impuls-reaktionpröver og opinionsundersögelse samt motivforskning” skrev arti-
kelförfattaren.260 I Sverige genomfördes en liknande undersökning av Institutet för
distributionsekonomisk och administrativ forskning vid Handelshögskolan i Göteborg
på uppdrag av Emballagestandardiseringen. Genom denna undersökning ville man få
svar på hur den svenska husmodern ville att en förpackning skulle vara beskaffad. I ett
sammandrag av undersökningen i Affärsekonomi 1960, beskrevs bl a att man ville un-
dersöka ”[k]onsumenternas spontana reaktioner och ’förpackningsmedvetande’”.261

Bertil Varenius beskrev i flera artiklar från samma tid liknande undersökningar
rörande varor, varumärken och förpackningar. Han skilde där bl a på ”varans förmåga
att tekniskt tillfredsställa det medvetna rationella primärbehoven hos konsumenten,
som de avser att fylla” och ”[v]arans sekundära funktion, nämligen dess förmåga att
hos konsumenten framkalla behagliga förnimmelser eller associationer”.262 Det verka-
de som att man uppfattade två sidor hos konsumenterna, en rationell och medveten och
en känslostyrd och omedveten och av det skälet borde det finnas två sidor hos pro-
dukterna, vilka man måste ta hänsyn till beroende på vilka drag hos konsumenten som
man tänkte spela an på. Motivationsforskningen kunde finna dessa olika sidor hos
konsumenten, men också medverka till att lyfta fram det omedvetna och omforma det
till rationella argument i reklamen och därmed göra ett tidigare irrationellt konsument-
beteende rationellt och mer accepterat.263
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Intresset för varumärkens, förpackningarnas och varors psykologiska egenskaper
hängde också samman med den, under 1950-talet, allt mer utbredda självbetjäningen
inom handeln. Det blev då allt viktigare att förstå hur konsumenterna uppfattade för-
packningarna och tog till sig varorna. Detsamma gällde varumärkesnamnen som Vare-
nius beskrev. Fokus på konsumenten och dennes beteende hängde också samman med
konsumentens ökade roll i distributionen. John Horn menade i Den svenska markna-

den 1960 att konsumentförpackningarna hade fått en allt större betydelse som ”bärare
av egna aktiva funktioner i distributionsprocessen” och att orsaken till detta var den
ökade försäljningen av fabriksförpackade varor i självbetjäningsbutiker.264 Detta distri-
butionssystem krävde både mer kunskap från konsumentens sida och en ökad kontroll
från producenter och distributörer över hur konsumenten betedde och skulle bete sig.
Reklam och varumärken ansågs i detta sammanhang underlätta för konsumenten att
finna de sökta varorna.

Specialundersökningar
En del undersökningar kan inte sägas höra direkt till de ovan beskrivna metoderna för
att komma åt bakomliggande orsaker till konsumenternas beteende. Dessa undersök-
ningar är snarare enstaka exempel på hur man på andra sätt försökt ringa in liknande
faktorer som i de utarbetat kvalitativa undersökningarna, men kanske på ett mer hem-
masnickrat och ibland oväntat sätt.

I två artiklar togs folkrörelserna och statistik kring dessa upp som en möjlighet
att ringa in attityder hos människor. 1940 ingick statistik och andra uppgifter om folk-
rörelserna i Affärsekonomis referensnummer. Ralph Rilton, som presenterade dessa
uppgifter, såg en möjlighet för producenterna att trots det ökade avståndet till konsu-
menterna ändå kunna komma dessa närmare inpå livet, genom att känna till vilken typ
av organisation de tillhörde. Han delade in folkrörelserna i tre huvudgrupper: tvångs-
organisationer, välfärdsorganisationer och intresseorganisationer. De sista utgjordes i
sin tur av ekonomiska sammanslutningar som bevakade medlemmarnas intressen, samt
ideella sammanslutningar vilka mer tillgodosåg medlemmarnas behov som individer.
Utgångspunkten för Rilton var att vissa varugrupper kunde säljas lättare om man kän-
de till ”köparnas speciella livsinställning och levnadsförhållanden”, och att dessa skil-
de sig åt mellan olika grupper beroende på kön, ålder och inkomst. Dessa utgjorde vi-
dare ”de psykologiska förutsättningarna till att människorna organiserar sig i vissa rö-
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relser.”265 Detta innebar att uppgifterna om rörelserna kunde användas i marknadsbe-
dömningen, menade författaren:

Har man lyckats klarlägga för sig utbredningen och betydelsen av vissa folkrö-
relser och samtidigt – det måste understrykas – tillägnat sig kunskap om dessa
rörelsers syften, om den mentalitet de representera, har man skaffat sig en för-
träfflig utgångspunkt, när det gäller att komma till rätta med försäljningen och
argumenteringen för den samma.266

1945 återkom statistik över folkrörelserna i samma syfte, att ”sprida kännedom
om livsinställningen och därmed också konsumtionsinställningen hos de viktiga be-
folkningsgrupper som representeras av dessa organisationer”.267 Dessa undersökningar
antyder ett intresset för andra faktorer än de ytliga

Underlag, variabler och studier av enskilda konsumentgrupper

På samma sätt som syftet och genomförandet av undersökningarna kan ge en ledtråd
till vad som var intressant för företagen att studera och hur de skulle göra det, visar
även de variabler och egenskaper som undersökningarna skulle rikta in sig på intres-
sets inriktning. Vilket underlag, vilka variabler, egenskaper eller undersökningsenheter
beskrevs eller användes för att skaffa fakta om marknaden? Vilka var de intressanta
grupperna av tänkbara konsumenter?

Offentlig statistik
Det fanns inslag i textmaterialet som rörde den offentliga statistikens användbarhet för
marknadsbedömning. Lilliehöök tog upp att man kunde använda officiell statistik och
rapporter, uppgifter från handelskammaren, industri- eller handelsföreningar som an-
vändbart underlag.268 Detta underlag var sekundärdata och innehöll redan undersök-
ningsenheter. I den typen av offentlig statistik som rekommenderades fanns främst
inkomstklasser, yrkesgrupper och hushållsförhållanden representerade.269

Den offentliga statistiken kunde också användas mer detaljerat för att skilja ut
vissa kategorier av konsumenter. För massvaror rekommenderades producenter och
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försäljare att använda befolkningsuppgifterna och för mer detaljerade studier ansågs
uppgifter om familjestorlek, kön och civilstånd användbara. De mer exklusiva grup-
perna av köpare gick att skilja ur med uppgifter om inkomst och yrke.270

Den offentliga statistiken över inkomstgrupper och deras geografiska fördelning
förekom i flera artiklar under 1940-talets senare hälft.271 I ett inslag från 1944 efterlys-
tes en ny folkräkning och färskare statistik. Man citerade folkningsutredningen i arti-
keln, vilken ansåg att det var ”uppenbart att kraven på nya data om befolkningens
sammansättning och levnadsförhållanden bliva större allteftersom förändringar i sam-
hällsutveckling, befolkningsutveckling och näringsliv bliva kraftigare och snabba-
re”.272 Utredarna menade utifrån detta att det inte bara var den statliga administrationen
som hade intresse av en färskare statistik utan också enskilda kommuner och närings-
livet. De variabler som ansågs önskvärda enligt författarna var bl a tätortsstatistik, sta-
tistik över kön, åldersfördelning, civilstånd, yrke, utbildning, inkomst och förmögen-
hetsstatistik, samt omflyttningsstatistik.

En del av den offentliga statistiken var användbar för att analysera konkurrenslä-
get på marknaden för olika branscher. Även om det gjordes undersökningar, t ex
marknadsindex för olika varor, kunde en hel del göras med den offentliga statistiken
som underlag även på detta område. 1935 tog en artikel upp 1931 års företagsräkning
och pekade på dess användbarhet för marknadsbedömning.273 I två artiklar från 1945
respektive 1948 togs krav upp som kunde ställas på en kommande företagsräkning och
man pekade på hur USA lagt upp samarbetet mellan stat och näringsliv för att få en
användbar statistik.274 Slutligen tog en artikel från 1955 upp den nya företagsräkningen
från 1951 med referat tillbaka till 1931 års företagsräkning. Den kallades uttryckligen
för ett hjälpmedel i företagens försäljnings- och reklamstrategi. Även om denna statis-
tik var användbar efterfrågades nya underlag. USA pekades ut som ett föregångsland,
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där staten och näringslivet hade ett samarbete vad gällde att producera statistik som
gick att använda både administrativt och kommersiellt.275

Vad skulle undersökas?
För att få en mer specifik bild av vilka variabler, enskilda grupper eller egenskaper
som rekommenderades har jag tagit fasta på om texterna innehöll en viss variabel eller
undersökningsenhet och vilka övriga faktorer man ansåg som relevanta för att bedöma
marknaden under perioden.

Variabler om konsumenterna och deras konsumtionsvanor

Variabler som anknöt till konsumenterna och deras förhållanden var inkomst, förmö-
genhet, socialgrupp, yrke eller näringsverksamhet och levnadsstandard. Dessa förekom
i olika uppdelningar eller klasser inom varje, vilket kunde variera från fall till fall.
Andra storheter som förekom var befolkning, ålder, kön och civilstånd. Det var vari-
abler som ofta kopplades till rumsliga förhållanden, t ex geografi, landsdel, kommun,
region, distrikt, område, ortsstorlek, stad och land. En annan grupp variabler med an-
knytning till konsumenterna och deras egenskaper, rörde t ex utbildning, allmänbild-
ning, olika intressen, politisk inställning, vad man kallade kulturell attityd, intellektuell
nivå samt smak. Slutligen finns en grupp variabler som mer direkt berörde varuinne-
hav, köpkraft och olika konsumtions- eller köpvanor.

En jämförelse över tid av dessa visar att variablerna kring rumsliga egenskaper
kom att bli vanligare under efterkrigstiden. Variabler som redovisade inkomst, yrke,
befolkning, kön och ålder var vanliga över större delen av perioden. Under 1950-talet
blev det vanligare att man försökte ringa in levnadsvanor, kulturell nivå och allmän-
bildning. I mer systematisk mening förekom detta endast vid enstaka tillfällen och er-
bjuder därför inget bra underlag för slutsatser om en förändring mot någon ökad an-
vändning av förfinade variabler om konsumenternas preferenser.276

Inom vissa variabler förekom ytterligare uppdelning i olika underavdelningar,
t ex indelningar av yrkesgrupper i 8 klasser vid ett tillfälle 1943 och två tillfällen 1946.
Ålder delades vid ett tillfälle 1951 in i hela 10 olika klasser, men vanligast var 3 klas-
ser, liksom  inkomst som 1931 förekom i 17 olika klasser. Det finna dock inget som
tyder på någon systematisk förfining av variablerna för att undersöka konsumenterna
så som det presenterades i artikelmaterialet.277
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Även konsumtionsförhållanden och varuinnehav studerades. Flera inslag tog upp
undersökningar av konsumtionsförhållanden, t ex Socialstyrelsens hushållsinvente-
ringar och budgetundersökningar,278 men även andra undersökningar gjorda för mer
kommersiella ändamål.279 I några fall förekom några mer specifika studier. Flera un-
dersökningar föreslogs som marknadsunderlag, eftersom man genom dessa kunde få
en inblick i olika gruppers konsumtionsvanor.

De här undersökningarna var ofta inriktade på en allmän konsumtion och varuin-
nehav utan specifika varor i fokus. I en del fall undersöktes och användes även speci-
fika varor som indikatorer på köpkraft eller för kartläggning av levnadsvanor. Syftet
var då att låta varorna mäta något annat än konsumtionen av dem i sig. Genom att un-
dersöka t ex innehav av bilar eller radioapparater bildades köpkraftsmått för att bedö-
ma försäljningsmöjligheter inom olika regioner.280 Törnqvist genomförde en undersök-
ning av bilmarknaden redan 1931 och bilinnehav användes även senare som köp-
kraftsmått.281

De mer allmänna varuinnehavs- och konsumtionsundersökningarna rörde oftast
flera varor samtidigt och innebar därför oftast en kartläggning av större enheter än en-
skilda varumarknader och för att kartlägga trender i den allmänna konsumtionen i
samhälleligt planeringssyfte, som t ex socialstyrelsens undersökningar eller budgetsta-
tistiken. Syftet med socialstyrelsens undersökningar var t ex att fastställa ett existens-
minimum och en norm för olika offentliga understöd till medborgarna och de var alltså
inte gjorda för kommersiella ändamål. En artikel som tog upp livsmedelskonsumtionen
rekommenderade socialstyrelsen undersökningar till livsmedelsproducenterna att an-
vända som underlag för framtida produktionsbeslut.282 Det påpekades också särskilt att
även om t ex budgetstatistiken inte var gjord för kommersiella ändamål så var den än-
då värdefull för marknadsbedömningen. Den gav information om förändringar i kon-
sumtionsmönstren som berodde på faktorer som inte gick att påverka. Förändringarna
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var ”av sådan natur, att de icke genom reklamåtgärder kunna hejdas” som en författare
uttryckte det. För att kunna överleva på längre sikt var företagen tvungna att ”anpassa
sin tillverkning eller försäljning efter dessa betydelsefulla konsumtionsmönster”.283

Undersökningar av detta slag kan jämföras med de som gjordes eller rekommen-
derades för direkt kommersiella syften, t ex Nielsen-indexet i USA som byggde på
förekomst och försäljning av vissa fabrikat och varumärken i detaljhandeln. Dessa ge-
nomfördes varannan månad och liknande undersökningar startades 1943 i Sverige av
IMU. Undersökningarna utfördes som intervjuer med husmödrar ”och omfattar endast
varuslag som stå under deras omedelbara kontroll”.284 Undersökningarna var tänkta att
ge företagsledningarna möjlighet att kontrollera och följa upp utvecklingen på mark-
naden för olika produkter och märken.

När det gäller de utländska inslagen så togs vid sidan av artiklar om USA även
konsumtionsmönster och underlag för danska och engelska förhållanden upp.285 Från
Danmark redovisades undersökningar av tobakskonsumtion och radiolyssnarnas prefe-
renser och val av program. För Englands del återgavs både en utförlig beskrivning av
hur konsumtionen och användningen av varor som tobak, husdjur, biobesök, alkohol,
kylskåp, skönhetsmedel m m såg ut. Även om dessa artiklar beskrev andra länders data
och undersökningar, gav de precis som Socialstyrelsens undersökningar fingervisning-
ar om vad som kunde göras och vilka uppgifter som fanns tillgängliga eller kunde
skaffas fram.

Enskilda grupper i fokus

För att finna något som tyder på ett intresse för mer specifika grupper av konsumenter
har jag studerat hur man i artiklarna beskrev undersökningar eller underlag så att de
kunde användas för att komma åt bestämda grupper. Här kunde varuinnehavet och
konsumtionen användas för att skilja ut vissa gruppers konsumtionsmönster.

I en artikel från 1931 redogjorde Gerhard Törnqvist för en undersökning om de
borgerliga klassernas köpvanor. Undersökningen gjordes på uppdrag från Dagens Ny-

heter, med syftet att ”belysa variationerna i köpvanor inom de kretsar av Stockholma-
re, som huvudsakligen läsa de borgerliga tidningarna”.286 Törnqvist menade att detta
hade betydelse för reklam och försäljningsarbetet och vid val av media för reklamen,
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dvs vilken av dagstidningarna som skulle användas för att nå ”de borgerliga klasser-
na”, vilka därmed utgjorde en målgrupp.

En artikel från 1934 tog upp vad som kallades landsbygdens nya köpvanor. Där
uttrycktes att samhällsomvandlingen mot större penninghushållning hade lett fram till
en ny typ av varuförsörjning. Självhushållningen och egenproduktionen gick tillbaka
för och ersattes med fabrikstillverkade och standardiserade varor.287 Det påstods också
att gränsen mellan stad och land mer och mer suddades ut och att den svenska lands-
bygden förändrats, skrev artikelförfattaren Gunnar Elis:

Den svenska landsbygden är ej längre befolkad av individualister på samma sätt
som förut. Olikheterna i språk, klädedräkt, seder och tänkesätt håller på att för-
svinna. Och standardiseringen av konsumenterna hänger ihop med standardise-
ringen av produktionen och distributionen.288

Denna iakttagelse följdes 1935 av en artikel som handlade om försäljning till
svenska jordbrukare, där uppgifter om både brukningsareal, varuanvändning för pro-
duktion eller konsumtion presenterades, samt hur transporterna och kommunikationer-
na förändrat förhållanden för t ex lanthandeln och skapat nya försäljningsformer.289

1937 fanns ett inslag som rörde lantbrukarna som köpare och konsumenter.290

Artikeln var en uppföljare av en artikel från 1936, där lantbrukaren betraktades som
producent och försäljare.291 Lantbrukaren hamnade genom detta på två sidor om gärds-
gården, något som också markerar jordbrukets förändrade ekonomiska roll. I artikeln
från 1937 jämfördes lantbrukaren med stadsbon med avseende på olika konsum-
tionsvanor och man fick därmed med två kategorier av konsumenter med helt skilda
livsstilar. Författaren kommenterade resultaten med att den svenska bonden inte var
någon ”Cheap John Buyer”. Hans inkomstöverskott, inköp av nyttoartiklar, utgifter för
böcker, gåvor och alkohol tydde ”inte endast på stor köpkraft utan även på en stor, om
än ock latent köplust”.292

Här fanns alltså en grupp av potentiella konsumenter mitt i den traditionella
svenska myllan och inte i den moderna växande storstaden. Det är kanske inte heller så
konstigt om man tänker på befolkningens fördelning mellan stad och land. Även om
det skedde en betydande inflyttning till städerna så bodde ändå en majoritet på lands-
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bygden, och även om de inte var lantbrukare så fann de sin försörjning inom yrken
som låg där. Att upptäcka dessa som konsumenter kanske var självklart om det var en
numerärt stor grupp, men att få dem att anamma den moderna konsumtionskulturen
kanske inte var lika givet. Där kanske de mer rörliga grupperna som bröt upp från det
gamla var mer lättpåverkade.

Om detta fokus på landsbygden var en start på ett större intresse är svårt att svara
på eftersom kriget bröt ut 1939 och de konsumtionsmönster och den befolknings-
struktur som följde skilde sig från de som rådde under det senare 1930-talet.

Andra undersökningar som refererades i Affärsekonomi var egentligen utförda i
andra sammanhang. I en undersökning genomförd av Ludwig Schnabl för KFs räkning
kartlades t ex ungdomens läsvanor, fritidsvanor och framtidssyn. Undersökningen
publicerades i bokform 1946, men publicerades också delvis i artikelform i Affärseko-

nomi.293 Det intressanta med undersökningen är att Schnabl lyckas ringa in betydande
skillnader mellan olika ungdomars livsstilar och konsumtionsmönster utifrån deras
sociala status och yrkesliv. Visserligen hade undersökningen inte ett primärt kommer-
siellt syfte, men den pekar ändå på att intresset för ungdomarnas livsstil ur ett socialt
perspektiv kunde få en kommersiell tillämpning. Ungdomar var ingen homogen grupp
längre, utan påverkades även av andra faktorer som blev viktiga för den som ville nå
mer specifika grupper.

Ett tecken på att intresset försköts mot nya grupper av konsumenter är referens-
numren för åren 1959 och 1960, innehållande befolkningsstatistik. De byggde på do-
cent Odd Gulbrandsens befolkningsprognos, där den första tog upp ungdomen som
köpare och den andra ”de äldre årsklasserna”. Titlarna på dessa inslag är talande:
”Ungdomen som köpare – en ny marknadsfaktor” och ”De äldre årsklasserna – en
starkt expanderande marknadsfaktor”294. Båda dessa presenterades som temanummer
1959 respektive 1960. Här fanns också en recension av en engelsk undersökning av
tonårsmarknaden.295 Dessa två temanummer utgör konkreta uttryck för att nya grupper
uppmärksammades som konsumenter.
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Kvinnor och män i undersökningarna

Hur synliggjordes kvinnor och män genom artiklarna om marknadsundersökningar?
Kön förekom som en generell variabel utan precisering på om det var män eller kvin-
nor som var mer intressanta. Även civilstånd förekom men även denna kan innefatta
både män och kvinnor. Det finns dock flera tendenser som pekar på att kvinnornas roll
som konsumenter vart alltmer framträdande.

När kvinnor förekom som enskild grupp och blev föremål för undersökningar var
det främst i egenskap av husmödrar. Även när man undersökte hushållet, och därmed
även civilstånd och kön, var det generellt husmodern som var i fokus. Det fanns en
underförstådd tanke att det var hon som hade bäst kännedom om hushållets innehav av
varor och vilka inköpsvanor som fanns. Ville man veta något om hushållet så var det
husmodern som skulle tillfrågas eftersom hon oftast hade kontrollen över inköpen.296

Männen förekommer i och för sig också som underförstådda grupper, t ex i un-
dersökningarna om lantbrukaren, eller när det gäller andra yrkes eller näringsgrupper.
Om kvinnorna var husmödrar innebar ju detta i så fall att männen uppfattades som yr-
kesverksamma inkomsttagare. I fokus för underökningarna borde därmed snarare hus-
hållet och dess sammanlagda konsumtionsmönster ha varit och män och kvinnor tol-
kades inom ramen för detta. Som enskilda konsumenter har de varit svåra att upptäcka
i det här materialet, även om det förekom diskussioner kring kvinnliga och manliga
egenskaper hos konsumenterna.297

Företagsorienterade variabler
Det fanns också undersökningar vilka var inriktade på företagens verksamhet. Under
perioden 1940–1948 refererades flera undersökningar som verkar hänga samman med
diskussionen kring rationaliseringen av distributionen som pågick då. Ovan framgick
att rationaliseringen inom distributionen till stor del inriktade sig på hur detaljhandeln
skulle organiseras. Detaljhandeln tillväxte kraftigt under mellankrigstiden, särskilt un-
der 1930-talet. För många blev det under krisåren en möjlighet till sysselsättning och
inkomster att driva egen handel.298 Annan forskning har pekat på hur intresset för dist-
ributionens rationalisering också utsträcktes till ett nära samarbete med de politiska
intressena, planering av nya bostadsområden och vid omdaningen av stadskärnor och
planeringen av butiksbestånd i svenska städer under 1950-talet och senare.299 En sådan
bredd i diskussionen fann jag uttryck för även i Affärsekonomi, där distributions- och
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försäljningsföretagens möjlighet att kartlägga sin verksamhet diskuterades. Särskilt två
områden verkade vara i fokus för dessa undersökningar av företagsverksamheten. Det
ena var omsättningen och det andra var sortimentsstatistik.

Omsättning

Den s k omsättningsskattestatistiken som byggde på den omsättningsskatt som började
verka från 1941 och togs bort 1947, erbjöd ett underlag med statistik för detaljhandeln
inom vissa branscher.300 Varuslag, branscher och hur omsättningen såg ut för dessa
inom olika geografiska områden var några uppgifter som fanns tillgängliga. Den typen
av statistik beskrevs i Affärsekonomi. Inslagen om omsättningsskatten föregicks år
1940 av en artikel där omsättningen inom några branscher användes för att visa hur
handeln hade klarat de första månaderna sedan kriget bröt ut.301 Detta visar att omsätt-
ningen redan innan skatten infördes rekommenderades som underlag och mått på fö-
retagens ställning på marknaden. Under krigsåren följde sedan flera inslag i Affärseko-

nomi som tog upp omsättningsskattestatistiken och dess användning, med fortlöpande
siffror för olika år.302 Att de fanns med här tyder på att man såg dessa uppgifter som
användbara. Visserligen utgjorde dessa också ett mått på hur konsumtionen såg ut,
vilka varor som såldes, men de var även ett mått på företagens försäljning inom vissa
områden och varugrupper. De fungerade därmed även som ett slags konkurrensmätare
och kan ha underlättat för företagen att besluta om vilka insatser som skulle göras.

Sortiment

I de tidigare artikelgenomgångarna förekom en del diskussioner kring problemet med
sortimentets avvägning mot produktions- och distributions- eller försäljningskostna-
derna. Detta avspeglade sig även i de variabler som förekom i olika undersökningar.
Antalet varuslag inom en speciell bransch, priser och kvaliteter, samt varumärken och
förpackningstyper differentierar varuutbudet inom såväl den enskilda butiken som för
en hel bransch och talar därmed om hur brett sortiment som finns. Produktdifferentie-
ring kan indikera att företaget tagit strategiska beslut att genomföra vissa förändringar
av sortimentet för att positionera sig mot konkurrerande märken. Alla produktskillna-
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der och sortimentförändringar är dock inte resultat av den typen av beslut. Att krympa
lagerkostnaderna och koncentrera sig på de delar av sortimentet som hade bäst omsätt-
ning och utesluta andra delar, visade sig vara ett sätt att sänka kostnaderna i företaget
som även förespråkades i artiklar som jag redan tagit upp.

I en artikel från 1933 gavs förslag på hur den i Affärsekonomi publicerade an-
nonsstatistiken kunde användas som utgångspunkt för företagens annonsering. Förfat-
taren menade att det var betydelsefullt för återförsäljaren ”att orientera sig beträffande
de reklamåtgärder, som vidtagas i branschen i dess helhet”.303 På så vis skulle återför-
säljaren tillsammans med andra uppgifter kunna få en bild av konkurrensens inriktning
och arbetsmetoder. De uppgifter som samlades in för statistiken gällde varumärke och
varuslag, antal annonser och i vilka tidningar de var införda.304 Både 1931 års företags-
räkning och Nielsen-indexet, som redan berörts, var inriktade på att studera varuslag
inom bl a livsmedel, varors pris samt varumärke, uppgifter som kunde användas för att
bedöma marknadens differentiering av produkter och märken. Redovisningen av sor-
timentet hos ett tillräckligt stort antal företag tänktes ge en belysande bild av förhål-
landena på marknaden.305 Även undersökningar rörande sortiment och lokalisering fö-
rekom med syftet att studera konkurrensförhållanden.306

I en grupp av artiklar refererades särskilda studier, där fler eller specifika faktorer
studerades i något mer precist syfte. Till skillnad från övriga artiklar var dessa inrikta-
de på företagens situation, t ex butikslägen, butiksstorlek, löner, övriga kostnader och
antal sysselsatta.307 Dessa uppgifter kunde användas vid såväl nyetablering som att
mäta konkurrensen i ett redan etablerat område.
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Tilltro eller misstro till marknadsundersökningen?

Det uttrycktes också en del kritiska åsikter kring marknadsundersökningarna, både i
form av synpunkter kring vissa detaljer och kritik av mer allmänt slag.

En anledning till misstro mot marknadsundersökningar som tidigt lyftes fram var
att de var ett okänt begrepp för de flesta. Detta gällde såväl konsumenter som handlare.
Om ”allmänheten [kunde] upplysas på denna punkt och således känna sig som medar-
betare i framskaffandet av fullgoda varor vore mycket vunnet för marknadsundersök-
ningen i framtiden”, skrev Ingrid Evers 1932.308 Evers påpekade också att det saknades
en hel del varukännedom hos allmänheten:

[p]å 250 intervjuer angående en hushållsartikel påträffades 1 st husmoder, som
hade full varukännedom och var medveten om, varför hon köpte så och så. Om-
kring 60 à 70 hade intresse för saken och någon kännedom. De andra litade på
sina handlare, sade sig i stort sätt vara likgiltiga för annonsering och gjorde in-
köp efter gammal vana.309

För Evers var det både konsumentens och handlarens okunnighet om marknads-
undersökningens roll samt konsumentens bristande kunskaper om varorna som var
problemet. Att konsumenterna saknade varukännedom betydde ju att de inte visste
vilka varor som bäst motsvarade deras behov och att de var utelämnade till irrationella
krafter. Evers åsikter ligger här nära de som den kooperativa rörelsens förespråkare för
ökad konsumentupplysning hyste, och det går att se hur de åsikterna hade förgreningar
på annat håll än inom kooperationen.

Evers kritik belyser också att det verkar ha behövts en del förarbete i form av
muntliga argument för att inarbeta marknadsundersökningar som praktik i affärsvärl-
den, både för att få dem i bruk och för att etablera kunskap om dess metoder och ruti-
ner. Både handböcker och artiklar i Affärsekonomi där marknadsundersökningar dis-
kuterades förekom redan i slutet av 1920-talet och under 1930-talet, men detta bör allt-
så inte entydigt tolkas som ett tidigt etablerat intresse för denna verksamhet, utan kan
även ses som en del i försöken att etablera denna praktik trots bristande intresse eller
rent utav ett motstånd som grundats i en generell misstro.

Metodfrågor var som visats ovan en viktig del i diskussionerna om marknadsun-
dersökningar. Det påpekades tidigt att det fanns risker med intervjumetoden som rörde
problem kring frågornas och frågeformulärens utformning, samt svarssäkerheten.310

Tore Hallonqvist påpekade 1934 att det i USA funnits ett utbrett missbruk av inter-
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vjumetoden, vilket skapat en misstro mot marknadsundersökningar i allmänhet, och
intervjumetoden i synnerhet.311

Hallonqvist förespråkade trots dessa kritiska invändningar intervjumetoden och
motiverade detta med att man trots allt måste vända sig till konsumenterna för att få
svaren från dem när det gällde önskemålen och där igenom vara på den säkra sidan
angående kunskapen om marknaden. Detta hade ju dock Evers beskrivit som en svag
länk i denna metod. Hallonqvist refererade dessutom hur General Motors i USA hade
riktat sig till konsumenterna i serier av undersökningar. Den amerikanska historikern
Roland Marchand har beskrivit dessa undersökningar som ett led i företagets PR-
verksamhet, snarare än som en effektiv metod att finna konsumenternas önskemål.312

Även i en artikel i Affärsekonomi från 1947 beskrevs GM:s metoder med konsumen-
tråd och undersökningar som mer av försök till att påverka bilkonsumenterna att köpa
GM:s bilar, än en strävan att hålla reda på konsumenternas önskemål.313

Georg Karlsson tog också upp problem med intervjuer vid marknadsundersök-
ningar och talade om ideala krav som var långt ifrån uppfyllda. Bristen på kunskaper
om vad som hände vid själva intervjuandet var den största felkällan och han menade
t o m att ”[i]ntervjuandet är än så länge en konst och inte en vetenskap”.314

Om dessa exempel kan ses som belägg för ett motstånd mot, eller åtminstone en
kritisk attityd till marknadsundersökningar, höll detta i sig under hela 1930-talet. Tore
Hallonqvist skrev i artikel från 1939 om en diskussion kring marknadsundersökningar,
och där nämndes att ”det såväl bland reklammän som företagare fanns många, som
ställde sig synnerligen avvaktande för att icke säga avvisande, beträffande värdet och
tillförlitligheten av sådan undersökningar”. Han refererade till en liknande situation i
USA, där marknadsundersökare utnyttjat okunnigheten bland beställarna undersök-
ningarna, vilket ”ledde till en kraftig opposition och en välbehövlig upprensning”. För
Hallonqvist vore en sådan utveckling beklaglig, den skulle fördröja utvecklingen av
marknadsundersökningarna, vilka han menade inte var något tillfälligt redskap, utan
”ett hjälpmedel inom varuproduktionen och varudistributionen”.315

I några artiklar ägnade sig Erland von Hofsten åt tekniska frågor kring mark-
nadsundersökningar, t ex hur man skulle göra ett frågeformulär och ställa upp tabeller.

                                             
311 Tore Hallonqvist, ”Normer för bedömandet av marknadsundersökningar enligt intervju-

metoden”, Affärsekonomi 1934:13.
312 Roland Marchand, ”Customer research as public relations: General Motors in the 1930s” ur

Susan Strasser red, Getting and spending. European and American consumer societies in the
twentieth century, Cambridge 1998, s 85–109.

313 Lennart Flink, ”Hur vill ni att er nästa bil skall se ut?”, Affärsekonomi 1947:10.
314 Georg Karlsson, ”Om intervjuandet vid marknadsundersökningar”, Affärsekonomi

1950:20, s 1268.
315 Tore Hallonqvist, ”Marknadsundersökningens teknik”, Affärsekonomi 1939:8, s 404.



86

von Hofsten påtalade även riskerna med felformulerade frågor och fel vid bearbetning
av data.316 Dalenius tog i sina artiklar om olika urvalsmetoder även upp de fel som
kunde härledas till urvalsprocessen317 samt fel som härstammade ur mätningar eller
behandlingen av data, t ex kodning och tabellbearbetning.318

Detta pekar på att flera svagheter i marknadsundersökningarna förekom men
också hur en osäkerhet inför marknadsundersökningar som verktyg försökte övervin-
nas. Det antyder också att det inte kan ha varit en så självklar sak att var och en som
ville producera och sälja en vara tog till marknadsundersökningen som ett självklart
redskap med givna positiva effekter.

Strävan mot säkerhet
Det skedde redan från 1930-talet en strävan mot större säkerhet i marknadsundersök-
ningen, bl a genom förbättrade metoder för inhämtning av data och bättre teknik för
dess bearbetning. Även en yttre kontroll av undersökningarna var aktuell.

Hallonqvist skrev i den ovan refererade artikeln att han kunde tänka sig att införa
vissa normer eller ett slags kontrollorgan, där kvaliteten på marknadsundersökningarna
kunde granskas och en viss kvalitet kunde garanteras för beställaren av marknadsun-
dersökningen. Sådana hade enligt honom införts i USA. Enklare normer kunde införas
med hjälp av ett frågebatteri där beställaren av undersökningen kunde kontrollera
enklare saker, som vem som hade utfört undersökningen, hur rubriken hängde samman
med innehåll och omfattning på undersökningen, när, var och hur den genomförts, re-
presentativitet, beräkningar, utformning av kartor och diagram, osv.319

Gerhard Törnqvist påpekade 1942 i flera artiklar om metoder kring marknadsun-
dersökningar vissa risker och vad man kunde göra för att eliminera dessa. Han menade
att det fanns risker i att som företagare själv betrakta marknaden, därför att det före-
kom brister i objektiviteten hos företagsledare när det gällde förhållandet till mark-
nadsundersökningar. Företagsledarna noterade det som de redan trott med gillande,
medan det som fattades för osannolikt sorterades bort, påstod Törnqvist. Därför måste,
enligt honom, två krav ställas på en marknadsundersökning: att den speglar det man
vill ha reda på, och att det finns möjlighet att bedöma säkerhetsgraden inom ekono-
miskt kända gränser, dvs vad en viss säkerhetsgrad kostar, eller vad man fick för sä-

                                             
316 Erland von Hofsten, ”Konsten att göra ett frågeformulär”, Affärsekonomi 1939:4, och

”Några råd vid uppgörandet av tabeller mm”, Affärsekonomi 1939:18.
317 Tore Dalenius, ”Fel i undersökningar I”, Affärsekonomi 1949:6, s 261.
318 Tore Dalenius, ”Fel i undersökningar II”, Affärsekonomi 1949:10, s 494.
319 Tore Hallonqvist, ”Normer för bedömandet av marknadsundersökningar enligt intervju-

metoden”, Affärsekonomi 1934:13.
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kerhet till givet pris.320 Kopplingen mellan ekonomiska intressen och vilka grupper
som kunde komma ifråga för analys var även påtagligt här. Att höja säkerheten rent
tekniskt i undersökningarna var ett sätt att öka förtroendet för dem, men att öka möj-
ligheterna att ekonomiskt bedöma utfallen eller riskerna av att använda dem kunde
också bidra till ökat förtroende.

Men det fanns andra orsaker till att det kunde uppstå osäkerhet vid användning
av undersökningar. Systematiska fel togs upp och hur man kunde undvika dem.
Törnqvist tog upp problem med urvalsmetoder som rörde sådant som kunde ge för-
skjutningar i ”perspektivet”, dvs vad som orsakade systematisk snedhet i undersök-
ningar.321 Här fanns det således en del kopplingar till både statistisk metod för urval
och olika problem som dessa kunde orsaka. Han skrev också om systematiska fel som
missuppfattningar mellan intervjuaren och den utfrågade, dels om omtolkningar ge-
nom misstag, samt slutligen rena förvrängningar p g a av ointresse hos den tillfrågade.
Törnqvist menade att missuppfattningar kunde avhjälpas med provundersökningar322,
eller att man redde ut de olika varu- eller konsumtionsbegrepp som användes i frågor-
na, så att inga missförstånd kring dessa kunde uppstå. Omtolkningarna var svårare att
komma till rätta med och byggde snarare på att den tillfrågade trodde sig veta att den
innehade vissa varor, eller köpte mer av den ena än den andra. Törnqvist kom här in på
motiven bakom ett visst handlingssätt: ”Ytterst vanligt är omtolkningen från den till-
frågades sida, när det gäller motiven för ett visst handlingssätt; här kan man knappast
längre tala om sant eller falskt utan snarare om vad vederbörande vill få sig själv att tro
vara sant.”323 Med en referens till en artikel av S D Houser324 beskrev Törnqvist hur
omtolkningen kunde ske hos den frågande parten samt att formuleringen av frågor
kunde ge olika grad av allmänt svar. Av de olika problemen såg han den medvetna
förvrängningen som svårast att komma till rätta med. Det kunde ske med kontrollfrå-
gor eller kontrolluppgifter som ställdes mot den svarandes egna påståenden. Trots alla
problem och risker för fel, menade Törnqvist ändå att ”[v]etandet om marknaden är
nödvändig; om vetandet är ofullkomligt är det dock bättre än brist på vetande”.325

                                             
320 Gerhard Törnqvist, ”Marknadsundersökningens mål och medel”, Affärsekonomi 1942:4, s

166.
321 Törnqvist, ”Materialets klassificering”, s 293f, 314.
322 Törnqvist beskrev redan i en artikel 1933 hur man kunde använda provundersökningar för

att skapa bättre villkor för marknadsundersökningen och därmed en bättre kvalitet (Gerhard
Törnqvist, ”Provundersökningen”, Affärsekonomi 1933:4).

323 Gerhard Törnqvist, ”Frågetekniken vid marknadsundersökningar”, Affärsekonomi 1942:10,
s 530.

324 ”Measuring consumer attitudes”, Bulletin of the Taylor Society, 1932:2 refererad av
Törnqvist i ”Frågetekniken vid marknadsundersökningar”, s 530.

325 Törnqvist, ”Frågetekniken vid marknadsundersökningar”, s 549.
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Törnqvist verkade mena att det inte var självklart med riktigheten i vetandet, och
menade också att det som var intressant med marknadsundersökningen var att den
skulle ”påverka det ekonomiska handlandet”.326 Inte heller detta är beroende av att in-
nehållet är ”sant”, bara det leder till att företaget agerar och att konsumenten påverkas
i en bestämd riktning. Detta förhållande understryks av hur Kurt Samuelsson beskrivit
NKs användning av marknadsundersökningar vid ungefär samma tid. Samuelsson me-
nar att resultaten från dessa undersökningar ”i stort sett blev mer att man fick fast mark
under fötterna för en politik, som man redan var inne på, än något helt nytt”.327 Bety-
delsen av dessa undersökningar fick dock inte underskattas, menar han vidare. Även
om de fungerade mer bekräftande än vägvisande, hindrade de ändå som han uttrycker
det, ”rent groteska felbedömningar som en ’intuitiv’ företagspolitik kunde råka ut
för”.328

Avslutande diskussion

Rationaliseringen av distributionen förutsatte både kunskap och redskap. För planering
och kontroll av effekterna ansågs de olika marknadsundersökningarna utgöra viktiga
delar i en helhet. Syftet med marknadsanalysen och marknadsundersökningen ansågs
främst vara att skaffa det faktaunderlag utifrån vilket företaget sedan skulle bestämma
vilken handling som skulle genomföras. Denna insikt var inte självklar och det före-
kom på flera ställen indikationer på att marknadsundersökningarna togs emot med
misstänksamhet av en del. Det fanns även brister rent tekniskt och en del underlag ha-
de samlats in för helt andra ändamål. Trots detta fanns det optimism inför marknads-
undersökningarna, en optimism som verkade hänga samman med en tro på beräkning-
ens och kontrollens, d v s rationaliseringens möjligheter att skapa ett bättre system för
distribution. Det visade sig t ex i flera av de senare daterade artiklarna att det inte sak-
nades tekniska kunskaper eller förståelse för problem som förknippades med mark-
nadsundersökningar.

Att se den tekniska förfiningen som ett utslag av en utveckling mot ett säkert red-
skap är, enligt min mening inte så självklart. Kaiser påpekar att en stor del av det tek-
niska innehållet i den diskussion som fördes under 1950-talet, säkerligen gick bestäl-
larna av marknadsundersökningar förbi. Detta berodde dels på ett ointresse för t ex
beräkningar av felens storlek, dels på att det kostade beställaren extra att ta del av den-
na tjänst. En annan effekt var att beställarna reagerade negativt då de fick reda på att

                                             
326 Ibid, s 530.
327 Samuelsson, Nordiska kompaniet. Historien om ett varuhus, s 141.
328 Ibid, s 154.
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de siffror de beställde innehöll fel.329 Detta hade Törnqvist iakttagit som en tendens hos
företagare att bortse från fakta som inte gillades. Därför måste man betrakta de teknis-
ka inslagen i artikelmaterialet främst som uttryck för vad som fanns att tillgå i kun-
skap, snarare än vad som efterfrågades eller tillämpades.

Bland de variabler eller egenskaper som förekom i refererade eller föreslagna
undersökningar fanns geografiska kategorier, sociala kategorier, inkomst, ålder och
kön. Annat som undersöktes var t ex märkesförekomst, varuinnehav och då både i
form av kommersiella undersökningar och som olika utredningar kring samhällsför-
hållanden. Specifika grupper som studerades var t ex ”de borgerliga klasserna” eller
lantbrukare och deras köpvanor, husmödrar, samt ungdom och äldre ålders grupper.

Jag kunde också konstatera att det fanns mer företagsorienterade undersökningar
som kan liknas vid konkurrensanalys, undersökning av försäljningsmöjligheter och
marknadsbedömning i mer allmän mening. De ger en ganska konkret bild av hur före-
tag, både inom producentledet och försäljningsledet, kunde ägna sig åt att analysera
sina möjligheter på marknaden.

I flera artiklar från 1950-talet förekom också kritik mot de kvantitativa metoder-
na, där man menade det behövdes andra variabler än de som erbjöds genom den
”näsräkning” som de tidiga undersökningarna oftast utmynnade i. Den s k motivations-
forskningen innebar i det här sammanhanget inte bara en förnyelse utan även en kritik
av de tidigare metodernas begränsningar. Ur konsumentsynpunkt kom motivations-
forskningen att bli ett betydelsefullt inslag under 1950-talet. Som redan påpekats kom
konsumentens dolda behov att uppmärksammas alltmer genom denna metod och
forskning. Konsumenten kunde undersökas i sitt samspel med produkterna, vilka reak-
tioner inför varor och förpackningar som de visade. Detta var något som var av vikt för
den allt vanligare förekommande självbetjäningen inom handeln, där varumärken och
förpackade varor spelade en huvudroll.

                                             
329 Kaiser, Svenska marknadsundersökningar, s 24.
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Kapitel 4

Detaljhandelns marknadsföring

Inledning

I kapitel 2 behandlade jag de övergripande reklam- och försäljningsfrågorna i tidskrif-
ter och handböcker. I kapitel 3 gick jag närmare in på marknadsundersökningarna. Inte
helt sällan rörde de exempel rörande marknadsundersökningar, reklam och övrig
marknadsföring, som förekom i artiklarna hur större företag i produktionsledet sträva-
de efter att underlätta förbindelserna med marknaden i både fysisk och psykisk me-
ning. I detta kapitel analyserar jag handböcker och artiklar från facktidskrifter för de-
taljhandeln och dess reklam och marknadsföringsproblem. De olika reklammedel som
detaljhandlarna rekommenderades att använda tas också upp. Jag uppehåller mig sär-
skilt vid en för detaljhandeln mer specifik reklamform – skyltfönstret, dess användning
och funktioner – vilken befann sig i diskussionens centrum under 1930- och 40-talen.
Skälet till detta är dels att det är en för detaljhandeln specifik reklamform, dels att det
verkar som om fönsterskyltningen hade en speciell roll att fylla under den period jag
studerat.

Detaljhandelns reklam kontra fabrikantens
Jag tar också upp en fråga som kan relateras till den föregående diskussionen om rela-
tionen mellan de olika distributionsleden och relationen mellan producenterna och de-
taljhandeln. I en handbok från 1926 gjorde Tom Björklund en skillnad mellan fabri-
kantreklam och detaljistreklam. Fabrikantreklamen kunde delas upp på den reklam
som skulle påverka allmänheten och den som skulle påverka återförsäljarna. Till att
börja med måste återförsäljarna fås att ta in den tänkta varan, varefter slutkonsumen-
terna kunde påverkas med reklam via annonser. Om det slog väl ut riktade fabrikanten
reklamen till återförsäljarna för att få dem att köpa in produkten. Fabrikanten kunde
använda sig av reklam i fackpress, reklambrev med prospekt och t ex broschyrer eller
kataloger. I det läget spelade också rabatterna en viktig roll, eftersom, menade Björk-
lund, handlaren inte var lika intresserad av fabrikatet som av rabatter. Man skulle även
erbjuda detaljisterna material för fönsterskyltning och diskskyltning inne i butiken. Det
gällde nämligen att få detaljisterna att själva göra reklam för varan. Björklund menade
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att ett samarbete med fabrikanterna kunde innebära att detaljisterna lyfte fram den vara
som annonserades just då och använda det material som fabrikanten hade skickat ut.330

I hur stor utsträckning följdes detta samarbete upp? Om detaljisterna utgick från
rabatterna i sina inköp kunde det ju innebära att flera märken av samma vara fanns
samtidigt i butiken. Rabatterna kunde ju variera från ett inköpstillfälle till ett annat och
därmed även fabrikatet, allt beroende på hur stor rabatt de olika producenterna gav. Ur
detaljistens perspektiv kan det därför verkat onödigt att göra reklam för ett märke
framför övriga. Det är då rimligare att tänka sig att det låg mer i producenternas intres-
se att detaljisterna gjorde reklam för deras varor. Detaljhandelns reklam å sin sida bor-
de varit mer inriktad på den egna verksamheten och de varor som såldes än på att följa
producenternas direktiv. Detta kom att diskuteras en del under perioden, och kommer
att belysas på flera ställen i det här kapitlet. Det är en viktig aspekt av den diskussion
som fördes att det å ena sidan fanns enskilda handlare som ville agera självständigt vid
val av sortiment och fabrikat, å den andra att det fanns en strävan mot samordning av
distributionens led.

Detaljhandelns reklamformer

Hur såg då de reklammedel ut som detaljhandlarna hade att tillgå? Björklund pekade
på annonserna och skyltfönstret som några av dessa reklammedel, men det fanns även
andra, t ex direktreklam i form av reklambrev och erbjudande i broschyrer och folders.
Reklamens syfte var flerfaldigt: den skulle öka anseendet hos butiken, öka antalet be-
sökande kunder, öka nettobehållningen samt stabilisera försäljningen genom att korta
ned dödsäsongerna och utjämna konjunkturerna.331

Detaljhandelns annonsering
Björklund menade i en handbok från 1926 att annonserna främst skulle locka kunderna
till butiken, men inte enbart för att de skulle köpa de annonserade varorna, utan för att
när de väl var i butiken, få dem att köpa andra varor, gärna dyrare. Man skulle annon-
sera med anspelning på nyheter, aktuella händelser som varor kunde kopplas till, samt
med s k prissaker. De senare hade som yttersta syfte att locka folk till affären för att
där ” ”omvända” dem att köpa en dyrare kvalitet och utöver detta ännu något mera”.332

                                             
330 Tom Björklund, ”Reklamen i det moderna näringslivet”, s 216ff.
331 Yngve Hedvall, ”Vad är vad i reklamen”, i Ahlström, Eric (utarbetad av) och Hedvall,

Yngve (red) Handbok i butiksreklam och försäljning, Malmö 1947, s 90.
332 Tom Björklund, ”Reklamen i det moderna näringslivet”, s 217.
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Reklamens psykologiska dimension beskrevs också. Annonserna kunde utformas
olika beroende på vilket målet var. Detta gällde även för detaljhandlarens annonser.
Annonsen skulle, enligt en modell med fem steg, väcka uppmärksamhet, intresse, re-
flexion, begär och slutligen leda till handling och köp. För detta användes en rad olika
grepp. Man gjorde en skillnad mellan mekaniska faktorer och intressefaktorer, men
modellens psykologiska grund var klart behaviouristisk.333 Människan svarade med ett
givet beteende på en viss signal och det gällde att använda detta i reklamen för att
åstadkomma önskade beteenden.

Annonserna delades upp i resonemangsannonser – även kallade amerikanska an-
nonser där motsvarande annonser kallades ”reason why”-annonser – som skulle över-
tyga läsaren om varför han behövde varan, samt visitkortsannonser som hade en på-
minnelsekaraktär och mer lämpade sig för varor som redan var kända för allmänheten.
Dessa annonser skulle användas på olika sätt i samband med t ex en kampanj.334

Mer detaljerade beskrivningar av hur butikerna kunde annonsera finns i en senare
text. Roland Norberg beskrev 1947 butikens annonsering.335 Han tog upp några kon-
kreta exempel där det ganska tydligt har gått att jämföra med hur det gick till i prakti-
ken.

Realisationsannonser kunde användas på olika sätt, menade Norberg. Stora och
små annonser kunde kombineras. Några små annonser kunde meddela att det skulle bli
rea de kommande dagarna och på själva realisationsdagen kunde en stor annons med
realisationsvarorna sättas in. Under den pågående realisationen kunde mindre annonser
med ett mindre urval av varorna användas. Även julannonseringen kunde utformas på
det sättet. En större annons med flera varor kunde kombineras med varor med enstaka
förslag på julklappar.336

Kombinationen av s k visitkortsannonser och mer upplysande annonser som
nämndes i den tidigare texten, stämmer inte riktigt in här, men principen är densamma.
En annons användes för huvudattraktionen där det skulle beskrivas mer ingående vil-
ken vara som kunde köpas. Därefter följde ett antal påminnelser kring denna vara i
form av mindre annonser. Förutom realisationsannonsen och visitkortsannonsen
nämnde Norberg den s k goodwillannonsen, vars syfte var att skapa anseende och
prestige. Den kallades därför även prestigeannons.337

                                             
333 Ibid, s 221–254.
334 Ibid, s 254; Björklund och Hedvall, Hur man annonserar med framgång, s 33–40, med

tydliga exempel på annonser s 41–62; Björklund och Brockman, Handbok i försäljning och
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335 Roland Norberg, ”Butikens reklam”, i Ahlström, Eric (utarbetad av) och Hedvall, Yngve
(red) Handbok i butiksreklam och försäljning, Malmö 1947.

336 Ibid, s 196.
337 Ibid, s 227.
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I två konkreta exempel beskrev Norberg hur man kunde formulera erbjudanden.
Det första gällde en annons inför höstens nyheter, där betoningen skulle ligga på att
det var just nyheter, men också att det fanns en stor sortering. Det andra exemplet
gällde en mer konkret vara, i det här fallet en ulster vilken skulle beskrivas som mo-
dern, med pris och färg angivet. Norberg påpekade också att man inte skulle ha för
många varor i samma annons, utan helst fokusera på en enda vara. Om det skulle vara
flera varor i samma annons skulle dessa höra samman på något sätt, och det gällde att
ange färger, storlekar, vikt och pris.338

Vad som inte nämns så klart i dessa två texter var vilken typ av annonsorgan som
gällde. I en långt senare text från 1965 framgår att det för detaljhandelns del oftast rör-
de sig om lokal- och dagspressannonsering, medan fabrikanten använde riksannonse-
ring.339

Reklambrev och direktreklam
Reklambrevet var inte bara avsett att användas av fabrikanterna för att skicka till åter-
försäljare.340 Även en detaljhandlare kunde använda sig av sådana utskick vilket fram-
går av senare texter.341 I en handbokstext av Wilhelm Beckman från 1927 låg visserli-
gen tonvikten på producentsidans reklamutskick, men i ett konkret exempel tog för-
fattaren upp en skrädderifirma som övertalades att skicka ut 800 brev för att sälja kos-
tymer. Effekten beskrevs som god.342

Reklambrevet beskrevs i handboken från 1927 som något som uppmärksammats
för sina möjligheter. Det sades vara den mest personliga formen av reklam, där adress-
aten kunde fås att känna sig personligt uppmärksammad. En stor fördel var att det gick
att begränsa reklamen till endast de individer som annonsören ville beröra, till skillnad
från tidningsannonsen som ju nådde alla läsare oavsett om de var troliga köpare eller
ej. Definitionen på reklambrevet som gavs i texten känns igen av var och en som idag
får liknande kuvert i postlådan: ”Det [reklambrevet] är en till viss person ställd tryck-
sak i brevform med anspråk på att verka individuellt utskriven, individuellt adresserad
och försedd med avsändarens namnunderskrift.”343

                                             
338 Ibid, s 201ff.
339 Olle Andersson och Gösta Lindberg, ABC i butiksreklam, Stockholm 1965, s 5.
340 Wilhelm Beckman, ”Brevet i reklamens tjänst”, i Handel och industri – Praktisk handbok
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341 Björklund och Brockman, Handbok i försäljning och reklam, s 116; Gösta Falk, ”Direkt

eller urvalsreklam”, i Ahlström, Eric (utarb.av), Hedvall, Yngve (red), Handbok i butiks-
reklam och försäljning.

342 Wilhelm Beckman, ”Brevet i reklamens tjänst”, s 966f.
343 Ibid, s 954.
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Innehållet i brevet skulle betona nyttan och glädjen av varan mer än priset. Det
gällde att tala om det som kunden kunde tänkas vara intresserad av. Reproduktionen av
breven kunde enkelt göras med elektriska skrivmaskiner som skrev ut samma brev
flera gånger, eller med en handdriven eller elektrisk rotationspress av mindre slag.344

Uppläggning av adressregister kunde ske i form av kort vilka sorterades alfabe-
tiskt, geografiskt och efter inkomst. Källor för utskick som angavs i texten var t ex
handelskalendern, adressböcker, telefonkataloger, föreningar och klubbars medlems-
listor, skolornas elevförteckningar och mantalskontorets uppgifter. Registret måste
dessutom uppdateras ofta påpekade författaren.345

Tjugo år senare var det ungefär samma saker som nämndes. Begreppet direktre-
klam ansågs dock vara olyckligt valt och föreslås bytas mot urvalsreklam: ”man väljer
alltså för sitt reklammeddelande ut sådan personer eller företag, som man har anled-
ning förutsätta både har intresse av och den ekonomiska förmågan att handla på önskat
sätt”.346 Om påståendet kopplas till de tidigare diskussionen om reklamens och mark-
nadsföringens syfte, inser man att det rörde sig om en rätt målmarknadsinriktad re-
klamform.

Kundregistret nämns här som en viktig resurs, men det måste skötas och uppda-
teras på rätt sätt. I texten användes ett beställningsskrädderi som exempel. I detta förde
man in nya kunder i registret, noterade om gamla kunder gjort nya beställningar. Även
ändringar på konfektionsavdelningen noterades med namn på beställaren. De som inte
gjort någon beställning på tre år skulle sorteras bort enligt författaren, då de ”anses …
mer eller mindre förlorade och oemottagliga för detta slag av bearbetning”.347

Andra källor som angavs här var pastorsexpeditionen där man kunde få reda på
uppgifter om t ex konfirmander, samt födelseannonser i tidningar, telefonkatalogen
och adresskalendrar med yrkestitlar vilka kunde användas för att finna vissa yrkes-
grupper av intresse. Särskilt viktigt ansåg författaren att det var att få tag på de som var
nyinflyttade, innan de valde vilken butik de skulle gå till.348

Skyltfönstrets roll för detaljhandeln

Fönsterskyltningen kom att spela en stor roll från 1920-talet och en tid framåt, kanske
på ett annat sätt än vi uppfattar den idag. Detta tycker jag visas av en stor del av det
bevarade materialet i form av tidskrifter och den mängd fotografier på skyltfönster
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347 Ibid, s 162.
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som finns i dessa och i MEA:s arkiv. Handböckernas detaljerade anvisningar av hur
man skulle lägga upp varor, bygga podier och system för uppläggning av varor, kon-
struera bakgrunder, använda färger, material och annat för att skapa rätt miljö åt varor-
na är en detalj som understryker detta intresse för en reklamform som idag kan kännas
som självklar. Därför blir det intressant ur ett historiskt perspektiv att granska vad som
uttrycktes om denna reklamform.

Fönsterskyltningar användes redan under 1800-talet i både England och Tysk-
land, och utvecklades både tekniskt och kommersiellt i åtminstone Tyskland. Profes-
sionaliseringen inom området skedde både där och i USA redan runt sekelskiftet 1900,
med både dekoratörer, tillverkare av skyltningsmaterial, handböcker och tidskrifter
inom ämnet.349

Hur utvecklingen såg ut i Sverige vet vi inte så mycket om. Oscar Lundkvist räk-
nas som den förste yrkesdekoratören i Sverige, och var från 1903 verksam hos NK.
Före honom hade tyska dekoratörer lånats in till de större varuhusen, liksom skylt-
ningsmaterial som dockor och annat.350 Det verkar vara under 1920- och 30-talet som
utbildning för dekoratörer för butiks- och fönsterskyltning växte fram i större utsträck-
ning i Sverige. Detta skedde oftast i anslutning till köpmannaförbunden, där man även
bedrev utbildning i affärsmannaskap och försäljning för butikspersonal och detalj-
handlare. Tidskriften Butikskultur som var organ för Sveriges Köpmannaförbund rap-
porterade ofta om kurser och utbildningar i köpmannaförbundets regi. Handböcker och
tidskriftsartiklar i ämnet vittnar om intresset för bättre kunskap på området. Organisa-
tioner för dekoratörer tillkom också vid den här tiden, liksom dekoratörsfirmor och
tillverkare av skyltningsmaterial. Artiklar och annat innehåll i tidskrifterna som annon-
ser för skyltmaterial, artiklar om kurser i dekoration eller meddelande om kommande
kurser i Köpmannaförbundets regi förekom vid flera tillfällen och ger ett samlat in-
tryck av en professionalisering på området.

30-talets fönsterskyltningar, tillbakablick och en tidsbild
För att ge en bakgrund till den diskussion som fördes kring fönsterskyltningar vill jag
använda två beskrivningar: en återblickande av Tom Björklund från 1967 och en dåti-
da av Oscar Lundkvist från 1932. Båda dessa innehåller flera av de teman som jag

                                             
349 Uwe Spiekermann, ”Display windows and window displays in German cities of the ninete-

enth century: towards the history of a commercial breakthrough”, i Wischermann och Sho-
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kommer att ge närmare beskrivningar av längre fram, men återfinns i dessa kommenta-
rer i en mer samlad form.

Återblick från sextiotalets horisont

Tom Björklund beskriver några tendenser inom skyltningen i Sverige under 1920-talet
som man kan följa även under det tidiga 30-talet.

Björklund menade att ”trettiotalet var något av ett paradoxernas årtionde när det
gällde skyltningstekniken – å ena sidan en uppsjö på bisarra, ibland rent irrationella
idéinfall, å andra sidan renhetssträvandena, utgående från 1930 års stockholmsutställ-
ning.” Detta förklaras av att man under föregående period börjat rensat ut gammal
slentrian och material, vilket kan förklara varför det dök upp så mycket kring skylt-
ningen vid 1930-talets början. Det kan röra sig om en brytnings- och prövotid med
behov att formulera (om) sig till innehåll och nytta.351

Björklund nämner Harald Rosenberg, under en tid dekoratör på MEA, som en av
nydanarna inom skyltningen under 1930-talet.352 MEA:s läge vid Norrmalmstorg er-
bjöd specifika förutsättningar med krav på starkt uppmärksamhetsvärde och lång-
distansverkan, och Rosenberg strävade därför enligt Björklund efter att få fram affi-
scheffekt snarare än småpetig framläggning av varor.353 Björklund menar vidare att
Rosenbergs dekorationer utgjorde ”suggestiva, säljintegrerade element för att framhä-
va varukaraktären, användningsområdet”. Vid 1930 års Stockholmsutställning anlita-
des Rosenberg som rådgivare för idéutformningar, och de allmänna estetiska ren-
hetsströmningarna under perioden kom enligt Björklund att sätta sin prägel på hans
skyltningar för MEA.354

Björklund kommenterar 1930 års utställning i Stockholm, i vilken Harald Rosen-
berg och andra reklammän var inblandade och vad den betydde för uppfattningen om
skyltningen:

För dem som förstod att ”funkis” var något annat än en folklig klyscha som väl
närmast ville peka på det ”rätvinkliga, lådformade tänkandet”, betydde 1930 en
vändpunkt till beaktande av det sant funktionella, det rationella funktionsbetona-
de i all formgivningsverksamhet, vare sig det var fråga om varorna själva eller
sättet för deras presentation, med syfte att uppfostra allt vidare kretsar av all-
mänheten till ett fjärmande från ”pysch”-mentaliteten.355
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Kommentaren pekar på några drag som förekom även på andra håll vid den här
tiden, framför allt rationaliteten och den fostrande funktionen hos estetiken, en estetik
som här gick reklamens tjänst. Genom att ställa ett nytt estetiskt ideal mot det gamla
kan man säga att skyltningen skulle visa vägen mot ett nytt förhållningssätt till varor-
na. Detta känns igen från annan litteratur kring reklamens utveckling, där formeringen
av reklambranschens yrkesroller ofta kopplades till andra moderniseringstendenser,
antingen med estetiska eller med tekniska förtecken.356

Det fanns således en koppling mellan tidens estetiska ideal och de kommersiella
kraven vilken kan ha givit upphov till en del av de diskussioner om skyltfönstrets
funktion som fördes. Framförallt ger det en intressant inblick i hur det moderna livet
kopplades till en urban miljö, en miljö som var inriktad på konsumtion och nöjen och
där man rörde sig i en av butiksfönstren upplyst miljö, att beskåda och ta till sig av
deras utbud.

En tidsbild från 1930-talets Stockholm

För att ge en tidsbild av vad Björklund beskriver kan vi ta en promenad genom 30-
talets Stockholm under ledning av NKs dåtida chefsdekoratör Oscar Lundkvist, en an-
nan av pionjärerna bland svenska dekoratörer.357 Författaren beskrev i artikeln
”Skyltningsrevy från Stockholm” från 1932 en promenad genom de centrala delarna
av huvudstaden.

Promenaden börjar vid Norrmalmstorg där ”en stor affär dominerar med sin mo-
derna funkisskyltning”. Butikens fönster beskrivs med ord som ”blickfång”, hur varor-
na är placerade och det noteras att priserna är angivna. I en skoaffär noterar Lundkvist
att man satt upp en skylt med texten ”Tongivande för hösten”, samt skyltat med noter
och g-klav. I ett handskfönster skyltas med höstanknytning och texten ”Skydda Edra
händer, hösten är kommen”. Författaren följer upp noteringarna om hösten i ett antal
skyltningars färgsättning, beskrivningen uppehåller sig vid tekniska detaljer som hur
man arrangerat dekorationerna, om där finns specialeffekter och om dessa kan betrak-
tas som bra. I en herrekipering meddelas om en ankommande engelsk herrmodeexpert.
I ett annat fönster ges följande textade upplysning: ”En pojke skall vara klämmigt
klädd precis som sin far” och en skyltning som med Lundkvists ord visar ”en gosse i
4–5 årsåldern klämmigt klädd med fars stora käpp i handen”. Vi leds fram till Kungs-
gatan och dess ljusreklam där vår guide utbrister att ”[vi] tro oss nästan förflyttade till
New York”. Framför PUB och dess skyltning inför varuhusets 50-årsjubileum betonas
den genomgående temaskyltningen i alla fönster. En reklamflygmaskin cirkulerar på
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kvällshimlen, man tränger sig fram till skyltningen i ett slakterifönster som beskrivs
som ”ovanligt vackert arrangerat”. Skyltningen har anknytning till jaktsäsongen med
uppläggning av älgbaserade köttprodukter. Kommentaren blir ”[e]tt aktuellt och säl-
jande fönster”.

I en kommentar skriver Lundkvist att man tenderar att använda mer och utförli-
gare text i samband med varan. ”Texten utföres och placeras så att den bildar bakgrund
och dekoration till varan.” Han kommenterar hur detta genomförts i en herrekipering
med två herrulstrar:

I fonden stor text: ’Ulstern som slagit igenom är av brun bouclé; modell 103 lågt
sittande sleif, längden går över halva vaden; modell 104 har brett bälte runt livet,
kraftig rundskuren krage, längden över halva vaden’. Hade ej denna upplysande
text varit, tror jag knappast flertalet åskådare sett dessa moderna detaljer.358

Trots mycket entusiasm i tonen avslutar Lundkvist sin beskrivning med en nega-
tiv ton: han har t ex ”ej sett något specerifönster, där man kan tala om skyltning i or-
dets rätta bemärkelse. Fabriksskyltningar nästan överallt samt på sina håll – hör och
häpna – släckta fönster. Detta är inte som det skulle vara, allra minst i kungliga huvud-
staden.”359

Hos både Björklund och Lundkvist återfinns påtagliga drag av normativt betrak-
tande av fönsterskyltningen. Den kan göras bra eller dålig och precis som annan re-
klam kan fönsterskyltningen misslyckas i sin funktion. Som en följd av detta synsätt
låter de oss ana att det fanns flera, minst två samtida åsikter om och tillämpningar av
fönsterskyltning, en medveten och aktiv som de uppskattar och en kanske mer slentri-
anmässig och passiv som var mindre uppskattad. Här finns också en klar optimism
inför det moderna livet och dess möjligheter, men också krav på utrensning av det
gamla och framförallt upplysning om vad som är det ‘rätta’ i det moderna urbana af-
färslivet. Även om bilderna förmedlas genom yrkesmännens ögon finns här också en
antydan om hur det kommersiella livets uttryck trängde sig på konsumenternas ögon.
Med dessa två bilder vill jag ge en föraning om den i den följande redovisningen skif-
tande diskussionen kring butikens problem och valmöjligheter i marknadsföringssam-
manhang. Konsumenterna kunde nås på flera olika sätt och det ena var inte mer givet
än det andra. Resultatet av affärsmännens verksamhet gav en prägel på samtidens
stadsmiljö, precis som Lundkvists stockholmspromenad kunde illustrera.
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Teman för undersökning av skyltfönsterdiskussionen

Det finns några övergripande teman och områden som jag tar upp i texterna för en mer
systematisk behandling.

Ett första tema är fönsterskyltningens reklamfunktion. Vilken effekt förväntade
man sig av olika typer av skyltningar? Fanns det någon nytta med att utföra skyltning-
ar på det sätt som gjordes?

Ett annat tema berör mer ingående frågor om fönsterskyltningens ändamålsenlig-
het och vad som ansågs var en bra eller dålig skyltning. Här ryms frågor som inte bara
berör dess kommersiella funktion, utan även rent tekniska och estetiska frågor.

Ett tredje område som jag tar upp rör hur samordningen mellan skyltningen och
andra försäljningsåtgärder skulle gå till, eller om det ens var aktuellt att genomföra
sådana samordningar. Även här kommer det första temat tillbaka, men det finns frågor
kring detta med samordningen som är viktiga att diskutera separat. Det rör först och
främst producenternas intresse av att använda de enskilda butikernas skyltfönster för
sina egna kampanjer, och hur detta bemöttes av detaljhandelns företrädare.

Jag har försökt att presentera de tematiska genomgångarna enligt en viss krono-
logi. Mycket av textmaterialet har sitt fokus på trettio- och fyrtiotalen vilket gör att
tidperspektivet blir ganska kort. Därför tenderar det att röra sig mer om en beskrivning
av en avgränsad period eller epok.

Skyltfönstret som reklammedel, dess syfte och ändamål
Engelsmannen L M Feery, författare till en handbok i fönsterskyltning som fanns i
svensk översättning redan 1922, menade att en idealisk skyltning skulle ”presentera
varorna för allmänheten på ett sådant sätt att åskådaren inte bara blir förtjust och in-
tresserad, utan också påverkas att köpa.”. Skyltningen skulle ”göra varorna så lockan-
de att åskådaren gripes av ett begär att äga dem.” Hela ändamålet med fönsterskylt-
ningen var att öka varuomsättningen, menade han och för detta borde affärsmannen
begagna sig av medel som samverkade till ett sådant resultat.360

Reklampsykologiskt likställdes skyltfönstret med den vanliga annonsen och det
var samma faktorer som skulle verka i båda fallen.361 I en intervju i Affärsekonomi

1930 sade Harald Rosenberg följande om skyltfönstren som reklammedel:
”Skyltfönstren av i dag kännetecknas av starkt stiliserade men enkla detaljer. Man har
icke utan skäl jämfört det med det moderna affischplakatet, och detta just av det skäl,
att det liksom affischen strävar att göra ett snabbt och bestående intryck på den förbi-
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passerande.”362 Även texten i skyltningen sågs här som ett sätt att närma sig annons-
formen. Björklund tog i sin inledande beskrivning också upp att detta hade utmärkt
Rosenbergs arbeten hos MEA. Rosenberg betonade att det väsentliga i skyltningsar-
betet låg i skyltningens idé och plan och att det var viktigt att ställa sig frågan vad som
skulle sälja varan. Om det t ex var priset skulle detta dominera tillsammans med va-
rans namn. Till att börja med skulle varan studeras och där skulle dekoratören finna
grundidéer till skyltningen.363 Med ett referat till den under tjugotalet ledande reklam-
teoretikern Lysinski, påstod han vidare att dekorativa detaljer i fönstret som inte hade
direkt sammanhang med varan drog ned dess försäljningsvärde. ”Ändamålsenligheten
– alltså funktionalismen i detta ords verkliga mening – bör följaktligen stå som ett ide-
al för den, som utformar en fönsterskyltning”364, var den slutsats som drogs av detta.
Funktionalism i detta fall måste dock fattas i den snäva tolkningen att vara säljande,
dvs ett slags ekonomisk funktionalism där alla övriga moment underordnades det säl-
jande syftet.

Ivan Larsson, dekoratör och författare till en handbok i skyltning från 1930, me-
nade i likhet med Feery, att ett av skyltfönstrets huvudsyften var att väcka köplust och
begär att äga varan: ”Överhuvudtaget väckes vår köplust, då vi finna en vara i besitt-
ning av vissa egenskaper, som göra att vi önska oss vara ägare till densamma.”365 Des-
sa egenskaper kunde vara varans utseende, dess kvalitet, användbarhet och slutligen
dess pris. Själva köpbeslutet tillkom genom ”en jämförelseprocess, varvid å ena sidan
varans förtjänster med avseende å utseende, kvalitet, användning och stämningsvärde
sättas i relation till dess pris”.366 Larsson räknade alltså med att konsumenterna gjorde
rationella överväganden kring dessa faktorer innan de fattade beslut om inköp.

Men även kostnaderna för reklamen var en faktor som användes för att motivera
en ökad användning av skyltfönstren. I en undersökning av herrbeklädnadsbutiker från
1931 visade det sig att kostnaden för skyltningen utgjorde 15–20 % av reklamutgiften.
Av 60 undersökta butiker föredrog 15 stycken fönsterskyltning i första hand och 18
fönsterskyltning i samband med annonsering. Endast 8 föredrog enbart annonsering i
första hand. Annonseringen tog 74 % av kostnaden i anspråk.367 Detta pekar på hur
kostnadseffektiv skyltningen kunde vara, men även att man tyckte att den borde kom-
bineras med t ex annonser.
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Gerhard Törnqvist skrev i Affärsekonomi 1932 att skyltfönstren, vid sidan av per-
sonligt arbetet bakom disken, var ”det viktigaste medlet att åstadkomma ökad försälj-
ning”.368 En liknande åsikt företräddes på flera andra håll vid samma tid. Redaktionen
på tidskriften Skyltfönstret gav t ex i sin anmälan av tidskriftens första nummer sin syn
på fönsterskyltningen: ”SKYLTFÖNSTRET är den magnet som skall draga kunder till
din affär. Se till att magneten har den rätta dragningskraften – skylta efter nutidens
krav!” Skyltfönstret sågs som detaljistens främsta propagandamedel och p g a av kost-
naden för fönstret – ”man har sagt att halva lokalhyran betingas av skyltfönstret” –
vore det en ”misshushållning över alla gränser att icke till det yttersta utnyttja ett re-
klam-medel, vars förvärvande redan kostar så avsevärda belopp.”369

I textmaterialet framgår med tydlighet att det måste funnits ett stort intresse kring
skyltfönstret under just 30-talet. Oscar Lundkvist skrev följande i Butikskultur 1932:
”Affärsmännen hava i stort sett lärt sig att inse betydelsen av att modernt och effektivt
utnyttja sina skyltfönster. Facktidskrifter, skyltningsskolor, utbildningskurser, förut
okända möjligheter här hemma, finnas nu att tillgå och bidraga till att höja intresset för
skyltningskulturen.” Lundkvist avslutar sin artikel med rekommendationen att läsa
Butikskultur: ”Fönsterskyltning kostar tid och arbete och är även en ekonomisk utgift
men är för en affär som, vill gå framåt i dessa tider, ett absolut livsvillkor och kommer
att betala sig med ränta. Därför, studera Sveriges Köpmannaförbunds organ ’Butik-
skultur’ och använd Edra skyltfönster modernt och rationellt.”370 Det normativa draget
i dessa ord går inte att ta miste på, och den rationella synen på det moderna affärslivet
känns igen från så många andra håll av samhällslivet vid samma tid. Lundkvists beto-
ning på det nödvändiga för den egna butikens överlevnad är också påtagligt. Han visar
också på den organisation som byggts upp kring fönsterskyltning i form av utbildning-
ar och tidskrifter. Med detta att tillgå kunde bara den oförnuftige misslyckas.

Olika fönster och olika syften
I flera av de texter som beskrev skyltningarna gjorde författarna skillnad på olika for-
mer av skyltningar vilka hade skilda syften, på samma sätt som olika annonser kunde
fylla olika syften, men här fanns en mer direkt koppling till butiken.371

                                             
368 Gerhard Törnqvist, ”Några fundamentala synpunkter på skyltfönstrens ekonomi”, Affärs-

ekonomi 1932:6, s 221.
369 ”Anmälan”, Skyltfönstret 1932:1, s 1.
370 Oscar Lundkvist, ”Skyltfönsterteknikens principer”, Butikskultur 1932:1, s 5, 10.
371 Se t ex Feery, Konsten att skylta, s 83–86, Larsson, Kortfattad handledning i skyltning, s

15, Oscar Lundkvist, Handbok i skyltning och dekoration, Malmö 1944, s 256, Yngve Hed-
vall Hur skall en fönsterskyltning göras för att vara säljande?, Stockholm 1946, s 2, 3.
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Ivan Larsson beskrev mer systematiskt 1930 att skyltningen kunde ha som syfte
”att visa en affärs höga standard (s.k. attraktionsskyltning) eller att utgöra ett av de
medel varigenom en fabrikant gör sina varor kända (reklamskyltning, mass-skyltning i
många affärer på en gång med samma varor, t ex för Persil)”.372 Dessa skyltningstyper
gavs en än mer systematisk utformning och deras, låt oss kalla det strategiska använd-
ning lyftes fram i en artikel av Larsson i Butiksreklam så sent som år 1952. Detta är
ganska sent med tanke på att han redan tidigare använt flera av dessa benämningar. De
ger ändå en god mall för att förstå hur man rent praktiskt skildes mellan olika skylt-
ningstyper och hur viktigt man ansåg att detta var under en längre period. I Larssons
artiklar kopplas de olika fönstren dessutom samman med deras strategiska betydelser.
Larsson tog upp skyltningens tre sätt att fullgöra sin uppgift:

a) direkt och omedelbart öka försäljningen av affärens varor, b) öka försäljning-
en i framtiden genom att inverka på allmänhetens åsiktsbildning beträffande af-
fären, c) medverka till att föra fram s k märkesvaror och befästa intresset för
dem. Dessa tre funktioner hos skyltningen motsvaras i hög grad av de tre vanli-
gaste skyltfönstertyperna i försäljningsfönstret, attraktionsfönstret och märkesva-
rufönstret.373

Försäljningsfönstret skulle framkalla omedelbart inköp, eller skapa en köplust som
”kan antas resultera i köp”. Här betonades också att det ”väsentliga är att framhäva
varornas förtjänster. Dekorativa arbeten i samband med skyltningen får mindre bety-
delse”. I skyltningen skulle även argument förekomma, där pris och kvalitet eller de-
taljer i t ex nya modeller, kunde lyftas fram. Inom denna typ av fönster fanns det dess-
utom olika typer: specialfönster för endast en varugrupp, sortimentsskyltning för flera
varuslag, realisationsfönster och stapelfönster. Det senare var vanligast i t ex enhets-
prisaffärer.374

Attraktionsfönstret hade som avsikt att ”befordra en önskad åsiktsbildning om fö-
retaget. Vad man vill upplysa om är exempelvis företagets kvalitativt höga standard,
dess specialisering i viss riktning… . I de flesta fall vill man med denna form av skylt-
ning öka affärens goodwill.”375 En attraktionsskyltning innebar därför att företaget
kommunicerade den plan eller det långsiktiga mål som det hade. Eftersom denna
skyltning inte hade den omedelbara försäljningsökningen som mål kunde den utformas
friare. Varumängden kunde begränsas och mer arbete läggas på dekorationen. Det
handlade, menade Larsson, om att göra reklam för företaget mer än för varan. Därmed

                                             
372 Larsson, Kortfattad handledning i skyltning, s 13.
373 Ivan Larsson, ”Detaljhandelns skyltning I”, Butiksreklam 1952:1, s 34.
374 Ibid, s 34f.
375 Ivan Larsson, ”Detaljhandelns skyltning: Attraktions- och märkesvaruskyltning”, Butiks-

reklam 1952:2, s 36f.



103

kan man tänka sig att det estetiska fick en större betydelse och för många företag kun-
de dessa signalera smak och status, något som bl a MEA gjorde sig känt för. Mär-
kesvaruskyltningen skulle i sin tur bidra till att inarbeta vissa varor eller befästa dem i
allmänhetens medvetande och fungerade därmed som en annons i rikspressen för ett
bestämt fabrikat.

Hur skulle man skylta?
Det fanns flera uppfattningar och ideal om skyltningens utförande. Frågan om vad som
var en säljande skyltning gällde oftast också frågan om vad som var en bra skyltning.
De direkta säljresultatet av en skyltning kunde balanseras mot andra uppfattningar om
dess ändamål. Attraktionsskyltningarna skulle förmedla företagets affärsidé och status
och kom att beröra den estetiska dimensionen av skyltningen. Det framkom även krav
på smak, rationalitet och att man skulle vara modern i sin skyltning, men även praktis-
ka saker som rörde placeringen av varorna och att det gällde att skapa tydlighet i bud-
skapen berördes. Man talade också om att hålla på logiken i fönstret, att inte plottra till
det med för många varor, och framför allt att inte visa upp butikens lager i fönstret.376

Liknande resonemang fanns ju även kring de vanliga annonserna, där påpekanden ha-
de gjorts att man inte skulle ha för många varuslag samtidigt och se till att det fanns ett
samband mellan varorna. Det fanns även andra mer konkreta åtgärder som kunde an-
vändas för att öka säljeffekten.

Under rubriken Fel och förtjänster i Skyltfönstret utövade chefdekoratören B Elf-
ström kritik mot skyltfönster av olika slag. Han betonade 1934 att fönstren skulle vara
firmans ansikte utåt: ”Fönstren äro firmans anletsdrag och de skola vara rena och kla-
ra, vackra och ärliga, välskötta och välputsade – och ej smaklöst uppsminkade. Att
göra ett dåligt intryck är lätt, men att upphäva det är oerhört svårt.”377

I ett nummer från 1937 av Butikskultur skrev Oscar Lundkvist att det inte var till-
räckligt att lägga fram varorna på ett mer eller mindre tilldragande med attraktiva de-
korationer i blickfånget, utan man måste också ”tala för varan”. Författaren beskrev
hur man skulle använda texter på plakat med rubriker, formuleringar och annat. Där-
efter avslutade han med uppmaningen ”fram för mer annonserande och upplysande
texter i skyltfönstren! Låt Edra fönster tala såsom man säger vid ett muntligt samtal
och utför det på ett rätt och övertygande sätt! Låt oss framförallt slippa dessa ensidiga
skyltningar med ’vårnytt’, ’sommarvindar’ eller ’höstnytt’.”378
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På ett mer konkret sätt tog Butikskultur upp bilder på olika skyltfönster där man
försökte visa upp vad som var fel och vad som var rätt. Det kan påpekas här att när det
gäller bilderna så beskriver de olika typer av fönster, med skilda varor. Vid ett tillfälle
där två typer av fönster visades, framhölls bristerna hos fönstren, från den lilla buti-
kens blandade lagerskyltning till den mer exklusiva herrekiperingen. Den första skylt-
ningen ansågs för rörig, med för många varuslag och den senare för stel: ”Nog borde
man väl i ett eljest så välordnat fönster ha kunnat åstadkomma lite mer av liv och rö-
relse! Det är i alla fall detta som får folk att stanna och titta”.379

Att det var försäljningen av varan som var syftet med skyltningen verkar ha varit
nödvändigt att påpeka under hela perioden. Oavsett vilken vara det rörde sig om,
skulle den presenteras så att det väckte köplust och försäljningen ökade påpekade man
i Butikskultur 1951.380 Året därpå betonades att det primära i skyltningen var att den
sålde och inte att den var vackert dekorerad. Det dekorativa arrangemanget skulle tjäna
till att framhäva varan, det fick inte bli ett självändamål.381

Trots att det många gånger klagades på alltför vidlyftiga skyltningar så tog en ar-
tikel 1949 upp att det rådde idékris inom skyltningen. Det påpekades att man begagna-
de sig av ungefär samma formgivning och teknik som fem år tidigare. Kritiken var
allmän: ”Alltför ofta är det ett stillöst, planlöst och smaklöst anhopande av föremål -
ibland också ett måttlöst.”382 Denna kritiska artikel tyder också på att det fortfarande
sågs som angeläget att driva projektet med att skapa en god butikskultur vidare.

Estetisk och kommersiell smak – dekoration  eller vara i blickfånget?

I diskussionen om vad som ansågs vara en bra skyltning och hur man åstadkom denna
fanns en motsättning mellan å ena sidan de författare vilka menade att man måste an-
vända dekorationer och skapa blickfång vid sidan om varan, å den andra de författare
som ansåg att varan skulle vara i centrum. Oscar Lundkvist skrev i Butikskultur 1932
att ”varan man skyltar med är huvudsaken och [man skall] ej låta skyltställningar och
dekorationsartiklar framträda så starkt, att varan ej observeras av åskådaren”. Man
skulle inte heller göra dekorationer av varan utan låta den ”visas rent och enkelt och
tala för sig själv”.383 Det gällde också enligt en annan författare att inte blanda för
många varuslag, utan specialisera sig. Undantaget var dock varor som lät sig kombine-
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ras, t ex hattar, handskar och skor. Om för mycket energi läggs på utsmyckningen leds
blicken bort från varan till dekorationen.384

Denna diskussion fokuserade på det konstnärliga arbetet i dekorationerna och
problematiserade därmed det individuella uttryckets relation till det kommersiella ut-
trycktes. En kommersiell estetik eller åtminstone ett möte mellan konsten och det
kommersiella livet var ju något som gick att spåra i Stockholmsutställningen 1930.
Vilket ideal – det estetiska eller kommersiella – som hade företräde stod dock klart för
många av skribenterna. 1936 skrev t ex en dansk konstnär att ”om konstnären vill
syssla med reklam, så har han blott att ansluta sig till affärsmannens mening, att re-
klamen främst av allt måste göra avsedd verkan. Om den sedan är konstnärlig eller ej,
må bli en smaksak”.385

Det individuellas och subjektivas inflytande måste motarbetas till förmån för en
mer universell, allmängiltig och framförallt säljbar smak. Carl Råhlander skrev i
Skyltfönstret 1933, att dekoratören inte fick bli för konstnärlig, eftersom hans ”uppgift
är nämligen inte att göra något som bara är angenämt att se på. Det han gör skall vara
något, som bär ekonomiska frukter för en försäljningsavdelning”. Dekoratörens upp-
gift var att fånga uppmärksamheten hos publiken och locka in den i butiken, men för
att kunna detta ”måste dekoratören känna publiken och dess smak. Och för den skull
får han många gånger offra en del av sin egen smak.”386

Ett bildexempel i Butikskultur från 1945 lyfte fram vad som sågs som ett extremt
fall av obegripligt konstnärligt utspel i en skyltning. En dansk konstnär hade skapat en
skyltning med två manliga dockor i lustiga positioner, där den ena hade en fågelbur
trädd över huvudet. Bilden kommenterades av skribenten: ”Även om det kallas surrea-
lism har varumisshandel i skyltningar, som för övrigt borde vara försedda med bruks-
anvisning för att kunna förstås, mycket lite med verklig butikskultur att göra.”387

Som en fortsättning på denna kritik beskrevs i en artikel året därpå, hur kravet på
att fånga uppmärksamheten drivit fram ett sökande efter uttrycksmedel, men att dessa
alltför ofta fått en för egocentrisk utformning: ”Det fattas realism i de nya åsikterna -
men däremot icke surrealism” skrev artikelförfattaren Hans Måvestrand, som vidare
såg ett stort problem i dekoratörernas bristande erfarenhet av försäljningsarbete och
kundkontakt. Han menade att dekoratören måste lära känna kundernas smak, språk och
känsla för skönhet bättre, se hur kunderna bor, vilka åsikter de har, och inte tro att den
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egna smaken och åsikten sammanfaller med publikens. Han påpekade också att det
faktiskt krävdes en del för att uppskatta de konstnärliga inslagen och att inte alla hade
denna förmåga. De som hade den var en alltför liten klick för att kunna försörja en
handlare, menade han. Med följande ord konkretiseras detta som en företagsekono-
misk konsekvens:

Herrar Nyordnare inom reklamen, tänk på den saken! Glöm för all del bort Er
själv och Edra högst privata egocentriska intressen. Gör för all del inte skylt-
fönstret till en tummelplats för Edra konstnärliga ambitioner. Det är nämligen
icke dekorationerna som skola säljas - det är de varor vilka trygga Er egen, Edra
arbetskamraters och Eder arbetsgivares existens som skola säljas. Jag tror det
ligger en smula sunt förnuft i den tanken!388

Individen skulle enligt detta synsätt underkasta sig det högre affärsmålet, såväl vid
löpande bandet som i reklamvärlden.

Men det fanns andra åsikter kring detta med ett konstnärligt inflytande över
skyltfönstren. I Butikskultur 1946 undrade signaturen Spiggen om man kunde lära nå-
got av surrealismen. Det betonades att dekoratören måste vara insatt i och behärska
den konstart man ville utöva. MEA togs som ett exempel där man ”lanserat en rad
uppmärksammade skyltningar med surrealistisk prägel”.389 I ett nummer från 1948 vi-
sades bilder på skyltningar med drag av surrealism. En del av bilderna visade fönster
med få varor och mer dekorationsdetaljer, vilket ju inte låg i linje med argumentet att
låta varorna framträda.390

Signaturen Seberg skrev 1950 att den som sysslar med fönsterskyltning är eller
blir en konstnär i viss mån, med den risken att han börjar rikta in sig på eleganta de-
taljer i blickfång och podier för att uppfylla kraven på det konstnärliga i utförandet:
”Vederbörande glider mer och mer ifrån verkligheten och söker på alla sätt överträffa
sig själv – och kollegerna – evad gäller skyltningens dekorativa utformning, medan
sådana saker, som sammanhänger med fönstrets reklamvärde får komma i andra
hand.” Det var skyltningens värde som försäljningsbefrämjande faktor som var det
väsentliga, inte de konstnärliga effekterna. Dekoratören skulle utföra skyltningen med
”reklammässiga metoder med slående och upplysande argument, välbalanserade blick-
fång, prislappar, små förklarande skyltar – allt, detaljer som samverkar för att göra
varan begärlig för den eventuella kunden.” Dekoratören skulle dessutom behärska mo-
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dern försäljningsteknik, ha varukännedom och känna till detaljer som ökar förmågan
att göra en säljande skyltning.391

I en artikel från 1951 betonades dekoratörens erfarenhet av försäljning som en
viktig faktor. Återigen sades att det viktigaste var att göra en skyltning säljande, men
att detta även betyder att man måste ha en bra dekoration: ”Konsten är ju att presentera
varorna så att de väcker köplust hos åskådaren och därvid har det dekorativa inslaget
en stor betydelse.” Författaren presenterade också en trolig förklaring till varför det
dekorativa hade fått sådant utrymme: ”tyngdpunkten av skyltningsarbetet lägges på
utformningen av dekorationer o d vilket därigenom tar dekoratörens mesta tid i an-
språk och därför anses som det viktigaste i skyltningen, samt att den som skyltar sak-

nar tillräckligt intresse för och kännedom om varan”.392 Denna bristande varukunskap
var en konsekvens av en specialisering, något som kom att lyftas fram som en orsak
till att det saknades samordning mellan olika avdelningar i företaget.

Pris och kvalitet som säljargument
Priset lyftes fram som en viktig del av den information som kunderna vill ha när de
skulle handla en vara. Det fanns även uppfattningar att priset skulle tonas ned eftersom
det kunde verka avskräckande. Det fanns således en viss variation även vad gäller pri-
sets funktion liksom dess relation till kvalitetsegenskaper.

Feery skrev på 1920-talet att det inte rådde någon tvivel om prislapparnas nytta
vid skyltningen och att skyltningen var ofullständig om prislapparna saknades. Det
skulle öka varans chans att bli såld om man hade dem utsatta, och det besparade kun-
den besväret att fråga efter priset.393 Han såg prislappar och andra former av informa-
tion som likvärdiga i den mån de var till hjälp för köparen: ”Alla upplysningar som
kunna hjälpa kunden att hastigt bestämma sig, böra skrivas eller tryckas på ett kort,
vilket anbringas på, eller i omedelbar närhet av, de varor på vilket det hänsyftar."394

Ivan Larsson fortsatte under trettiotalet på linjen att priserna skulle sättas ut i
skyltfönstret, samt att det hade betydelse för köplusten. ”Ett skyltfönster utan priser
säljer icke så bra som ett med dylika, och, försäljningens ökning är syftet med skylt-
ningen”, menade han.395

Larsson menade trots denna självklara inställning att det inte var givet att sätta ut
pris på alla varor. Endast de lägre priserna skulle sättas ut i fönstret eftersom de högre
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priserna kunde ge intrycket att affären var dyr och inte värd att besöka.396 Han skrev
vidare att man skulle göra en stor lapp om det var lågt pris, annars inte större än att den
kunde läsas. Allt berodde på vad som ansågs vara det viktigaste argumentet för varans
försäljning. Det framgår därmed att priset skulle vara i fokus eller visas upp endast om
det var ett säljargument, annars skulle det tonas ned.397 Samtidigt menade Larsson att
prislappar var nödvändiga i alla fönster och om det innehöll text där man angav re-
klampris, nedsatt pris eller kvalitet fick denna information inte dominera utan priset
skulle utgöra den synligaste informationen.398 Priset skulle även framhållas vid realisa-
tioner. Då gällde det att skapa en realisationsstämning, ha en viss oordning i fönstret
som skulle vara fullt av varor och ”braskande prislappar”.399

Rent allmänt menade man under 1930-talet att det skulle finnas väl textade, lätt-
lästa prislappar i fönstren.400 Det ansågs också att ”hur bra den [skyltningen] än är, inte
är riktigt färdig, om den saknar uppgift om, vad de utställda varorna kosta”.401 En för-
fattare menade att man gärna kunde ge genomsnittsuppfattningar om priserna och
lämna lite åt publiken att själv räkna ut. Författaren tyckte även att man skulle undvika
att placera kvalitetsvaror bredvid lågprisvaror utan kvalitetsanspråk.402

En annan faktor av betydelse var kvaliteten. Varor av olika kvalitet ansågs kräva
olika strategier för att säljas. Låga priser kunde sättas ut för varor av enklare kvalitet,
men de med hög kvalitet ansågs säljas bäst med andra argument. Larsson nämnde t ex
kvaliteten som en av de faktorer som ingick i den jämförelseprocess som konsumenten
genomgick, vilken till slut fällde avgörande om köp eller inte. Men kvaliteten var inte
lika lätt att föra fram som andra egenskaper, menade han. Man kunde ta hjälp av plakat
och texter, eller som i några fall av skyltningar, arrangera någon form av slitprov.403

Larsson tog även upp kvaliteten när han talade om varornas placering i fönstret: ”De
sämre kvaliteterna placeras längre från rutan än de bättre. Det ligger i all reklams
väsen att göra det bästa möjliga (utan lögn och bedrägeri) av de varor man önskar säl-
ja. Av den anledningen gäller ovanstående regel.”404
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Under rubriken ”Diskussionsklubben O S”, som förekom i Skyltfönstret 1933–
1934, frågade sig debattörerna om prislappen inte bara skulle vara en billighetssignal,
utan även om den skulle underlätta handeln.405 Priset ingick i den information som
kunden ville ha vid sina inköp, något som påpekades ovan. Priset ansågs vara ett vik-
tigt medel i den nya konkurrenssituation som uppstod då lågprisvaruhuset EPA starta-
des. Marknadens motsvarighet till lågprisvaruhuset måste bli realisationer, där man
sålde ut halvmoderna varor och höll sig till priser och kvaliteter av samma slag som
EPA. En annan strategi skulle vara att skylta med nyheter och profilera sig på det vi-
set, menade man.406

Under rubriken ”1.50 pr st – Diskussion om priser och prislappar”, menade en
Ulriksson att priserna alltid har intresserat kunderna, men att det inte funnits en sådan
prisstabilitet som man hade i samtiden. Tidigare hade priset varit en förhandlingsfråga,
menade han och fortsatte med att man numera betonade sparsamheten och glömde bort
att tala om kvaliteten på varorna och att denna faktiskt kunde speglas i ett högre pris.
Ulriksson gick vidare och menade att det fanns inkonsekvenser mellan annonsering
med billiga varor och skyltningarna av dem. De göms undan, menade han, och när
priserna används placeras de alltför diskret och blygt. Det verkar som om man inte har
klart för sig vilken väldig faktor prisfrågan är, menade Ulriksson. Han sade vidare att
det fanns ett problem med att man inte visar upp de billiga varorna, då detta skulle va-
ra ett viktigt led i kampen mot EPA och andra lågpriskedjor.407

En annan deltagare i diskussionen, herr Berg, menade att det skulle ge fönstren
en realisationsbetoning om det användes för mycket prislappar och om handlarna hela
tiden försökte dra ned på priserna. Repliken från Ulriksson blev att det inte alls hand-
lade om detta, utan istället att ”priserna skall vara så höga som möjligt, men ni skall ge
dem sken av att vara låga”. Han fortsatte med att föreslå användande av ett slags jäm-
förpriser. Om en vara var dyrare än en annan skulle man tala om dess förtjänster i re-
lation till priset. Man skulle t ex lyfta fram att dyrare kläder skulle hålla längre än bil-
liga. Priset skulle alltså spegla kvalitet och hållbarhet. Bergs svar på detta var att folk
inte hade tid att läsa denna information. ”- Jo då”, svarade Ulriksson, ”det hinner man
visst. När det gäller att spara en 10 öring har folk mycket gott om tid. Som jag sa tidi-
gare sparar man hellre 10 öre än man tjänar tjugo.”408

Eftersom priset ansågs lättare att jämföra kan man här anta att det mer handlade
om att konkurrera med ord som gav varan en prägel av högre kvalitet och motsvarande

                                             
405 ”Diskussionsklubben O S (olika synpunkter). Sammanträde i september 1933”, Skyltfönst-

ret 1933:9, s 26.
406 ”Enligt min mening”, Skyltfönstret 1934:2, s 2.
407 ”1.50 pr st – Diskussion om priser och prislappar”, Skyltfönstret 1934:9, s 22.
408 Ibid.
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värde i pengar. De inblandade verkade vilja undvika en situation av priskonkurrens. På
flera ställen här ovan har det betonats att man skulle lyfta fram andra egenskaper om
man misstänkte att prisnivån var för hög, t ex kvalitet, nyhetsvärde, mode eller att va-
ran var prisvärd. Strategin är känd inom marknadskommunikation och går ut på att
man genom argument kring varans egenskaper skall försvara en prisnivå. Detta kan ge
oss anledning att tro att det skulle finnas mer diskussion kring hur man skulle tala om
varans eventuella, konstruerade eller faktiska egenskaper för att med hjälp av dessa
försvara prisnivåer och därigenom undvika att priskonkurrera med företag som EPA.
Vad som rekommenderades i textmaterialet är inte givet, och man får väl anta att det
lämnades åt var och en bland de enskilda detaljhandlarna att avgöra strategin. Givet
var i alla fall att skribenterna reagerade på en signal från en förändrad marknad, en
reaktion som tog sig uttryck i överväganden om olika strategiers betydelse och vilka
medel som kunde kopplas till dessa strategier.

Det fanns dock andra argument som inte gick ut på att ge sig in i konkurrensen
med de nya lågprisbutikerna med priset som vapen. Istället vädjade man till staten om
skydd mot det man kallade ”kvalitetsförsämringsspekulationens storföretagare” vars
uppgift var ”att med billigt kram och tingeltangel pungslå den okritiska publiken”.409

Oscar Lundkvist såg i en handbok från 1944 också det självklara i att prismärka
varorna, eftersom en kund alltid frågar om priset på det han vill köpa. Han gav ett ex-
empel på en person som vill köpa ett smycke och tror det är dyrt, men som ändrar sig
när ha får se prislappen.410 Eftersom människor dessutom har ett starkt ekonomiskt
intresse och måste räkna ut vad ett köp får kosta ansåg han det vara en sund idé att an-
vända priset som argument i skyltfönstret: ”Prislappen i fönstret ger en saklig upplys-
ning och vädjar till publikens omdömesförmåga och förnuft på ett sätt som gör den
möjlige kunden sympatiskt inställd.”411

Även Lundkvist reserverade sig om prislappens generella betydelse. Det fanns
fall när man gjorde bäst i att avstå. Liksom Larsson menade han att höga priser kunde
avskräcka kunden. Ett lågt pris kunde däremot locka in kunden i affären, där han till
och med kunde köpa en annan, dyrare vara än den som skyltades.412 Detta grepp hade
ju även förespråkats vid användning av annonseringen, där vissa varor prisannonsera-
des för detta ändamål.

Prislappen fick inte vara för framträdande, utan skulle endast meddela om priset.
Vid skyltning i realisationsfönster eller enhetsprisaffärer, skulle prislappen däremot

                                             
409 H. F–h, ”Detaljhandeln och EPA-företagen”, Tidskriften Kundkontroll 1937:4, s 1.
410 Lundkvist, Handbok i skyltning och dekoration, Malmö 1944, s 32.
411 Ibid, s 191.
412 Ibid, s 32.
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spela huvudrollen och vara själva försäljningsargumentet.413 Lundkvist pekade på hur t
ex enhetsprisvaruhusens omsättning var helt beroende av deras skyltar med varupriser.
Han tillade att det var de prisvärda varorna som skulle förses med prislappar, och att
det kunde vara riskabelt att annonsera priset på varor av högre kvalitet och dyrbarare
utförande om man inte samtidigt kunde klargöra detta som motiv till priset.414

Bild 1. Exempel på dekorativ skyltning från MEA, tidigt 1930-tal. Användningen av deko-
rativa element blandas med varorna och en tydlig prisuppgift tillsammans med slagorden
i textplakatet bildar blickfång. FSF; MEA:s arkiv, fotografier av skyltfönster.

Lundkvist fortsatte att påtala prisets betydelse och hur man fick in kunder i butiken:

Man talar om säljande fönster. Därmed menas fönster, vari en firma på rätt sätt
skyltar med just sådan varor, som förmå draga in det största antalet kunder i bu-
tiken – alltså varor i prislägen, som passar för den stora publiken. Om det till ex-
empel förhåller sig så, att skor i prisläget 19–20 kronor sälja mest, är det fördel-
aktigt att skylta med skor i detta prisläge på den mest framträdande platsen i
fönstret. För att publiken emellertid skall veta, att de skyltade skorna ha detta
pris, måste de förses med en tydlig prisuppgift, en prislapp.415

                                             
413 Ibid, s 32.
414 Ibid, s 192.
415 Ibid, s 191.
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Slutsatsen blev att man skulle hålla sig till mellankvaliteterna när man prissatte. När
det gällde de dyrare varorna skulle man istället framhålla egenskaper som nyhet eller
kvalitet.416

Hugo Hansson skrev samma tid som Lundkvist att prislappen var det verksam-
maste medlet i reklamen och att den kunde ge omedelbar information om priset på den
skyltade varan för intresserade kunder. Han menade att varor utan pris hade mindre
intresse, av den anledningen att kunderna drog sig för att gå in i butiken för att höra
efter om priset. Dessutom ansågs prislappar skapa en goodwill för affären enligt prin-
cipen: ”denna affär tager ej mera betalt för sina varor än att den vågar visa allt.”417

Bild 2. Fönsterskyltning från MEA, mitten av 1950-talet. Varorna utgör det huvudsakliga
inslaget i en dekoration i en luftigare stil. Priserna år utsatta på ett sätt som stämmer in
på den övriga stilen. FSF, MEA:s arkiv, fotografier av skyltfönster.

Hansson menade också att fönsterplakaten spelade en avgörande roll för om en
skyltad vara skulle bli såld. Därför skulle prislappar och övrig text vara ren och lättläst,
ge klara besked och framhålla det viktigaste hos varan den gjorde reklam för.418 Med
dessa argument motiverade han vikten av att kunna utföra bra prislappar och plakat
och gav därmed även sin egen bok och sitt yrke lite reklam:

                                             
416 Ibid, s 293.
417 Hugo Hansson, Lärobok i textning av prislappar, målning av plakat samt en orientering i

skyltning, Göteborg 1944, s 20.
418 Ibid, s 12ff.
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Fönsterplakat och prislappar äro så betydelsefulla för en skyltnings effektivitet
att de aldrig böra saknas, och om den som önskar skylta, icke själv besitter nödi-
ga kunskaper i textning skall det säkert löna sig att kontakta lämplig person, som
kan utföra nödiga plakat och prislappar. Ty hur fyndig och i dekorativt hänseen-
de påkostad en skyltning än göres, kan den om den saknar prislappar och plakat,
i effektivitet icke mäta sig med en ordinär sådan, som har dessa attribut.419

Men här infördes vissa reservationer för prislappens uttryck. Den skulle vara
diskret men samtidigt på ett tydligt sätt ge upplysningar om pris och kvalitet, sort och
ursprung. De fick heller inte vara för dominerande eller dekorativa eller på annat sätt
dra uppmärksamheten från varan.420

Bild 1 och 2 visar hur MEA vid två olika tillfällen använde olika dekorativa in-
slag, samtidigt som man presenterade priserna på de olika varorna. Bilderna visar hur
författarna ändå närmade sig en pågående praktik när de utformade sina idéer.

Andra säljargument

I de föregående avsnittet har det framkommit att det inte bara var priset som hade be-
tydelse för skyltningen och försäljningen av varorna. Feery pekade t ex i sin handbok
på varornas karaktär som något som styrde inköpen. Vissa varor köptes enbart när folk
verkligen behövde dem, menade han och inte annars. Dessa varor behövde inte skyltas
lika ofta som varor som måste lyftas fram för att överhuvudtaget bli sålda. Till denna
senare grupp räknade Feery säsongsvaror som var nyheter, andra nyheter inom t ex
specerivaror, skor eller andra artiklar, t ex pälsar och stråhattar, som lämpade sig efter
årstiderna.421

Eftersom säsongen var knuten till vissa behov måste varorna som läggs ut i skylt-
fönster vara lämpade efter säsongens behov, just då människor började bli medvetna
om att de behövde dem. Affärsmannen måste därför anpassa sig vad avser fönster-
skyltningen och vara uppmärksam på vad som kommer i säsongvaror och andra nyhe-
ter. Han bör ta hänsyn till att allmänheten förväntar sig att vissa saker skall dyka upp
vid vissa tider, och låta skyltningen gå ut på att visa människor vad de just då kan vara
intresserade av, menade t ex Feery.422 Varorna var därmed inte givna i sig själva utan
måste anpassas efter säsongens behov. Säsongernas och årstidernas växlingar styrde
därmed dekoratörens arbete, där varje månad kunde bjuda på nya arbetsuppgifter.
Större tillfällen som helger och andra kalenderdatum kunde utnyttjas, men också andra
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421 Feery, Konsten att skylta, s 14.
422 Ibid, s 22.
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mindre och outnyttjade tillfällen mellan dessa, t ex turism, bridgeturneringar, idrottsli-
ga evenemang, lokala arrangemang mm, kunde utnyttjas av dekoratören i han arbete.423

Flera författare påpekade vad som kunde anses vara viktiga nyheter att ta fasta på
i skyltningen inför en ny säsong, hur man skall skylta i övergångar mellan säsonger
och liknade. Aktualiteten i fönstret ansågs viktig, att knyta an till händelser eller sä-
songen och att det var fördelaktigast att ”se till att få fram de olika varorna i skyltning-
en och annonser just vid de tidpunkter då de kunna tänkas mest efterfrågas”.424

Detta kallades för att vara aktuell i sin reklam och skyltning, något som kunde
knytas till andra händelser också. Även vid skyltning med nödvändighetsvaror kunde
affärsmannen ta fasta på skriverier i dagspress om olika saker, t ex priser på olika va-
ror, färger på kläder eller annat.425 Tidskrifterna kom ju ut under hela året och det är
lätt konstaterat att man tog upp den aktuella månadens eller periodens huvudteman
som råd för skyltning. Novembernumret av Butikskultur behandlade hur man skulle
julskylta, medan december och januari tog upp hur man hade julskyltat och hur man
skulle skylta för de kommande vintermånadernas sportsäsong eller sommarens bad och
semestersäsong.

Varans betydelse

Även varuslaget bestämde skyltningens utformning. Det varuslag som var huvudföre-
mål för skyltningen kunde bestämma såväl färgskala på väggar och golv, hur hjälpme-
del som podier, hyllor, stativ skulle se ut, vilka andra varor som kunde läggas fram
tillsammans med den skyltade varan, samt hur den allmänna stilen eller stämningen i
skyltfönstret skulle vara.

Feery påpekade t ex att varan hade betydelse för hur man skulle utforma prislap-
par och annan information: ”Vid skyltning med sällskapstoiletter, pälsvaror, siden och
säsongsartiklar är det lämpligt att använda förgyllda prislappar med svart tryck”. Och
vidare: ”Är det fråga om riktigt förstklassiga fönsterskyltningar kan man också begag-
na sig av handmålade kort”.426

Ivan Larsson betonade att vissa varor köpes just med utseendet som huvudorsak,
t ex prydnadssaker, möbler, tyger, hushållsartiklar. Ur denna synpunkt måste man

                                             
423 Eric William Rydman, Hundra idéer för skyltningen, Stockholm 1941, s 7f, 10.
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426 Ibid, s 70.



115

skylta ”så att varan kommer till sin fulla rätt. Man kan t o m anses ha rätt att vidtaga
sådana åtgärder, att varans utseende förhöjes”, t ex med placering och ljussättning.427

Oscar Lundkvist skrev 1933 att man inte skulle blanda varor hur som helst:
”hattar, handskar och käppar sålunda i ett fönster, skjortor och halsdukar i ett samt un-
derkläder, strumpor och toilettartiklar i ett annat. Vid dekorering bör varorna anordnas
i rader och grupper med tomrum emellan”.428

Oscar Lundkvist gjorde i sin handbok från 1944 en ingående studie av olika varor
och de drag som fick prägla skyltningen av dem. Han betonade även här att det inte
gick att generalisera kring varorna. Vissa varor krävde finare tyger för beklädnad och
finare material för podier och bakgrunder än andra varor.429 Det gick inte heller att
blanda kvaliteter och färger hur som helst. Man skulle sträva efter att få varan att fram-
stå så fördelaktigt som möjligt, samt tänka på vilka attribut och kompletterande varor
som kunde användas. Om man skyltade med billigare underkläder skulle man inte för-
söka skapa exklusiv verkan. Istället kunde man göra en rikligare och striktare upp-
byggnad och använda symmetrisk uppställning. Lundkvist påtalade även att damun-
derkläder var ömtåliga och ej kunde behandlas hur som helst.430 Skyltning med smo-
king, frackskjortor skulle göras diskret, smakfull och i lediga grupper, samt komplette-
ras med svarta eller vita scarves, strumpor, smoking- eller cylinderhattar. Även exklu-
siva toalettartiklar eller rökverk kunde användas i dessa fönster.431

De ovan beskrivna skyltnings förslagen utgick från att butiken hade flera fönster
och därför kunde dela upp de varor som skulle skyltas på flera fönster. Texterna be-
handlade även problem som gällde de butiker som enbart hade ett fönster och hur de
kunde lösa sina problem med att visa fler varor på en gång. Även butiker med ett
svårskyltat sortiment, t ex järnhandeln, fick råd om hur de kunde skapa attraktiva
skyltningar.432

Detaljrikedomen i dessa beskrivningar är påtagliga och det ger därför ett intryck
av att det inte rörde sig om någon övergripande generell teori, utan om ett vardagligt
handhavande som pågick inne i butikerna.

                                             
427 Larsson, Kortfattad handledning i skyltning, s 10, Ivar Folcker skrev utförligt om belys-

ningen i böckerna Skyltfönsterbelysningens teknik, Stockholm 1927 och Ljuset som säljer,
Stockholm 1928.

428 Oscar Lundkvist, ”Några anvisningar och råd för fönsterskyltningen”, Butikskultur 1933:7.
429 Lundkvist, Handbok i skyltning och dekoration, s 54, 272–322.
430 Ibid, s 295.
431 Lundkvist, Handbok i skyltning och dekoration, s 322.
432 Erik Rydman, ”Järnhandelsfönster”, Skyltfönstret 1932:2.
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Kundens inflytande och roll för skyltningen
Ovanstående exempel har klart pekat ut hur affärsmannen och dekoratören med en
mängd effekter kunde söka påverka konsumenterna. Det finns också exempel i materi-
alet på hur uppfattningar om kunderna, t ex vilket kön eller inkomst de hade kunde
påverka utformningen av fönsterskyltningen. Tidigare nämndes t ex vikten av att deko-
ratören tonade ned sin egen smak och istället försökte närma sig kundernas smak. Han
måste fånga uppmärksamheten och locka in betraktaren i butiken, men för att kunna
göra det måste han anpassa sig efter publikens smak.433

Den enklare publikens smak hade underskattats, menade en skribent, och man
hade trott att det bara var den köpstarka delen som hade smak. Det kunde skrämma
bort kunder om man hade det för fint i fönstret.434 Man uppmanade till att försöka se
fönstret med kundernas ögon.435 Varje firma måste utforma skyltningen så att den träf-
fade just dess egen publik och att det gällde att göra klart för sig vilka grupper man
ville nå, stod det i en artikel i Butikskultur 1941: ”Hela stilen och uppläggningen av
reklamen blir givetvis olika, om man vänder sig till ’killar’, som vill ha ’alla tiders’
kostym, rock eller vad det nu må vara, eller om man vänder sig till den distingerade
läroverksadjunkten eller den prudentliga kamreraren.”436 Dekorationen och varuupp-
ställningen skulle rättas efter den publik butiken vände sig till, var något som betona-
des.437

Enligt Lundkvist spelade det ju stor roll vilken slags publik det var man vände
sig till även vid utsättande av priserna. Han talade om en ström av medeltyper som
passerade ett fönster varje dag. Denna medeltyp varierade mellan stadsdelarna, där
stadsdelar med arbetare, med ”en viss rätt lätt beräknad ekonomisk standard”, var lätta
att skilja från de finare stadsdelarnas högre levnadsstandard. Dessa två medeltyper re-
agerade olika inför samma fönster, påstod Lundkvist. Vem vänder man sig till? Vilken
medeltyp? var därför frågor som måste ställas.438

Även åldern kom att påverka hur skyltningens budskap skulle utformas. I en arti-
kel om julskyltningen 1945 togs ungdomen upp som en grupp man kunde ha i åtanke
när man skyltade. Dock var det inte frågan om ungdom i meningen tonåringar utan
unga och nygifta om skulle sätta eget bo. Textplakat med fraser som ”För det unga

                                             
433 Carl Råhlander, ”Fönsterskyltning”, Skyltfönstret 1933:1, s 10–12.
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hemmet” och ”För unga fruns första julbord” antyder detta. Men det fanns en mer all-
mänt hållen ton kring ungdom som grupp på marknaden:

Det är en sympatisk och försäljningspsykologiskt riktig tendens att man riktar
sig till ungdomen. --- Ungdomen har sina egna bestämda köpvanor som i vissa
avseenden är åtskilligt modernare – radikalare och djärvare om man så vill – än
de äldre kundernas. Ungdomen är mottagligast för allt nytt. Det är den som ger
ett nödvändigt fäste i marknaden för de nya produkterna. Utan ungdomen skulle
det gå åtskilligt långsammare än det gör nu att lansera även de mest förnuftiga
nyheter.439

Det är intressant att författaren här har noterat de skillnader i smak som fanns
mellan den yngre generationen och den äldre. Ungdomens mottaglighet för nyheter
lyftes också fram som en egenskap att spela an på i reklamen om man riktade sig till
denna grupp.

Även uppfattningar om manligt och kvinnligt gav upphov till skillnader i skylt-
ningens utformning och hur plakat skulle användas.

När det gällde kvinnliga kunder var det som tidigare nämnts vanligt att låta kvin-
nan stå även för andras behov. Feery nämnde t ex att om man kunde knyta an till bar-
nens behov och nöjen så var man på säker mark när det gällde kvinnliga kunder, efter-
som ”de flesta uppköp göras av damer, och när de i fönstren utställda varorna vädja till
deras moderliga instinkt, sker det sällan förgäves”. Manufakturfirmor har, menade han,
lyckats särskilt bra genom att studera kvinnorna och deras behov och ”till och med
deras svagheter”.440

Här förekom också en manlig konsument med definierade egenskaper vid sidan
om den kvinnliga konsumenten. Harald Rosenberg betonade i Affärsekonomi 1930 att
man alltid kunde spela på känslan och förnuftet i skyltningen när man ville sälja varor
som det var svårt att finna andra idéer kring. Han skilde på manliga och kvinnliga
kunder på ett uttalat sätt: ”Vänder man sig till en manlig kundkrets, använder man sig
med fördel av förnuftsskäl, under det att en kvinnlig kundkrets reagerar starkare för
känsloskäl.”441

Erik Rydman betraktade drygt tio år senare istället impulsen som en manlig svag-
het, vilken kunde användas i skyltningens argument. En herrekipering kunde, menade
han, sälja slipsar genom att säga att det vore trevligt med en ny slips på söndag, istället
för att använda argumentet att den var modern. En konditor kunde på liknande sätt
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440 Feery, Konsten att skylta, s 21.
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sälja konfektyr med devisen ”överraska henne med en ask choklad”.442 Här verkade det
manliga köpbeteendet inte längre baserat på förnuftet.

Oscar Lundkvist lyfte i sin handbok 1944 också fram skillnader mellan olika
skyltningar för män och kvinnor, bl a att man inte kunde drapera tyger för herrkläder
på samma lediga sätt som för damtyger, utan de skulle visas i ”strikta och jämna ytor”.
Man skulle heller inte använda för mycket dekoration, utan hellre upplysande skyltar
om vad som var mode.443 När det gällde underkläder och strumpor kunde man, enligt
Lundkvist, specialskylta med damunderkläder eller damstrumpor var för sig, men herr-
strumpor borde helst skyltas tillsammans med underkläder.444 Herrunderkläder ansågs
dessutom vara svåra att skylta med. Kläderna är färglösa, menade Lundkvist, men de
kunde samskyltas med skjortor och tröjor på vintern, och med svala sommarplagg på
sommaren.445

En artikel från 1941, som diskuterade vad man borde skylta med efter semester-
tiden, påpekade att kvinnorna gärna lockades av nyhetens behag.446 Damerna tittar ef-
ter övergångssaker och ”vill bara se, se något nytt”.447 På ett liknande sätt resonerade
en artikelförfattare 1944 när han gav tips inför kundernas återkomst efter sommarvis-
telsen på landet, och frågade sig vad som kunde intressera husmödrarna. Husgeråd
som blivit kvar på landet skulle ersättas, och förnyelse av stadslägenheten genom t ex
nya gardiner antogs dra intresset: ”Hos oändligt många husmödrar finnes det alldeles
säkert just vid hemkomsten från landet en sådan mer eller mindre fullgången önskan
att få ’något nytt att sätta för fönstren’. Det är den, som det är värdefullt för gardin-
handlarna att kunna möta på halva vägen och få att mogna till köpbeslut.”448

Användandet av skyltdockor kan ses som den tydligaste markeringen av kroppsli-
ga ideal i ett skyltfönster och också för vad som uppfattades som manligt och kvinn-
ligt. Lundkvist skrev t ex att dockorna bör vara anatomiskt riktiga, präglade av per-
sonlighet och förfining: ”Dockan skall representera idealkvinnan och idealmannen.
Den skall vara sådan som allmänheten skulle önska att de själva toge sig ut i klänning-
en, kappan, rocken eller kostymen som dockan bär.” Han påpekade vidare att
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”[s]kyltdockan skall presentera idealdamen, alltså det utseende, som den mer eller
mindre välväxta kunden skulle önska sig äga.”449

I en annan artikel reflekterade signaturen Rex över skyltdockor i allmänhet och
menade att det varit svårt att få fram herrdockor med sympatiska drag: ”Vi ha alltid
tyckt att herrdockorna ha något visst diaboliskt över sig”, och vidare ”[m]en är det
verkligen omöjligt att få fram en manlig docktyp, som förefaller att ha ett mindre antal
brott på sitt samvete? Eller kanske saken helt enkelt ligger så till att signaturen inte
begriper den moderna manliga människotypen? Han måste villigt erkänna att mycket
av vad som händer i världen, och som åtminstone enligt kvinnotidningarnas omdöme
är de usla karlarnas fel, inte precis hör till sådant som har med sympati och älskvärdhet
att skaffa. Kanske är den manliga idealtypen just sådan, som den visar sig i de manliga
skyltdockornas härjade drag.”450 Detta skrevs 1943, mitt under ett brinnande världskrig
vilket kanske förklarar en del av pessimismen inför de manliga idealen.

Planering av skyltning
En annan sak som togs upp och påpekades på många ställen gällde omskyltningar och
att man skulle planera in dessa i god tid innan det var dags att skylta.

Signaturen I. L-n betonade 1937 vikten av att organisera och planera sin skylt-
ning, inte bara riva ut allt och börja från början med en ny skyltning. Man kan t ex gö-
ra upp ett tidsschema över en längre period, t ex en månad, för varje fönster. I denna
lade man in i vilket fönster, om butiken hade flera, som olika varor skulle placeras,
vilka datum man skulle skylta med dem osv.451

I artikeln ”Planera skyltfönstrets försäljningsarbete” från 1939 skriver författa-
ren: ”En försäljningsteknisk skyltfönsterplan är absolut nödvändig, och oumbärlig om
affären disponerar mer än ett skyltfönster.” Planen skulle läggas upp för en längre pe-
riod och med chefen i samråd med biträden. Man skulle ha klart för sig när fönstren
senast måste stå klara i samband med händelserika helger eller annat. Men planen
måste vara elastisk så att man fick plats med nytillkomna varor och kunde möta kon-
kurrenternas framstötar. Utifrån den större planen utarbetade dekoratören en noggran-
nare plan för fjorton dagar åt gången.452

I ett exempel på skyltningsschema i Butikskultur från 1937 framgår att omskylt-
ningen skulle äga rum minst en gång i veckan, och att fönstren gärna skulle användas
för olika varugrupper. Detta borde ju vara beroende av hur stort sortiment och hur
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många avdelningar en butik hade. I Butiksreklam fanns för varje nummer under år
1952 en aktuell skyltningsplan för de närmast följande veckorna. Där fanns både aktu-
ella säsongsvaror och mer branschspecifika angivelser, enligt de idéer som redan före-
språkats. Man hade redan under tidigare år påpekat att ha en hög omskyltningsfre-
kvens och vikten av aktualitet i fönstret.

Samordning av annonsering och skyltning

Diskussionerna om samordning mellan reklammedlen annonsering och skyltning var
en något mer precis fråga som diskuterades ur detaljhandelns perspektiv. Åsikterna
gick isär, men det går att se en ökad hållning för att samordna sin egen reklam med
producenternas.

Axel Wänje beskrev i en artikel i Affärsekonomi från år 1932 hur man inom de-
taljhandeln borde organisera sina olika avdelningar.453 Han gav ett konkret exempel på
hur försäljningsstatistiken kunde användas i ett detaljhandelsföretag, där de olika av-
delningarnas dagskassa, antalet kunder och vilka varor som ingått samt reklamuppgif-
ter kunde användas för bedömning av försäljningen. Det bästa utnyttjandet av försälj-
ningsstatistiken fick man genom samarbete mellan annons- och dekorationsavdelning-
arna, och detta skedde bäst genom en enhetlig ledning.454 Dessa två avdelningar, me-
nade författaren, skilde sig åt i några avseenden. Reklamchefen jobbade utifrån af-
färsmässiga synpunkter, i nära kontakt med företagets utveckling och med intresse för
försäljningssiffrorna. Dekoratören ansåg sig däremot vara en artist som skulle göra
tilltalande och estetiska varuuppställningar. Författaren förutspådde dock att det av
organisationstekniska skäl och till följd av stigande reklamkostnader skulle komma att
bli en större enhetlighet i ledningen framöver.455 Liksom i förhållandet produktion –
försäljning rådde en konflikt mellan avdelningarna för reklam och försäljning här
ovan. Samordningen, inte bara av avdelningar inom ett företag utan även av företag
inom branscher, blev en alltmer uppenbar nödvändighet.

Oscar Lundkvist tog upp frågan i Butikskultur 1932 och menade att man skulle
låta fönsterskyltning och övrig annonsering gå hand i hand, så att det skyltades med
samma varor som det annonseras med: ”Ty annonsen skall tillkalla folk till affären och
skyltfönstren skola vidare påverka allmänheten att gå in i affären.”456
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Gerhard Törnqvist gav sina synpunkter kring ämnet i Affärsekonomi 1932 och
menade att samordningen mellan skyltning och andra reklammedel hade olika förut-
sättningar beroende på bransch. Han utgick från hur beklädnads- och möbelaffärer
borde använda de olika medierna. Genom annonserna och annan tryckt reklam skulle
intresserade köpare lockas till butiken. Men annonseringen och skyltningen visade
endast ett litet urval av vad butiken förde och det definitiva beslutet om inköp, menade
han, berodde endast till liten del av dessa medel. De hjälpte däremot till att ”skapa fö-
reställningar om varan, som på ett gynnsamt sätt påverka försäljningsproceduren”.457

Det var med varor av enklare slag och av märkeskaraktär som Törnqvist menade att
skyltningen hade störst effekt. Där kunde annonseringen skapa ett latent behov som
sedan aktualiserades av skyltfönstret.458

1933 tog en chefdekoratör Stendahl upp problemet med samordning av de olika
avdelningarna reklam och dekoration. Han påpekade att det fanns brister i samarbetet
mellan reklamavdelningarna och dekorationsavdelningar, där dessa avdelningar inte
såg likheten i sina uppdrag. Det främsta problemet var att dekoratörerna inte såg nöd-
vändigheten av att ha varu- och kundkännedom.459 Dessa frågor hänger samman med
dem som tagits upp tidigare kring dekorationens alltför artistiska drag. Men här beto-
nades en annan del av denna diskussion som snarare gällde deras skillnader i verksam-
het, där avdelningarnas olika intressen skapade brist på samordning.

Stendahls fråga togs upp i inslaget ”Diskussionsklubben” i Skyltfönstret i ett se-
nare nummer samma år och man diskuterade hur man skulle samordna olika medier.
En herr Fredberg undrade om det var så givet att annonser och reklambroschyrer
skulle utgå från samma argument som användes i skyltfönstret. Man kunde gott an-
vända kompletterande argument, menade han. Stendahl fann sig missförstådd av Fred-
berg, som tydligen uppfattat honom så att det skulle vara likadan utformning på an-
nonser och skyltning, men han menade bara att det skulle vara samma idé som gick
igen i båda. Den vara som annonserades med vissa egenskaper skulle också visas med
dessa i skyltfönstret, var tanken.460

Förutsättningen var dock att det fanns en samordning mellan dessa två medel.
Enligt en artikel från 1938 skedde detaljhandelns annonsering på måfå, trots en hög
nivå och medvetenhet i reklamutformningen. Dessutom följdes inte annonser och
skyltning åt som de borde. Skyltningen kunde visserligen innehålla varor av allmänt
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reklamintresse, men det var sällan annonser för samma varor som det skyltades med,
menade författaren.461

Det skulle kunna ses som något självklart att samordna reklamen. Trots detta fö-
rekom uttalanden som antyder att det inte var så enkelt att man måste ha samordning.
Fredbergs argument mot Stendahl gav exempel på detta. Även Törnqvist, som menade
att samordningen hade olika effekt inom olika branscher och därför krävde olika me-
toder, antyder en splittring i frågan. En annan detalj som skulle kunna tyda på att sam-
ordning inte var självklart är att uppmaningarna till detta fortsatte under hela under-
sökningsperioden. Detta speglar ju både att man lade vikt vid samordningen, och att
det fortfarande var aktuellt att påpeka det för läsarna, d v s det hade inte fått den av-
sedda effekten tidigare och man måste därför fortsätta att uppmana läsekretsen i frå-
gan.

I en kommentar från 1946 – d v s mer 13 år efter den ovan refererade diskussio-
nen – av ett fall av samordning mellan en slipsannons och skyltning sades: ”Det skall
vara samband mellan olika reklammedel – gammal god regel att minnas även i detalj-
handeln. I första hand bör den tillämpas på konstellationen skyltning – annonsering.”462

Citatet refererade tillbaka till något som borde varit gällande sedan länge men som
tydligen inte var så självklart ändå.

1951 beskrevs i en artikel fyra reklammedel som stod till detaljhandelns förfo-
gande: skyltfönstret, annonsen, ”affärsmedhjälparen” och butiken. Artikeln uppmana-
de till att annonseringen skulle gå hand i hand med skyltningsschemat. Annonsen
skulle vara riktad till de som inte kom förbi butiken dagligen, men som ändå måste få
en rättvis bild av varan för de skulle köpa den. Författaren avslutade artikeln med att
säga att det var dessa fyra reklammedel i kombination med en förnuftig inköpspolitik
som sålde och med vilka kunden fick kontakt med företaget. Det var därför värt, me-
nade han, att få dem att fungera effektivt.463

Producentintresset mot detaljistintresset

Under hela perioden pågick en diskussion kring det som kallats fabriksskyltning. I Os-
car Lundkvists stockholmspromenad förekom fabriksskyltningar på flera ställen och
Lundkvist uttryckte sig negativt kring detta. Med fabriksskyltning avsågs en typ av
skyltning som huvudsakligen skedde på producentens initiativ och där endast dennes
varor visades upp. Man talade också om märkesskyltningar, som kunde ske på butiks-
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ägarens initiativ och där flera märken kunde samsas. En handlare kunde anknyta till en
pågående reklamkampanj i tidningarna eller visa upp varor av kända märken för att
visa att han sålde en känd kvalitet. När skyltningen skedde på producentens initiativ
bistods butiken med både material och dekoratör av producenten, mot att denne fick
använda skyltfönstret för sina produkter. I det fallet kunde inga andra märken läggas
upp, även om handlaren förde dem i lager.

En annan typ av samarbete mellan producenter och detaljister var av branschin-
tressen organiserad kampanjer, t ex ”Svenska Linneveckan” för hushållslinne, beskri-
ven av Einar Lenning år 1933. Han inledde med två försäljningstekniska ytterlighets-
fall som kunde uppstå då en konsument, påverkad av annonser eller annan reklam,
kom till detaljisten för att se på varan. I det första fallet mötte kunden en fönsterskylt-
ning med samma vara som i reklamen, samt kunde finna varan i butiken. Reklamen i
butiken visade samma vara och en försäljare gav sakkunnig upplysning i enlighet med
reklamens uppgifter. Kunden blev i det fallet nöjd, köpte varan och rekommenderade
den och butiken för sina vänner.464 Den andra ytterligheten var tydligen den mer vanli-
ga, enligt författaren. Han skrev: ”Varje fabrikant eller grossist får väl räkna med, att
en stor del av det intresse, som hans fabrikantreklam väcker, icke leder till försäljning,
därför att detaljisterna och deras biträden icke utnyttja de möjligheter till försäljning,
som därmed skapas.”465

Fabrikanter kunde ta till skilda åtgärder för att lösa problemet kring detta glapp
mellan reklam och försäljningseffekt, men det innebar också att affärsmannen måste
vara beredd att ändra sitt beteende: ”Men tiderna förändras och reklamen med dem.
Särskilt den nuvarande kristiden gör en samverkan mellan fabrikantens konsumentre-
klam och detaljistens försäljning till ett brännande problem, som måste lösas på effek-
tivare sätt än hittills.”466

Inför kampanjen hade de inblandade kommit överens angående datum som kun-
de vara lämplig för varans försäljning samt genomfört marknadsundersökningar för att
studera husmödrars åsikter och önskemål rörande varan. Dessa åsikter och önskemål
fick bilda underlag för argument till den ”ändamålsenliga reklamen”, som det uttryck-
tes. Material delades ut till detaljisterna tillsammans med en kampanjbok med instruk-
tioner i vilken ”Planen” och försäljningsargument sammanfattades.467 I detta fall var
det branschintresset ur producenternas ögon som var utgångspunkten, där bearbetning
av detaljhandeln med reklamhjälpmedel och instruktioner ingick.
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Det estetiska argumentet togs fram i den diskussion som fördes om fabrikan-
treklamen. I en artikel från 1933 menade en författare att användandet av attrapper för
färdigpackade märkesvaror i skyltningen, tillhandahållandet av personal och material
kunde leda till en förslöande attityd. Det var bara ett led i fabrikantens strävan att skaf-
fa sig bra reklamplats. Även om båda kan tjäna på det så är det främst producenten
som drar hem vinsten. Eftersom handlaren är den som betalar lokalen så skall han an-
vända den främst för sina egna syften, menade författaren vidare.468 Han påpekade
också att fabriksskyltningen drivits så långt i sin rationalisering och förbilligande att
den blivit vårdslös.

Det fanns dock exempel på en positiv hållning till märkesskyltningar. 1939 skrev
en dansk skyltfönsterexpert att man skulle passa på att skylta med en märkesvara som
fabrikanten bedrev en annonskampanj för.469 Den åsikten fick ett tydligare uttryck i
Butikskultur där det under åren 1944 och 1945 fanns ett inslag i flera nummer där man
meddelade om en pågående kampanj för en märkesvara med en hänvisning till var
man kunde beställa material för att använda i skyltning och butik.470

I en artikel från 1941 togs olika ståndpunkter hos affärsmännen inför fabriks- och
märkesvaruskyltningen upp. Författaren fann tre olika: antingen sade detaljisten nej för
att denne själv ville styra skyltningen. Eller så förhöll man sig likgiltig, eller tyckte att
det var skönt att lämna över skyltningen till någon annan. Författaren själv tyckte att
man inte skulle missa denna typ av tillfälle att skapa goodwill kring butiken. Det
största problemet med denna typ av skyltning var enligt författaren att den kunde bli
alltför standardiserad, men man kunde som enskild dekoratör försöka styra detta.471

1944 tillfrågades några detaljister och fabrikanter angående deras syn på fabri-
kantreklamen. En av köpmännen hade arbetat som resedekoratör och menade att fabri-
kantreklamen erbjöd för lite variation och att det fanns begränsningar för dekoratören
om han använde den. Det innebar visserligen en fördel för detaljisten att få ett färdigt
paket för skyltning, men det ansågs viktigare att sätta det personliga främst och be-
stämma själv. En direktör Einar Ström menade att man som detaljist kunde kombinera
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sin egen reklam med fabrikantreklamen, men ändå dra en skarp gräns, genom att be-
hålla sina egna varor vid sidan om de standardiserade.472

En köpman Ahlander tyckte att fabrikantreklamen i allmänhet var välgjord och
påkostad. Köpman Petterson tyckte att man skulle hålla sig inom förnuftiga gränser
och att egna skyltningar av god klass var att föredra, fabrikantreklamen innehöll för
lite variation. Liknande hållning hade direktör Sidney Holm som tyckte att detaljhan-
deln överlag var tillmötesgående och att även om det kunde vara ett stöd med fabri-
kantreklamen så riskerade den att bli för stereotyp. Direktör Axel Wänje menade att
detaljhandeln inte tillgodogjorde sig värdet av den hjälp som den fick från fabrikan-
treklamen. Man använde den inte på avsett vis: ”Ett effektivt utnyttjande av fabrikan-
tens reklam anser jag vara detsamma som ett utnyttjande av goda försäljningsmöjlig-
heter.”473

I en smått profetisk ton talade man i Butikskultur 1945 om ”skyltningsåldern” där
skyltningen skulle komma att spela en större roll än hittills i detaljhandeln, särskilt när
det gällde märkesvaror. Producenterna skulle komma att få upp ögonen för variatio-
nens betydelse i skyltningen, och riksannonsören skulle anpassa sig efter detta. Det
skulle dock kräva ett större samarbete mellan producenterna och de som ansvarar för
varans presentation.474

I Butikskultur visades även bilder på skyltningar med märkesvaror där det vis-
serligen inte framgår om de var gjorda av butikerna själva eller av utskickade dekora-
törer. Dessa bilder pekar ändå på ett förhållande där man framhöll dessa skyltningar
som exempel av positiv karaktär.475

Synen på förpackningar med märkesvaror förändras. Fördelarna lyftes fram i en
artikel 1951 när det gäller skyltning med dessa: ”Den moderna förpackningen är ett
tacksamt skyltningsobjekt med blickfångande och dekorativt egenvärde – den har ock-
så utarbetats av skickliga män just med tanke på att den skall ”göra sig” i skyltfönster,
i hyllfack och på diskar”, skrev signaturen Jeson 1951.476

I Butiksreklam 1952 beskrevs hur skyltningen blivit mer specialbetonad och att
det skyltades med märken och typer mer än varuslag:

Detta beror till stor del på fabrikantreklamen som i press och reklamfilm lär all-
mänheten att inte fråga efter kaffe utan efter Gevalia, inte efter apelsiner utan
efter Apelsinpojkarna, inte efter hårt bröd utan efter Wasa knäcke, inte efter yl-
letyg utan efter Saxylle. Fabrikanten skapar alltså med sin reklam en efterfrågan

                                             
472 ”Detaljistreklam – fabrikantreklam”, Butikskultur 1944:2.
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475 ”Märkesfönster”, Butikskultur 1949:6, s 18.
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som detaljisten har att tillgodose. Det är en av anledningarna till att man bör
följa upp fabrikantreklamen i skyltfönstren. En annan är att ur fabrikanternas an-
nonser har man argument, text och ofta illustration till varan färdig. Man behö-
ver alltså inte sitta och fundera över text och ev. blickfång det kan man hämta ur
annonserna som är utformade av skickliga reklammän.477

Citatet visar på flera drag. Dels att märkesvarureklamen fått större betydelse för kon-
sumenternas köpbeteende, dels att producenternas reklam ansågs hålla en annan, bättre
kvalitet, där ”skickliga reklammän” erbjöd sina tjänster. Även arbetsfördelningen, där
producenten skapade efterfrågan och detaljisten skulle tillgodose den, tyder på ett er-
kännande av samordningen som en ny faktor i distributionen och handeln.

1952 tog Ivan Larsson upp olika skyltningstyper där han pekade på att märkesva-
ruskyltningen skulle bidra till att inarbeta vissa märkesvaror och befästa dem i allmän-
hetens medvetande. Larsson behöll inställningen att denna typ av skyltningar hade
större effekt för fabrikanten än för detaljisten.478

En liknande uppfattning återfinns i en artikel från samma år där författaren be-
skrev hur man bäst utnyttjar fabrikantens reklammedel. De material som ställts till för-
fogande löste visserligen en del blickfångsproblem, menade författaren, men den ser-
vice som erbjöds kunde diskuteras, då den oftast resulterade i standardiserade och
opersonliga skyltningar. Dessutom skulle inte fönsterutrymmet vara ett reklamutrym-
me för fabrikanterna i första hand, enligt författaren. Man kunde visserligen med för-
del använda deras reklammaterial men helst i en personligt utformat specialskyltning
som samverkade med fabrikantreklamen.479 I en sista artikel behandlades samma sak,
att det oftast var till fabrikantens fördel, men att detaljhandeln fick gratis skyltnings-
hjälp och måste uppskatta att fabrikanten tar den kostnad det innebär att bistå med
material och dekoratörer. Dock påpekades att det var de egna skyltningarna som gav
en affär dess personliga prägel och bästa försäljningsresultat.480

Erik Rydman såg i en handbok för reklam från 1953 det som lämpligt för affären
att knyta an till rikskampanjer, liksom det var lämpligt för producenter att försöka få
med detaljister vid lansering av nya artiklar.481
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Krigets effekt på fönsterskyltningen

Andra världskrigets utbrott ändrade på flera sätt förutsättningarna för handeln. I de
olika affärstidskrifterna talade man om de inledande åren som krisår. Ransoneringar,
varubrist, materialbrist, begränsad annonsering, köpkraft och arbetskraft som låg in-
kallad, ja listan kan göras lång. De fanns flera artiklar som direkt uttryckte aspekter av
krigets inverkan på skyltningarna, där mörkläggning och risken för bombanfall påver-
kade detaljisternas beteende och uppfinningsförmåga. 1940 beskrevs i en artikel hur
man kunde bygga skyddsluckor för butiksfönstren för eventuella bombanfall.482 I ett
senare nummer det året rekommenderades att göra reklam på dessa luckor och MEA
pekades ut som exempel på hur man kunde sätta upp bilder på sina luckor.483 En kon-
sekvens av dessa luckor blev att de beskar fönstret och koncentrerade varor och ljus till
centrum av skyltningsutrymmet. Man menade att detta förde betraktaren närmare
fönstret och förstärkte effekten av det som fanns där inne. Detta hade MEA på ett kon-
kret sätt följt upp genom att använda målade ramar av olika storlek för att sätta upp på
insidan av fönstret.484

Två andra konkreta konsekvenser av kriget var varubristen och bristen på materi-
al för fönsterskyltningen. Det senare påtalades i Butikskultur 1941 när man började
sakna papper och textilier för att klä väggar och material för att bygga podier. Butiks-

kultur förespråkade att man skulle ersätta podierna med plattor och använda bakgrun-
den för varuutställning. Dekoratörerna måste överhuvudtaget bli mer ekonomiska och
använda papper eller måla väggarna med enkla färger istället för att klä dem med
tyg.485 30-talet hade ju enligt Björklund varit en tid av experimentlusta, vilken då borde
resulterat i en mindre mild syn på hur man använde materialet. Denna lusta bemöttes
också med blandade känslor på 1940-talet.

Detta framgår i en artikel från 1942 där man reflekterade över det tidigare årtion-
dets utveckling inom skyltningen. Denna utveckling hade byggt på en strävan att hela
tiden komma med något nytt och därför skapat ett behov av nya material. Detta behov
hade täckts genom import från Tyskland och Frankrike, vilken sedan avbrutits av kri-
get, något som en del ansåg var till nytta för skyltningskonsten. Man hade dämpat
”materialraseriet” som en författare formulerade det. Det kom många nyheter inom
ramen för den pressade ekonomi som rådde. Papper användes t ex istället för tyger,
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papp och wallboard. Detta skapade enligt författaren en mer ”nordisk skyltningsstil”.486

Tips om nya material som dekoratören kunde använda förekom. De kunde hämtas från
byggbranschen, t ex glasplattor, tapeter, akustikplattor, torrpressade golvplattor, tak-
skiffer, armeringsplattor av trådnät med vassrör, stjärnlamellträ, svetsade armering-
sjärn och andra material.487

Att det skapades en ny stil under krigsåren tyder även andra artiklar på. I en arti-
kel påpekades hur en skyltning med plattor istället för podier kunde ge ett mjukare och
ledigare uttryck.488 Detta kan ha varit en utveckling som var på gång redan tidigare.
Det finns en intressant kommentar av Oscar Lundkvist redan 1938, där han skriver om
en tendens till en mer ledig stil, där ”strikt och rak uppställning [har] fått ge vika för en
mer ledig och graciös placering”.489 Han talade om en stilförändring som frångått det
kubistiska inflytandet under det tidiga 30-talet. Denna förändring accentuerades i så-
dana fall av kriget då man tvingades att ändra på stilen skyltningarna i brist på materi-
al.

En annan faktor som spelade in var varubristen. Till skillnad från de tidigare upp-
fattningen att skylta med få varor, började man under kriget och ransoneringen att
uppmana till rikligare varumängder i fönstren. Butikerna skulle inte skylta sparsamt då
detta kunde uppfattas av kunderna som att man led brist på varor. Det förespåddes
också att det skulle komma att bli en mer standardiserad efterfrågan vilket gjorde att
man borde övergå till stapelskyltningar med likartade varor. Skyltningarna skulle rikta
in sig mer på massan än på individen. Det blev dessutom allt viktigare att framhålla
priserna på varorna i takt med att priserna steg, men också att det borde ges mer all-
männa upplysningar om varorna. Det som skulle komma att dominera 1942 var för-
säljningsskyltningar, spådde t ex en artikelförfattare.490 Skyltning kring temat kupong-
fritt, samt en större saklighet förväntades även inarbetas i annonser och skyltfönster
med utgångspunkt i ransoneringarna och den poängjakt detta gav upphov till.491

I en rapport från Göteborg 1943 skrev en författare att man där hade försökt att
behålla fredsutseendet i fönstren, trots ransonering och varubrist. Författaren pekade
också på en teknisk förändring sedan förkrigstiden. Man lade numera ned mindre mö-
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da på blickfånget, som tenderade att bli mindre, samtidigt som man ökade varumäng-
den.492 Detta hängde samman med materialbristen och en önskan om att hålla reklam-
kontot nere och samtidigt undvika att man skulle uppleva varubrist.

Avslutande diskussion

De reklammedel som rekommenderades för detaljhandeln var annonsering i dags- och
lokalpressen, tryckta kataloger, broschyrer och foldrar, adresserad direktreklam. Dessa
reklamformer var även användbara för producenterna, medan däremot skyltfönstret var
specifikt för detaljhandeln.

Skyltningen gavs ett särskilt stort utrymme i affärspressen och handböckerna un-
der 1930 och 1940-talen. Detta skedde samtidigt som det växte fram en mer professio-
nell yrkesroll, dekoratörens. I texterna beskrevs ofta skyltfönstret som detaljistens vik-
tigaste reklammedel, butikens ansikte utåt m m. För att hålla detta ansikte så attraktiv
som möjligt fanns flera verktyg att tillgå och rekommendationerna var både rikliga och
detaljrika.

Skyltfönstren delades in i olika typer utifrån vilket syfte man hade med skylt-
ningen. Varu- eller försäljningsfönster hade till huvuduppgift att sälja en eller flera
specifika varor. Attraktionsfönstret gjordes med mer estetiska ambitioner för att affä-
ren skall få ett gott renommé och där inriktade man sig på ett fåtal dyrare artiklar som
lyftes fram. En tredje typ var realisationsfönstret, som användes under en begränsad tid
då affären ville sälja ut tillfälliga partier eller utgående säsongvaror. Till sist nämndes
även det s k fabriksfönstret, eller märkesvarufönstret, där en producent skyltade med
just sina varor hos en butik. Dessa benämningar fanns redan i början av 1920-talet och
återkom sedan under hela perioden med vissa variationer.

Några tendenser till förskjutningar i sättet att se på fönsterskyltningen var tydli-
ga. En tydlig förändring gäller uppfattningar om hur man skulle skylta, antalet varor
eller varuslag som kunde läggas upp respektive blandas i ett fönster. Här skedde en
förskjutning mot en mer nyanserad och tydligare differentierad syn på hur detta kunde
användas för olika syften. Under 1930-talet menade man att alltför stora blandningar
och mängder av varor i fönstren skulle undvikas, men för vissa typer av skyltningar
var detta funktionellt, t ex i samband med realisationer eller i lågprisbutiker. Under
kriget uppmanade man däremot till att skylta med mycket varor för att undvika käns-
lan av att butiken led av varubrist. Användningen av information om priser och kvali-

                                             
492 E Johansson, ”Som vanligt i ’Götet’. Mindre blickfång – mera varor konstaterar pristaga-

re”, Butikskultur 1943:1, s 17.



130

tet var ett ämne som också diskuterades under hela perioden och där åsikterna variera-
de beroende på skyltningens eller varornas karaktär.

En annan tendens är en förskjutning i hur man såg på dekoration i förhållande till
varan. Flera författare ansåg att dekorationen inte fick ta överhanden över varan, utan
låta det som skulle säljas vara i fokus. Även med avseende på användning av dekorati-
va inslag skedde vissa förändringar, men i båda dessa fall skedde också en del nyanse-
ringar. Det fortsatta påpekandet om betydelsen av att låta varan vara i centrum kan
vara ett tecken på att det inte fanns någon klart definierad ståndpunkt vad gäller detta
område.

En tredje tendens gäller samordningen med eller samarbetet med fabrikanternas
reklamkampanjer. Här skedde den tydligaste rörelsen mot en mer positiv eller åtmins-
tone pragmatisk inställning till den s k fabrikantreklamen. Främst påpekades det att det
var lönsamt att utnyttja de kampanjer som pågick och den uppmärksamhet kring de
varor som handlaren själv förde i butiken. Men det växte fram ett större intresse från
producenternas sida att använda skyltfönstren och man erbjöd skyltningshjälp i from
av dekoratörer och material. Det förekom dock diskussioner kring detta hela perioden,
men den senare delens diskussion bör ses i relation till den övriga affärspressens dis-
kussion om samordning och planering av distributionen i stort. Situationen för detalj-
handeln hade också förändrats och det är troligt att detta speglades i diskussionen.

Om man jämför dessa tendenser med annan forskning visar det sig att den svens-
ka fönsterskyltningen har vissa tendenser gemensamma med t ex den tyska. Där har
forskning visat på en betydande användning av skyltfönster i både stora och små buti-
ker redan under 1800-talet. Redan vid slutet av seklet hade fönsterskyltningarna ut-
vecklats från varuexponeringar av lagret, till att bli mer komplexa och artistiskt utfor-
made. En ökad konkurrens inom handeln ledde dessutom till att prislappar i skyltning-
arna fick ett stort genomslag. Professionella dekoratörer och firmor som tillverkade
skyltningstillbehör växte också fram, liksom handböcker och tidskrifter för detaljhan-
delsreklam.493

Även i USA skapades en kommersiell estetik som färgade tidens reklam. En ny
generation av dekoratörer växte fram och lyckades skapa effektiva säljande fönster,
utan sammangyttrade varor och med varan som skulle säljas i fokus. Den amerikanska
historikern William Leach beskriver hur den blandning av konst och varor som man
åstadkom imponerade på europiska dekoratörer och att det i Europa fortfarande var de
mer konstnärligt utformade prestigefönstren som gällde för de stora varuhusen.494 Vad
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som framkommit i den diskussion som fördes i de svenska affärstidskrifterna är att det
fanns olika uppfattningar om hur de olika idealen skulle användas, där de kommersi-
ella motiven oftare överordnades de estetiska eller personliga. Leach menar också att
de strategier som växte fram med den nya generationen av dekoratörer hade som syfte
att skapa begär hos betraktaren att äga de varor som skyltades. Detta begär att äga lyf-
tes även fram i de artiklar som jag granskat. De amerikanska dekoratörerna ville skapa
en längtan efter att äga varorna och använde dramatik, glamour, lyx, sensualitet för att
skapa associationer till händelser och människor och inte till köpande och säljande.
Man skapade drömlika miljöer, som under 1930-talet blev mer utpräglat surrealistiska.
Ett skyltfönster skulle berätta historier, sagor, det skulle sälja drömmar, visioner.
Människor köpte hopp, inte saker.495

Att fönstret skulle väcka lusten att äga en vara kan stå oemotsagt, men det före-
kom ändå en skiftande syn på hur detta skulle gå till och vad det faktiskt var hos skylt-
ningen som väckte denna lust till varan. I Leachs framställning blir denna verksamhet
tydligt inriktad mot det fantasifulla och visionära, och det kanske fanns en tendens i
USA till detta. Den uppfattning jag fått av det svenska materialet kring fönsterskylt-
ning och reklam är snarare att man strävade efter en viss uppstramning av fönster-
skyltningen, bort från det alltför spektakulära och fantasifulla. Även om det fanns es-
tetiska strävanden så låg dessa genom de funktionalistiska stilidealen åt det strama
hållet, snarare än det friare formspråket.

                                             
495 Ibid, s 115ff, 118.
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Del 3

Praktiken – marknadsföringen hos Barnängen och MEA

Utgångspunkten i de tidigare studerade artiklarna om marknadsföring och marknads-
undersökningar var att innehållet var normativt, d v s de tog upp det som uppfattades
som viktigt eller utgjort konkreta problem för aktörer inom affärslivet. De föreslog
eller föreskrev även lösningar som ansågs vara till nytta för dem som följde dem. Ge-
nom att studera hur företag gick till väga i praktiken, kan man fånga in hur dessa nor-
mer efterlevdes.

De företag vars praktik jag studerat är Barnängen och MEA, två företag som be-
fann sig på olika positioner i förhållande till marknaden: Barnängen som producent
och med en marknadsföring som borde varit inriktad på en större geografisk marknad,
MEA ett detaljhandelsföretag med huvudsaklig inriktning på försäljning på en lokal
marknad och därmed en omedelbar kontakt med de köpande kunderna.

I kapitel 5 och 6 behandlar jag Barnängen. Jag börjar med att beskriva försälj-
ningsavdelningens verksamhet inifrån, hur den inre kommunikationen fungerade mel-
lan representanterna för försäljningsdistrikten och ledningen. Efter detta beskriver jag
marknadsundersökningarna som finns i Barnängens arkiv, hur de var utformade, deras
syfte och vilka egenskaper de var inriktade på. I en närmare studie av undersökningar
kommer mer specifika egenskaper hos dessa fram, där framförallt relationen till de
undersökta objekten kom fram. Här framträdde även uppfattningar kring reklamens
möjligheter att påverka konsumtionen både i omedelbar mening och på längre sikt. I
kapitel 6 kommer jag närmare in på några enskilda produkter i sortimentet hos Barn-
ängen som även förekom i undersökningarna. Jag gör här en koppling till reklamen för
dessa produkter för att se hur långt rekommendationer vad avser reklam och sortiment
i undersökningarna följdes. Vad som hände med dessa kopplas både till vad om fram-
kom i marknadsundersökningarna och vad som sades bakom ’kulisserna’.

I kapitlen 7–10 behandlar jag MEA och företagets marknadsföring. Kapitel 7 är
en historisk skildring av företaget och de förändringar hos det som kan kopplas till
ändringar i marknadsföringen. Kapitel 8 och 9 behandlar de olika reklammedlen som
användes och hur de förändrades över tid. Kapitel 8 tar upp annonsering, tryckt reklam
och direktreklam medan kapitel 9 inriktas på användningen av skyltfönstren samt på
hur samordningen mellan reklamformerna kunde se ut.
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Kapitel 10 tar upp olika kundgrupper och hur marknadsföringen mot dessa såg
ut. Även här kommer olika reklammedels samordning för att nå vissa grupper att be-
handlas mer ingående.
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Kapitel 5

Barnängens marknadsundersökningar

Inledning

I diskussionerna om marknadsföringen lades tonvikten på kunskap om marknaden och
hur kartläggningen av marknaden genom marknadsundersökningar skulle göras. Jag
konstaterade några saker, t ex den instrumentella synen på verksamheten, marknads-
undersökningens roll i effektiviseringen av distributionen, men också att det fanns en
strävan att ringa in de konsumentgrupper som kunde utgöra de mest sannolika köparna
av företagets produkter. Marknadsundersökningarna kunde enligt det synsättet ligga
till grund för beslut om produktionens inriktning vad avser sortiment, kvalitet och vo-
lym, vilka grupper av konsumenter som skulle bearbetas och andra mer direkta åtgär-
der.

Jag fann också en diskussion som rörde frågor kring den inre organisationen, där
försäljningsorganisationen stod i fokus. Den inre försäljningsstatistiken och utarbetan-
de av försäljningskvoter som försäljningsrepresentanterna skulle följa i sitt arbete inom
sina respektive försäljningsdistrikt var några företeelser som togs upp. Även om denna
verksamhet inte behandlades så ingående av mig här, har den ändå visat sig ha bety-
delse för hur en alternativ tolkning av Barnängens handlande när det gäller utformning
av produktsortimentet.

Ett sätt att se kopplingarna mellan norm och praktik har varit att studera mark-
nadsundersökningarnas utförande och syfte, samt förändringar i utbudet och reklamut-
formning för de produkter som marknadsundersökningarna gällde. Utförandet och
syftena kan visa om man följde de tekniska anvisningarna och rekommendationerna
för undersökningar som angavs i texterna. Ytterligare en fråga berör hur marknadsun-
dersökningarnas resultat användes. Om produktutbudet och reklamen ses som resultat
av de beslut man fattar utifrån marknadsundersökningen och den kunskap den för-
medlar, kan de också ses som resultat av normer för hur marknadsföringen skall bedri-
vas. Denna kedja av relationer är en del av en övergripande uppfattning som normera-
des av de författare som figurerar i materialet: marknadsundersökningar skulle ligga
till grund för de beslut man fattade inom företaget vad gäller produktutveckling, intro-
duktion av nya varor, sortimentsförändringar och andra beslut som rörde relationen till
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slutkonsumenten. Detta beteende betraktades dessutom som rationellt och nödvändigt
om företaget ville överleva. Om det däremot var så att produktutbud och reklam visar
på andra tendenser måste denna kedja avvisas och en annan norm måste antas ha styrt
beslutet. Marknadsundersökningarna legitimerades av att de fungerade som en länk i
denna påstådda kedja, men beslutets egentliga orsak ligger i så fall utanför kedjan.

Underlag och källvärdering
För att studera en del av den praktiska sidan av marknadsföringen har jag använt
marknadsundersökningar, prislistor och reklammaterial som finns bevarade i Barnäng-
ens arkiv på Stockholms Företagsminnen.

Antalet undersökningar som jag funnit i Barnänges arkiv hos Föreningen Stock-
holms företagsminnen, var 52 stycken. Bland dessa finns flera olika sorters marknads-
undersökningar och de täcker en längre tidsperiod. Här finns undersökningar utförda
av fristående marknadsundersökningsföretag, t ex IMU, där hela marknaden för en
produkttyp kartlades, oavsett fabrikat. Undersökningarna kunde beställas från det un-
dersökande företaget av de producenter som var intresserade av att se hela marknaden
för en produkt och hur det egna märket låg till på marknaden i förhållande till konkur-
renternas produkter. Det finns också undersökningar eller rapporter rörande enbart
Barnängens egna produkter. Dessa undersökningar var av typen namnprövningar eller
förpackningsprövningar. En del konsultuppdrag var rena skrivbordsprodukter, där
konsulterna tänkte ut lösningar och upplägg för kampanjer. I och med att det finns ett
skiftande utbud av undersökningar, ges tillfälle att studera flera typer inom ramen för
ett och samma företag.

En begränsning på bekostnad av variationen av undersökningstyper är att det blir
få undersökningar av de respektive typerna. Detta försvårar analysen av förändring
över tid, eftersom de undersökningar som kan belysa detta är få till antalet.

En annan nackdel är att undersökningarna endast finns för åren 1944–1965 och
inte för den tidigare delen av den förut undersökta perioden. Enligt Kaiser förekom det
undersökningar kring kemisk-tekniska produkter, utförda av IMU från 1935, men ing-
en av dessa rörde Barnängens produkter.496 Barnängens marknadsundersökningar har
dessutom en något ojämn fördelning på åren 1944–48, 1955–60 och 1963–65. Detta
försvårar en kontinuerlig studie och leder närmast över till en studie av tre tidsperio-
der. Skall jag dessutom hålla mig inom den tidigare tidsperioden borde de undersök-
ningar som finns åren 1963–1965 utelämnas. Jag har valt att ta med dem för att där
finns flera intressanta drag som förtjänar att uppmärksammas. Å ena sidan skulle den-
na fördelning tyda på att även om marknadsundersökningar som metod diskuterades

                                             
496 Kaiser, Svenska marknadsundersökningar, s 18.
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tidigt så var det hos Barnängen något som tillämpades något senare. Å andra sidan vet
jag inte om det funnits andra undersökningar som inte finns i arkivet hos Företagsmin-
nen. Denna ovisshet hindrar mig trots allt inte från att använda de undersökningar som
finns på ett empiriskt kreativt sätt.

Vad kan man få veta genom att studera Barnängens marknadsundersökningar?
Till att börja med finns ett antal punkter där kopplingen mellan normerna, som vi har
kunnat studera dem i artikelmaterialet, och praktiken som den visar sig i materialet
från Barnängen är klart framträdande. Vilka personer som var inblandade ger en upp-
fattning om de direkta förbindelserna mellan texterna och praktiken. Vilka produkter
som undersöktes säger också något om vilket intressefokus man hade. Vad avser själva
utförandet visar syftet, variabler, metoder och andra tekniska inslag som felsökning
vad som tillämpades mer konkret av det som angavs i texterna. Även hur rekommen-
dationerna i marknadsundersökningarna såg ut och hur de följdes upp i praktiken visar
efterlevnaden av normer.

Den inre organisationen och dess kommunikation och beslut har jag försökt skaf-
fa mig en uppfattning om genom ett material som heter Underlag för (försäljningsav-

delningens) årsberättelser, en samling volymer som från 1941 och framåt årsvis tar
upp rapporter, protokoll från olika representantkonferenser eller sammanträden, beslut
om utgående varor, nya varor, försäljningsstatistik, reklamstatistik m m. Av protokol-
len har det gått att se vilka synpunkter på produkter som förekom, och dessa synpunk-
ter kom både från representanterna, återförsäljarna och konsumenterna. Här finns ock-
så en mängd cirkulärbrev till representanterna för de olika försäljningsdistrikten, där
man kan se vilka beslut rörande produkter tagna vid sammanträden som fördes vidare i
praktiken. Representanterna blev även informerade om särskilda kampanjer och an-
nonsering för vissa produkter genom cirkulären. Det här materialet är omfattande och
jag har främst fokuserat på vad som sades och gjordes kring produkterna Camé och
Shantung som redovisas i undersökningen i kapitel 6, men utöver detta har de gene-
rella dragen i materialet lyfts fram för att ge en bild av ett inre informationssystem.
Reklammaterialet består av broschyrer och veckopressannonser där produkterna Camé
och Shantung visades upp.

Tidigare forskning kring Barnängen
Barnängens marknadsundersökningar har tidigare varit föremål för undersökning i två
studentuppsatser vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms universitet. I
en av dessa gjordes en genomgång av samtliga undersökningar för att se om det sked-
de någon förändring i hur marknaden delades in, d v s hur de var genomförda för ett
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specifikt ändamål.497 I en annan uppsats användes enbart en undersökning i för att se
hur marknaden för shampo såg ut.498 Professorn i ekonomisk historia, Johan Söderberg
har på ett liknande sätt använt Barnängens undersökningar för att studera marknaden
för olika kosmetiska produkter.499 I de två senare sammanhangen har marknadsunder-
sökningarna använts för att beskriva en marknad, snarare än hur de använts eller varit
utformade. Jag intresserar för hur undersökningarna användes och hur de förändrades i
sitt utförande över tid. Jag gör dessutom en koppling till textmaterialet och utvidgar
därmed analysen till även detta fält.

Förutom dessa texter finns det några kortare historiska beskrivningar av Bar-
nängen. En jubileumsskrift från 1943 ger en del underlag för hur den tidiga verksam-
heten hos Barnängen såg ut. Krister Aronsson ger i en artikel en historiska genomgång
av företaget som till stor del utgår från jubileumsskriften, men går ända fram till 1990-
talet då tillverkningen lämnade landet. Med utgångspunkt från dessa ger jag en kortare
historik över Barnängen.

Bläck, eau de cologne och tvål – en kort historik över Barnängen
Barnängen blev namnet på det företag som under några år på 1860-talet växte fram ur
kamrer J F Ögrens och Arvid Sjöbergs tillverkning av skriv- och kopiebläck i Jönkö-
ping. Kompanjonskapet dem emellan upplöstes och Ögren flyttade 1868 till Stock-
holm där han tillsammans med Johan Wilhelm Holmström startade en firma i hyrda
lokaler på Tottieska Malmgården på Södermalm. Där startade man tillverkning av
bläck, blanksvärta och eau de cologne.500 Man antog namnet Barnängens Tekniska Fa-
brik och vidgade 1873 verksamheten med tillverkning av tvål. På 1890-talet gav man
sig även ut i Europa med det kända märket Vademecum. Under 1910- och 1920-talet
skedde sammanslagningar med andra företag, bl a AB Eneroth & Co, Fabriken Tom-
ten i Göteborg och Liljeholmens stearinfabrik. År 1929 bildades AB Kema som ett
konsortium, med Barnängen som huvudföretag, för att samla alla enskilda företagen.
Året efter flyttade verksamheten till Lars Monténs tidigare såpfabrik i Alvik.501 Där

                                             
497 Kalle Månsson, En undersökning av Barnängens marknadsundersökningar från 1940-talet

och framåt – från en grå massa till en brokig skara, FK-uppsats, ht 1999 ekonomisk-
historiska institutionen, Stockholms universitet.

498 Folke Hasselmark, Kunskap en överskattad kraft? En uppsats om marknadskunskapens
inverkan på annonsering, FK-uppsats vt 2000, ekonomisk-historiska institutionen, Stock-
holms universitet.

499 Johan Söderberg, Röda läppar och shinglat hår. Konsumtionen av kosmetika i Sverige
1900-1960, Stockholm 2001, s 159–165.

500 Det började med bläck, Utgiven 1943 med anledning av Barnängens 75-åriga verksamhet,
Stockholm 1943, s 29ff.

501 Ibid, s 44f.
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kom verksamheten att bli kvar till 1987 då man flyttade tillverkningen till Ekerö.502

Tyska Henkel förvärvade 1992 Nobels konsumentvarudivision i vilken Barnängen
ingick och 1997 beslutade man att lägga ned tillverkningen på Ekerö och flytta den till
Tyskland.503 Idag finns några av Barnängens produkter kvar hos Scharzkopf &Henkel,
bl a Vademecum och Barnängens barntvål.504

I grova drag startade verksamheten med tillverkningen inriktad på bläck, men
1873 började de kända Barnängens tvålar att tillverkas och 1874 omfattade tillverk-
ningen 115 olika tvålar och sammanlagt 350 artiklar.505 År 1877 innefattade sortimen-
tet 750 olika artiklar och fram till slutet på 1890-talet ökade sortimentet till flera tusen
artiklar.506 Man intresserade sig för förpackningens betydelse som säljande faktor un-
der 1890-talets slut, och satsade på elegans och stil med utarbetade förpackningar och
motiv, men övergick på 1900-talet till mer diskreta och stilenliga motiv.507

Redan från början använde Barnängen riksannonser. Enligt en källa skulle Bar-
nängen 1873 ha varit Sveriges första riksannonsör i Ny illustrerad tidning.508 De tidi-
gaste annonserna var rena namnannonser, men 1874 började man använda sortiments-
annonser som visade upp delar av sortimentet.509 Som ett led i striden mot illojal kon-
kurrens och konkurrenternas utnyttjande av likheten med Barnängens produkter, inre-
gistrerade Barnängen varumärket med den sittande björnen med morteln och mortel-
stöten den 2 januari 1885, vid den nyöppnade Kungliga Patentbyrån.510

Kortfattat kan man utifrån detta säga att Barnängens verksamhet redan tidigt in-
nefattade aktiv marknadsföring, där annonser, varumärken och förpackningar utgjorde
viktiga delar. Även sortimentets snabba expansion och ett tidigt agerande på utländska
marknader med märkesprodukter tyder på en utåtriktad marknadsaktivitet, känneteck-
nad av förnyelse och expansion. En stor del av sortimentet innehöll toalett- och hygi-
enartiklar och det finns en klar koppling till konsumentvaror som är starkt förknippade
med framväxten av det moderna svenska samhället. Det rörde sig både om kontrover-
siella produkter som kosmetik och moderniserande hushållsprodukter som skurmedel
och tandkräm. Att studera Barnängen ger därför inte bara en bild av ett företags mark-

                                             
502 Krister Aronsson, ”Barnängens Tvål. En 125-årig industriproduktion försvinner ur landet”,

i Daedalus, 1998, s 186.
503 Ibid, s 184ff.
504 Se avdelningen för hygienartiklar i en välsorterad livsmedelsbutik.
505 Det började med bläck, s 48f
506 Ibid, s 49–53.
507 Ibid, s 54ff.
508 FSF, Barnängens arkiv, F 8 A:8
509 Det började med bläck, s 57.
510 Ibid, s 61.
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nadsföring, utan även en viktig aspekt på hur ett modernt konsumtionssamhälle växte
fram.

Försäljningsavdelningens arbete – den interna kommunikationen

Från år 1941 och framåt finns det en särskild samling volymer med underlag för för-
säljningsavdelningens årsberättelser. I dessa har det gått att se hur det successivt bygg-
des upp en systematisk bearbetning av information och inre kommunikation kring för-
säljningen av Barnängens olika produkter. Det rör sig både om information från för-
säljningen inom de olika distrikten som redovisas i siffror och om information kring
produkterna som sändes ut till försäljningsdistriktens representanter genom cirkulär-
brev. Där finns information kring enskilda artiklar, vilka artiklar som tillkom eller ut-
gick ur sortimentet, försäljningsresultat, information om kampanjer, demonstrationer
samt allmänna problem med produkterna.

I volymen från 1943 finns en avdelning med rubriken ”Försäljningsproblem
1941–1943”, där en person som skulle sluta gav sina synpunkter på försäljningsavdel-
ningens verksamhet. Han gav även synpunkter på varusortimentet, vilket han delade in
i två grupper: de ekonomiskt bärande och de rena serviceartiklarna av mindre ekono-
misk betydelse. Även om de sista hade minskats i antal krävde de också uppmärksam-
het genom reklam, menade han. Man borde därför granska dessa och se om de höll
samma klass som de konkurrerande produkterna, och om så var fallet, genomföra
marknadsundersökningar för att finna avsättningsmöjligheterna. Därefter skulle beslut
fattas om de skall kvarstå i sortimentet och om man genom reklam eller förpacknings-
förändringar skulle öka försäljningen så att den blev ekonomiskt intressant.511 Detta
uttalande bildade, kan man säga, ett förslag till hur försäljningsavdelningen skulle ar-
beta. En artikel som gick dåligt på marknaden skulle inte avföras från produktutbudet
utan vidare, utan ges en möjlighet att genom reklam och andra åtgärder lyftas fram.
Som underlag för dessa åtgärder skulle de fakta ligga som en marknadsundersökning
kunde ge, menade författaren slutligen. Innebörden är bekant från den tidigare genom-
gången av textmaterialet.

I en följande skrivelse kommenterade man krigets inverkan på försäljningen, vil-
ken försvårats av produktionens problem med råvarubrist som gjort att den inte kunnat
producera det som krävts. Försäljningssidan väntades få liknande problem med att
distribuera och sälja när krigsslutet kom. Författaren beskrev att man borde upprätta en
särskild statistikavdelning som skulle ha till uppgift att studera försäljningsresultaten,

                                             
511 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:6, del 1, s 38, pm 1, Försäljningsproblem vid årskiftet
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revision, upprätta försäljningskvoter m m. Statistikavdelningen skulle sedan rapportera
till försäljningsavdelningen med den avsikten att uppgifter om försäljningen samt
”påpekanden och impulser” skulle leda till åtgärder. En nedåtgående tendens i försälj-
ningen av en produkt skulle mötas med mer reklam eller intensifierat representantar-
bete. Här föreslog författaren inrättandet av en särskild avdelning – ”i brist på svenskt
namn tills vidare kallad ’sales-promotionavdelningen’” – vilken till sin karaktär skulle
vara positivt säljningsbefordrande. Chefen för denna avdelning skulle ha till uppgift att
effektivisera representanternas arbete med provkollektioner, hålla med försäljningsar-
gument som kunde vidarebefordras till representanter och reklamavdelning. Man
skulle också undersöka och följa konkurrenternas artiklar, deras kvalitet, förpackning,
rabatter, försäljningsmetoder, reklam och argument. Det handlade också om att planera
skyltningskampanjer, demonstrationer och utställningar. Författaren avslutade med att
påpeka att ”[v]ärdet av en samordning av dylika försäljningsfrämjande faktorer behö-
ver icke närmare diskuteras”.512 Även här finns det klart uttryckt en innebörd som lig-
ger i linje med vad som skrevs i artiklarna, men här betonades mer hur den inre kom-
munikationen, med hjälp av försäljningsstatistiken skulle vara vägledande för åtgär-
derna. Reklamen spelade även här rollen som det medel som kunde vända en nedåtgå-
ende trend i försäljningen.

I volymerna för de följande åren går det att se hur idéerna från denna senare skri-
velse omsätts i avdelningens verksamhet. T ex gick information om förestående kam-
panjer på speciella orter ut via cirkulärbrev till de representanter som berördes. Om det
gällde en speciell varas annonsering i veckor och dagspress gick informationen till
samtliga representanter. I vissa fall förekom information om flera varors annonsering
under en månad i ett och samma cirkulär.513 Information om genomförda marknadsun-
dersökningar och uppgifter ur dessa förekom inte så ofta under de första åren. Den
tidigaste jag funnit är från 1946, men det kan ha funnits uppgifter rörande de tidigare
också. Däremot är det inte systematiskt redovisat i volymerna förrän från 1955 och
framåt att marknadsundersökningar genomförts.514 Ibland förekommer information om
resultat och slutsatser från dessa515, men även här har det varit svårt att upptäcka hur
ofta dessa uppgifter renodlades och förmedlades i cirkulären till representanterna. Det
kan ju ha varit underförstått att alla representanter själva skulle ta del av de undersök-
ningar som genomfördes.

                                             
512 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:6, del 1, s 38, pm 2, Försäljningsproblem hösten 1943.
513 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:9, pärm 1, handling om kampanj för Tomte Puts i Göteborg;
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515 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:27, del 4, cirkulärbrev nr B/34 om undersökning för Glimt

inför en höstkampanj.
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En systematisk redovisning av försäljningsstatistik finns med fr o m 1950, då
man första gången i dessa volymer redovisade uppgifter för försäljning och reklam,
gjorde egna analyser av marknaden med uppgifter om minskningar och ökningar, sor-
timentsanalyser och förslag till åtgärder. Försäljningen redovisas månadsvis, produkt-
vis, distriktsvis och i totala siffror för året och landet.516 Denna typ av uppgifter före-
kommer sedan med viss kontinuitet i genomförandet under de kommande åren jag un-
dersökt. Detta visar att man upprättat en inre informationsverksamhet för att bedöma
händelserna på marknaden. Indelningen av statistiken i distrikt låg också till grund för
bedömningar av de enskilda representanternas prestationer och det blev även vanligt
med försäljningstävlingar kring enskilda produkter. Målförsäljning var ett begrepp
som nämndes i ett cirkulär från 1954. Genom att upprätta en målsättning för en viss
artikel eller artikelgrupp utifrån tidigare försäljningsresultat, skulle planeringen av för-
säljningen underlättas och det skulle gå att snabbare upptäcka om det förekom vikande
resultat på någon artikel så att åtgärder kunde sättas in.517 Denna typ av system innebar
att man byggde in informationsflödena i den dagliga verksamheten och tvingade för-
säljarna att vara mer observanta på vad som skedde inom det egna distriktet.

Marknadsundersökningar – den externa informationen: Aktörer, utföran-
de och innehåll

I det här avsnittet tar jag först upp vilka personer som förekom i undersökningar, vad
de hade för bakgrund och utbildning. Även om vilka företag som anlitades granskas
liksom om det var interna utredningar som användes. Hur marknadsundersökningarna
var gjorda studeras utifrån vilka produkter som undersöktes, vilka mål och syften som
angavs för undersökningar, samt vilka variabler som studerades. Frågor kring metod
och teknik berör urvalsmetoder och felberäkningar, samt mer övergripande hur under-
sökningarna fördelades på kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Dessa frågor
kopplas till vad som stod i texterna i den tidigare studien vad gäller undersökningarnas
genomförande. Avslutningsvis har jag gjort en genomgång av marknadsundersökning-
arnas innehåll för att se vad som sades i dessa om påverkan eller anpassning till kon-
sumenterna.

Aktörer i undersökningarna
Texterna förmedlade normer om vilka åtgärder som ansågs bra för enskilda företag
eller hela ekonomin att vidta. Personerna som skrev texterna var i vissa fall samtidigt
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också utövarna av den praktik som normerna förespråkade och genom detta kan man
finna direkta kopplingar mellan norm och handling. Via deras uppdrag kunde de ge-
nomföra dessa åtgärder och genom detta överfördes normerna till praktik. Författarna
bestod till stor del av personer med koppling till forskning och undervisning inom äm-
nen som distributionsekonomi och marknadsföring, personer som var verksamma på
reklambyråer eller reklamavdelningar på företag, marknadsundersökare och konsulter.
Genom att flera av författarna även var verksamma inom de områden som de skrev om
finns det kopplingar av det slag som är betydelsefulla för överföringen av normer till
praktiken. Enligt den tidigare skissade modellen är det via aktörer som textförfattare
och marknadsförare som normerna, ideologin omsätts i praktik. När textförfattare och
marknadsförare utgörs av en och samma person blir kopplingen omedelbar och uppen-
bar. De personer som förekom i marknadsundersökningarna visar om det fanns direkta
kopplingarna mellan textmaterialets normer och uppfattningar kring marknadsunder-
sökningarna och det genomförda arbetet.
I mitt fall har det inte varit svårt att studera kopplingen mellan tanken och det genom-
förda. I undersökningarna fanns det antingen en namnunderskrift av de som var ansva-
riga för undersökningen eller också en uppräkning av de som hade medverkat i under-
sökningen som rådgivare eller med att bearbeta resultaten. Några av dessa aktörer vi-
sade sig även vara författare till artiklar i de tidskrifter och handböcker jag undersökt.
Vilka var det då som skrev om marknadsundersökningar och samtidigt ägnade sig åt
denna verksamhet? Tabell 1 visar dessa personers namn och jag har även angivit om
de författat några artiklar eller texter.

Några av de personer som medverkade i undersökningarna förekom också i de
artiklar och handböcker som jag tidigare behandlat. Samtliga utom Lillemor Hagelberg
var män, så könsfördelningen var helt klart skev. Könsfördelningen är dessutom an-
märkningsvärd ur ett internationellt perspektiv. I USA fanns t ex en tydligare oriente-
ring mot att kvinnor arbetade inom marknadsföringen redan under 1920-talet. Mary
Ellen Zuckerman och Mary L Carsky har lyft fram bidrag från kvinnliga teoretiker
inom den tidiga marknadsföringen i USA, och pekar bl a på utvecklingen av home
economics – hushållsekonomi – som en särskild disciplin som växte fram. De menar
att det var kvinnornas perspektiv på konsumentens behov och önskningar som ledde in
flera kvinnor på området reklam och marknadsföring.518
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Tabell 1. Personer som medverkade i eller utförde marknadsundersökningar för Barnängen under
perioden 1944–1965. Kommentar: antal fall av medverkan samt personernas antal publikationer. An-
talet undersökningar var 52, antalet personer 16 och antalet medverkningar var 59.

Namn Antal artiklar och övriga texter Medverkan i antal
undersökningar

Sven Carlsson 1
H Backelin 1
Göran Huss En bok i organisationslära 1
Lars Nilsson 1
Linder 1
E Larsson 1
Göran Åkesson 1
Elof Ahlbeck 2
Gunnar Berggren 2
Lillemor Hagelberg 2
Börje Lindberg Artiklar i Affärsekonomi. 2
Olle Zandrén 3
Gerhard Törnqvist Flera artiklar i Affärsekonomi. Flera handböcker och andra texter om

distributionsekonomi 5
Heinz Bergman 6
Axel Åström Två böcker 6
Lennart Flink Artiklar i Affärsekonomi och Den svenska marknaden. Handböcker i

marknadsundersökning, försäljning och reklam. 24

Källa: FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B 1 A:27, del IV, B 1
A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1, och F 5:2. Sökning på författarna i Libris har givit
publikationerna.

Av tabell 1 framgår att i mer än en tredjedel av de totalt 52 genomförda undersökning-
arna var artikel eller handboksförfattare inblandade. En enda person – Lennart Flink –
medverkade i närmare hälften av marknadsundersökningarna, och innehade mer än en
tredjedel av antalet medverkningar.

De som både medverkade i marknadsundersökningar och skrev texter kring
marknadsföring och marknadsundersökningar var Börje Lindberg, Lennart Flink och
Gerhard Törnqvist. Axel Åström och Göran Huss finns det några texter av, men dessa
texter har inte direkt anknytning till ämnet marknadsundersökning. Göran Huss skrev
en bok i organisationslära tillsammans med Gösta Melander 1968, och Axel Åström
skrev om skuldebrevslagen 1936 samt medverkade i en utredning 1943.519 Törnqvist,
som också var den flitigaste skribenten i Affärsekonomi, stod angiven som övervakare
av det vetenskapliga innehållet i några av undersökningarna.

Ett problem med att redogöra för vad de medverkande hade för bakgrund är att
jag endast har fått fram ordentliga uppgifter om Ahlbäck, Flink, Lindberg och
Törnqvist.

                                             
519 Axel Åström, Ett och annat om skuldebrevslagen, Stockholm 1936 , Betänkande med för-

slag till lag om redovisningsmedel mm, Stockholm 1943, Göran Huss och Gösta Melander,
Organisationslära, 1968.
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En av de som samtidigt skrev om marknadsundersökningar och medverkade i
flest av de som finns hos Barnängen, var Lennart Flink. Han återfinns i 24 stycken av
marknadsundersökningarna. Flink blev chef för Marknadsanalys 1947, och var senare
innehavare av Marknadskonsult Flink & Co från 1952, AB Intervjucenter från 1953,
Swedish Motivation Research AB från 1958 samt av Marknadskonsult AB från
1961.520 Både engagemanget i Intervjucenter och Swedish Motivation Research tyder
på att han var insatt även i dessa områden av undersökningsteknik.

Börje Lindberg medverkade i två undersökningar hos Barnängen. Han tog exa-
men vid Handelshögskolan 1935 och anställdes vid Affärsekonomiska forskningsin-
stitutet samma år. Han arbetade vidare för Ervaco och IMU 1937 och hade en egen
firma, Lindberg & Neuman, åren 1947–1954 samt var verkställande direktör i AB
Marknadsbyrån från 1947. Lindberg verkade i egen regi som AB Säljkonsult Börje
Lindberg från 1954. Han var även sakkunnig i utredningar och ordförande i olika or-
ganisationer kring försäljning eller konsultverksamhet.521 Av de texter som Lindberg
skrivit har jag funnit två stycken om reklamprövning och metoder för att mäta effekten
av reklam. I Metoder för reklamprövning från 1940 utgick han från i huvudsak den
amerikanska forskningen och verksamheten inom området. I den några år senare ut-
givna, Hur läser folk annonser, från 1945 tog han åter upp metoder för reklampröv-
ning, men också läsvärdesundersökningar. I båda dessa är det reklamprövningen som
är i fokus, men här finns metoder för minnesundersökningar för bl a varumärken, d v s
företeelser som också användes i marknadsundersökningar. En tredje skrift av Lind-
berg innehöll ett antal övningar för försäljare inom pappershandel.522 Vid sidan av des-
sa texter skrev Lindberg artiklar i både Den svenska marknaden och Affärsekonomi. I
Industria skrev han en artikel om marknadsundersökningen som han där kallade
”distributionens radar”.523

Den tredje personen som medverkade i marknadsundersökningar och samtidigt
var en flitig skribent var Gerhard Törnqvist. Han var visserligen bara, som det be-
skrevs, vetenskapligt rådgivande men det visar ändå på ett betydande inflytande. Även
andra personer hade denna mer rådgivande funktion, t ex IMU:s statistiker Gunnar
Berggren som deltog i undersökningars uppläggning.524

Vilka förekom ofta i marknadsundersökningarna, men var inte verksamma som
skribenter. Två personer återfinns här, Axel Åström och Heinz Bergman som medver-

                                             
520 Vem är Vem. Stor-Stockholm.
521 Vem är Vem. Stor-Stockholm.
522 Börje Lindberg, Situationsspel som underlag för utbildning av försäljare i pappershandeln,

Stockholm 1955.
523 Börje Lindberg, ”Marknadsundersökningen – distributionens radar”, Industria 1947: 9.
524 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, IMUs minnesbarometer, samt ”Vademecum” maj månad

1948, IMU:s minnesbarometer, ”Shantung” februari månad 1948.
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kade i vardera sex undersökningar. Axel Åström var chef för IMU på trettiotalet och
författade en av företagets tidigaste rapporter, för AGA-spisen år 1935.525 Kring Berg-
man har jag inte lyckats få fram några uppgifter och han anges inte ha någon speciell
titel i undersökningarna. De övriga personerna som medverkade men inte ägnade sig
år att skriva har också varit svåra att hitta uppgifter för. Elof Ahlbäck hade examen
från Bröderna Påhlmans Handelsinstitut 1938 och studerade vid Handelshögskolan i
Stockholm åren 1946–49. Han hade redan 1944 varit anställd vid IMU.526

Vad som ändå är anmärkningsvärt är hur ett relativt litet antal personer kunde ha
ett inflytande av det här slaget. Flink liksom Törnqvist var båda inflytelserika som
skribenter, Törnqvist även verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i
Stockholm. Flink och Lindeberg hade egna eller var verksamma i företag med inrikt-
ning på marknadsundersökningar. Deras medverkan och den omfattning den hade, ut-
gör en stark koppling mellan de två leden teori/norm och praktik/genomförande.

De undersökande företagen
Förutom personerna som var inblandade har det framgått av marknadsundersökningar-
na vilka företag som genomfört dessa. Även här framkommer ett drag där ett fåtal ak-
törer utövar ett betydande inflytande på praktiken. Detta innebär ju också att man kan
förvänta sig en viss genomgående standard på de undersökningar som genomfördes.
D v s, om ett fåtal företag med samma metoder och praxis genomförde många under-
sökningar, innebar detta också att denna praxis fick ett stort genomslag p g a denna
ensidighet i utbudet. Inte för att de var allmänt vedertagna metoder.

Tabell 2. Namn och förekomst på företag som utfört marknadsundersökningarna för Barnängen under
perioden 1944–1965. Kommentar: totalt 52 genomförda undersökningar finns i arkivet.

Undersökande företag

19
44

19
45

19
46

19
48

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
62

19
63

19
65

In
g

et
 å

r

A
n

ta
l u

n
-

d
er

sö
k-

n
in

g
ar

ECO-annonsbyrå 1 1
Butiksindex 2 2
Huss Annonsbyrå 2 2
Ulrich & Parrild reklambureau
a/s, Köpenhamn 1 1 2

IMU AB 2 2 6 3 1 1 1 16
Marknadskonsult 5 5 6 7 4 1 1 29
Totalt 2 2 6 3 5 7 7 7 5 1 1 1 4 1 52

Källa: FSF, Barnängens arkiv, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B
1 A:27, del IV, B 1 A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1, och F 5:2.

                                             
525 Kaiser, Svenska marknadsundersökningar, s 18.
526 Vem är Vem. Stor-Stockholm, Stockholm 1962.
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Av tabell 2 framgår att de företag som utförde undersökningarna för Barnängen i hu-
vudsak var IMU och Flinks företag Marknadskonsult (i undersökningarna har det en-
bart stått Marknadskonsult, Lennart Flink AB eller enbart Marknadskonsult. De mer
exakta angivna namnen här ovan verkar vara varianter av detta namn). IMU hade ge-
nomfört 16 undersökningar och Marknadskonsult 29 stycken. IMU:s undersökningar
hör främst till 1940-talet medan Marknadskonsults undersökningar genomfördes under
senare hälften av 1950-talet. En undersökning från IMU fanns med även på 1950-talet,
en undersökning av marknaden för shampo.527 I två sammanhang var Huss Annonsbyrå
inblandad, med då rörde det sig om skrivbordsprodukter där olika lösningar på mark-
nadsföringsproblem reddes ut. Det var tydligen Göran Huss´ annonsbyrå, men han
medverkade endast i den ena av undersökningarna, där både hans och Lillemor Hagel-
bergs underskrifter finns med. Den andra hade Hagelberg skrivit under ensam. Den
danska reklambyrån Ulrich & Parrild genomförde dels en undersökning kring vilket
reklammedia man skulle använda för att lansera produkten, dels en undersökning för
själva produkten, ett gödningsmedel för krukväxter vid namn Substral. Butiksindex var
ett företag som specialiserat sig på undersökningar av varuinnehav i butikerna. En en-
staka undersökning var genomförd av ECO-annonsbyrå.

Det intressanta här är ju hur Lennart Flinks Marknadskonsult som stod för 29 av
de genomförda undersökningarna, och att Flink själv medverkade i 24 stycken av des-
sa. Att det var så få företag och individer som var inblandade verkar tyda på ett ganska
litet utrymme för företag av det slaget att agera. Vid krigsslutet 1945 fanns det endast
tre kommersiella undersökningsinstitut i Sverige, Gallup, IMU och Telegrambyråns
Marknadsavdelning.528 Av dessa var det IMU som förekom i Barnängens undersök-
ningar. Jag skulle vilka påstå att de var en stark specialisering som rådde. Att det dess-
utom var IMU:s olika undersökningar som främst förekom i marknadsundersökningar
hos Barnängen från 1940-talet, medan Marknadskonsult förekom främst under 1950-
talet, tyder också på det.

Skillnaden mellan undersökningarna med ursprung i olika företag var främst att
IMU:s undersökningar inbegrep hela marknaden för en produkttyp, där samtliga mär-
ken på marknaden undersöktes. Dessa undersökningar gav en helhetsbild av markna-
den, men visade inte det egna företagets produkt så detaljerat som kanske varit önsk-
värt för en producent. Om produkten hade liten marknadsandel var risken stor att den
inte kom med i sammanställningen av resultaten. Marknadskonsults undersökningar
var däremot till största delen inriktade på Barnängens egna märken. Dessa undersök-

                                             
527 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Capillo, sammanställning av uppgifter beträffande markna-

den för shamponeringsmedel.
528 Kaiser, Svenska Marknadsundersökningar, s 13.
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ningar var mer specialdesignade och därmed specifika för Barnängens produkter och
konsumenter. Samtliga undersökningar var alltså gjorda av utomstående företag och
utfördes alltså inte vid någon egen avdelning inom Barnängen.

Vilka produkter undersöktes?
De marknadsundersökningar som finns i Barnängens arkiv är av olika slag och utförda
för olika produkter. Det är produkter av kemisk-tekniskt slag som skurmedel, bloms-
tergödning, och hygienartiklar som tvål och tandkräm, samt kosmetiska produkter som
parfym, handkräm och läppstift. I många av undersökningarna behandlades flera av
dessa produkter samtidigt. Därför finns det fler undersökta produkter än vad det totala
antalet undersökningar uppgår till. En del av produkterna existerade redan som pro-
dukter i marknaden, men det fanns också några fall där man testade en kommande var-
as olika möjligheter på marknaden, t ex undersökte hur produktnamnet eller andra as-
pekter som t ex förpackning togs emot av de tillfrågade konsumenterna.

Tabell 3. Produkttyper som förekom i Barnängens marknadsundersökningar 1944–1965. Kommentar:
flera produkter kunde undersökas samtidigt, vilket ger fler undersökta produkter än undersökningar.
Uppgift om år saknas för en undersökning.

År

Produkt

19
44

19
45

19
46

19
48

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
62

19
63

19
65

U å Totalt
antal
av pro-
dukt

Badrumsserie 1 1
Diskmedel 1 1
Handkräm 1 1
Hempermanent 1 1
Herrserie 1 1

Luktborttagare 1 1
Läppstift 1 1
Parfym 1 1
Puder 1 1
Shampo 1 1
Skönhetsserie 1 1

Tidning 1 1
Transpirationsmedel 1 1
Putsmedel 1 2 3
Skurpulver 1 1 1 3
Blomstergödning 1 1 1 1 4
Munvatten 1 4 4 1 10

Tandkräm 2 2 4 4 1 13
Fönsterputs 1 4 4 4 1 14
Tvål 1 2 1 4 4 4 4 1 21
Totalt antal pro-
dukter 2 2 5 3 5 11 19 19 7 1 1 1 4 1 81

Källa: FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B 1 A:27, del IV, B 1
A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1, F 5:2.
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I tabell 3 kan man se några tydliga drag. De tidigaste marknadsundersökningarna var
inriktade på putsmedel och skurpulver, medan hygienprodukter som tvål, tandkräm
och munvatten kom bli ett större inslag under den andra halvan av 1950-talet. De van-
ligaste produkterna som undersöktes var också tvål, tandkräm, munvatten och fönster-
puts vilka förekom tillsammans i flera undersökningarna av hemindextypen. Att dessa
var så rikligt företrädda från 1955 och framåt, är i och för sig intressant. Dessutom
undersöktes de genom hemindexmetoden en gång i kvartalet, varför det producerades
4 undersökningar av samma produkt/er på ett år. Det är anmärkningsvärt att det fanns
ett så stort intresse för dessa produkter vid den tiden. Man måste också ställa sig frågan
vad som kan tänkas förbinda fönsterputsmedel med de övriga artiklarna som ju var
hygienartiklar. Det kan tänkas att frågan går att besvara om vi vet mer kring hur under-
sökningarna var gjorda och vilka variabler som förekom.

En intressant iakttagelse är att det är att det, förutom att det var en stor del av un-
dersökningarna som genomfördes under åren på 1950-talet (se tabell 2), var en stor
mängd olika produkter som då undersöktes samtidigt. Flertalet av undersökningarna
under perioden fokuserade på en produkt, medan undersökningarna gjorde åren 1956,
1957 och 1958 undersökte i genomsnitt 1,5 (1956) och 2,7 (1957 och 1958) produkter,
mestadels tvål, tandkräm, munvatten och fönsterputs.

En annan intressant iakttagelse som kan göras är att de senare undersökningarna
tog upp produkter av ett annat slag som luktborttagare eller blomstergödning. Även
diskmedel, som annars känns som en vanlig produkt i ett hushåll, bör sättas in i sitt
sammanhang. Av en PM angående en undersökningen av diskmedel framgår av pro-
blembeskrivningen att konsumenterna använde tvättmedel för att diska, och att det var
ovanligt att ha separata medel för olika rengöringsändamål. Produktdifferentieringen
på det området hade inte slagit igenom ännu.529 Undersökningen skulle finna argument
för att lansera diskmedel som en särskild produkt att använda för just disk, d v s en
specialiserad produkt vid sidan om tvättmedel. Vi har därför att göra med ett annat
inslag i marknadsföringens roll. Genom att sträva efter att differentiera likartade pro-
dukter – i det här fallet löddrande tvålprodukter – för olika ändamål vidgade man an-
talet produkter för ett hushåll att konsumera, utan att ändra behoven. Man preciserade
istället funktionerna och behoven. Diska – diskmedel, tvätta – tvättmedel istället för
diska och tvätta – löddrande rengöringsmedel.

I några fall var det inte rena produkter som undersöktes, utan t ex en företeelse
som inställningen till märkesvaror, eller hur man skulle genomföra en kampanj för en
tänkt serie av badrumsartiklar, en skönhetsserie eller herrserie. Även om det var mär-
kesvaror som undersöktes tillhörde dessa vissa produkttyper. Men det var inte dessa i

                                             
529 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:32, PM – beträffande diskmedel.
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sig som var intressanta utan konsumenternas förhållande till märkesvaror i allmänhet
och synnerhet.

Undersökningarnas syfte
Ett sätt att studera normerna kring de genomförda marknadsundersökningarna har varit
att se om de syften och mål som angavs i undersökningarna låg nära de som förekom i
textmaterialet. I flera av undersökningarna fanns de primära syftena redovisade i in-
ledningen till undersökningen, men där fanns även en del syften som inte lyftes fram
på samma sätt.

Det vanligaste syftet i undersökningarna var att fastställa olika varumärkens an-
delar av marknaden, där den geografiska, sociala fördelningen, åldersfördelningen
samt fördelningen på stad och landsbygd studerades. Syftet var primärt att kartlägga de
olika varumärkenas position på marknaden i förhållande till konkurrerande märken.
Både IMU:s stora undersökningar från slutet av 1940-talet och undersökningar av ty-
pen Hemindex och Butiksindex hör hit. Andra typer av undersökningar hade en annan
utformning och var inriktade på någon mer specifik fråga kring en enskild produkt hos
just Barnängen. Sådana undersökningar var t ex de prövningar av namn eller förpack-
ningar som förekom.

Några exempel kan visa hur de olika syftena uttrycktes i relation till varandra. I
en av IMU:s undersökningar från april 1946, ställdes enkla frågor kring användning av
produkten – i det här fallet tvål – angående vilket märke som fanns hemma, vilket
märke konsumenten köpt senaste gången. Syftet var att ringa in användningsfrekvens
och köptrohet.530 I en liknande undersökning för tandkräm från samma datum, hade
frågeformuläret utökats med en fråga om i vilken typ av affär man inhandlat produk-
ten. Syftet med att fråga om inköpsställe angavs vara att man ville belysa den s k
”varuspridningen”, d v s att samma varor såldes i flera olika typer av butiker och att
det gällde att välja mellan olika typer av försäljningsställen.531 Försäljningsställe var en
faktor som undersöktes i de mer företagsrelaterade enheterna som beskrevs i textmate-
rialet. I den refererade undersökningen undersöktes försäljningsstället för att finna den
kanal där produkten skulle säljas med minsta konkurrens från liknande produkter.

Andra undersökningar kunde vara mer precisa. T ex syftade en undersökning av
puderförpackningar till att finna attityden till olika förpackningars utseende.532 Även

                                             
530 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Toiletttvål april 1946.
531 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, IMU:s märkesbarometer, Tandkräm april 1946.
532 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang puderförpackningar febr. 1946.
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namnprövning förekom, där t ex namnen Tomte Fej eller Tomteputs på skurpulver
testades hos konsumenterna.533

Frågeställningarna varierade till stor del beroende på varuslaget. I Hemindex un-
dersökningarna utförda av Marknadskonsult från 1950-talet, liksom i de tidigare un-
dersökningarna av IMU, var intresset riktat mot användningsfrekvens och märket på
varan. Vissa tilläggsfrågor tillkom, t ex om man var nöjd med resultatet (undersökning
för hempermanent) om man kunde nämna namnet på en skönhetsserie, samt hur man
själv skulle komponera en sådan (undersökning av Shantungserien). Man intresserade
sig även för pris och förpackning samt ställde mer precisa frågor rörande inköpstill-
fället (i undersökningar av toalettvål, fönsterputsmedel, munvårdsmedel). Även vilken
familjmedlem som använde olika produkter undersöktes (undersökningar för toalett-
tvål, fönsterputsmedel, munvårdsmedel). Undersökningarna av blomstergödning ge-
nomfördes genom en inventering av krukväxtinnehav, som en sondering av marknaden
för produkten i fråga. Man gick således via blomsterinnehavet för att komma fram till
behovet av produkten.

Variabler i undersökningarna
I genomgången av artiklarna och handböckerna framgick att det både fanns rekom-
mendationer att använda en viss typ av underlag, att det fanns undersökningstyper som
var inriktade på vissa objekt, samt exempel på variabler från genomförda undersök-
ningar. I följande avsnitt tar jag upp de objekt som undersöktes i marknadsundersök-
ningarna hos Barnängen.

Ålder

Det verkar som det även i Barnängens praktik skett någon form av medvetet val av
vissa åldersgrupper, men i 16, d v s en knapp tredjedel undersökningarna innehöll ing-
en indelning utifrån ålder. I tabell 4 kan man se att även om de flesta grupperingar av
ålder skett utifrån en indelning i tre åldersgrupper (20 stycken av 52), fanns det några
fall där det rört sig om mer specifika grupper, t ex tonåringar, män eller kvinnor i ett
specifikt åldersinterval. I åtta undersökningar från åren 1957 och 1958 förekom en
särskild indelning för barn i tre åldersgrupper, samtidigt som den vanliga tredelningen
för vuxna fanns med. Även valet av indelning i ett intervall för 15–18, eller 15–19 år,
med de följande intervallen i tioårsperioder, som skedde i många undersökningar tyder
på att man var mån om att finna mer precisa åldersintervall i de yngre grupperna där
eventuella särdrag i konsumtionen kunde visa sig. På motsvarande sätt kan man utläsa

                                             
533 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Vad anser allmänheten om Tomteputs kontra Tomte Fej. En

begränsad undersökning för Kema-Bolagen av Institutet för marknadsundersökningar AB.
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ett mindre intresse för de grupper som blev indelade enligt en grövre princip, t ex de
som var över 41, 49 eller 50 år. I flera av undersökningarna, särskilt bland de tidigaste,
fanns ingen åldersindelning alls. Dessa utgör 16 stycken vilket är närmare en tredjedel,
men över tid blev det en mer använd variabel, vilket skulle kunna tyda på att åldern
ansågs spela större roll för konsumentbeteendet. Det finns också en tydlig tendens att
den indelning som följer med Marknadskonsults undersökningar under 1950-talet ock-
så var den som fick störst genomslag, d v s den indelning som utgår från åldersinter-
vallen 18–29, 30–49, samt från 50 år och uppåt. Denna åldersindelning återfinns i 13
av undersökningarna. I åtta undersökningar med denna indelning hade man även gjort
en indelning för barn i åldrarna upp till 6 år och de följande intervallen 7–11, 12–18 år.

Vi får alltså en effekt här som beror på att det är en övervikt för en typ av under-
sökningar, genomförda av ett marknadsundersökningsföretag. Dominansen för tre ål-
dersgrupper av likartat slag under 1950-talet sammanfaller ju med den period då
Marknadskonsult genomförde sina löpande kvartals undersökningar.

Tabell 4. Indelningstyper för ålder i Barnängens marknadsundersökningar, 1944–1965. Kommentar:
de i marknadsundersökningarna förekommande indelningsgrunderna används, vilket år de förekom
samt det antal undersökningar som använde indelningen och hur många grupper som förekom i indel-
ningen.

Åldersgrupper, indelning-
styper

19
44

19
45

19
46

19
48

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
62

19
63

19
65

U å

A
n

ta
l A

nt
al

gr
up

pe
r

Ingen åldersindelning 2 2 4 2 1 2 1 2 16 0

20–35 1 1 1

20–40 1 1 1

Tonårsgrupp, övriga 1 1 2

–30, 31–40, 41– 1 1 3

15–25, 26–50, 50– 3 3 3

15–29, 30–49, 50– 1 1 3

18–29, 30–49, 50– 5 5 2 1 13 3

–30, 31–45, 46– 1 1 2 3

15–19, 20–29, 30–39, 40– 1 1 4

15–19, 20–34, 35–49, 50–64 1 1 4

18–29, 30–39, 40–49, 50– 1 1 4
18–29, 30–39, 40–49, 50–59,
60– 1 1 5
 Barn –6, 7–11, 12–18, vuxna
18–29, 30–49, 50– 4 4 8 6
15–18, 19–29, 30–39, 40–49,
50–59, 60– 1 1 6

Totalt antal undersökningar 2 2 6 3 5 7 7 7 5 1 1 1 4 1 52 –

Källa: FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B 1 A:27, del IV, B 1
A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1och F 5:2.
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Socialgrupp, klass och inkomst

När det gäller indelningen av socialgrupper eller klasser väcks en del frågor gällande
vilka kriterier som användes. I texterna rekommenderades ofta den offentliga statisti-
ken som underlag, både befolknings- och näringsstatistiken. I den offentliga statistiken
användes kriterier som företagare, förvaltningspersonal och arbetare eller anställd som
en grov indelning i socialgrupp. I Statistisk årsbok från 1948 delade man även in be-
folkningen mellan stad och landsbygd. Som underavdelning till stad hade man arbetare
och lägre tjänstemän, samt medelklass och för landsbygden lant- och skogsarbetare
samt mindre jordbrukare.534 Inkomstklasserna var i Statistisk årsbok för 1951 nio
stycken.535

Indelningen enligt inkomst förekom i en del fall i Barnängens marknadsunder-
sökningar, men lika vanligt var någon form av allmän statusindelning. Man talade då
om ”de bäst situerade samt tjänstemän och likställda”, ”mycket eller gott ställt” var en
annan indelning.536 Att skilja ut landsbygdens befolkning, och även ha en egen indel-
ning av dessa, var också vanligt.537

Även inom de olika samhällsgrupper eller inkomstgrupper som undersöktes
fanns det några mer precisa grupper. Det var dock inte någon tydligare tendens mot
finare indelningar. Tendensen var i så fall tydligare mot att man hade lade mindre vikt
vid de sociala variablerna i sina undersökningstyper. Undersökningarna som genom-
fördes på 1960-talet hade inga indelningar enligt sociala kategorier alls.

Tabell 5 visar de vanligaste kategorierna som de förekom och benämndes i un-
dersökningarna. De redovisas så att det går att se fördelningen över perioden, samt hur
många grupper det var oavsett indelningen. Två huvudtyper av indelningsgrunder fö-
rekom: en som utgick från inkomster för att kategorisera och en som använde någon
form av yrkes eller status som grund för indelningen. Den första varianten förekom
uttalat i tre undersökningar, men vi vet inte om de odefinierade kategorierna A, B, C
och D bygger på inkomster. De explicita statusbaserade indelningarna var 20 stycken.
De olika kategorierna slogs även samman på olika sätt. Den vanligaste formen var den
typ av kategorier som utgick ifrån en sammanslagning av de två högre kategorierna A
och B, eller I och II, skild från C eller III, samt en indelning i landsbygdens befolkning
eller kategori D. Indelningen i tre huvudgrupper förekom enligt en princip i 16 under-
sökningar och sammanlagt fanns det 32 undersökningar med tredelning av socialgrup-

                                             
534 Statistisk årsbok för Sverige 1948, se t ex s 42f, tabellerna 28 och 29, samt s 221, tabell

175.
535 Statistisk årsbok för Sverige 1951, tabell 190, s 197.
536 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, IMUs minnesbarometer, Vademecum, maj månad 1948, och

IMUs minnesbarometer, Shantung, februari månad 1948, samt F 5:2, Barnängens barntvål,
Oké. Hemindex, IV kvartalet 1957, Toalettvål, fönsterputsmedel och munvårdsmedel.

537 Se t ex FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, toilettvål april 1946.
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perna. Den var vanligt förekommande i undersökningarna från 1950-talets andra hälft
och var den praxis som fanns hos framförallt Marknadskonsult, men även IMU.

Tabell 5. Indelningstyper för sociala kategorier i Barnängens marknadsundersökningar, 1944–1965.
Kommentar: de i marknadsundersökningarna förekommande indelningsgrunderna, vilket år de före-
kom samt antal undersökningar som använde indelningen och hur många grupper som förekom i in-
delningen.

Socialgrupper, indelningstyper

19
44

19
45

19
46

19
48

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
62

19
63

19
65 I u

A
n

ta
l

K
la

ss
er

Ingen indelning 1 2 1 2 1 1 4 1 13 0

Kontorsanställda 1 1 1

Lägre tjänstemän, arbetare 1 1 2

Medelklass, arbetare 1 1 2

AB, C 1 1 2
I och II tillsammans (de bäst situerade
samt tjänstemän och likställda), III
(arbetare och likställda), övrig lands-
ortsbefolkning 3

3
3

Inkomster över 12 000–(A), 6 000–12
000 (B), –6 000 (C) 1 1 3
Familjeinkomst 10 000– (A), 5 000–10
000 (B), 5 000– (C) 2 2 3
AB (Mycket eller gott ställt), C (lägre
medelklass) D (övriga) 4 4 8 3

AB, C, D 3 5 1 2 2 1 14 3

I + II, III, jordbruksbefolkning 1 1 2 3
I + II (övre klassen, tjänstemän och
likställda) tillsammans och III (arbetare
och likställda) för sig. Jordbrukare,
övrig landsbygdsbefolkning 4 4 4

A, B, C, D 1 1 4
Totalt antal undersökningar 2 2 6 3 5 7 7 7 5 1 1 1 4 2 52 –

Källa: FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B 1 A:27, del IV, B 1
A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1 och F 5:2.

Kön

Förekomsten av kön som undersökningsvariabel pekar ganska entydigt åt att kvinnor
som grupp i ett avseende utgjorde huvudobjekt för undersökningarna. Det var oftast
hushållet som undersöktes och där var det oftast husmor själv som tog emot de inter-
vjuande. Den sociala indelningen gjordes däremot utifrån männens yrkespositioner.
Vid ett tillfälle på 1940-talet hade man dock haft ett 115 kontorsanställda kvinnor som
undersökningsgrupp vid en undersökning av puderförpackningar.538 Bortsett från den-
na undersökning var det männens yrke som efterfrågades. Därför sker en intressant
brytning mellan två sfärer här: produktionen, arbetets och männens offentliga sfär å

                                             
538 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang puderförpackningar febr. 1946.
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ena sidan, konsumtionen, hemmets och kvinnans privata sfär. Marknadsundersökarnas
fokus på hushållet innebar därför också att det var kvinnans röst som fick genomslag.
Detta sades också uttryckligen i inledningarna till marknadsundersökningarna.

Det bör även påpekas att det visserligen var så att kvinnor genom detta förfaran-
de blev huvudgruppen i undersökningarna, men här bör man skilja på de undersök-
ningar som genom att de riktade sig till hushållen som enhet automatiskt också riktade
sig till kvinnor i egenskap av husmoder med sina frågor, och de undersökningar som
intresserade sig för män respektive kvinnors användning av olika produkter. I tabell 6
har jag försökt att skilja på dessa. I den övre delen av tabellen återfinns de tilfrågade
objekten och i den nedre de undersökta objekten. Dessa båda halvor ger olika summe-
ringar beroende på att det gick att undersöka vissa grupper utan att tillfråga dem, ge-
nom att använda sekundärdata. Denna distinktion mellan tillfrågad och undersökt är
nödvändig eftersom det i fråga om hushållet ibland gällde både att ta reda på vilka som
använde en produkt, samt hur husmodern ställde sig till produkten. I sådan fall var det
både män och kvinnors användning av produkten som var av intresse, men även vilka
åsikter husmodern hade om den. Detta innebär att två konsumentaspekter kan fångas
in på en gång men rörande två skilda objekt.

Att kvinnorna på det här viset blev föremål för marknadsföringen har uppmärk-
sammats på flera håll i litteraturen. Martha Olney lyfter fram hur reklambranschen såg
kvinnorna som hushållets ställföreträdande konsument och den som måste informeras
först och därför blev det huvudsakliga målet för kampanjer.539

Av tabell 6 framgår att undersökningar där enbart kvinnor tillfrågades, både som
självständiga objekt och i egenskap av husmödrar var 32. Endast en undersökning in-
nehöll enbart män, där man undersökte marknaden för en herrserie med olika produk-
ter. Denna serie kom senare under 1960-talet att ingå i sortimentet.

Om man jämför de tillfrågade med vilket objekt som undersöktes visar det sig att
i 8 fall utgjorde kvinnorna själva objektet för studien, d v s de svarade på frågor som
rörde deras egen situation som konsumenter. I vardera 13 fall svarade de tillfrågade för
både mäns och kvinnors situation respektive för hushållets. Detta betyder ju att det var
kvinnorna som stod för svaren om en situations om gick utanför deras personliga sfär.

                                             
539 Olney, Buy now, pay later, s 178
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Tabell 6. Tillfrågade samt undersökta objekt med avseende på man, kvinna, hushåll i Barnängens
marknadsundersökningar, 1944–1965. Kommentar: Skillnad har gjorts mellan det tillfrågade och det
undersökta objektet. Även de fall där uttalat objekt saknas eller där annat objekt undersökts finns med.

Tillfrågade eller under-
sökta grupper med,
avseende på kön annan
status eller enhet

19
44

19
45

19
46

19
48

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
62

19
63

19
65

I u A
n

ta
l u

n
-

d
er

sö
k-

n
in

g
ar

Tillfrågad
Kvinnor i egenskap av
husmödrar

1 5 5 5 5 5 3 1 30

Kvinnor 1 1 1 1 1 1 6
Män 1 1
Män och kvinnor 3 3
Totalt 1 6 3 5 5 7 5 3 1 1 2 1 40
Undersökt
Kvinnor 1 1 1 1 1 3 1 9
Män 1 1
Män och kvinnor 3 1 1 5
Husmodern 3 3
Hushållets konsumtion 2 4 5 5 6 2 25
Totalt 1 6 3 5 5 7 6 3 1 1 3 1 42
Utan uttalat objekt 2 1 1 1 1 1 7
Annat objekt 2 1 3

Källa: FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B 1 A:27, del IV, B 1
A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1 och F 5:2.

Bebyggelse och geografi

Andra indelningar som förekom i texterna var indelningen i olika geografiska distrikt,
samt indelning av bebyggelse som storstad, olika städer och tätorter samt landsbygd.
Dessa återkommer i de genomförda marknadsundersökningarna också, men finns i
flera varianter. Indelningen av bebyggelse gjordes vanligtvis utifrån ortsstorleken. I
några fall hade man mer specifikt studerat Stockholm eller Storstockholm, då även i
relation till andra städer eller områden. Det som skiljer den geografiska och ortsindel-
ningen från de övriga variablernas fördelning är att det förkommer en större variation
mellan olika typer. Av tabell 7 framgår att det fanns en tydlig tendens att de samlas
kring en liknande indelning av ortsstorlek genom intervalen på befolkningstalen.
Ibland preciserades vissa faktorer, t ex att man tog med Stockholm eller utelämnade
preciseringen av de minsta orterna. En påtaglig tendens är den allt större inriktningen
på hela landet genom den ökade användningen av distriktsindelning. I de tidigare un-
dersökningarna hade enbart städerna eller uppdelningen mellan städerna och lands-
bygden varit det vanligaste, men under 1950-talets senare hälft preciserades ortsstorle-
karna och den geografiska preciseringen till distrikt började tillämpas. Man uttryckte
en osäkerhet i det tidiga undersökningarna angående hur en mer omfattande undersök-
ning skulle utföras, men menade också att det vore önskvärt med en utökad undersök-
ning.
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Tabell 7. Geografisk indelning och indelning i bebyggelsetyp i Barnängens marknadsundersökningar,
1944–1965. Kommentar: de i marknadsundersökningarna förekommande indelningsgrunderna, vilket
år de förekom samt antal undersökningar som använde indelningen och hur många grupper som före-
kom i indelningen. Vissa undersökningar använde både distrikt och ortsstorlek som indelning och
därför summerar inte tabellen till antal undersökningar.

Indelningstyper utifrån invånarantal,
bebyggelse och distriktsantal

19
44

19
45

19
46

19
48

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
62

19
63

19
65

In
g

et
 å

r

A
n

ta
l u

n
d

er
-

sö
kn

in
g

ar
A

n
ta

l g
ru

p
-

p
er

Ingen indelning 2 1 1 2 1 7 0
Stad 1 1 1
Stockholm 2 2 1
Stor-Stockholm 1 1 1
Två olika städer 1 1 2
Storstäder (Sthlm, GBG, MÖ), övri-
ga orter 1 1 2
Städer över 20 000 1 1
Storstäder, över 200 samt lands-
bygd 1 1 3
Storstäder, mindre städer, lands-
bygd 3 3 3
200–2 000, 2–20 000, 20–200 000,
över
200 000 4 4 8 4
Stad (Stockholm separat), tätort,
landsbygd 4 4 4
Under 200, 200–2 000,
2 000–20 000,
20 000–100 000, över 100 000 1 1 2 5
I–V 3 5 5 2 1 1 1 18 5
Under 200, 200–2 000, 2–20 000,
20–200 000, över 200 000 1 1 2 5
Stockholm, 200 000,
20 000–200 000,
2 000–20 000, –2 000 1 1 5
Storstäder, mindre städer (30–75
000,
10–20 000, 2–7 000), landsbygd 1 1 5
Invånarantal: 200 000–, 20 000–200
000,
2 000–20 000, 200–2 000, –200
jordbruksbefolkning, –200 ej jord-
bruksbefolkning 1 6
Distrikt I–VI 3 5 5 6 3 1 23
Distrikt I–VII 2 2

Källa: FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B 1 A:27, del IV, B 1
A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1 och F 5:2.

Utvecklingen mot större undersökningsområden samtidigt som man ökade precisering
för att kunna skilja ut bestämda områden och ortsstorlekar innebar också att betydelsen
av kännedom om den mer omfattande geografiska marknaden ökade.
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Metod och teknik
I diskussionerna kring marknadsundersökningarna tog man upp urvalsmetoder, inter-
vjumetoder och förslag på hur bortfall och andra felkällor skulle hanteras. Flera av de
undersökningar som återfinns hos Barnängen inleddes med en redogörelse för hur ur-
valet och intervjuerna skett och där finns även information om hur man behandlat t ex
bortfall vid intervjuer. Ofta finns beskrivningar av hur undersökningarna var upplagda
och genomförda i en allmän mening. Här förekom information om olika urvalskriterier
och hur man hade genomfört urvalet utifrån social fördelning, ålder och fördelning av
befolkningen på olika ortsstorlekar och landsändar. Även hur databearbetningen skett
och hur man valt att redovisa data togs upp. Det är också här som man nämner vilka
personer som medverkat vid undersökningarnas genomförande och bearbetning.

För att redogöra för dessa drag har jag gjort dels en grov indelning i kvantitativa
och kvalitativa undersökningar, redovisat de urvalsmetoder som förekom, bortfalls-
hantering samt olika former av tabuleringar.

Databearbetning

Databearbetningen i undersökningarna uppvisar olika varianter. Den vanligaste formen
var att redovisa resultaten i procent, antingen i tabeller eller i diagram, men med möj-
lighet att räkna fram de reella talen utifrån en totalsumma som angavs i undersökning-
en. I de tidigaste undersökningarna från 1944 och 1945 förekom enbart en tabell med
fördelningen av olika märkens andelar i procent vid oftast två olika månader det aktu-
ella året, samt en fördelning på tre socialgrupper. Här fanns inte någon totalsumma att
jämföra med.

Även de korstabuleringar som genomfördes tyder på en vissa grad av tanke bak-
om studierna. Den vanligaste korstabulering som användes var att ställa det som un-
dersöktes primärt, t ex varuinnehav, mot kön, ålder, inkomst, geografisk plats, stad
eller landsbygd. De mer omfattande undersökningarna av IMU och Marknadskonsult
kunde, trots endast ett fåtal frågor, ändå innehålla en ganska omfattande bearbetning i
form av tabuleringar på många bakgrundsvariabler. På detta sätt kunde man skapa oli-
ka profiler av konsumenterna, t ex med kön, inkomst, ålder och geografisk hemvist.

Kvantitet mot kvalitet

I texterna kring marknadsundersökningar gick det att urskilja ett ökat intresse för de
kvalitativa undersökningarna mot slutet av femtiotalet, även om det rörde sig om en
liten omfattning. Det är därför intressant att se om det går att skilja på kvalitativa och
kvantitativa inslag av undersökningar hos Barnängen.

De undersökningar som jag räknat till de kvantitativa var sådana som hade en
stor undersökningspopulation, ett begränsat antal frågor och där man framförallt in-
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tresserade sig för den procentuella fördelningen av olika produkttyper och varumär-
ken. Som sagts i samband med variablerna gällde fördelningen främst för olika bebyg-
gelsetyper och ortsstorlekar, geografiska distrikt, åldersgrupper och sociala kategorier.

Ibland fanns det kvalitativa med i undersökningens syfte där man ville finna upp-
fattningar, åsikter, argument eller motiv kring en produkt. De kvalitativa undersök-
ningarna förekom annars främst med en mindre, avgränsad undersökningsgrupp, där
mer utförliga frågor förekom, vanligen också med öppna svar.

Tabell 8. Indelning i kvalitativ och kvantitativa undersökningar i Barnängens marknadsundersökningar,
1944–1965. Kommentar: en undersökning kunde innehålla inslag av båda, därför blir summan mer än
52.

År Kvalitativ Kvantitativ
1944 2

1945 2

1946 1 5

1948 3

1955 1 4

1956 6

1957 2 6

1958 8

1959 1 5

1960 1

1962

1963 1

1965 4

Inget år 1
Totalt 12 41

Källa: FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14 del III, cirkulärbrev 57/48, B 1 A:24, del 2, B 1 A:27, del IV, B 1
A:29, del IV, B 1 A:32 del IV, B 1 A:42, del II; F 5:1, F 5:2.

Den övervägande delen av Barnängens marknadsundersökningar byggde som tabell 8
visar på kvantitativa inslag i undersökningar. Under perioden var det 41 undersökning-
ar som innehöll kvantitativa inslag, medan 12 stycken innehöll kvalitativa inslag. Det
fanns inslag i en del av de kvantitativa undersökningarna som tillät kvalitativa bedöm-
ningar i vissa frågor. Tidsmässigt var de kvalitativa inslagen utspridda över hela perio-
den, men denna dominerades särskilt under 1950-talet av de kvantitativa inslagen. Om
man delar upp perioden i två 10-årsperioder förekom de kvantitativa inslagen i drygt
två femtedelar av de 18 undersökningar som gjordes under perioden 1944–1955. Un-
der åren 1956–1965, utgjorde de en lika stor andel. De kvantitativa inslagen utgjorde
knappt 78 % under den första delperioden och 85 % under den senare. De mer uttalat
kvalitativa undersökningarna förekom under sextiotalet, men det fanns undersökningar
redan under fyrtiotalet som innehöll moment som kan ses som kvalitativa i den me-
ningen att man ville fånga in en inställning eller attityd till ett namn eller en vara, som
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t ex i de namnprövningar och förpackningsprövningar som genomfördes. I en mindre
undersökning av produktnamn på skurpulver ville man ”fastställa, vad den genom-
snittliga husmodern i ett stadshushåll anser om de föreslagna namnen”, där man ge-
nom besök i hemmen visat skisser på förpackningar och ställt frågor kring produkter-
na.540

De kvantitativa undersökningarnas dominans behöver dock inte betyda att man
inte kunde göra bedömningar som närmade sig en kvalitativ art. Det fanns oftast en
stor mängd variabler i undersökningarna och kombinationer och korstabeller användes
i riklig utsträckning. Därför gick det förmodligen att finna ut en hel del information
om konsumenternas köpbeteende även om man inte tillämpade djupintervjuer. Vi skall
också minnas att tekniken för t ex motivationsundersökningarna fortfarande hade sina
brister och att den av allt att döma användes sparsamt.

Det fanns även kvantitativa undersökningar där kvalitativa egenskaper som atti-
tyder och inställningar kring varor, förpackningar eller produktnamn kunde tas med.
En undersökning om inställningen och uppfattningen om märkesvaror från 1946, var
upplagd som en kvantitativ studie med 5 400 tillfrågade hushåll. Man inriktade sig på
faktorer som man menade skulle kunna ringa in inställningen till märkesvaror. Frågor
ställdes rörande i vilken grad konsumenten köpte annonserade märkesvaror, vilka skäl
som konsumenten ansåg vara viktigast för köpet och om konsumenten ansåg att dessa
varor skulle ha samma pris oavsett var de såldes i landet. Resultatet pekade mot att
skälet till att man köpte märkesvaror var att de stod för god och enhetlig kvalitet och
de gav en slags trygghet vid köpet.541

En annan undersökning som lyckades kombinera kvantitativa metoder med en
mer kvalitativ metod är en undersökning kring skönhetsserien Shantung, där man för-
utom de kvantitativa resultaten försökte finna hur de drygt 1 000 kvinnliga konsu-
menterna själva ville utforma en skönhetsserie och vilka produkter som de ansåg borde
ingå i denna.542 Att låta dem säga sin mening var i sig ett intressant grepp och behand-
las mer längre fram i texten.

En ansats till motivationsundersökning förekom vid ett tillfälle 1965 och då som
ett inslag i en omfattande rapport om en marknadsföringsplan för en badrumsserie.543

                                             
540 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Vad anser allmänheten om Tomteputs kontra Tomte Fej. En

begränsad undersökning för Kema-Bolagen av Institutet för marknadsundersökningar AB.
541 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang. märkesvaror, dec – 46.
542 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Hemindex Snap-shot. Rapport över en undersökning för

Shantungserien.
543 FSF, Barnängens arkiv, F 5: 2, Christel. Synpunkter på marknadsföringen av badlinjen

”Christl”.
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Av detta kan man således se att de kvantitativa undersökningsformerna domine-
rade, men att det även förekom frågeställningar i dessa som var kvalitativa till karaktä-
ren under hela undersökningsperioden.

Datainsamling

Användningen av intervjuer som metod för att få fram uppgifterna verkar ha varit det
gängse förfaringssättet i alla undersökningar. Det som skiljer mellan olika undersök-
ningar är främst vad syftet med undersökningen har varit. Hembesök var den vanli-
gaste kontaktformen med hushållen och inledningen på undersökningarna beskriver i
de flesta fall hur intervjuerna har gått till. I en undersökning beskriver man till och
med hur man valt ut sina intervjuare och hur dessa var fördelade på kön och utbild-
ning.544

I några fall har undersökningen och intervjuerna skett som panelundersökningar
eller i former som påminner om laboratoriemiljö. En undersökning av tvålanvändning
användes en panel bestående av 4 paneler med 4 kvinnor i varje för att utröna attityder
till tvål.545 En undersökning av puderförpackningar skedde som en form av intervju
med ett urval av personer i en sluten miljö och påminner en del om den från femtiota-
let beskrivna förpackningsundersökningen i Affärsekonomi.546

I några undersökningar användes dock sekundäruppgifter från annat håll för att
kartlägga någon mer övergripande trend. Även en hushållsundersökning refererades
som jämförelse med de egna resultaten.

Urval och urvalsstorlek

Även om användningen av intervjuer förekom i många undersökningar varierade ur-
valets storlek samt den geografiska och sociala fördelningen. En undersökning
av varunamnen Tomteputs och Tomte Fej från 1945 var begränsad till 55 stockholms-
hushåll.547 Inget sägs om ur dessa hushåll valts ut eller hur man agerat om de tillfråga-
de inte ville svara. En liknande uppläggning fanns i en undersökning från samma år för
användning av skurpulver. Där hade 100 hushåll besökts men redan från början beto-
nas här det preliminära hos undersökningen. Man påpekade även att det begränsade
underlaget inte var tillräckligt stort för att motivera alltför vittgående slutsatser, men

                                             
544 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2 samt B 1 A:29, del IV, innehåller hemindexundersökningar

från III och IV kvartalen 1957 där man ger beskrivningar av intervjustabens sammansätt-
ning.

545 FSF, Barnängens arkiv, F 5: 2, Vi planerar för Er/tvål.
546 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang puderförpackningar febr. 1946; se Kaj von Riedewaldt-

Schött, ”Motivforskning”, AE, 1959: 10.
547 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Vad anser allmänheten om Tomteputs kontra Tomte Fej. En

begränsad undersökning för Kema-Bolagen av Institutet för marknadsundersökningar AB.
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att den kunde fungera som ett ”första underlag för planeringen av reklam- och försälj-
ningsåtgärder för Tomte Skur [!]” och det fanns även uttryck för en önskan att utvidga
undersökningen till olika landsändar, inkomstgrupper, familjestorlekar, åldrar och bo-
stadstyper.548 I en studien av puderförpackningar från 1946 hade t ex endast 115 kvin-
nor intervjuats.549 I dessa undersökningar rörde det sig om till storleken begränsade
undersökningar, även om, eller snarare just därför, de var detaljerade. I undersökning-
en om Tomteskur hade man t o m gjort en uppdelning mellan moderna respektive
omoderna våningar.550

Det är med IMU:s märkesvarundersökningar och märkes- och minnesbarometrar
från 1946 och från 1948 som de större och nationella undersökningarna med uppemot
6 000 hushåll fördelade på stad, tätort och landsbygd blev vanliga. Fördelningen av
urvalen i IMU:s undersökningar byggde på hur den faktiska fördelningen av befolk-
ning och socialgrupp såg ut, d v s en typ av kvoturval så som de beskrevs i artikelma-
terialet. Om det fanns en relation på 1 till 5 mellan stad och land fördelades intervjuer-
na på samma vis. Del blev också en mer standardiserad form med dessa mer omfattan-
de undersökningar. Att de framställdes på samma sätt för flera olika beställare gjorde
givetvis att standardiseringen uteslöt allt för specifika redovisningar av enskilda mär-
ken.

Marknadsundersökningsföretaget Marknadskonsult rapporterade s k hemindex
för olika varor vid olika tillfällen under åren 1957 och 1958. Dessa undersökningar
byggde liksom IMU:s undersökningar på stora kvantitativa urval som fördelades på
bebyggelsetyp, ålders- och socialgrupper. Storleken på urvalspopulationen vid Hem-
indexundersökningarna var mindre än i de föregående årens undersökningarna av
IMU: mellan c a 1 000 och 3 000 intervjuade hushåll mot tidigare mellan 5 000 och
6 000.551 Genom sannolikhetsurval hade det undersökande företaget dragit adresser ur
mantalslängderna. Någon närmare redogörelse av denna metod gavs inte i rapporten,
men det underströks att det skett ”inom våra 71 primära urvalsenheter, vilka tillsam-
mans är representativa för hela riket.”552 Besöken för intervjuerna inriktades på dessa
adresser, varför ett visst bortfall kunde uppstå. Denna metod upprepades sedan i kom-
mande index genomförda av Marknadskonsult.553

                                             
548 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Tomteskur, IMU-rapport.
549 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang puderförpackningar febr. 1946.
550 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Tomteskur, IMU-rapport.
551 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Barnängens barntvål, Oké. Hemindex, IV kvartalet 1957,

Toalettvål, fönsterputsmedel och munvårdsmedel. Marknadskonsult, samt F 5:2, Hemindex,
Snap-shot, Hempermanent, Marknadskonsult.

552 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Hemindex Snap-shot, Hempermanent, Marknadskonsult.
553 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Hemindex Snap-shot, Hempermanent, Marknadskonsult.
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Strävan mot säkerhet – vad gjordes i praktiken?
Ett område där flera praktiska åtgärder föreslogs i textmaterialet gällde hur man skulle
gå till väga för att förbättra tillförlitligheten i underökningarna. Tore Hallonqvist och
Gerhard Törnqvist hade, som framgick av textmaterialet, synpunkter på hur man kun-
de förbättra kvaliteten i marknadsundersökningarna. Hallonqvist föreslog t ex kon-
trollorgan och normer för hur kvaliteten i undersökningar kunde bedömas av beställar-
na. Törnqvist hade liknande synpunkter som rörde bl a felmarginaler, urval och bort-
fall. Han medverkade dessutom som vetenskaplig rådgivare vid IMU och i rapporten
för märkesvaror sammanställd i december 1946 påpekades i inledningen att ”antalet
objekt, och fördelningen på städer, tätorter och landsbygdsområden har i annat sam-
manhang underställts ett par av landets ledande auktoriteter på området, vilka givit
förslaget sitt gillande.”554 Det framgick också av redovisningen av personer som med-
verkade i undersökningarna att flera av dessa hade en övervakande eller rådgörande
funktion, precis som Törnqvist själv. Detta tyder åtminstone på att undersökningarna,
enligt vad Hallonqvist efterlyste i artikelmaterialet, granskades av någon form av ex-
pertis, och således inte var utlämnade till godtycke. Trots detta finns det en del drag i
Barnängens praktik som leder till andra slutsatser.

I undersökningar för tvål respektive tandkräm från oktober 1946 hade man tagit
upp felmarginaler och tillförlitlighet i undersökningen, där dessutom flera faktorer av
vilka tillförlitligheten var beroende, nämndes. De mest betydande ansåg man antalet
intervjuer, val av intervjuobjekt samt sättet som intervjun genomfördes på, vara. Fel-
marginaler redovisades för de olika delundersökningarna, där man tillämpade en viss
professor Theodore Browns felgränstabell. En felmarginal uppskattades till + - 1,4 %
för hela riket och städerna, medan tätort och landsbygd hade något högre marginaler
mellan + - 1,5–3,2 % och felmarginalen för övriga områden var + -2–4 %. Undersö-
karna reserverade sig också genom att påpeka att märkesbarometern endast gav en bild
av produktens förekomst i rikets hushåll, och inte dess konsumtion.555 Detta kan ju
tyckas oväsentligt eftersom det var förekomsten och försäljningen av varor som var av
intresse och inte riktigt vad konsumenterna gjorde med dem.

I s k minnesbarometrar för märket Vademecum respektive Shantung från 1948,
diskuterades tillförlitigheten på samma sätt och med samma marginaler för hela riket.
Där konstaterade man också att denna marginal inte var av den storleksordningen att
den påverkade slutresultatet.556

                                             
554 FSF, Barnängens arkiv, F 5: 1, Ang märkesvaror, dec-46.
555 FSF, Barnängens arkiv F 5:1, Toilettvålar, okt 1946 samt IMUs märkesbarometer Tand-

kräm okt 1946.
556 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, IMUs minnesbarometer, Shantung, februari månad 1948.
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Att man hade samma felmarginaler i de olika undersökningarna och även vid oli-
ka tidpunkter kan tyckas egendomligt. Även i många andra undersökningar förekom
likartade argument och redogörelser för urval och andra tekniska faktorer. Det kan
funnits en övertro på metoder, där användandet av vissa termer eller metoder garante-
rade en viss nivå av allmän säkerhet kring undersökningarna. Om resonemanget förs
vidare till detta avsnitt, kan man fråga sig om det inte i viss mån förekom sådan drag
av teknisk tilltro även i marknadsundersökningarna som undersökts här. Att det finns
ett så likartat mönster i metoder och teknik kan t ex tyda på att de undersökande före-
tagen tillämpade någon slags mall för hur man genomförde sina undersökningar. Detta
var ju faktiskt något som efterfrågades och förespråkades i textmaterialet för att skapa
en större entydighet i bedömningen för beställaren, men det kunde ju som sagts också
invagga i falsk säkerhet. Det blir i så fall ganska klart att de inte nödvändigtvis kunde
var en helt korrekt bild, vad avser felmarginaler och säkerheten i undersökningen.
Detta behöver ju inte innebära att resultaten i undersökningen var helt oväsentliga. De
gav som redan påpekats ett beslutsunderlag som företaget kunde ta fasta på, istället för
att agera helt i blindo. Att sedan vissa tekniska företeelser inte var helt korrekta, och
att det därmed också riskerar att ha funnits skevheter i materialet, spelade i så fall
mindre roll för att handlingen skulle genomföras.

I textmaterialet förekom även en diskussion om orsaker till bortfall och hur man
hanterat detta i textmaterialet. Där hade Gerhard Törnqvist en del uppslag. Dessa rörde
bl a problemen vid intervjuer, något som även uppmärksammades i Barnängens under-
sökningar. I Hemindex för hempermanent från 1957 beskrevs hur man skulle gå till
väga för att reducera bortfallet. Denna metod upprepades sedan i kommande indexun-
dersökningar. Vid bortfall skulle tre återbesök göras, sex i storstäderna, där man även
förvarnade om besöken. Bortfallet hade delats in två kategorier, A och B, där den
första typen berodde på att lägenheterna var obebodda, att personerna var bortresta, att
personer p g a sjukdom eller hög ålder inte kunde medverka samt att adressen sakna-
des. Dessa typer av orsaker var svåra att komma till rätta med, menade undersökarna
och därför svåra att reducera. Den andra typen av bortfall berodde på en principiell
vägran att svara, vägran att svara p g a av tidsbrist, att ingen var anträffbar i lägenheten
trots återbesök samt p g a ej besökta adresser.557 Även denna metod för att hantera
bortfallet användes vid andra undersökningar av typen Hemindex.

Marknadsundersökningarnas innehåll
Efter denna genomgång av de mer generella egenskaperna hos marknadsundersök-
ningarna hos Barnängen följer en fördjupad genomgång av dem. Jag berör några av de

                                             
557 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Hemindex Snap-shot, Hempermanent, Marknadskonsult.
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enskilda undersökningarna närmare för att se om det framkommer något som kan tol-
kas i termer av konsumentuppfattningar, d v s hur de som genomförde undersökning-
arna såg på konsumentens roll i distributions- och försäljningsprocessen. I artiklarna
förekom ofta frågan hur konsumenten skulle ”dirigeras” genom reklamen, eller hur
konsumentens önskemål och behov skulle vara vägledande för produkternas och re-
klamens utformning. I båda fallen innebar det att konsumentens attityder och beteen-
den blev av intresse och i vissa fall sammanföll dessutom inflytandet och påverkan,
som t ex i Lennart Flinks beskrivningar av hur marknadsundersökningarna skulle an-
vändas för att både utforma produkten enligt konsumenternas önskemål för att sedan
använda dessa önskemål som argument i reklamen.558 En viktig fråga är då om man
strävande efter att påverka konsumenten eller om de uppgifter om konsumenterna som
man fick fram användes för att utforma produkter enligt dessa.

Konsumentpåverkan eller konsumentinflytande?

Rent generellt kan man säga att undersökningstypen kan ge en inblick i hur långt kon-
sumentpåverkan från producentens/annonsörens sida eller hur långt inflytandet från
konsumenten på produktionens inriktning kunde gå. I de kvantitativa undersökningar-
na var det främst fråga om en marknadskartläggning för en produkttyp och de olika
märkenas fördelning på olika kategorier som socialklass, bebyggelsetyp och ålder. I
dessa undersökningar fanns därför lite utrymme för konsumentens inflytande eller ett
uttryck för en önskan från företaget att påverka denne. Syftet för företaget var snarare
att finna var det egna märket gick bra respektive dåligt i förhållande till konkurrenter-
nas märken och produkter. Hur företagen sedan agerade utifrån dessa uppgifter är inte
givet. Att det egna märket gick dåligt i ett område kunde lika gärna föranleda en in-
dragning av produkten i det området för att istället satsa på de områden där produkten
gick bra, som att satsa på en hårdare marknadsföring för att återta marknadsandelarna.
För att kunna påverka konsumenterna eller anpassa sig till deras önskemål måste mer
sofistikerade uppgifter till.

Det fanns också undersökningar där konsumenten gavs ett förhållandevis stort ut-
rymme, och där Barnängen ville finna bestämda mönster i konsumenternas önskningar
och i efterfrågans rörelse. Dessa inslag behövde inte vara det primära målet, utan kun-
de förekomma i mer kvantitativa studier. I rapporten om användningen av skurpulver
från 1945, fanns t ex utrymme för allmänna kommentarer där de tillfrågade kunde
lämna både allmänna och mer specifika önskemål, t ex om produkterna var för dyra
eller om det fanns önskemål om speciella medel för att putsa olika ytor. Undersök-

                                             
558 Flink, Grunden till framgångsrik försäljning, s 89ff.
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ningen hade också plats för öppna svar på frågan varför man upphörde att använda ett
märke.559

I undersökningen av märkesvaror från 1946 ville man ”utröna den svenska hus-
moderns inställning till och uppfattning om fabriksförpackade ’märkesvaror’”.560 Un-
dersökarna skrev att konsumentens röst inte hade fått höras i diskussionen om mär-
kesvarors fördelar och nackdelar och för att kunna belysa denna diskussion till fullo,
ville man föra in konsumentens synpunkter och önskemål.561 Även om detta kan ha
gjort konsumentens röst hörd, påverkade det inte marknaden, vilket inte heller var
syftet med undersökningen. Syftet hade varit att utröna inställningen till märkesvaror
för att få argument i en diskussion kring dessa varor.

En varuprövning av tvål från 1955 var utformad för att man skulle kunna
”marknadsföra en ny toalettvål i prisklassen omkring 70 öre, som motsvarar konsu-
mentens krav och önskemål beträffande färg och doft”. Undersökningen var genom-
förd med provanvändning av tvål och intervjuer med konsumenterna.562

En undersökning som primärt syftade till att låta konsumentens röst också påver-
ka varuutbudet, var en undersökning av skönhetsserien Shantung från 1956. De inter-
vjuade – 1 130 till antalet – hade där tillfrågats vilka skönhetspreparat de använde,
samt vilka av dessa de ville ha med i en skönhetsserie. Syftet angavs mer precist i in-
ledningen, där det sades att man skulle ”ta reda på vilka skönhetspreparat som är van-
ligast förekommande bland svenska kvinnor över 15 år, samt att utröna vilka av dessa
preparat som borde ingå i en ’skönhetsserie’”.563 Frågan löd: ”Om ni skulle komponera
en sådan skönhetsserie, som passar just Er och Ert behov, vilka av de preparat som står
upptagna på den här listan skulle Ni vilja ta med?”. Antalet preparat som fick ingå i
serien varierade så att 4, 6 eller 8 stycken preparat skulle väljas av den tillfrågade per-
sonen. Ur resultaten drog undersökarna slutsatser som användes till att dra upp linjer
för marknadsföringsåtgärder, vilka produkter som skulle lanseras och mer allmänna
upplägg.564 Undersökningen var klart inriktad på att tyda ut hur konsumenterna, vis-
serligen utifrån av företaget givna ramar, kunde tänkas vilja ha produktserien utfor-
mad.

I vissa fall syftade undersökningar till att finna åsikter eller attityder inför en
produkt eller ett namn på produkter, som t ex var fallet inför namnen Tomteputs och
Tomte Fej eller i undersökningen av puderförpackningarna. Syftet var liksom i under-

                                             
559 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Tomteskur, IMU-rapport.
560 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang. märkesvaror, dec – 46.
561 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang. märkesvaror, dec –46.
562 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:24 del 2.
563 Ibid, s 1.
564 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Hemindex Snap-shot. Rapport över en undersökning för
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sökningen om märkesvarorna att finna en röst från konsumenterna, men främst för att
underlätta framtida försäljning genom att känna till vilka namn och förpackningar som
var mest tilltalande för konsumenten.

I en odaterad undersökning – av bilder och utförande att döma är den troligen
från sent 1950-tal eller tidigt 1960-tal – med det talande namnet Vi planerar för Er, var
syftet att fånga in synpunkter på och argument för tvål. Genom bandade intervjuer med
4 paneler med 4 kvinnor i varje, ville undersökarna finna någon tendens i användning-
en av tvål. I undersökningen ställdes bl a frågor som vad tvål betydde för kvinnan, vil-
ka orsaker till användning av tvål de hade, faktorer som spelade in vid valet av tvål,
vad som kunde påverka konsumenten i negativ riktning. Intervjuerna delades in i
grupper efter de mest framträdande huvudåsikterna.565 Denna undersökning ligger nära
Flinks idé om att ringa in konsumenternas uppfattningar kring en produkt, vilka sedan
kunde ligga till grund för såväl produktens utformning som reklamargumentens inrikt-
ning.

Fall där påverkan på konsumenterna kunde ske är få i början av perioden som
snarare dominerades av de kvantitativa studierna. Dessa var mer inriktade på att stude-
ra hur konsumtionen eller försäljningen såg ut vid en given tidpunkt. Eftersom under-
sökningarna var utförda så att de alltid speglade marknaden i förgången tid, innebar
det att man snarare blickade bakåt än framåt. Under 1960-talet förekom det däremot
undersökningar hos Barnängen som uttalat var ute efter att förändra marknaden och
som därmed också riktade blicken framåt, mot en kommande marknad. Även om me-
toderna med tiden blev mer utarbetade för att finna argument, motiv och andra egen-
skaper i konsumentens beteende, verkar det som om dessa motiv användes som argu-
ment i marknadsföringen eller för att lära konsumenten använda produkter på rätt sätt.
Det som framträdde så tydligt i Flinks tidigare refererade resonemang framträder här i
så fall i praktisk omsättning. Här följer nu närmast två tydliga fall av detta senare slag
av marknadsundersökning. Båda genomfördes vid mitten av 1960-talet. Den första
gäller en luktborttagande spray vid namn Strax och den andra en badrumsserie vid
namn Christl. Båda förekom i undersökningar gjorda av Huss Annonsbyrå.

Fallet Strax

Problemen med försäljningen av en luktborttagande spray med namnet Strax, diskute-
rades år 1965 utifrån hur konsumenterna kunde lära sig använda produkten på rätt sätt
och vilka argument som kunde användas för att sälja den lättare. Huss Annonsbyrå,
som var satt att utreda saken, misstänkte att den särpräglade lukten hos produkten ut-
gjorde ett hinder för försäljning. Det hade visat sig finnas en risk att doftsprayerna i sig
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kunde associeras med dålig lukt om de användes enbart vid sådana tillfällen. Ett antal
åtgärder måste till för att komma förbi detta problem. Konsumenten skulle bl a lära sig
spraya ”snålt (för att inte storkna)”, men man ville också ”lära honom ett avancerat
lukt-tänkande: Strax verkliga ’USP’ [Unique Selling Proposition] är ju: ’förintar lukt
genom katalys, ej genom att bedöva luktnerverna’. Detta är idag ett argument för con-
naisseurer”, skrev man i rapporten. Man övervägde också att sänka priset, minska
dofteffekten, exponera varan mer i butikerna och utnyttja branschens allmänna rörel-
ser, som man uttryckte det. En femte punkt var att försöka ge Strax-reklamen ett annat
utseende, som skilde ut varan från konkurrerande märken ”trots dess (skenbara) brist
på specialvärden” som formuleringen löd. Istället för att betona de vanliga argumenten
skulle man välja en strategi som gick ut på att försöka gå fram på en linje med mer
lustbetonade visualiseringar och formuleringar. I en sista reflektion ansåg utredaren att
det skulle vara bättre att se sprayens väldoft som det s k primärlöftet, som något man
kunde använda även om det inte uppstått någon obehaglig lukt i rummet. Om man sål-
de produkten för sin väldoft skulle man även kunna ha olika varianter av dofter, ansåg
slutligen utredaren Lillemor Hagelberg.566

Denna rapport innehöll påtagliga försäljningsorienterade drag. Företaget hade en
produkt med egenskaper som inte var fullt accepterade av konsumenterna. Den be-
fanns också vara svår att definiera mot andra liknande produkter på marknaden, ut-
tryckt som en brist på specialvärden. Svårigheten låg i att få konsumenten att använda
produkten, inte bara på det sätt som producenten avsett, utan att få konsumenten att
använda den överhuvudtaget. Åtgärderna var både att skapa ett nytt användningsområ-
de för produkten genom att betona dess primärlöfte, och genom argument övertyga
konsumenten att produkten var bra. Konsumenten skulle också lära sig att använda
produkten på rätt sätt, d v s inte spraya för mycket.

Fallet Christl

I en annan rapport av samma utredande skrivbordsform drivs detta med att lära kon-
sumenten nya vanor till en nära nog utopisk vision. Denna rapport från var också ge-
nomförd av Huss Annonsbyrå 1965. Uppgiften var att utreda marknadsförutsättningar-
na för en tänkt linje med badrumsprodukter, kallad Christl, samt föreslå ett marknads-
föringsprogram för denna linje. När man läser rapporten idag slås man av dess stor-
slagna planer, och utredarnas nära nog utopiska ambition att ändra människors förhål-
lande till bad- och duschvanor.

                                             
566 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Huss annonsbyrå, en kommentar ställd utifrån en diskussion

med företagets reklamchef. Daterad den 23 eller 24 februari 1965.
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Rapporten innehåller dels en undersökning av badvanorna hos människor i all-
mänhet, där intresset var att se vilka som badade, när, hur och varför de badade. Dels
att undersöka hur utrustningen för bad och hur möjligheterna till bad såg ut bland be-
folkningen. Utgångspunkten var en skolöverläkares klagan i dagspressen över den då-
liga hygieniska standarden, samt statistik över bostädernas utrustning.

Rapporten genomfördes som 7 huvudpunkter och jag tar upp några av de vikti-
gaste. Den första undersökte hur bad/dusch-möjligheterna såg ut i bostäderna, vilka
synpunkter som fanns på befintliga bad och duschmöjligheter samt en utvecklingspro-
gnos där man räknade in ny- och ombyggnad. Man konstaterade där att 45 % av lä-
genheterna i städer och tätorter hade bad eller dusch och endast 13 % av lägenheterna
på landet, vilket innebar att 1,26 miljoner bostadshushåll saknade bad och/eller dusch,
800 000 saknade dessutom wc, centralvärme, vatten och avlopp.567 Även den sociala
fördelningen presenterades, där det visade sig att den största gruppen som hade till-
gång till bad och dusch tillhörde manschettyrkena, men även där levde det största an-
talet i primitiva bostäder. Dessa primitiva bostäder, som man kallade dem, kan ha varit
inneboende hushåll i större lägenheter och där hygienmöjligheterna enligt statistiken
räknades till huvudbostaden.

Utredarna fann att badrutinerna hängde samman med hur badmöjligheterna såg
ut för hushållen. Genom statistik hade man funnit att tillgången till egna badrum var
begränsad och i de fall där sådana fanns, var standarden och de hygieniska förhållan-
dena i många fall ändå dåliga. När man granskade hur de existerande bad- och
duschrummen såg ut, konstaterades att dessa oftast ”måste betecknas som föga inbju-
dande till annat än rent ambitionsbetonade pliktbad.”568 Den bristfälliga tillgången in-
nebar ofta att man delade bad och duschutrymmen med andra hushåll, vilket inte
främjade impulsbadande eller trivsel, menade utredarna. Även privatbadrummen visa-
de sig vara i dåligt skick. En annan faktor som uppmärksammades i rapporten var att
badkaren ofta användes som ”förvaringsplats för en mängd skrymmande inventarier
(stegar, strykbräden, resväskor, kälkar, gästsängar, smutstvätt etc), varvid varje bad
måste föregås av en mer eller mindre besvärlig utrymningsaktivitet”.569

Utredarna menade därför att det dels måste till en förändring både av de materi-
ella förutsättningarna för bad i hushållen, dels en attitydförändring hos konsumenten
gentemot bad. Dessa delar sågs som sammanlänkade. En prognos visade att utbyggna-
den av antalet badrum skulle ske i ganska rask takt i och med att nybyggnationen av
lägenheter påbörjades. De byggnadspolitiska premisserna skulle driva upp duschfre-

                                             
567 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Christel. Synpunkter på marknadsföringen av badlinjen

”Christl”, s 3.
568 Ibid, s 4.
569 Ibid.
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kvensen genom både statliga bostadsförbättringslån, privatbyggnation, 1970 års bo-
stadsplanering, hotell- och studentrum, pensionärsbostäder, då dels befintliga badrum
byggdes om, dels att det byggdes nya.570 En förändring av detta måste till för att även
inställningen till bad skulle ändras, och därmed underlätta lanseringen av badserien.

Utredarna såg mörkare på frågan om utvecklingen och förbättringen av badva-
norna:

Här skymtar icke någon direkt ljusning. Visserligen kan man väl hoppas att de
ca 100 000 familjer som årligen flyttar in i ett nybyggt elegant badrum skall
känna sig road av att använda detsamma… Och visserligen pågår en viss upp-
rustning av gamla badrum på privat initiativ (huvudsakligen i villor) – men i
stort sett finns det idag ingenting som tyder på en snabbt kommande förändring
av svenska folkets principiella badvanor.571

En undersökning visade att de flesta badade eller duschade enbart för att bli rena,
mindre för att det var behagligt eller som ren avkoppling. Inställningen måste ändras:
”regelbunden konsumtion av badtrivselprodukter förutsätter, att man inte enbart har
tillgång till ett badkar eller duschrum – utan också spontant är road av att använda
detta. Badandet som sådant måste kännas lustbetonat, lockande, motiverat.”572 Utre-
darna menade att det inte räckte med en god produkt i det här fallet för att förändra en
attityd och skapa ett annat konsumtionsmönster: ”Impulsköp kan suggererande reklam
alltid åstadkomma, men på lång sikt är det ju kontinuerlig konsumtion vi vill upp-
nå.”573

Utredarna koncentrerade sig huvudsakligen på de kvinnliga konsumenterna, vil-
ka man menade skulle vara den huvudsakliga målgruppen. Man uteslöt hypotetiskt de
som hade olustiga badmöjligheter eller var s k ”badkarslagrare”. Den hypotetiska
grupp av konsumenter som man därvid kom fram till sågs som expansiv utifrån ett
resonemang där man projicerade dem framåt i tiden. Det s k baskonsumentunderlaget
på 480 000 stycken ”kvinno-badrum”, sågs som ”placeringsplatser för Christl badpro-
dukter” att användas av kvinnor i åldern 15–64 år.574 Genom göra skattning framåt i
tiden för att få fram den målgrupp som i framtiden också skulle ge det kvantitativt sett
största konsumentunderlaget, kom man fram till att den väsentligaste målgruppen
måste bli kvinnor i åldern 20–34 år, en numerärt stor och expansiv grupp med en hög
andel kvinnliga inkomsttagare med badkar i bostaden.575

                                             
570 Ibid, s 5f.
571 Ibid, s 6.
572 Ibid.
573 Ibid, s 7.
574 Ibid, s 8.
575 Ibid, s 9.
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Genom något man kallade ett försök till en motivationsundersökning fann man
argumenttyper som delades in i konvention, ambition eller nyttotänkande, egomotiv,
”förgyllningslusta”, känsloladdade ”sexmotiv”, offervilja samt en rad individuella spe-
cialmotiv. För att ändra attityden till bad gällde det att ta vara på de mer känslo- och
lustbetonade motiven och bygga argumentationen på detta. Det gällde att skapa lyxiga
och sexiga känslor kring bad. Man fann även att argumenten var fördelade olika bero-
ende på åldern hos de tillfrågade.

En svårighet som uppmärksammades härvidlag, var att vissa argument och bilder
kring badprodukterna kunde vara svåra för de tänkta konsumenterna att identifiera sig
med. Att se fräscha badrum i reklamen, när man själv badade i en balja eller delade
utrymme med andra, kunde leda till den motsatta effekten.

Utifrån resultaten och slutsatserna arbetade utredarna fram en handlingsplan.
Marknaden delades enligt denna plan in i tre grupper av badare, vilka skulle bearbetas
med olika typer av argument.576 På lång sikt skulle ”badtänkandet” breddas och aktua-
liseras genom en kampanj för god hygien, där det även gällde att mobilisera samhälls-
och folkhälsointresset: ”Vi föreslår därför att Christl/Gahns/Barnängen skall ta initiati-
vet till att samla berörda organisationer och visa vägen för en dylik kampanj med
Folkhälsoinstitutet som ’lokomotiv’ och massmedia som verktyg.”577 Propaganda
skulle även riktas till fabrikanter i de branscher som också kunde anses ha ett intresse i
ett ökat badande.

Långsiktsplanen skulle börja med att kontakt togs med Medicinalstyrelsen, Folk-
hälsoinstitutet, Statens Upplysningsbyrå, Försäkringsbolagens upplysningstjänst och
VVS information. Genom presskonferens i Medicinalstyrelsens eller Folkhälsoinstitu-
tets regi, och en påföljande distribution av PR-material, skulle man lyfta fram de me-
dicinska aspekterna av bad och bristen på bad. Här förekom även en idé om en annons-
och affischkampanj som skulle ”häckla ickebadarna” och som syftade till att skapa
eftertanke kring hygienen. Andra budskap skulle visa positiva effekter av badande. En
reklamfilm föreslogs visa hur en flerbarnsmor efter en halvtimme i badet återgick som
en ny människa till sin bråkiga familj. En annan filmsekvens var tänkt att visa en yr-
kesarbetande kvinna som efter ett bad skulle vara redo för sina fritidsintressen och
andra aktiviteter. Det var även tänkt att man skulle ge råd till de som saknade badrum,
hur de kunde få ett positivare förhållande till badandet.

I nästa steg av kampanjen gällde det att driva en kollektiv kampanj inom badin-
dustrin. I det tredje steget kom själva varan in i bilden och då gällde det att fånga in
och binda de befintliga njutningsbadarna, skapa impulsköp hos andra konsumentkate-

                                             
576 Ibid, s 25.
577 Ibid, s 27.
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gorier, samt omvandla deras impulsköp till en mer regelbunden förbrukning. Det gäll-
de att göra de s k badtrivselprodukterna till en självklarhet för minst en miljon kvinnor.

Kampanjen involverade många fler steg än en ren konsumentpåverkan, där stora
delar av miljön och tänkandet kring en vana skulle förändras i grunden för miljoner
människor. Utredarna ansåg att man gick i bräschen för ett nytt hälsotänkande.

Denna syn var inget nytt inom reklambranschen. Amerikanen Roland Marchand
beskriver t ex hur reklamfolk i USA såg sig som en moderniserande och civiliserande
kraft och att reklamen inte bara kunde lära ut nya vardagliga rutiner, utan också lyfta
kulturen och smaken.578 I Sverige påstod Gahns AB i ett försvar för reklamen från
1947, att reklamen för hygienartiklar ökade medvetenheten om den personliga hygie-
nen och därmed höjde folkhälsan.579

Detta gör också att man kan se denna verksamhet på mer än ett sätt. Visserligen
fanns där föreställningen att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt, men även att
företaget kunde införa vad man såg som förbättringar i levnadsstandarden.

Avslutande diskussion

I det här kapitlet har jag presenterat de sätt som Barnängen kunde inhämta och sprida
information om marknaden på. Fokus i undersökningen låg på de i texterna rekom-
menderade marknadsundersökningarna, men även försäljningsorganisationen berördes
som en viktig del i hur informationen kunde spridas i organisationen.

Försäljningsorganisationen skulle enligt en kommentar i handlingarna byggas
upp enligt en struktur som skulle medge en samordning mellan försäljningsfrämjande
åtgärder. Det gick också att se hur kommunikationen mellan försäljningsrepresentan-
terna och försäljningsledningen och tvärtom fungerade. Här informerades om klago-
mål på produkterna från kunderna, hur dessa togs upp vid möten och information om
beslut om åtgärder gick tillbaka till representanterna. Kampanjer för nya produkter och
annonsering meddelades kontinuerligt.

Barnängens marknadsundersökningar bestod av flera olika typer. De tidigaste var
från tidigt 1940-tal och bestod av undersökningar av Barnängens egna varunamn för
putsmedel, genomförda på begränsade områden och endast redovisade som andelar
inom olika socialgrupper. Redan den senare delen av fyrtiotalet blev det vanligt med
större undersökningar av hela marknaden för olika produkter. Sådana undersökningar

                                             
578 Marchand, Advertising the American Dream. Making way for modernity 1920–1940, s

127–132.
579 Gahns och reklamen, Stockholm 1947
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kunde beställas samtidigt av flera företag och innefattade därför fler varumärken än det
egna fabrikatet.

Två tidsperioder går att ringa in där två typer av undersökningar och marknads-
undersökningsföretag dominerade. Under 1940-talet var de flesta genomförda av IMU
och under 1950-talet genomfördes de flesta undersökningar av Lennart Flinks mark-
nadsundersökningsföretag, Marknadskonsult. IMU:s undersökningar inriktades på hela
marknaden för en eller flera produkter. De var av s k barometer- eller indextyp och
kartlade förekomsten av märken eller produkter i hushållen och vissa fall även i detalj-
handeln. Undersökningarna genomfördes på stora urval och resultaten tabulerades bå-
de på geografiska områden, ålder, kön och socialgrupp. Detta innebar att man lätt kun-
de ringa in var i landet det egna märket eller en specifik produkt, såldes bäst eller an-
vändes mest, vilket kön, vilken social- eller åldersgrupp som var den troligaste köpa-
ren. Marknadskonsults undersökningar tog liksom IMU:s undersökning fasta på mär-
kesförekomst för vissa produkter, men också inköp, och användning, samt vilken ål-
dersmässig, könsmässig och geografisk fördelning, dessa hade. De var också genom-
förda på stora populationer över hela landet.

Utöver dessa två stora företag förekom några mindre. De var mer specialiserade
på någon av Barnängens produkter och ofta utformade så att de inriktades på mindre
omfattande grupper av konsumenter.

De vanligaste sätten att dela in konsumenterna var utifrån inkomst, socialgrupp,
plats både geografiskt och avseende på boende (landsort, stad eller storstad), samt ål-
der och kön. Dessa var i sin tur indelade i olika stora undergrupper så ett grövre eller
finare indelningar kunde göras. I de första undersökningarna från 1940-talet var både
indelningen i grupper och undersökningsområdet mer begränsat än det blev senare. De
tidigaste undersökningarna var något mer begränsade till Stockholm eller städer, samt
till färre socialgrupper. I undersökningar från slutet av 1940-talet och i flertalet under-
sökningar på 1950-talet hade omfattningen av undersökningarna ökat både med avse-
ende på antalet undersökta grupper, geografisk fördelning och storlek på undersök-
ningspopulationen. Detta gällde även några av de senare undersökningarna som var i
form av panel- eller skrivbordsundersökningar där man valt ut en speciell grupp för
just den undersökningen. Till skillnad från de äldre undersökningarna där begräns-
ningen mer verkar gjorts p g a höga kostnader eller bristande kunskaper om hur större
undersökningar skulle genomföras, var de senare medvetet avgränsade utifrån metod
och syfte.

Även metoderna för urval och databearbetning ligger i stort i linje med hur man
beskrev detta i texterna, med kvoturval och intervjuer. Mer sällan genomfördes under-
sökningar som försökte fånga in attityder och mer omedvetna egenskaper. De finns
dock exempel på detta både under 1940-talet med prövning av inställning till varuför-
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packningar och varunamn, och i form av försök till mer uttalade motivationsundersök-
ningar i undersökningar från 1960-talet.

Man kan göra flera kopplingar till textmaterialet här. En punkt där kopplingen
var tydlig gällde mellan författare i textmaterialet och de som agerade i marknadsun-
dersökningarna. Skribenter på området medverkade i mer än hälften av undersökning-
arna, däribland Lennart Flink, Gerhard Törnqvist och Börje Lindberg. Detta gör givet-
vis att kopplingen mellan de skrivna normerna och genomförda åtgärderna förstärks
betydligt, men också det faktum att författarna verkade som teoretiker också skapade
en riktning som gick från normerna till handlingen. Detta anser jag vara en viktig
punkt eftersom det skapas en enhetlig praktik utifrån ett handbokskunnande, där
mycket tas för givet av de som skall tillämpa denna kunskap. Även standardiseringen
av undersökningarna och det lilla antalet aktörer i marknadsundersökningsbranschen
under perioden pekar i en sådan riktning. Flera av undersökningarna var av det slag
som beskrevs i samband med olika index, t ex Nielsen-indexet. Att flera undersök-
ningar var av den typen skulle i så fall peka på en överensstämmelse mellan beskriv-
ningen av dem och användningen av den typen av undersökningar.

En annan aspekt som jag berörde var hur relationen till undersökningsobjekten
var, d v s hur konsumenterna uppfattades. Den större delen av undersökningarna var
ägnade åt att kartlägga volymen för en vara och vilket marknadsunderlag som fanns
utifrån de ovan nämnda förhållandena. I den typen av undersökningar menar jag att
konsumentens roll var passiv och möjligheten till inflytande relativt lågt. Den stora
anonyma massans rörelser lämnade inte utrymme för enskildheter i efterfrågan utan
syftade till att vara underlag för beslut om vilken geografisk plats eller vilken ålders-
eller socialgrupp, som reklam- och försäljningsinsatserna skulle riktas till.

Det fanns också kampanjförslag som uttryckligen avsåg att förändra konsumen-
tens vanor, både i fråga om en svårsåld produkt eller fel använd produkt och i ett mer
övergripande samhällsperspektiv. I det senare fallet skulle en generation kvinnors bad-
vanor ändras till förmån för badserien Christls försäljning. I några undersökningar
fanns det dock utrymme för enskilda röster att uttala sig om produkter, produktnamn
och förpackningar innan beslut om den skulle ut på marknaden fattades.

Sammanfattningsvis finns det överensstämmelser både med förekomst av vari-
abler och med vad som rekommenderades i form av metod och undersökningsteknik i
artiklar och handböcker och hur detta var gjort i Barnängens marknadsundersökningar.
Även konsumentuppfattningarna spelade roll här. Man kan därför påstå att det som
beskrevs också var det som gjordes, särskilt med tanke på att det var de större aktörer-
na som genomfört undersökningarna.
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Kapitel 6

Shantung mot Camé – sortiment och reklam hos två
av Barnängens produkter

Inledning

Jag har fördjupat mig i två serier för produkter inom skönhetsvård och kosmetika,
Camé och Shantung. Jag har valt dessa för att de förekommer parallellt med likartade
produkter, att det för Shantung genomfördes marknadsundersökningar vid olika till-
fällen och slutligen för att de innehöll ett sortiment av produkter som blev föremål för
ett flertal förändringar under den studerade perioden. Den sista anledningen gör det
möjligt att studera sortimentsförändringar i relation till den information om marknaden
för produkterna man kan anta att företaget hade tillgång till. Genom att studera två
produktserier av liknande slag kan man även jämföra sortimentsförändringarna för
likartade produkter på ett annat sätt än om jag valt enstaka produkter.580

Möjliga produktstrategier
Inom marknadsföring talar man om olika strategier, däribland massmarknadsföring,
produktdifferentiering samt målinriktad marknadsföring. Den första innebär i stort sett
en likartad produkt till alla konsumenter. Produktdifferentieringen innebär att man
producerar produkter med skilda egenskaper vad avser pris, kvalitet, storlek, stil som
man erbjuder i stort sett samma konsument att välja mellan. Målinriktad marknadsfö-
ring, ‘target marketing’, försöker skilja ut segment på marknaden för att rikta in sig på
dessa genom att utveckla produkter och marknadsföringsåtgärder för de valda seg-
mentet/-en och dess mer specifika preferenser.581

Produktens egenskaper kan i detta sammanhang ses som ett konkurrensmedel.
Genom att addera egenskaper till produkten ökas differentieringen och därmed möjlig-
heten för företaget att rikta sig till marknadssegment där konkurrensen är lägre. Mot-

                                             
580 Andra produkter i Barnängens sortiment som förekom i flera marknadsundersökningar var

t ex munvatten av märket Vademecum eller tvålarna Oké och Barnängens barntvål. Att stu-
dera dessa skulle innebära att man missar förändringar inom sortimentet eftersom de enbart
utgjorde enstaka produkter till skillnad från skönhetsserierna som innehöll flera.

581 Kotler, Marketing management, s 262.
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satsen är standardisering, där produktionskostnaderna kan hållas nere men där företa-
get måste rikta sig till en större massa. För att välja rätt produktegenskaper och för att
åstadkomma en lyckad differentiering, måste producenten få kunskap om konsumen-
ternas åsikter och attityder kring produkten eller konsumtionsformen, för att med detta
som grund hitta de rätta försäljningsargumenten eller lägga till de efterfrågade egen-
skaperna.582 Av detta kan man sluta sig till att marknadsundersökningen kan ses som
ett viktigt instrument för företaget när det vill göra ändringar i sitt sortiment eller ut-
veckla en produkt. Därför blir det också intressant att studera sortimentsförändringar-
na.

Shantung och Camé – en kort presentation
Shantung och Camé var namnen på skönhetsvårdsprodukter och parfymer som fanns i
Barnängens sortiment under bl a 1940- och 1950-talen.

Både Camé och Shantung fanns med i priskuranten 1938. De var inte införda
som ordinarie produkter det året utan fanns nedskrivna på bilagda lösa blad av företa-
get eller som kompletterande anteckningar av användaren av katalogen i några av de
bevarade exemplaren i arkivet. Fr o m 1939 fanns båda märkena införda i den ordina-
rie katalogen. Camé introducerades som en skönhetsserie 1938 och framställdes som
det i annonser från det året.583 Camé marknadsfördes alltså redan från början som en
skönhetsserie. Shantung hade registrerats som varumärke 1938 och senare förnyats tio
år senare.584 Av Shantung fanns enbart en eau de cologne.585 Från 1949 förekom båda
märkena samtidigt som skönhetsserier under en period fram till mitten av femtiotalet,
men därefter kan enbart Shantung räknas som en serie. Båda märkena hade således
likartade produkter, varav en del samtidigt, under den sammanhängande period från
1938 till 1960 som jag undersökt här. Jag kommer i det följande avsnittet undersöka
utbudet av produkter av dessa märken, både de produkter som ingick i serierna och de
som låg vid sidan av. Jag kommer därefter att studera dessa förändringar i ljuset av
marknadsundersökningarna som utfördes kring dem och de diskussioner och uppgifter
om produktsortimenten som fördes och lades fram i försäljningsorganisationens led.
Frågan som jag vill försöka besvara är om företaget följde de signaler man fick från
marknaden eller om det låg andra beslut bakom förändringar i utbudet.

Eftersom jag studerat två produktserier av liknande slag och från samma företag
uppstår en intressant situation, där företagets produkter tycks konkurrera med varand-

                                             
582 Kotler, Marketing management, s 293ff.
583 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:6, PM beträffande Caméserien; F 8 A:6, särtryck av annon-

ser från 1938.
584 FSF, Barnängens arkiv, F 2 B:3, Barnängens patent och registrering, R–V.
585 FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:13, priskuranter för 1938, 1939.



176

ra. För att undvika sådan konkurrens kan företaget rikta sig till olika segment på mark-
naden med de olika produktserierna, vilket förutsätter att man både kan segmentera
marknaden och differentiera produkterna utifrån behoven eller preferenserna hos kon-
sumenter inom dessa segment. I fallet med Camé mot Shantung ersattes den ena serien
så småningom av den andra, vilket snarare pekar på en intern konkurrens eller ett
medvetet skifte från en produktserie till en annan. Frågan är då om det rört sig om ett
strategiskt val som bygger på kunskap om marknaden, där det ena märkets produkter
visade sig vara mer attraktiva än det andra märkets och därför mer värda att satsa på.
Det kan även tänkas att man lät andra beslut styra avlägsnandet av den ena produkten
och inte den andra.

Denna tanke bygger på en strategi som kan kopplas till den diskussion om det
mest ekonomiska segmentet som fördes i textmaterialet, och som rör den komprime-
ring och standardisering av sortimentet som föreslogs för att göra tillverkningen billi-
gare. Tillverkningen kunde dels anpassas till den del av sortimentet som hade störst
omsättning, och därmed bygga på en granskning av marknaden. Det är också tänkbart
att uppfattningen att ett begränsat sortimentet är mer ekonomiskt kan, oavsett vad man
vet om marknaden, föranleda en minskning av sortimentet. Genom att studera sorti-
mentets förändringar i ljuset av erfarenheterna från marknadsundersökningarna är det
möjligt att dra slutsatser kring detta.

Jag börjar med att studera de båda produktseriernas sortiment över perioden
1938–1960 för att se om det förekom några förändringar som kan tyda på strategiska
beslut. Jag går därefter genom marknadsundersökningarna kring dessa produkter, vilka
resultat de kom fram till och vilka slutsatser man drog ur dem. Om det finns koppling-
ar mellan resultaten och slutsatserna från marknadsundersökningarna kan man tala om
en koppling mellan de olika leden norm/kunskap – medel – åtgärd i marknadsföringen
enligt beskrivningen i tidskriftsmaterialet. Om spåren saknas och kopplingarna därmed
inte är så tydliga, kan det tänkas att andra utgångspunkter spelat in. Ett tänkbart alter-
nativ är att produktpolitiken styrts av inre krav, t ex rationaliseringar av produktionen
där man medvetet begränsat sortimentet utifrån besparingskrav. För att se om så var
fallet har jag tagit fasta på de meddelanden och beslut om produktändringar och re-
klaminsatser som finns i volymerna med underlaget till försäljningsavdelningens års-
berättelser. Här finns också mer övergripande mål för verksamheten, något som fram-
gick här ovan. På så vis kan man se hur de olika leden norm – praktik förhåller sig till
varandra på två håll, dels via marknadsundersökningarna och dels via beslut inom för-
säljningsorganisationen.



177

Produktvariation och produktutbud för Camé och Shantung, 1938–1960

Går det genom att studera produktutbudet och variationen att upptäcka något mönster
som kan tolkas som en strategi av något av de slag som jag beskrev ovan? För att svara
på den frågan har jag studerat s k priskuranter, d v s produktkataloger, och
sammanställt uppgifter beträffande de två märkenas produktutbud för perioden 1938–
1960. I priskuranterna kan man få fram uppgifter om vilka produkttyper som fanns, de-
ras namn, pris, storlek, beskrivning, förpackningstyp m m, och med dessa uppgifter ge
en bild av produktförändringar och produktvariationen för de två märkena. Kataloger-
na finns i olika omfattning från slutet av 1800-talet och för min undersökning finns det
kataloger som har gått att använda för att studera Shantung och Camé under perioden
1938–1960. För vissa år (1944, 1954, 1956, 1959) saknas priskuranter, men där har jag
konstruerat en produktlista utifrån uppgifter om vilka artiklar som tillkom till den nya
priskuranten och vilka som uteslöts från föregående år, samt om enskilda varuposter i
försäljningsstatistiken.586

För att studera produktutbudet har jag utgått från produktnumret i katalogerna.
Detta nummer användes av återförsäljarna för att beställa hem varor och visar att en
produkt skiljer sig från en annan på något sätt, även om de heter likadant. Att gå efter
storlek, färg eller olika förpackningstyper är en annan metod, men den innebär att man
måste hålla reda på så många fler faktorer att riskerna för fel blir större. I fortsättning-
en använder jag därför beteckningen antalet produkter som liktydigt med antalet pro-
duktnummer. För produkter som förekom i flera färger – rouge, läppstift – finns ett
artikelnummer för artikelslaget med ett bokstavstillägg för färgen. Dessa har därför
inte räknats som olika artiklar, utan som en eftersom jag följt artikelnumren.

I katalogerna förekommer de produkter som ingår i serier under en särskild
rubrik, medan andra produkter av samma märke som stått utanför serien förts in under
en annan rubrik. Jag har därför kunnat göra en jämförelse mellan antalet produkter
totalt av varje märke och en jämförelse mellan de som ingår i serien för respektive
märke. Skillnaden mellan de artiklar som ligger i serien och de som ligger utanför
denna, kan ha en strategisk betydelse. En produktserie är tänkt att skapa draghjälp för
produkterna inom serien. Krämer och puder skall t ex kombineras för att ge den bästa
kosmetiska effekten, andra produkter skall komplettera varandra. En produkt skall

                                             
586 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A serien innehåller priskuranten för 1944 samt uppgifter om

nya/utgående artiklar. Försäljningsstatistiken ger också information om vilka produkter som
fanns i sortimentet. Dessa källor har använts för åren 1954, 1956 och 1959 för att komplette-
ra bilden av eventuella förändringar i sortimentet. Som bäst kan man utgå från sortimentet
från föregående år, och till detta lägga nya produkter, samt dra ifrån utgående. Uppgifterna
ur försäljningsstatistiken har använts som en dubbelkoll, då vissa varor återintroducerades
under samma år.
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användas för rengöring eller underlag innan en annan produkt appliceras. Detta
beskrivs också i en del av reklamen kring serierna. En skönhetsserie är därmed från
början ett led i försäljningsåtgärderna och ett beslut att lägga produkterna i serien
istället för att marknadsföra dem separat är i sig en marknadsföringsstrategi. Det
förekom t ex diskussioner om man skulle föra in en tvål i Camés serie 1945, men det
ifrågasattes om den hörde hemma där.587

Jag har skilt på det totala antalet produkter av de respektive märkena, samt de
produkter av dem som ingick i serien. Staplarna i diagrammen 1 och 2 visar de
förändringar som skedde i produktutbudet under perioden. Diagram 1 visar hur de två
märkenas produktutbud och sortiment förändrades över perioden 1938–1960.
Staplarna visar antalet produkter inom varje märke för de år som det fanns kuranter.
Camé hade färre produkter runt 1948 än vad serien hade vid de andra åren.
Uppgifterna kan vara tveksamma för Camé det året, medan Shantung hade en helt
egen prislista det året, kanske för att visa fram den nya serien för återförsäljarna. Det
kan även ha rört sig om en förändring som berodde på andra orsaker. Shantungs
produktutbud ökar 1948, beroende på att det var det året som märket marknadsfördes
som skönhetsserie.

Redan det första året ingick fler produkter i Shantungserien än Camé haft tidigare
i sin. Om man bortser från det år som uppgiften om Camé är osäker, så ökar även
utbudet av produkter för det märket under de närmast kommande åren. 1952 minskade
dock produktantalet för Camé ned till endast femton produkter och 1955 krymptes
sortimentet till endast tre produkter.

I diagram 2 visas de produkter av de två märkena som ingick i en skönhetsserie
under perioden 1938–1960. Här framgår det tydligt att skönhetserien Shantung blev
den dominerande serien i produkter räknat efter 1951. Shantung hade inte bara fler
produkter totalt redan från 1948, utan även fler produkter i sin serie än Camé. 1948 var
uppgifterna om Camé tveksamma, så det lägre antalet där bildar ett sämre
jämförelsematerial, men de närmaste åren därefter var det några fler artiklar av märket
Shantung. Under åren 1949–1951 var de två serierna ungefär lika stora. Man bör även
notera att Camé också ökade produktantalet något inom ramen för serien: från 21
stycken år 1947 till 25 stycken år 1950. Från 1952 hade dock Shantung definitivt fler
produkter i sin skönhetsserie och

                                             
587 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:8, protokoll från representationskonferens, 8 dec 1945, s 11.
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Diagram 1. Produktantal under åren 1938–1960 av Camé och Shantung.

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F8 CA:13–20, priskuranter för åren 1938–1960.

Diagram 2. Antal produkter som ingick i serie för Camé och Shantung, 1938–1960.

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F8 CA:13–20, priskuranter 1938–1960.
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utbudet i Camés serie krymptes. Från 1955 utgjorde Shantung den enda skönhetsserien
i sortimentet.

Minskningen för Camé 1952 skedde för de produkter som tillhörde serien och
från 1955 återstod inga produkter i serien. Skönhetsserien Camé försvann således ur
sortimentet, men det förekom fortfarande några enstaka artiklar i Barnängens utbud
som bar på det namnet. Shantung krympte också sitt sortiment under slutet av
femtiotalet, men långt ifrån i samma utsträckning som Camé. Antalet produkter i
serien var fortfarande fler än under det tidiga femtiotalet. Vissa produkter existerade
också utanför seriekonceptet även för Shantung, t ex Shantungs parfymer och eau de
cologner.

Om man studerar några enskilda produkter för några tvärsnittsår kan man se
vilka produkter som försvinner, byts ut eller tillkommer. År 1950 var ett av de år då
båda serierna hade ungefär samma produktantal, men om man studerar vilka produkter
det rörde sig om framgår det att endast ett fåtal var av samma slag. I tabell 20 i bilagan
kan man se att puder, lotion, rouge, talk samt rengöringscrème var produkter som in-
gick i båda serierna. I Shantungserien fanns något som kallades fet crème, vilken kan-
ske skiljer sig från den som kallas enbart crème. Av tabell 18 i bilagan framgår också
hur många varianter en produkt i serien förekom i. Av de produkttyper som ingick i
båda serierna förekom lotion och rengöringscrème med fler varianter hos Shantung än
hos Camé, och puder med fler varianter hos Camé än hos Shantung.

Fem år senare, 1955, hade som framgår av tabell 21, Camé endast kvar en crème,
en nattcrème och puderunderlag. Shantung hade ökat variationen för sin eau de co-
logne och sitt läppstift, men minskat variationen på rengöringscrèmer. Dessutom hade
flera nya produkter tillkommit, som skyddslack, ögonbrynspenna, läppstiftspenna och
mascara.

Det verkar här som att den strategi som tillämpats snarast varit att vidga sorti-
mentet med fler produkter så att befintliga konsumenter fick mer att välja på. Frågan är
då om dessa beslut var grundade i en uppfattning om att en expansion var nödvändig
för att öka inkomsterna från försäljningen, eller om det var efterfrågan på den typen av
produkter som drev fram detta. Båda strategierna är enligt vad jag kunnat urskilja i
cirkulärbrev och protokoll möjliga och därför värda att studera närmare.

En annan tänkbar differentiering mellan produktserierna är att företaget lagt dem
i olika prissegment. En studie av priserna för jämförbara produkter av de båda märke-
na visar (tabell 18–22 i bilagan) att Shantung generellt hade ett högre prisläge än
Camé. Inom samma serie skedde inga större förändringar av priserna över tid, den
främsta prisskillnaden inom en serie byggde snarare på att det fanns olika storlekar på
förpackningen av en produkt och då är det svårt att veta om konsumenten svarar på
jämförpriset för den typ av produkter. Att Shantung låg i ett högre prisläge än Camé
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kan ha varit en anpassning av produkterna till kundsegment med olika prismedveten-
het, vilket jag skall undersöka närmare utifrån marknadsundersökningarna och försälj-
ningsavdelningens årsberättelser.

Produktförändringen kan ha skett utifrån i huvudsak två normer om man utgår
från textmaterialet. Dels genom att företaget följt efterfrågan på marknaden, vilken kan
undersökas via marknadsundersökningar eller den egna försäljningsstatistiken. Dels
genom rationaliseringar i produktsortimentet genom minskningar av utbudet och stan-
dardiseringar som har lett till billigare produktion. Dessa kan ju i sin tur ha berott på
konjunkturer eller andra yttre omständigheter som materialbristen p g a kriget. Här
undersöker jag först om marknadsundersökningarna kan ge någon vägledning till pro-
duktförändringarna, därefter om det finns ”efterfrågestyrda” uppgifter i årsberättelser-
na. Mot dessa ställs sedan andra uppgifter kring produktpolitiken som kom från annat
håll.

Marknadsundersökningarnas inverkan på produktutformningen
Med dessa ganska tydliga förändringar måste frågan ställas om inte det låg beslut
bakom dessa satsningar på ett märke framför att annat. Om så var fallet, kan man då se
kopplingar till marknadsundersökningarna i dessa förändringar? En underliggande
premiss är då att marknadsundersökningarna antogs visa om produkterna var
efterfrågade på marknaden eller inte. De tendenser som framkom ur
marknadsundersökningarna skulle enligt detta synsätt varit vägledande för företagets
beslut om produktpolitiken. Marknadsundersökningar för Shantung gjordes 1948,
1957, 1959 och 1960. Med utgångspunkt från dessa har jag studerat produktutbud och
reklamutformning vid några olika tillfällen för Shantung. För Camé finns endast en
undersökning år 1946.588

Undersökningen för Camé tog upp utformningen av puderförpackningar, där 115
kontorsanställda kvinnor i åldrarna 20–40 tillfrågades om vilken färg som de uppskat-
tade bäst. Avsikten med undersökningen var att få ett antal tänkbara köpares uttalan-
den om fem olika förpackningar för puder. Förpackningarna skildes åt vad avsåg färg
och dekor och inga märkningar som kunde anses vara ledande för ”objektet” före-
kom.589

Typerna av förpackningar var enligt undersökningens uppläggning: Tegelfärgad
med kaktusdekor, grågrön med blå underdel, ”supra”590, krämfärgad med kvinna i rund
etikett, samt Poudre Camé från Barnängen. I rapporten noteras i en slutkommentar att

                                             
588 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang puderförpackningar febr. 1946.
589 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang. Puderförpackningar.
590 Det fanns ett konkurrerande märke med det namnet enligt annons i Allers 1945:19, s 49.
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den övervägande delen som valde tegel hör till ”den mer ’avancerade’ typen, som ut-
nyttjar skönhetsmedel på mer märkbart sätt. Den grupp objekt, som utpekat ’tegel’
som sämsta förpackning, består till stor del av objekt, som mer diskret begagnar puder
och smink.”591 Camés förpackning hamnade på en bottennotering i undersökningen
och man hade redan tidigare fört fram förslag på att ändra utseendet på seriens etiketter
och förpackningar.592

Den tidigaste marknadsundersökningen för Shantung är en s k minnesbarometer
genomförd 1948 med syfte att ta reda på hur många som kände till märket Shantung
som eau de cologne. Denna produkt hade då funnits på marknaden i tio år. Resultaten
redovisades uppdelade på män respektive kvinnor, på storstad och övriga städer, samt
landsbygd. Även indelning i tre socialgrupper hade gjorts. Det fanns även en indelning
för landsbygden mellan jordbrukare och övrig landsbygdsbefolkning.593

De slutsatser som kunde dras av undersökningen var att den största kännedomen
om märket Shantung som eau de cologne fanns bland yngre kvinnor inom socialgrupp
1 och 2, bosatta huvudsakligen i städerna. En konsumentprofil för Shantung pekade i
så fall ut en yngre medelklasskvinna bosatt i en större stad som den troligaste köparen
eller användaren.

I en undersökning från 1957 undersöktes Shantungserien. För dessa redovisades
märket Shantungs marknadsandelar i procent.594 I diagram 3 visas att marknadsande-
larna varierade påtagligt mellan produkterna i serien. Mycket låg andel kan ses för na-
gellack, dag- och nattcrème. Produkter som låg högt var läppstift och puder i lös form,
samt ansiktsvatten. Det kan vara rimligt att anta att Barnängen på något sätt borde ha
följt detta i sin produktpolitik och ändrat i sortimentet, eller fört en intensivare reklam
för produkterna.

                                             
591 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, Ang. Puderförpackningar febr. 1946..
592 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:6, PM beträffande Caméserien.
593 FSF, Barnängens arkiv, F 5:1, IMUs minnesbarometer, Shantung, februari månad 1948.
594 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Hemindex Snap Shot, Rapport över en undersökning för

Shantungserien.
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Diagram 3. Marknadsandelar för olika produkttyper av märket Shantung, enligt en marknadsunder-
sökning från 1957.

Källa: FSF, Barnängens arkiv F 5:2, Hemindex Snap Shot, Rapport över en undersökning för Shan-
tungserien.

Diagram 4. Antal produkter och produkttyper inom Shantung skönhetsserie 1957 och 1960

Källa: FSF, Barnängens arkiv, Företagsminnen F8 CA:20, priskuranter för åren 1957 och 1960.
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0 2 4 6 8 1 0 1 2

D a g c r è m e

Nat tc r è m e

R e n g ö r in g s c r è m e

P u d e r ,  lö s  f o r m

P u d e r ,  f a s t  f o r m

L ä p p s t if t

A n s ikts v a tte n

N a g e lla c k

P
ro

d
u

kt

%

0 1 2 3 4 5

Dagcrèm e

Nattcrèm e

Rengörings crèm e

Puder, lös t

Puder, fas t

Läppstift

Ans ikts vatten

1957

1960



184

att företaget skulle rensa ut perifera produkter ur sortimentet och göra ett mer folkligt
upplägg med större bredd. Här finns en tydlig koppling till artiklar i Affärsekonomi

som tog upp sortimentsteori och rekommendationer att finna de mest ekonomiska
segmenten och den mest ekonomiska efterfrågan. Det bör tilläggas att det även
förekom variationer genom olika storlekar och typer på förpackningar inom varje
produktslag så att krympningen av sortimentet kunde ske genom begränsning inom ett
produktslag. När det gäller de olika produktslagen så hade man redan 1957 tagit bort
nagellacket ur sortimentet, även om det finns med i marknadsundersökningen.
Nagellacket hade, som framgår av diagram 3, lyckats sämre med att nå ut på
marknaden än Shantungs övriga produkter.

Om man jämför utbudet på de produkter som fanns med i undersökningen från
1957 och hur deras respektive andelar var, med hur det såg ut 1960 kan man se om de
rekommendationer som gavs i rapporten hade någon effekt. I en jämförelse mellan
åren 1957 och 1960 som visas i diagram 4 krymptes sortimentet för samtliga produkter
utom fast puder. Det fasta pudret var en av de produkter som hade låg marknadsandel,
medan t ex ansiktsvatten, läppstift och löst puder hade relativt höga marknadsandelar.

Man konstaterade i undersökningen från 1957 att när konsumenterna själva fick
komponera sina serier, så hamnade transpirationsmedel högt upp på listan och man
menade därför att det ”[d]ärmed förefaller oss ’väl bäddat’ för lancerande av Shantung
Deodorant Lotion i modern utformning”, med en kommentar att denna marknad ut-
vecklats en del på sista tiden.595

Även åldersfördelningen för de olika produkterna undersöktes och det gav resul-
tat som kommenterades av undersökarna. Man skrev att ungdomar i åldern 15–18 år
var ”bättre bevandrade än äldre, när det gäller skönhetsmedel”, och att det fanns en
fallande tendens i kunnighet med stigande ålder.596 Undersökarna rekommenderade
Barnängen att vara ”mera appellerande till morgondagens marknad – d v s tonåringar-
na”.597 De kommenterade också att man upplevt den s k Shantungskolan, där man till
att börja med utbildade butiksbiträden i skönhetsvård, som exklusiv och att man glömt
att den skulle vara ett försäljningsargument.

Stämde dessa råd med innehållet i undersökningsresultaten? Till att börja med
kommer transpirationsmedel inte med i sortimentet förrän 1957, detta kan ju ses som
ett resultat av undersökningen. När det gäller produktutbudet skedde en minskning av
sortimentet mellan 1955 och 1960, från 40 artiklar till 28 (se bilagan, tabell 16). I jäm-
förelsen mellan 1957 och 1960 syns detta också, men indragningen gäller även pro-
dukttyper som hade höga marknadsandelar. Rekommendationen att dra ned på sorti-

                                             
595 Ibid, s 6.
596 Ibid.
597 Ibid.
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menten följdes generellt och gällde alltså inte enbart de produkter som hade låga
marknadsandelar. Det kan varit så att man drog in de varianter av produkterna som
hade lägre marknadsandelar än andra, något som inte framgick ur marknadsundersök-
ningen. Den information kan man däremot hämtat från försäljningsstatistiken som ba-
serades på de enskilda produktnumren.

I en undersökning för transpirationsmedel – antitranspirationsmedel eller deodo-
rant – och handvårdsmedel för fjärde kvartalet 1959 fanns ett transpirationsmedel av
märket Shantung med. Undersökningen var upplagd för att uppskatta storleken på
marknaden för produkten uttryckt i konsumentpriser, och för att undersöka konkur-
rensbilden med de olika märkenas marknadsandelar uppskattade utifrån användnings-
frekvens, konsumentstruktur och utvecklingstrender under de senaste åren.598

I denna undersökning uppskattades marknaden till drygt 2 miljoner konsumenter,
eller 37 % av de tillfrågade över 15 år. Räknat i konsumentpriser ansåg man att det
inte var ”orealistiskt att uppskatta marknaden för transpirationsmedel till ca 20 milj.
kronor”.599 Konkurrensbilden visade dock små marknadsandelar för Shantungs pro-
dukt. Enligt intervjuerna med hushållen skulle det sammanlagt vara 1 % som använde
Shantung. Märkesförekomsten enligt intervjuer med detaljister tydde enligt undersö-
karna på en marknadsandel kring 7 %. De sista uppgifterna var dock belagda med viss
tveksamhet, menade man. Dessa andelar gällde enbart för de produkter som förekom
ute i butikerna, inte för vad som fanns i hushållen. Andelen i hushållen var sannolikt
lägre.

Utvecklingstendensen i undersökningen uppvisade inte heller den någon större
ökning för Shantungs produkt från jämförelseåret 1956 som man använde i undersök-
ningen, endast 1 %, medan hela marknaden hade ökat kraftigt och förväntades fortsätta
att öka.

I undersökningen visades också de könsmässiga och geografiska fördelningarna
för konsumenterna av transpirationsmedel, samt fördelningen mellan städer och lands-
bygd, liksom de sociala och åldersmässiga skillnaderna. Undersökarna drog en del
generelle slutsatser utifrån de detaljerade data som man fick fram om tendenser och
vilka konsumentgrupper de uppfattade som de dominerande på marknaden. Det som
kunde utläsas var att de flesta brukare av Shantungs transpirationsmedel bodde i stor-
stad eller landsort inom Stockholmsområdet, var i åldern 50 år och uppåt, samt var
jämnt fördelade över socialgrupperna. I undersökningen kom man även fram till att det
var de flytande medlen, framförallt roll-on varianten som användes mest bland

                                             
598 FSF, Barnängens arkiv F 5:2, Hemindex för Transpirationsmedel och Handvårdsmedel IV

kvartalet 1959, F 5:2, Shantung, Marknadskonsult, s 1.
599 FSF, Barnängens arkiv F 5:2, Hemindex för Transpirationsmedel och Handvårdsmedel IV

kvartalet 1959, F 5:2, Shantung, Marknadskonsult, s 4.
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antitranspirations-medlen. Barnängens Shantung kom med en deo-spray, kallad
flytande antitranspirationsmedel enligt produktkatalogen 1960.600

I en tredje undersökning, genomförd 1960, studerades marknaden för läppstift.601

Här visade det sig att Shantung hade 17 % av marknaden bland läppstiftsanvändare.
Märket hade en stark ställning bland yngre kvinnor, med 25 % i åldern 15–19 år och
21 % i åldern 20–29 år. Geografiskt hade Norrland den största andelen användare både
totalt och av Shantungs läppstift, 28 %. Överhuvudtaget hade Shantungs läppstift en
stark position bland yngre kvinnor i Norrland, vilka verkade varit den starkaste grup-
pen bland konsumenterna.

Undersökningen gällde det andra kvartalet 1960 men hade en jämförelse med
fjärde kvartalet 1959. Ur denna jämförelse drog undersökarna slutsatsen att Shantung
uppvisade ”en mycket gynnsam utveckling”.602 Från 1957 års undersökning då
Shantungs läppstift hade 11 % av marknaden, till fjärde kvartalet 1959 då det låg kvar
på 11 %, och slutligen till 17 % för andra kvartalet 1960. Läppstiftet kan ha befunnit
sig på den mest expansiva av marknaderna, men företaget kan också bedrivit en riklig
reklam för denna produkt.

Produktbeslut inom försäljningsavdelningen
Om produktutbudet var det som mötte konsumenterna och marknadsundersökningen
var deras röst, kan man se det som skedde i försäljningsorganisationen, vid represen-
tanternas möten och andra konferenser som en inre röst i företaget. Vad sades egentli-
gen och kan det som sades kopplas till de förändringar som visades i priskuranterna?
Kom resultaten från marknadsundersökningarna med i de beslut som fattades angåen-
de produkterna eller kan andra uppfattningar ha spelat större roll? Försäljningsresulta-
ten var en annan information som borde varit intressant för de beslut man fattade. Jag
har gjort en genomgång av de protokoll och brevcirkulär, samt de uppgifter kring nya
eller utgående artiklar av märken Camé och Shantung som förekom för varje år i un-
derlaget till försäljningsavdelningens årsberättelser. Även uppgifter om reklamkostna-
der och försäljning finns redovisade och jag har använt dessa uppgifter för att se vilka
insatser som gjordes och hur försäljningen stod i relation till insatserna. Tidigare fram-
gick det ju att reklaminsatserna var nödvändiga om man ville lyfta fram de varor i sor-
timentet som gick sämre, vilket ju kan betraktas som en vägledande princip. Det blir
intressant att se om denna följdes och om det fanns andra principer som kan ha gjort
sig gällande.

                                             
600 FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:20, Priskurant för 1960.
601 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Hemindex för läppstift, II kvartalet 1960 samt jämförelse

med IV kvartalet 1959.
602 Ibid, s 5.
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Camé

Camé introducerades 1938, men verkade gå dåligt redan från början. Man hade visser-
ligen haft stigande försäljning under 1942 till skillnad från året innan, men menade att
detta dels var resultatet av reklaminsatser, dels ett resultat av att man släppt en present-
förpackning före jul. En del av försäljningsökningen berodde också på hamstringar av
vissa produkter innan varuskatter på lotion, ansiktsmasker, puder och läppstift infördes
1941.603 Varubristen under kriget ledde också till att man började dra ned på reklamen
1942.604 De produktdemonstrationer man hade genomfört 1941 hade också visat sig ha
en sådan osäker effekt att man beslöt att ställa in dem tills vidare.605 Camé omgärdades
på så vis av omständigheter som gjorde marknaden osäker.

För att komma tillrätta med omsättningen diskuterade man under 1943 att ta bort
två lotioner och ersätta dem med en, föra fram ansiktsvattnet i en större flaska med
mer allroundanvändning, samt ändra utseendet på serien. Den benämning man använ-
de för varje artikel bestående av ordet preparat följt av ett nummer skulle tas bort och
man vill ha mer iögonfallande och feminina etiketter.606 Det verkade dock inte ske någ-
ra drastiska förändringar om man utgår från vilka produkter som fanns kvar eller för-
svann. Det mest konkreta som skedde var att man ökade reklamen för Camé från 24
346 kr år 1942 till 653 420 kr i utbetalda reklammedel år 1943, d v s en 27 gånger så
stor reklamkostnad.607

I ett protokoll från en konferens från december 1945 diskuterade man om Camé
skulle ingå i den ordinarie priskuranten istället för att ligga i en egen. Den borde dock
fortsätta med en egen menade man, dels eftersom den då kunde förbehållas specialbu-
tikerna, och dels för att serien var under omarbetning och kanske skulle bli ”ännu fina-
re”.608

Dessa planer verkar dock tagit en annan vändning. Enligt uppgifterna från pris-
kuranterna minskade produktantalet 1946, 1947 och 1948. Varför detta skedde är inte
klart, och inte heller varför produkterna ökade igen 1949. I brevcirkulär eller protokoll
framkommer endast att det förekom klagomål på förpackningar eller att det skulle ske
tillfälliga indragningar.609 Det finns även uppgifter som säger att de produkter av mär-
ket Camé där tillverkningen lades ned, istället skulle finnas i Shantungserien.610 Från

                                             
603 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:4; B 1 A:6, PM beträffande Caméserien; Söderberg, Röda

läppar och shinglat hår, s 154; Svensk författningssamling 1941:252.
604 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:4; B 1 A:6, PM beträffande Caméserien.
605 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:1, s 116, 118
606 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:6, PM beträffande Caméserien.
607 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:4; B 1 A:6 uppgifter om reklamkostnader.
608 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:8, protokoll från representantkonferens 8 december 1945.
609 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:20, del 2, brev nr 19.
610 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:20, brev nr 22.
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1953 och framåt förekommer flera cirkulärbrev till representanterna där man meddelar
att produkter av märke Camé skall slutförsäljas för att därefter utgå ur sortimentet.611

Ibland skulle försäljningen upphöra omedelbart.612 Reklamen verkade upphöra helt för
Camé efter 1952, då inga uppgifter finns om reklamkostnader för märket längre.613 Nå-
got hade alltså skett under några år då Camé successivt drogs bort från marknaden.

Den verkliga dödsstöten för produktserien verkade var det beslut om nedskär-
ningar i hela varusortimentet som togs 1956. Barnängen hade sedan en tid tillbaka dis-
kuterat en kraftig nedskärning i rationaliseringssyfte. Det man ville uppnå var ett in-
tensivare försäljningsarbete för de stora och lönsamma artiklarna, kortare kundbesök
där försäljaren slapp att förmå detaljisten att köpa relativt okända artiklar, mindre antal
returer, mindre provkollektioner, inga slutförsäljningar, inga delade förpackningar.614

Rationaliseringen gällde visserligen endast försäljningssidan, men kom även att beröra
produktionssidan eftersom det successivt skulle innebära en övergång till färre men
större serier. De utgående artiklarna delades in i tre grupper. Den första gruppen be-
stod av varor för vilka försäljningen skulle upphöra omedelbart, den andra av varor
som skulle sluta försäljas när lagret av dessa var slut och den sista gruppen bestod av
varor som skulle utgå när emballage- eller råvarudetaljen utgick. I den första gruppen
av artiklar, som var den mest aktuella, ingick totalt 24 artiklar, varav 13 utgjordes av
artiklar av märket Camé. Enligt priskuranten hade 10 av dessa redan försvunnit 1955,
då endast tre artiklar återstod enligt den källan. Beslutet verka ha föregåtts av en åtgärd
för dessa artiklar. Vad gäller de andra två kategorierna av artiklar som var tänkta att
utgå skulle försäljningen av dessa fortsätta tills vidare och med eventuella insatser i
form av realisationer.

Generellt minskade Barnängens sortiment mellan åren 1950 och 1957 från 245
till 180 artiklar om man utgår från produktnumren i priskuranterna. Året innan ned-
skärningen var antalet nummer fortfarande 214. Minskningen fortsatte även de följan-
de åren så att det fanns 135 nummer 1960.615

Efter denna nedskärning förekom endast ett badsalt av märket Camé från 1957,
och 1961 även en solspray och ett solskum.616 1962 finns en parfym med i priskuran-
ten. En ny tvål försökte lanseras under början 1960-talet, men verkade inte gå så bra

                                             
611 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:22, del 3, brev från 24 mars 1953; brev nr 17; B 1 A:23, del

3, brev nr A/23.
612 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:25, brev nr A/9.
613 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:23; B 1 A:24; B 1 A:29; B 1 A:31, statistik för reklamkost-

nader.
614 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:26, del 1, s 4, brev nr A/29.
615 FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:19–21.
616 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:28, s 3, nya artiklar; B 1 A:39, s 9.
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som man förväntade sig, trots flera försök att driva på försäljningen.617 Här lämnar jag
nu Camé åt sitt öde för att istället studera hur produkter med namnet Shantung be-
handlades under samma period.

Shantung

Från det att Shantung registrerades 1938 hade märket funnits i marknaden som en eau
de cologne, med visst undantag för åren 1943–1945, då den verkar ha varit tillfälligt
indragen. Även om artikeln finns upptagen i priskuranten står den som struken artikel
1943 och som återinförd 1945.618 I priskuranten finns en notering att den förts in redan
1944. Anledningen till att den utgått framgår inte 1943, men i ett protokoll från en re-
presentationskonferens 1945 framfördes klagomål på att Shantung ansågs vara för söt i
doften och att den försämrats under kriget, men att det skulle åtgärdas. Man hade vid
en tidigare konferens tagit upp som förslag att lansera en ny produkt och där nämnt
Shantung.619 Det framgick inte på vilket sätt, men tanken verkade ha slagits fast på att
föra fram detta namn på marknaden med flera produkter.

Året därpå nämndes att försäljningen av Shantungs eau de cologne inte gått som
väntat, men att man skulle börja annonsera för den under våren 1946. Ett schema över
annonseringen hade skickats ut till representanterna där två annonser skulle införas
vardera en gång vid två tillfällen i 13 veckotidningar.620 Man satsade alltså en del re-
surser på att lyfta fram den här produkten och året därpå finns uppgift om att tre nya
varor av märket skulle införas.621 Annonseringen fortgick även under 1947 i samma
omfattning som under 1946.622

I februari 1948 hade en marknadsundersökning av typen ’minnesbarometer’, vi-
sat att mellan 20 % och 45 % av landets kvinnor hade kännedom om att Shantung var
en eau de cologne. Den högsta minnesfrekvens fanns bland de yngre kvinnorna i soci-
algrupp 1, boende i städerna. Det är möjligt att detta stärkte beslutet att lansera den nya
skönhetserien under namnet Shantung senare det året och att den annonsering som ge-
nomförts de två föregående åren ansågs haft en väntad effekt.

Shantungserien introducerades på marknaden den 30 mars 1948 och det var ett
ordentligt marknadsföringsmaskineri som drogs igång. Representanterna i de olika
distrikten fick instruktioner om när och var demonstrationer av serien skulle äga rum.

                                             
617 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:42, s 12; B 1A:44, del 2, ärende 17 vid konferens.
618 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:6, s 40, strukna varor, Shantung 0151; B 1 A:8, s 23, åter-

upptagna varor Shantung 0151.
619 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:8, protokoll från förberedande representationskonferens, 8

dec 1945, samt protokoll från 17 dec 1945; protokoll från 1 dec 1945.
620 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:10, cirkulärbrev nr 26/46, 30/46.
621 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:11, del II, s 65 införda varor, Shantung nr 0154, 0155, 0162.
622 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:12, del IV, cirkulärbrev 92/47.
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För att underlätta för representanterna och demonstratriserna hade man infört ordlistor
för hur namnen på produkterna skulle uttalas och beskrivningar av dem. Man höll även
informationsträffar med representanter och demonstratriser.623 Inledningsvis hade alla
produkter i serien engelska namn, vilket berodde på att man tänkt sig export av pro-
dukterna, men också att det var svårt att finna träffande namn på svenska. ”Det är en
oas för ens fantasi att få plocka benämningar ur den anglosaxiska vokabulären”, stod
det i skönhetsexperten Ms M Kingstons demonstrationsföredrag.624 För att underlätta
för de övrigas arbete med serien beskrevs därför hur namnen skulle uttalas, vilket i vår
anglosaxiskt språkligt kompetenta värld kan te sig komiskt. En produkt vid namn Palm

Beach Love skulle t ex uttalas paam bitch lavv, där Palm Beach var en badort i USA
och love betydde kärlek. Scarlet fun uttalades skarlet fan, där scarlet var scharlakans-
rött och fun ansågs betyda skämt – det scharlakansröda skämtet således.625

De inledande demonstrationerna genomfördes i Stockholm, Göteborg och Mal-
mö och var upplagda som cocktailpartys med inbjudningskort till betydande personer i
branschen, där Kingston höll sitt demonstrationsföredrag och där de inbjudna fick en
demonstration av och prover på produkterna. Efter en inledande demonstrationsvecka
fortsatte demonstrationerna ute i landets mindre städer, där i huvudsak tre demonstrat-
riser höll i var sitt turnéschema.626 Inledningsvis var tanken att hålla den första vågen
av demonstrationer, från april till september, i ”förnämliga parfymaffärer, med vilka vi
ha en synnerligen god kontakt och där vi kunna påräkna en god service vid starten ge-
nom alla i affären anställda”.627 Enligt ett schema som finns bevarat hölls under perio-
den 14 juni till 17 december över 90 demonstrationer på platser som färghandel, par-
fymerier, sjukvårdsaffärer eller liknande så spridningen var ändå rätt stor med tanke på
den mer precisa ambitionen med enbart ”förnämliga parfymaffärer”, som man uttryckt
tidigare under året.628

Bemötandet i pressen av Barnängens första demonstrationskampanj för Shantung
pekar på en ganska betydande effekt. I den sydsvenska dagspressen och en veckotid-
ning skrev man om ”skönhetsvård på cocktailparty”, ”cocktailparty med mannekän-
guppvisning och information om skönhetsvård – det var inget dåligt dragplåster Bar-
nängens tekniska fabriker AB lockade med”, och arrangemanget kommenterades som

                                             
623 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, del 2, Shantungserien, cirkulärbrev 22x/48, 19x/48.
624 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, brev ”Kema bolagen 12 april 1948”, troligen manus för

Kingstons tal om man jämför med vad som sägs i ett tidningsklipp med en recension av de-
monstrationen i Hemmets Journal i maj 1948.

625 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, del 2 cirkulärbrev 19x/48.
626 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, del 2, Shantungserien.
627 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, del 2 cirkulärbrev, 6x/48.
628 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, del 2.
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speciellt.629 Även den andra vågen av demonstrationer ute i landet kommenterades av
lokalpressen på de besökta orterna. Östersundsposten skrev till exempel att ”Vår Her-
re” inte utrustat alla kvinnor med ”ett behagfullt ansikte, som männen efter dagens slit
kan vila ögonen på” men att det nu skett framsteg som gör att dessa brister kan åtgär-
das, varefter man refererar till de pågående demonstrationerna.630 Demonstrationerna
fortsatte och Barnängen medverkade med Shantung vid mannekänguppvisningar, där
mannekängerna sminkades med Shantungs medel och prover och broschyrer delades
ut.631

En viktig del i den långsiktiga marknadsföringen av Shantung måste Shan-
tungskolan anses vara. Kostnaderna för denna redovisades som reklamkostnad och den
avsågs också vara ett led i försäljningsarbetet. Jag är osäker över den exakta ordningen
i besluten kring starten av den Shantungskolan, men av ett cirkulärbrev står att man
hade iordningställt direktörsvillan vid fabrikerna i Alvik för att där hålla lektioner i
skönhetsbehandling, med början i augusti 1949. Lektionerna var främst riktade till
demonstratriserna innan de skulle ut i butikerna för att hålla demonstrationer, men man
började även ge lektioner till biträden från intresserade butiker. Utbildningen för fack-
folket – butiksbiträden och föreståndare – blev under de följande tio åren den huvud-
sakliga verksamheten vid skolan.632 Skolan gav spontana reaktioner ute i landsorten,
där man startade egna demonstrationer efter besök vid skolan i Stockholm.633 Uppgifter
om antalet besökare vid skolan var 1950, 1 264 stycken och man genomförde det året
1 250 demonstrationer. Genom att hålla med en ambulerande skola kunde man år 1952
lägga 5 381 stycken besökare i landsorten till de 2 064 personer som besökte skolan i
Stockholm. De följande två åren låg antalet besökare på sammanlagt 9 524 (varav
2 752 i Stockholm) respektive 7 453 (varav 3 110 i Stockholm). Antalet besökare till
föredrag som skolan höll i ökade under åren 1950 till 1954 från 900 till 7 409 styck-
en.634

Arrangemanget med demonstrationer och utbildning av detaljhandelsbiträden i
skönhetsvård med utgångspunkt i Shantungpreparaten hade från början varit avsett
som ett försäljningsverktyg. De deltagande förväntades öka inköpen till butikerna och
driva på försäljningen till konsumenterna. För att detta skulle fungera effektivt måste

                                             
629 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, del II, tidningsklipp ur Skånska Dagbladet, Sydsvenska

Dagbladet, Hemmets Journal.
630 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:13, del II, exempelvis tidningsklipp ur Härnösandsposten

och Östersundposten, november 1948.
631 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:16, cirkulärbrev 26/49, 33/49, 34/49.
632 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:16, cirkulärbrev 56/49.
633 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:17, del 1, cirkulärbrev från 17 mars 1950.
634 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:24, del 1, s 3 protokoll från representationskonferens, 12 jan

1954.
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representanterna som rekommenderade de butiker som skulle delta i kurserna ha en
större kännedom om de enskilda butikerna. I ett fall påpekas att en butik i Hammarby-
höjden i Stockholm, endast köpt in varor för knappt 10 kronor under en månad, medan
en annan stockholmsbutik samt en butik i Gävle inköpt Shantungpreparat för ett värde
på över 350 kronor under samma tid. Det bitvis dåliga försäljningsresultatet förklara-
des med att väldigt unga biträden utan erfarenhet och försäljningsutbildning ibland
hade deltagit i kurserna.635

Även om meningen med skolan var att utbilda den personal i butikerna som ar-
betade med kosmetiska produkter, verkade lockelsen att lära sig om den moderna
skönhetsvården påverka även andra anställda att söka sig till skolan. Ett påpekande
gjordes om ”mygel” i Shantungskolan, då man upptäckt att kontorister och annan bu-
tikspersonal utan koppling till försäljningen av de aktuella produkterna hade smugit
sig in. Man måste bli mer uppmärksam på detta, löd uppmaningen.636

Skolans betydelse för att sprida kunskap om skönhetsvård i allmänhet kan, förut-
om dess effekt på försäljningen av Shantungpreparaten, inte underskattas, vilket även
underströks i de samtida notiserna i pressen. Skolan lärde damerna inte bara grunden
till skönhetsvård, utan även hälsovård då man ansåg att kvinnorna inte skulle se måla-
de ut. Makeupen skulle enbart anas och tillsammans med rätt diet, sömn och frisk luft
ge ”en behaglig totalbild av en fräsch, frisk och rosig dam”, skrev Blekinge Läns Tid-

ning 1952.637

Möjligen kan suget efter denna kunskap ha lett till en popularitet som gick utöver
de intentioner som företaget själva satt upp för skolan. Även om det finns en notering i
ett sammanträdesprotokoll från 1958 där man sade att Shantungskolan förändrats med
syftet att direkt stödja försäljningen, finns det information året efter som säger att man
startat en 8 månaders kosmetologutbildning vid skolan. Där angavs inte längre som
krav att man skulle arbeta i branschen. Det räckte med att man var 17 år eller äldre,
hade gått mellanskola eller realskola. En avgift på 1 600 kronor samt kostnader för
kompendier, läroböcker och andra läromedel tillkom. Kursinnehållet var inriktat på de
för skönhets- och hudvård relevanta ämnena, men även anatomi, gymnastik, hållning,
talteknik, röstvård, samt varukännedom, försäljningsteknik och kundpsykologi ingick i
utbildningen.638 Kursen rekommenderades enligt ett urklipp ur Veckorevyn från 1962
till en flicka som ville bli sminkös, så det är troligt att den var öppen för alla intresse-
rade.639

                                             
635 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:18, del III, cirkulär från 22 mars 1950.
636 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:18, del III.
637 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:21, del 2, urklipp ur Blekinge Läns Tidning, 1952.11.10.
638 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:30, s 18; B 1 A:33, s 27.
639 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:42, del 1, urklipp ur Veckorevyn 1962:20.
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Demonstrationerna och Shantungskolan utgjorde viktiga inslag i marknadsfö-
ringen av Shantungserien, men även annonseringen var omfattande och pågick i både
veckopressen och dagspress. I samband med introduktionen på marknaden skedde
även en omfattande annonsering i dagspressen under maj och juni. Även lokaltidningar
kunde användas i samband med demonstrationer på orten i fråga, men verkar ha skett
på de lokala handlarnas initiativ, men det finns även exempel där landsortspressen an-
vändes på Barnängens initiativ.640

Det finns löpande rapporteringar till försäljningsrepresentanterna om annonse-
ringen för Shantungprodukterna, med annonsscheman och information om vilka skylt-
ningsmaterial som fanns att tillgå i samband med annonserna.641 Informationen finns
fram till och med 1952, men efter det finns det inte så mycket information i arkivmate-
rialet. Annonskostnaderna fortsatte ändå att redovisas, så möjligen kan det handla om
att informationen till representanterna rörande annonseringen gällde andra produkter
som skulle drivas fram i kampanjer. Reklamkostnadernas andel av nettoförsäljningen
av Shantungserien sjönk från nivåer mellan 60 % och drygt 80 % 1948–1950, till att
ligga runt 30 % av nettoförsäljningen från 1951 till 1960. Försäljningen ökade ju även
under hela perioden, men ökningen var som störst mellan åren 1949–1952, samt mel-
lan 1954–1956, då den årliga förändringen låg mellan 40 och 80 %. Om det inte rent
av var en negativ försäljning så låg ökningen annars runt 10 % per år.642 Om man en-
bart studerar reklamkostnaderna under samma period var det annonseringen som ut-
gjorde den huvudsakliga reklamposten vid sidan av Shantungskolan som ibland redo-
visades inkluderad i den totala reklamkostnaden, men det visar sig att man även lade
ned resurser på poster som skyltanordningar i butikerna, broschyrer, gratisprover och
demonstrationer, samt mer tillfälliga utgifter för t ex filminspelningar.643

Shantungserien fortsatt att existera i ungefär samma omfattning efter den omfat-
tande allmänna nedskärningen i sortimentet 1956, som hade eliminerat Camé. Man tog
visserligen bort artiklar, men verkar ha ersatt dem med nya eller omarbetat dem.644 Det
följande året diskuterades hela Shantungserien som en punkt vid ett försäljnings- och

                                             
640 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:17, del 1, cirkulärbrev från 17 mars 1950 med annons i del

2; B 1 A:20, brev nr 50.
641 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:10, pärm 3, cirkulärbrev 30/46; B 1 A:12, del 4, cirkulär

92/47; olika cirkulärbrev från 1948, 1949, 1950, 1951 och 1952 som informerar om annon-
sering för Shantungserien finns på spridda ställen i B 1 A:14, del III; B 1 A:16, del 2;B 1
A:18, del III; B 1 A:20 del II, B 1 A:19, del III.

642 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:21, del I, s 31; B 1 A:24, del II; B 1 A:29, del III, B 1 A:34
del III, B 1 A:37 del III, uppgifter om nettoförsäljning och reklamkostnad.

643 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:20, del I; B 1 A:21; B 1 A:23; B 1 A:24; B 1 A:29, del III, B
1 A:31; B 1 A:34 del III, B 1 A:37, uppgifter om reklamkostnad för olika reklamslag (vanli-
gen under rubriken Statistik i innehållsförteckningen).

644 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:26, del I, s 17, 21.
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reklamsammanträde, och man menade ett den borde ses över och eventuellt moderni-
seras för att ”kunna följa med utvecklingen på marknaden”.645 Under den tiden genom-
fördes dessutom flera undersökningar kring seriens produkter, så det är troligt att man
sökte information till denna förändring. Produktserien fortsatte i alla fall att utvecklas
de kommande åren och lanserades även i Norge någon gång efter 1961, då man an-
vände sig av det mer internationellt klingande Shantung Cosmetics.646

Reklamutformning och innehåll
Ovan framkom att man hade uttalade ambitioner med de olika produktserierna. Camé
skulle t ex bli ännu finare, Shantung skulle lanseras i de finare butikerna, framställas
som exklusiv o s v. Genom marknadsundersökningarna fick företaget en klar bild av
konsumenternas ålder, var de bodde, i stad eller på landsbygd, region o s v. En del av
de rekommendationer som gavs i marknadsundersökningarna, angav vilka grupper
man borde rikta in sig på. De tydligaste rekommendationerna för Shantung var att
Barnängen skulle rikta in sig på ungdomen och minska den exklusiva framtoningen.
Det finns alltså ett avstånd mellan de ambitoner som uttrycktes och de resultat som
undersökningarna i viss mån antydde och som uttrycktes i rekommendationerna. Om
företaget följde dessa rekommendationer kan man anta att det syntes i reklamen och
det går att vänta sig avsättningar av resultaten från marknadsundersökningarna i re-
klaminnehållet. Blev de mindre exklusiva? Inriktades reklamansträngningarna mot
bestämda grupper av konsumenter eller var det ett bredare segment?

Jag har studerat reklamtryck och broschyrer från Barnängen som finns bevarade
på Kungliga Biblioteket som okatalogiserat affärstryck och i Barnängens arkiv. An-
nonseringen för Shantung i pressen har till viss del gått att finna via cirkulärbrev till
försäljningsrepresentanterna där annonsplanerna för dessa och ibland även andra pro-
dukter meddelades. I dessa annonsplaner finns angivet vilka tidningar som annonserna
skulle föras in i, vilket nummer och vid vilka datum. Därför har det gått att finna an-
nonserna och beskriva dem närmare. Dessvärre finns det inte sådana planer för Shan-
tung efter 1951, trots att reklamkostnaderna anger att man annonserade. Jag har därför
sökt i några av de veckotidningar som man använde tidigare för att finna annonser för
senare år, men begränsat mig till de år som ligger i anslutning till marknadsundersök-
ningar.

Annonseringen för Camé var sparsamt redovisad och därför svår att finna. Det
finns ett särtryck av en annons från 1938 (bild 4), där Camé beskrivs som medlet till

                                             
645 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:28 s 18, anteckningar från försäljnings och reklamsamman-

träde i Malmö, den 19 oktober 1957.
646 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:36, del I; B 1A:42, del 2, s 20.
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skönhet. Preparaten hade enligt annonsen skapats i ”Barnängens ultramodernt utrusta-
de laboratiorium”. Priserna angavs vara låga trots den höga kvaliteten.647 Jag har även
funnit annonser införda i Husmodern från 1939.648 En annons där tog upp Camé som
skönhetsserie och den beskrevs där som en modern metod för systematisk skönhets-
vård. Annonserna ger en ganska teknisk beskrivning för hur man skulle använda de
olika preparaten. Det rörde sig om 11 olika preparat. Det står också att man kan finna
en mer detaljerade beskrivning i en broschyr som skall följa med förpackningen. I två
andra nummer av Husmodern från det året fanns annonser för handvårdspreparat samt
puder av märket Camé, och där står i båda att man kunde hämta en broschyr i en par-
fymaffär eller rekvirera den från Barnängen med en mer ingående beskrivning på hur
man använde preparaten. I en fjärde annons beskrevs hur man skulle gå till väga för att
använda en ansiktsmask.649 Här betonades också att det var en dryg produkt och att
”Camé preparaten äro trots den höga kvaliteten ovanligt billiga – priserna variera från
lägsta 2:- till högst 3:50”. Broschyren som nämndes i den första annonsen stämmer
genom den beskrivning som ges in på en broschyr som finns som okatalogiserat tryck
på KB.650 Den är ordentligt tilltagen och oerhört detaljerad i sin beskrivning av hur
man skall använda de olika preparaten. En manual för bättre skönhetsvård helt enkelt.

Jag har inte funnit några annonser för Shantung från 1938 eller 1939 och ej heller
uppgifter om annonsering i årsberättelsernas underlag. I samband med att man påtalat
behovet av mer reklam för Shantungs eau de cologne infördes två stycken varianter av
annonser i olika veckotidningar 1946. Båda annonserna hade karaktären av s k in-
tygsannonser. Den ena utgjordes av en bild på flaska och ett brev från en Claire Fel-
dern som tackade för att Barnängen återinfört Shantung Eau de cologne som hon ansåg
vara av bästa sort. Annonsen avslutas med att i stor stil informera att Shantung finns
igen.651 Den andra annonsen använde sig av ett foto på en Comtess de Moreal från Pa-
ris som lovordade Shantungs eau de cologne i ett brev och menade att den fullt ut kan
jämföras med de franska parfymerna.652 I båda annonserna fanns prisuppgifter.

Året därpå förekom två andra annonser för Shantungs eau de cologne i flera
veckotidningar. Den ena hade rubriken ”En diskret doft för vardag” och visade en
tecknad bild på en kvinna i kontorsmiljö, sittande vid en skrivmaskin med två män i
bakgrunden. Den andra annonsen gick i samma stil, men hade rubriken ”En exklusiv
doft för fest”. Bilden föreställde ett dansande par, med fler dansande i bakgrunden.

                                             
647 FSF, Barnängens arkiv, F 8 A:6, 2. Annonser 1938.
648 Husmodern 1939, nr 7, s 3, nr 20, s 5, nr 42, s 3, nr 44, s 5.
649 Husmodern 1939, nr 20, s 5.
650 Kungliga Biblioteket, okatalogiserat affärstryck, broschyr Camé Skönhetsvård, Stockholm:

Esselte 1939.
651 Husmodern 1946:14, s 12.
652 Husmodern 1946:21, s 10.
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Annonserna hade samma text och beskrev eau de colognens doft som ”diskret men
förnäm och uppfriskande”. Det fanns även ett referat till lovorden från fransk håll i det
föregående årets annonser. Båda innehöll prisuppgift.653 Dessa annonser fanns införda
en gång var i ett flertal veckotidningar under en period av 4 veckor vid slutet av år
1947.654 Annonsernas utformning av slagorden visar att Shantung inte var avsett för
vare sig en specifik målgrupp eller specifikt tillfälle. Doften angavs som diskret, för-
näm exklusiv och samtidigt uppfriskande. Produkten beskrevs som att den var använd-
bar vid flera tillfällen, vardag som fest, att den hade egenskaper som passade flera pre-
ferenser, både den som vill känna sig förnäm, diskret eller bara uppfriskad. Dessa be-
skrivningar angav inte någon specifik egenskap och kan därför inte heller kopplas till
en segmentering med inriktning på specifik målgrupp. Om så vore fallet skulle mer
specifika egenskaper som antingen ungdomlig, som en doft för kännaren eller för den
kräsne varit mer passande eftersom de pekar ut en mer specifik egenskap som får an-
vändaren att känna sig utvald eller vill välja en produkt som passar in på dennes själv-
bild. Det drag som ändå blir det mer framträdande är att Shantung framställs som ex-
klusiv. Inte heller valet av annonsorgan tyder på någon specifik grupp av läsare som
mer trolig köpare än andra. Både annonserna från 1946 och de från 1947 var införda i
flera olika veckotidningar: Veckojournalen, Veckorevyn, Husmodern, Damernas värld,
Femina, Vårt hem, Hela världen, Svensk damtidning, Allers, Idun, Filmjournalen, var
några av de tidskrifter som förekom.655

Den nya Shantungserien presenterades 1948 genom två helsidesannonser (bild 3)
i färgtryck i bl a Husmodern.656 I reklamtryck och annonser från perioden 1948–1952
dyker produkter av märket Shantung upp vid olika tillfällen och det framgår klart vil-
ken bild som produktnamnet var tänkt att identifieras med. En annons visade en bild
på en kvinna som verkar sitta vid en bassängkant, med armarna vilande mot densam-
ma. Hon håller en rosa ros i handen, har rödmålade naglar, håret arrangerat i sidbena,
men fixerat i två valkar vid öronen. Kvinnan har ett armband på vänster handled, ett
guldörhänge, rödmålade läppar, blå ögon, mörkade ögonbryn och ögonfransar. I texten
förmedlas bl a följande budskap om produktens användning och egenskaper:

Framhäv det vackra i Ert ansikte – kanske hyns klarhet, munnens linjer,
ögonfransens mjuka skugga mot kinden…framhäv det med Shantung, den nya
exklusiva skönhetsserien.[…] Kultur och förfining – raffinerad smak gör

                                             
653 Husmodern 1947:46, s 14, 1947:50, s 10.
654 FSF, Barnängens arkiv B 1 A:12 del 4, cirkulär 92/47.
655 FSF, Barnängens arkiv B 1 A:10, pärm 3, cirkulär nr 26/46; B 1 A:12, del 4, cirkulär

92/47.
656 Husmodern 1948:34 sista sidan, 1948:38 inlagt blad mellan s 30, 31.
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Shantung till den moderna kvinnans – till Er skönhetsserie. SHANTUNG
SKÖNHETSSERIE.657

En avslappnad lyx vilar över bilden och genom texten framträder tydligt något
som skulle kritiseras senare i marknadsundersökningarna, nämligen det exklusiva och
det förfinade hos Shantung.

Bild 3 och 4. Barnängens annonser för serierna Shantung (1948) och Camé (1938). Båda
annonserna håller på det exklusiva och betonar samtidigt att skönhetsvårdsprodukterna
är ett medel till skönhet som alla kan använda. FSF, Barnängens arkiv, F 8 A:6, F 8 A:8.

I en bild på de olika Shantung produkterna finns en beskrivning:

Shantung, Barnängens förnäma eau de cologne, har givit namn åt en serie
exklusiva skönhetsmedel, utexperimenterade av internationell expertis. Varje
dam finner här en kombination av crèmer och lotioner, som passar hennes hy –
läppstift och puder i alla modefärger och så rouge och ögonskugga.658

Produkterna visas i sina förpackningar i samma ordning som de tas upp. Man refererar
till det redan kända namnet och att det nu finns en hel serie med produkter under detta
namn. De två föregående årens annonsering för Shantungs eau de cologne kan ha givit
utdelning när det gällt att föra ut namnet på marknaden. Minnesbarometern från 1948

                                             
657 Annons i Husmodern 1948:34 sista sidan, 1948:38 inlagt blad mellan s 30, 31.
658 Ibid.
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hade dessutom visat på en kännedom kring namnet särskilt bland yngre kvinnor i
städerna. I annonsen som beskrevs nämndes både att Shantung var förnämt och
exklusivt samt framtaget med experthjälp.

Ytterligare en annonsvariant användes under 1948 och 1949, där rubriken “Tål er
hy att ses i närbild?” förekom i olika varianter. På tecknad bild visades en kvinna med
en teaterkikare och texterna som varierade temat om den inneboende möjlighet till
skönhet som bodde i varje kvinnas ansikte och som behövde lyftas fram och
accentueras. Medlet för detta var Shantung: “Låt Shantung visa Er vägen – Shantung
är skönhetens nya exklusiva budbärare!” följt av en uppräkning av preparaten, vilka
hade komponerats efter vetenskapens stränga regler. En variant avslutades med orden
“Att vara skön är varje kvinnas angenämaste plikt”.659 Här är budskapet rättframt och
spelar an på en osäkerhet hos kvinnan vad gäller utseendet, men erbjuder ändå en
lösning. Det låter som ett påbud snarare än ett löfte.

Det verkade också som om man satsade på speciella julupplagor av eau de
cologne. Det finns noteringar om de presentförpackningar man hade haft för Camé till
jul hade gått bra.660 Även Shantungs eau de cologne såldes i extra presentförpackningar
till jul. I en annons, införd i flera veckotidningar före julen 1949 fanns rubriken “Giv
Shantung i jul” följt av texten att det var en exklusiv men ändå diskret och förnäm
doft, en eau de cologne av högsta klass. Information om olika förpackningar och
prislägen fanns, samt en bild på olika förpackningar.661

Under 1950 förekom en serie med annonser för Shantungs puder. Annonserna
var utförda som en variation på samma annons, med en tecknad bild på en kvinna i
olika poser och med olika attribut. Rubriken varierar med olika början, ”Ni vill vara
vacker”, ”Vi vill vara vackra”. I den fortsatta texten används vissa variationer, t ex
”…och vägen till skönhet går genom Shantungs ytterligt finstoffiga puder” eller ”det
gör oss gladare, ökar vårt självförtroende, ger oss livslust…”. Man påstod också att det
är något extra med Shantung och att ”den kultiverade skönhet som Shantung ger oss
passar den nya stilen – passar en kvinnligare graciösare kvinna”. Man betonade även
elegansen och förfiningen som i broschyren här innan.662 Enligt cirkulärbreven om
annonseringen förekom det tre varianter av denna annons, kallade Sh 1, Sh 2 och Sh 3
vilka varvades över hela året och i olika veckotidningar.663

                                             
659 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:14, del IV, annonsavdrag; Husmodern 1949:12, näst sista

sidan.
660 Se t ex FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:4, bil 1.
661 Husmodern 1949:48 och 49, mellan s 30 och 31.
662 Husmodern 1950:13, s 41, 1950:16, s 35, 1950:20, s 5, 1950:35, s 5, 1950:39, s 43,

1950:47, s 7. Veckorevyn 1950:9, s 37, 1950:14–15, s 28, 1950:22, s 21, 1950:26, s 27.
663 FSF, Barnängens arkviv, B 1 A:18, del III, brev nr 4 /50, nr 6, 12, 13, 16, 19, 23, 25, 28.
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Samma betoning på det exklusiva och förnäma finns med i annonser för
Shantung Eau de cologne med lyxförpackning och lyxetui, samt en tvål, från 1951 och
i ett annonsblad från 1952.664 Bladet är en variant på en annons som fanns införd under
året 1951. I alla varianter står att Shantung eau de cologne uppfyller alla önskningar,
den “ger friskhet, svalka och doftens lockelse”, samt att den är både diskret och
förnäm. Den anges vara en “underbar eau de cologne för Er – och en exklusiv
present”.665 De första varianterna visar en tecknad bild på en ung kvinna i obestämd
miljö som endast kan tolkas i termer av olika årstider, medan en av de senare visar en
kvinna i mer specifik scen. En tecknad bild visar en smärt yngre kvinna i figursydd
mörkgrå dräkt, som pratar i telefon samtidigt som hon plockar på en bukett
aprikosfärgade blommor. Ena knät vilar mot en pall, hon har höga klackar och en snäv
kjol som går till vaden. En mindre bild fokuserar på en bred flaska med kartong, samt
på en lite smalare, som troligen är lyxförpackningen. Det antyds att denna är en
present: vid sidan om ligger omslagssnören och ett kort undertecknat med namnet
Börje. Annonsen finns i en mindre variant utan scenen med telefonen med med korten
från Börje.666 I en sista variant av annonsen syns kvinnan luta sig fram över en liten
julgran med paket under. Shantung eau de cologne i olika flaskor finns infällda i
bilden och texten meddelar att Shantung eau de cologne är en välkommen julklapp
som uppfyller alla önskningar.667

Under samma år pågick även en annonsserie för Shantungs puder där det
exklusiva, elegansen, “den raffinerade smaken” och förfiningen återigen betonades.668

Genom marknadsundersökningarna vet jag att läppstift blev en stor produkt för
Shantung under senare delen av 1950-talet. 1955 hade Barnängen annonser införda för
Shantungs läppstift i både Husmodern och Veckorevyn, där det betonades att det är ett
läppstift som verkligen sitter. Det innehöll enligt texten specialvaxer som ”förhindrar
att läpparna spricker och torkar – de bibehåller alltid sin naturliga friskhet”. Man skrev
också att läppstiftet fanns ”i alla modenyanser i elegant graverad guldhylsa - en
underbar present till Henne!”.669 Samma annons fanns även i Veckorevyn.670

                                             
664 FSF, Barnängens arkiv, F 8 A:8, Reklam/Annonser 1869–1983.
665 Svensk Damtidning, 1951:24, s 31, 1951:29, s 2.
666 FSF, Barnängens arkiv, F 8 A:8, Reklam/Annonser 1869–1983, Veckorevyn 1951:45, s 48,

1951:47, s 35.
667 Veckorevyn 1951:50, s 6.
668 Svensk Damtidning 1951:18, s 31, 1951:24, s 27, Veckorevyn 1951:34, s 31, 1951:38, s 29,

1951:42, s 3.
669 Husmodern 1955:15, s 10, 1955:19, s 50, 1950:21, s 16, 1955:23, s 5,1955:27, s 10,

1955:29, s 10.
670 Veckorevyn 1955:14, s 56, 1955:16, s 51, 1955:18, s 56, 1955:20, s 38, 1955:22, s 44,

1955:25, s 43, 1955:26, s 8.
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Läppstiftsannonseringen i Husmodern ändrade sitt innehåll under året med en ny
annons från nr 31.671

En annan annons som jag funnit var också införd i Husmodern och Veckorevyn

1955. Där tog man upp gåvoaspekten igen. Annonsen är utförd som två händer med
infällda foton på ett leende mansansikte och ett överraskat kvinnoansikte.
Mannen/handen håller ett snöre med ett paket hängande i. Över detta står texten ”roligt
att ge…”. Kvinnan/handen tar emot paketet med texten ”underbar att få…” i
anslutning. Annonstexten fortsätter: ”Överraska Henne med något verkligt exklusivt -
Shantung Eau de Cologne! Den friska, ljuvliga doften ger just det stänk av romantik
Hon drömmer om…”.672

Det är den ensamma och ogifta, men ändå välbeställda och självständiga kvinnan
som figurerar i annonserna kring produkterna. Mannen närvarar på sin höjd som en
frånvarande givare av blommor och parfym. Det blir därför svårt att veta för vem
kvinnan gör sig vacker. En annan sak som finns med här är gåvoaspekten, något som
ytterligare kan försvåra hur man skall tolka målgruppen. I en av de broschyrer som
finns bevarade kring Shantung sägs det dock explicit vem man skall ha i tanke och
varför när man tänker på sitt utseeende:

Så mycket kommer an på utseendet – med rätt och orätt. Världen blir mildare
stämd mot Er, om ni visar den ett vackert ansikte. Ni får ett extra plus hos
‘Honom’, hos chefen, hos vänner och väninnor och alla ni möter i det dagliga
livet. Ni får ökat självförtroende – större säkerhet – det odefinierbara, som heter
charm.673

I detta avsnitt är det den sociala betydelsen av skönhetsvården som kommer i
fokus. Man blir en bättre människa, just genom att man får ökat självförtroende och
större säkerhet och därmed kan hantera de sociala situationerna i sitt liv bättre. Men
villkoren är givna. Det är inför männen, chefen eller den käre, i väninnornas normativt
snäva krets som kvinnan måste skaffa sig säkerhet genom marknadens produkter.
Samtidigt har reklamen med detta påpekat att det i dessa sammanhang inte finns andra
sätt att skaffa sig aktning, annat än genom utseendet. Inte ens i det yrkesliv där de
tänkta konsumenterna agerar gäller andra kvalifikationer enligt annonsen. Annonsen
definierade därför en snäv värld, där användning av produkten blev nyckeln som
gjorde att kvinnan/konsumenten accepterades. ”Världen blir mildare stämd”, sägs det
uttryckligen. Alternativet är en omild värld, som dömer efter utseendet.

                                             
671 Husmodern 1955:31, s 5, 1955:33, s 14, 1955:36, s 55, 1955:39, s 54, 1955:41, s 50,

1955:43, s 47, 1955:45, s 8, 1955:47, s 55, 1955:49, s 52.
672 Husmodern 1955:17, s 18 och Veckorevyn 1955:17, s 38, 1955:20, s 50, 1955:25, s 7.
673 FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:19. Broschyren i en kartong med priskuranter.
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Det förekom rekommendationer i marknadsundersökningarna och i de
diskussioner som förekom i årsberättelsernas protokoll med försöag på en orientering
mot tonårsmarknaden. I en av marknadsundersökningarna påpekades att man borde ge
Shantungserien en mer ungdomlig framtoning.674 Den orientering som förekom skedde
genom produkter för rengöring av porig hy, vilka hade ändrats för att passa
tonåringens proplemhy. Ungdomens ökade intresse för skönhetsvård hade man kon-
staterat vid Shantungskolan 1953, men samtidigt uttryckt tvekan kring ungdomen som
konsumentgrupp p g a deras begränsade inkomster. Det skulle därför vara svårt att nå
dem med den utformning som serien hade i sitt nuvarande skick och förslag fördes
fram om att ändra vissa förpackningar så åt de blev billigare. Några produkter ansågs
dessutom var bra mot pormaskar och finnar, då de innehöll svavel. Dessa kunde kom-
ma ifråga, men man ville först höra butikernas åsikt genom att representanterna ställde
frågor till innehavarna och personalen.675

Dessa produkter fanns med i förteckningen över nya artiklar 1955 och under vå-
ren 1956 genomfördes en annonskampanj i Tonårston. Där förde man fram ett läppstift
via en aktuell fransk skådespelerska. I en krönika med skönhetsråd lyfte krönikören
fram några av Barnängens tvålar och Shantungs produkter mot pormaskar och finnar
som fanns i ”en tonårstub, lätt att ta med sig i väskan”. Om man led av svettningar
fanns Shantung Deostick, ”ett av de allra behändigaste…som man stryker på i armhå-
lan och som har en uppfriskande doft”. Vademecum rekommenderades för att hålla
den dåliga andedräkten borta: ”Tänk vad det betyder när ni tänker träffa Honom”.
Slutligen rekommenderades lite rouge och puder för att ”ge er större självförtroende,
om ni skall bort en kväll. Sista skriket på puderfronten är Shantung Beauty Face, puder
i fast form”.676

Avslutande diskussion

I detta kapitel har jag utgått från sortiment och reklam för två produktserier med
skönhetsmedel i Barnängens sortiment, Shantung och Camé. Jag undersökte om det
fanns kopplingar mellan de slutsatser som kunde dras ur marknadsundersökningarna
och de förändringar som gjordes vad gäller utformningen av produkterna och
skönhetsserierna. En alternativ tolkning kring vad som hände tog sin utgångspunkt i

                                             
674 FSF, Barnängens arkiv, F 5:2, Hemindex Snap Shot, Rapport över en undersökning för

Shantungserien, s 6.
675 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:22, del I, brev undertecknat 29 oktober 1953.
676 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:26, del II, bifogat exemplar av Tonårston, 1956:1, som en-

ligt en påklistrad not skulle ha sänts ut till tonåringar i 90 000 exemplar.
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uppfattningen om sortimentets betydelse och för att finna kopplingar till detta
granskade jag vad som sades i protokoll och cirkulärbrev från försäljningsavdelningen.

De två produktserierna introducerades ungerfär samtidigt 1938, Camé som
skönhetsserie och Shantung med enstaka produkter. Efter tio år lanserades även
Shantung som skönhetsserie. Under en period skedde en ökning av sortimenten för de
två märkena, men 1956 drogs hela Caméserien in. Shantung befann sig hela tiden i ett
högre prisläge men båda framställdes som exklusiva.

I marknadsundersökningarna var det främst Shantung som hade undersökts. Här
fanns en del klara rekommendationer om hur produkternas framtoning skulle ändras
från det exklusiva till en mer ungdomlig och bred framtoning. I reklamen fanns inte
alltför klara tecken på detta, även om man enligt en rekommendation förlade en
kampanj till Tonårston. Däremot diskuterade man enligt mötesprotokollen möjligheten
av att föra fram vissa redan existerande produkter som typiska tonårsprodukter, främst
för rengöring av porer.

Reklamen skilde sig för de båda märkena. Reklamutgifterna var mer omfattande
för Shantung än för Camé, för vilken det inte fanns några uppgifter om
reklamkostnader under de sista åren innan 1956. Shantung marknadsfördes dessutom
mer omfattande via demonstrationer och den s k Shantungskolan, där man utbildade
demonstrationspersonal, butikspersonal och senare även privatpersoner i skönhetsvård.
Kostnaderna för denna skola bokfördes som reklamkostnad och kunde därför ses som
en del i marknadsföringen.

Materialet från årsberättelserna visade hur andra anledningar att dra in produkter
eller göra andra förändringar i sortimentet spelade roll. Det fanns ett inslag om sorti-
mentsteori i artiklarna där man talade om att finna en nivå där man hade det sortiment
som var mest efterfrågat. Denna åsikt verkar uttryckas i praktiken hos Barnängen. En-
ligt ett beslut 1956 skulle sortimentet hos Barnängen krympas som ett led i rationalise-
ringen. Denna åtgärd vidtogs men den innebar först och främst att Camés produkter
togs ur marknaden. Märket hade gått dåligt under en längre tid, men uppfattningen
under 1940-talet hade varit att satsa på mer reklam. Även Shantung hade gått dåligt ett
kortare period under krigsåren, och åren innan märket marknadsfördes som skönhets-
serie hade man satsat på mer reklam kring bl a Shantungs eau de cologne. En mark-
nadsundersökning 1948 visade på god kännedom om märket och därefter kom den
stora lanseringen av dess skönhetserie

Jag nämnde även huvudstrategier som kunde tänkas tillämpas av företaget nä
man använde två liknande produktserier samtidigt. I materialet från Barnängen kunde
jag främst urskilja de drag som kännetecknar produktdifferentieringen. Urvalet av en
produkt ökades genom att olika storlekar eller nyanser tillkom, d v s samma konsu-
ment fick mer att välja på. Det finns dock fall där marknadsundersökaren verkar ha
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tagit hänsyn till speciella grupper, t ex när man rekommenderar en satsning på yngre
kvinnor i en av undersökningarna, eller när samma frågor togs upp i protokollen. Det
skulle dock kunna vara en allmän tendens att se dessa som en ny grupp av konsumen-
ter att vända sig till på marknaden och inte en grupp med speciella behov. I en av
marknadsundersökningarna visade det sig också att en redan existerande produkt hade
ett stort intresse hos ungdomen och undersökarna rekommenderade därför en ny stra-
tegi. I det fallet verkade man inte först undersöka marknaden för att finna ett segment
som man sedan riktade sig till med särskilt utvecklade produkter och åtgärder, vilket är
kriteriet för en målinriktad marknadsföring. Istället verkade man finna att en produkt
som riktats till äldre konsumenter, istället visat sig appellera mer till ungdomen och
därför föreslogs en ändrad strategi för dess marknadsföring.

Slutligen kunde man se att användningen av marknadsundersökningarna till-
sammans med de beslut man fattade inom företaget med hänsyn till andra faktorer, t ex
klagomål på dåliga produkter, ledde till en ständig förändring, ibland förbättring av
produkterna. Meddelanden om dåliga produkter föranledde oftast en indragning och
förbättring. I vissa fall kom resultaten från marknadsundersökningarna att diskuteras i
samband med förändringar. Detta leder kanske inte fram till att det skulle ha funnits en
konsekvent tillämpning av ett system för information, beslut och åtgärd, men över pe-
rioden visar det ändå på att ett sådant system blir mer och mer framträdande. Genom
detta förstärktes även kopplingen mellan norm och handling.



204

Kapitel 7

MEA – undersökningens upplägg och MEA:s historia

Inledning

MEA – en akronym för Militär Ekiperings Aktiebolaget677 – etablerades av officerare
år 1883, i syfte att förse officerare vid de olika regementena i Stockholm med unifor-
mer, persedlar och kläder för civilt bruk. MEA förblev vid samma adress, Hamngatan
3 vid Norrmalmstorg i Stockholm, från 1883 till 1985 då företaget gick ur tiden. Af-
färsidén var från början att hålla hög kvalitet på varor och service. Även personalen
omfattades av affärsidén. Ledningen ville skapa en känsla av att det var fint att arbeta i
företaget, och man bedrev en generös personalpolitik med bl a personalrestaurang,
grötfrukost och annan service. P g a av en rad förändringar på marknaden under 1960-
och 70-talen, tillkomsten av andra affärsidéer inom handeln, men kanske framförallt
p g a spekulationshändelser kring fastigheterna runt Norrmalmstorg under tidigt 1980-
tal, gick företaget under och stängde för gott 1985.678 Omständigheterna kring de sena-
re åren har Per Kalén ägnat större delen av sin text kring MEA åt och är inget jag
kommer att gå in på i någon större utsträckning. Min beskrivning av MEA innefattar
främst tiden från 1883 fram till och med 1960, med fokus på 1930-, 40- och 50-talens
marknadsföring. Det är dessa det mest sammanhängande materialet finns i MEA:s ar-
kiv och också de år det mesta textmaterialet fanns vilket underlättar en jämförelse.

I detta kapitel gör jag en genomgång av hur undersökningen kring MEA:s mark-
nadsföring har lagts upp. Jag ger också en historisk beskrivning av MEA:s verksamhet
som sedan kopplas samman med deras marknadsföring. De följande kapitlen, 8–10,
behandlar marknadsföringen ur olika aspekter.

                                             
677 Genomgående används här MEA som namnet på det detaljhandelsföretag som var beläget

vid Norrmalmstorg åren 1883–1985. Omständigheterna kring namnet på olika bolag i kon-
cernen problematiseras inte närmare.

678 Per Kalén, Varför finns inte MEA längre? En studie för företagsekonomiska föreningen,
Stockholm 1986.
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Frågställningar och källmaterial
Kan en klarare bild av MEA:s marknadsföring också säga oss något om företagets för-
hållande till marknaden och konsumenterna? Några enkla men tydliga frågor har väg-
lett mig genom det rika materialet i MEA:s arkiv på Stockholms Företagsminnen.

För det första vill jag veta hur marknadsföringen i företaget såg ut. Vilka re-
klammedel användes? Hur användes dessa medel? Denna fråga är direkt relaterad till
de rekommendationer som förekom i texterna kring detaljhandelsreklamen.

För det andra vill jag veta om företaget signalerade något speciellt budskap till
sina kunder rörande företagets position på marknaden. En studie av reklamen kan ge
svar på hur företaget skilde på olika kundgrupper genom sitt sätt att kommunicera med
dessa. Detta kan se olika ut beroende på vilka medel som användes och hur de expli-
cita budskapen såg ut. T ex kan den övergripande reklambilden ge en bild av priser
och sortiment, som kan skilja sig från konkreta budskap som förekom i enskilda an-
nonser eller reklambroschyrer. Om det förekom annonser för en viss typ av varor
framför andra gav ju detta en bild av MEA som en butik inriktad på just den typen av
varor. Om t ex broschyrer gav en annan bild, t ex genom att föra fram andra varor eller
andra budskap, kan man tänka sig att det rört sig om skilda kanaler för olika syften.
Annonserna riktar sig ju till en allmänhet, medan broschyrer kan sändas till speciellt
utvalda personer. Kapitel 10 är inriktat på hur specifika kundkategorier bearbetades
och syftar till att på ett mer detaljerat sätt beskriva reklamanvändningen som ett med-
vetet verktyg i företagets marknadsföring till dessa grupper.

För det tredje vill jag studera hur kommunikationen i samband med de större för-
ändringarna i företagets inriktning såg ut. Detta innebär ytterligare en fördjupning men
med fokus på några bestämda punkter i MEA:s historia som jag presenterar närmare
längre fram i det här kapitlet. Det rör kortfattat övergången till en civil marknad och
framväxten av MEA som ett varuhus, skapandet av begreppet ’MEA-modet’ och hur
kvinnorna blev en stor grupp för reklambearbetning, men även hur herrsidan bemöttes
i och med inriktningen mot ett mer civilt sortiment.

För studiet av MEA:s marknadsföring och för att teckna en bild av företaget har
jag huvudsakligen använt MEA:s arkiv på Stockholms Företagsminnen. Det material
som jag använt är klippböcker för annonser, ett slags sammanställningar av företagets
annonsering som generellt sträcker sig mellan åren 1929–1966. I dessa finns annonser
för olika varor inklistrade, märkta med tidning och datum för tidning och tidpunkt för
annonsering. I flera fall är datumet på dagen och tidningen angiven, men i andra fall
saknas datum, bara år och månad är känt, samt tidningen som annonsen var införd i.
De flesta annonser har uppgift om datum och annonsorgan. Det första två till tre åren
är datumen inte mer preciserade än till år och månad, men de följande åren är precise-
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rade med uppgift om år, månad och dag.679 Annonserna är sorterade i olika volymer
efter varuslag och en del förekommer i flera böcker om det är så att annonsen inne-
håller fler än ett varuslag. Klippböckerna är uppdelade på julannonsering, olika varor
för dam och herr, tobaksvaror, olika varuslag oavsett kön. Böckerna har bokstavskoder
vilka hänvisar till de olika avdelningarna. Här fanns även mer explicita beteckningar
som JUL, GAS eller DAM som knyter an till speciella kampanjer eller tillfällen för
annonsering vid juletid, i samband med gasmaskförsäljning under andra världskriget
och klipp från olika modevisningar. I en del fall hamnar annonser i fler än en klippbok,
främst beroende på att annonserna många gånger innehöll varuslag från olika avdel-
ningar och att de då kunde sorteras in i flera böcker beroende på vilken avdelning som
sålde varan. En julannons kunde t ex innehålla herrkläder, tobak, damkläder och spor-
tartiklar och därför sorteras i både en bok för julannonser, för herrkläder, damkläder,
tobak eller sportartiklar. Detta förfarande är inte så konsekvent genomfört att det blir
alltför omfattande för att kunna åtgärdas. I de fall det förekommer sådan dubblering
har jag hantera det genom att dubbletterna identifierats via utseende, datum och tid-
ning och därefter sorterats bort. P g a dessa omständigheter har jag ansett det svårt att
systematisera MEA:s avdelningskoder i min undersökning och beteckningarna an-
vänds enbart för källhänvisningar. Jag har istället valt att studera annonserna utifrån
varorna som ingick och inte vilka avdelningar de tillhörde.

I två volymer i arkivet finns brev, cirkulär, broschyrer och foldrar inklistrade och
sorterade i årsvis ordning och/eller tematiskt efter avdelning. Dessa har använts för att
studera företagets direktreklam och dess tryckta reklam. Även på Kungliga Biblioteket
(KB) i Stockholm finns många broschyrer från MEA som okatalogiserat affärstryck.
Även om det ofta rör sig om samma material kommer jag i vissa fall hänvisa även till
detta material, då det är lättare att identifiera genom det system som de numrerats på
KB. Handlingarna i volymerna på MEA:s arkiv har ingen numrering eller annat sys-
tem för identifiering, vilket försvårat för mig när jag refererar till dessa i fotnoterna.
När det gäller reklambreven finns tyvärr inget annat sätt än att ange så noga som möj-
ligt de detaljer, datum eller kommentarer, som gör det lätt att identifiera dem för läsa-
ren.

En volym i arkivet innehåller två anteckningsböcker, där MEA:s fönsterskylt-
ningar för åren 1931–1951 finns antecknade. Varuslag, vilket fönster som användes
(MEA hade 4–6 fönster), år, datum, i vissa fall märkesnamn eller pris, har noterats.
Även speciella tillfällen, t ex realisationstillfällen, specialskyltningar för vissa avdel-
ningar eller temadagar finns nedskrivna då de förekommer. Anteckningarna ger en

                                             
679 En del källproblem rörande tidning för annonseringen har lett till att jag genomfört delstu-

dier utifrån några urval av annonser. Denna återfinns i bilaga 2 och jag refererar i den löpan-
de texten till den.
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levande bild av en vardaglig rutin som satte färg på stadsbilden och gav genljud bland
dekoratörer över hela Europa.680 I arkivet finns även ett rikt bildmaterial med skylt-
fönster. Dessa är tyvärr inte systematiserade eller daterade, men har i viss mån använts
för att identifiera förekomst av märkesvaror, användning av prislappar och annat.

Tidsmässigt är reklammaterialet för MEA något ojämnt fördelat. En del enklare
reklamtryck med prislistor över varor är så tidiga som från 1884. Mer utarbetade ka-
taloger och broschyrer finns från 1910-talet och fram till 1970-talet. Annonsreklamen
finns i systematiskt ordnade klippböcker mellan åren 1929–1966. Brevcirkulären i di-
rektreklamen finns för åren 1925–1939. Anteckningarna för skyltfönstren finns för
åren 1931–1950. Denna spridning och att materialet ibland är fragmentariskt gör att
det blir svårt att göra systematiska studier för alla formerna av reklam annat än för de
år det finns reklam i alla former. Var för sig kan dock de olika reklamformerna ge viss
information om marknadsföringen och man kan kombinera olika delar av materialet, t
ex föra samman fragmentariska uppgifter till de systematiska och se dem i relation till
en helhet. Låt mig förklara:

Materialet kring enskilda grupper av konsumenter eller enstaka detaljer kan
ibland vara fragmentariskt. Att t ex studera kvinnorna som enskild kundgrupp för
MEA i en separat undersökning är visserligen möjligt, men det finns en del luckor i
materialet, både tidsmässigt och vad gäller olika reklammedel. Genom att istället först
försöka beskriva hur en större del av marknadsföringen såg ut, d v s vilka medier som
användes generellt och hur de kunde kombineras för att uppnå bestämda syften, täcks
en större yta utan detaljer eller utifrån speciella perspektiv in på ett systematiskt sätt.
När denna helhet står något så när klar, kan de fragment som finns kring enskilda
grupper föras tillbaka på en mer generell kunskap om hur man använde reklamen. Då
spelar det mindre roll att det finns vissa luckor i de mer detaljerade undersökningarna,
eftersom de går att jämföra med en generell bild, där dessa detaljer kan passa in eller
inte passa in. En avvikelse från det generella mönstret kan tyda på ett annat mönster
eller strategi för den kundgruppen eller varan. När man slutligen för samman helheten
och de separata bilderna ges ytterligare en dimension i materialet. Den generella mo-
dellen är användbar för att upptäcka ett system i marknadsföringen hos MEA, ett sys-
tem som, om det betraktas som ett instrument för företagets marknadsföring, kan ha
tillämpats av företaget för att nå bestämda grupper på marknaden.

Ett annat material som varit användbart är MEA:s huvudböcker som sträcker sig
från 1883 till 1984. Ur dessa har det gått att finna de olika avdelningarnas försälj-
ningskonton, reklamkonton och även andra uppgifter som när olika avdelningar starta-

                                             
680 Citat ur Manufakturisternas tidning: ”MEAs skyltningar … ha med rätta tilldragit sig

uppmärksamhet inom och utom landet för sin sobra elegans och effektfulla modernitet.”,
FSF, MEA:s arkiv, klipp ur Manufakturisternas tidning, 1933:21.
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de egna konton och därmed fick en annan ställning än tidigare. Dessa böcker är relativt
lätta att hitta i eftersom de är tydligt disponerade. Däremot kan det vara svårt för den i
bokföringens principer oinvigde att läsa ut enskilda konton, transaktioner mellan kon-
ton och andra bokförda händelser. Jag har därför använt dem sparsamt och enbart tagit
försäljningssiffror för olika avdelningar, om de gått med vinst eller förlust, reklam-
kontots slutsumma, olika avdelningars tillkomst enligt bokföringen. Det senare har
varit klart i vissa fall, men i andra har endast en bokstavsbeteckning förekommit utan
någon följande beskrivning av avdelningens verksamhet. Dessa kan vara avknopp-
ningar av en större avdelning, och där det verkar varit fallet – t ex hade herrkonfektio-
nen bokstavskoden P, medan gosskonfektionen som fick egen avdelning 1935 hade Pa
– har det inte varit problem. I andra fall finns ingen föregående huvudavdelning ur
vilken bokstaven kan härledas och där har det inte gått att direkt se det. Avdelningen
V, senare W och dess avknoppade kombinationer Va och Wa har dock gått att leda
tillbaka till damavdelningen, betecknad med K, då kontona verkar sammanfalla på
vissa punkter. Här saknar jag de bokföringskunskaper som krävs för att rätt utreda des-
sa relationer på djupet. Jag har där jag använder dessa uppgifter slagit samman beteck-
ningarna V, W, Va och Wa med K och betecknat den som damavdelningen.

Annat material som använts är tidningsklipp från olika händelser i MEA:s histo-
ria, jubileum och annat, vilka finns i arkivet på Företagsminnen. Även en del hand-
lingar rörande fastigheterna har använts.

På Kungliga Biblioteket i Stockholm finns också en del reklamtryck, samt
MEA:s årsberättelser från 1887–1984. Dessa har också kunnat användas för att beskri-
va händelser i MEA:s historia, där de finns uppgifter om bl a utbyggnader, fastighet-
sköp och försäljningar, samt ombyggnader.

Tidigare forskning kring MEA
Den forskning som tidigare gjorts kring MEA utgörs av Per Kaléns bok Varför finns

inte MEA längre?681 som främst behandlar de senare åren av företagets verksamhet,
samt två uppsatser vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms universitet.
En skrift inför MEA:s 75 årsjubileum, Martin A Ohlssons MEA 1883–1958682, ger vis-
serligen en historisk bakgrund, men är författad för ett jubileum och inte ett veten-
skapligt ändamål. Jag använder Ohlssons text som en slags stomme för min historiska
redogörelse, men jämför med och bygger vidare med annat material som finns i arki-
vet.

                                             
681 Per Kalén, Varför finns inte MEA längre?.
682 Martin Olsson, MEA 1883–1958, Stockholm 1958.
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I de två uppsatserna har författarna studerat MEA:s marknadsföring mot manliga
konsumenter på 1930-talet, respektive kvinnliga konsumenter på 1920- och 1930-
talet.683 Båda uppsatserna har utgått från ett mindre material, men på ett förtjänstfullt
sätt lyckats pröva metoder för att studera de respektive delmarknaderna. Jag har kun-
nat ta till mig de erfarenheter som dessa prövningar på materialet gett, och därefter
följt upp det i mina egna undersökningar av MEA:s annonser.

Teman för undersökning
Tematiskt har genomgången av MEA:s marknadsföring i kapitel 8, 9 och 10 strukture-
rats kring frågor med koppling till normerna från textmaterialet i del 2, främst kapitlen
om detaljhandelns reklam. Vilka reklammedel rekommenderades och hur skulle de
användas? Hur skulle fönsterskyltningen genomföras? Hur såg användningen ut hos
MEA av de reklammedel som rekommenderades? Hur samordnades de olika reklam-
medlen?

Annonseringen har jag studerat utifrån vilka annonsorgan man använde, vilken
del av sortimentet som annonserades, hur urvalet bland annonserade produkter såg ut
och hur märkesvaror förekom. Direktreklamen har granskats utifrån hur breven var
formulerade, vilka broschyrer eller foldrar som skickades med, vilka kundgrupper som
förekom, vilka källor för utskick som går att finna med vägledning av breven. Fönster-
skyltningen har studerats utifrån hur ofta man skyltade om, hur märkesvaror användes,
vilka varor som skyltades, samt hur kombinationen med andra reklamformer genom-
fördes.

För att få en uppfattning om hur reklamen fungerade i konkreta sammanhang har
jag fördjupat genomgången genom att se hur de olika reklamformerna användes i sam-
band med vissa tillfällen, t ex de s k MEA-dagarna och öppnandet av en barn och ung-
domsavdelning. Genom att studera lanseringen av det s k MEA-modet kommer jag
också in på skillnaden mellan hur män och kvinnor bearbetades och bemöttes som
kunder.

En historisk överblick av MEA

Den genomgång av MEA:s historia som jag redovisar här syftar till att visa när bety-
dande brott i dess verksamhet förekom, hur dessa brott visade sig samt att försöka se

                                             
683 Boris Trivunovic, Endast kvalitetsvaror – En studie av MEA:s annonsering i dagspressen

Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, Fk-uppsats, ht 1999, Luis Qui-
roga, MEA, Militärekiperingsaktiebolaget. En studie om företagets förhållande till den
kvinnliga konsumenten på 1920–30-talen, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms
universitet Fk-uppsats, vt 2000.
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om det går att tolka viktiga strategiska betydelser i dessa förändringar. Med strategiska
betydelser menar jag främst om företaget ändrade inriktning vad avser sortiment, pri-
släge, kundgrupper och liknande på ett sätt som går att tolka i termer av en medveten
satsning. Om de gjorde sådana satsningar, framgår det i så fall av företagets sätt att
agera, och syntes detta också i marknadsföringen?

Flera artiklar, urklippta ur olika dagstidningar, tidskrifter och jubileumsskrifter
finns i MEA:s arkiv hos Företagsminnen. De beskriver olika jubileum som firades i
företaget: 25-, 30-, 40-, 50- och 75-års jubileerna finns representerade, det sistnämnda
med en egen skrift.684 I dessa texter beskrivs företagets olika etapper i verksamheten,
här intervjuas personer samt tas upp vad som kännetecknade företagets verksamhet vid
olika tidpunkter. Även om tidningsklippen som material är tillrättalagt för att beskriva
företaget i samband med olika jubileum, så ger de en bild av de viktigaste dragen i
dess utveckling. Årsberättelser, cirkulär till aktieägare och andra handlingar har givit
ytterligare information till den historiska bilden samt visat hur väl artikelurklippen
lyckas ge en riktig bild. Även huvudböckernas rubriker över olika konton ger också
information om vilka avdelningar som fanns, lades ned eller tillkom. De visar dock
inte om företaget sålde varor även under en större avdelning, för att senare skapa en
egen avdelning för dessa eller tvärtom låta en avdelning gå upp i en större.

Företagets start och grundidé
I en jubileumsskrift inför MEA:s 75-årsjubileum 1958 beskrivs starten av MEA som
en ”commandoraid”, något som utspelade sig i kulisserna och utåt sett var en nedtonad
företeelse.685 Att det inte gav någon effekt utåt stämmer mycket väl, eftersom det inte
var ett företag som riktade sig direkt till en civil marknad, utan främst till de delägande
officerarna. Beskrivningen av företaget i jubileumsskriften kan därför sägas vara fär-
gad av den mer strålande och färgskimrande tid som präglat företaget under de när-
mast föregående årtiondena innan skriftens tillkomst, åren 1930–1950 . Skriften be-
skriver trots detta de viktigaste huvuddragen och kan med komplement av andra noti-
ser ur tidningsklipp och styrelseprotokoll ge en beskrivande bild av företagets tidiga
historia.

Att starten skedde i det dolda berodde på omständigheterna kring affärsidén.
1880-talet beskrivs som en dyrtid i skriften, något som författaren menade var något
som utnyttjades av affärsmän på allmänhetens bekostnad. I denna ”allmänhet” fanns
officerare som kände sig hårt ekonomiskt belastade, och där endast ett fåtal kunde leva
bekymmerslöst av sitt privatkapital, medan övriga fick hålla tillgodo med kronans ka-

                                             
684 Ohlsson, MEA 1883–1958.
685 Ibid, s 27.
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ka. Varför då detta? Enligt jubileumsskriften och även enligt äldre notiser ur tidningar
beskrivs hur officerarnas yttre såväl som inre krävde en korrekthet. Det yttre krävde att
både uniform och civil klädsel var perfekta, vilket ju i sin tur krävde pengar till inköp
och underhåll av persedlar. Den inre korrektheten betydde den militära hedern, vilken
bl a krävde att räkningar betalades i tid. Denna situation menade man utnyttjades av
skräddarna som, när de fick sämre med inkomster från den civila kundkretsen, kunde
ta igen detta på officerarna.686

Det är en person, artillerilöjtnanten Sven Palme, som tillskrivs initiativet att
starta ett skrädderiföretag för officerarna. Genom undersökningar av skrädderibran-
schen konstaterade Palme att prisbilden var för hög, med en vad man tyckte oskäligt
hög vinst för de enskilda skräddarna. Palme fann att det gick att sälja vissa plagg be-
tydligt billigare än vad skräddarna gjorde och ändå gå med vinst.687 Palme skulle då ha
uppmanat sina kollegor vid Stockholms regementen att starta en egen beklädnadsaffär
med skrädderi för militärt bruk.688 Ett upprop sändes ut 1882 till officerare både i ar-
mén och flottan, där man tog upp de onödigt höga kostnaderna för officersbeklädnader
som dessutom inte ansågs motsvara kvaliteten. Där konstaterades också följande:

Oss har synts, som skulle denna fråga lämpligast kunna lösas genom bildandet
av ett vanligt aktiebolag med begränsad ansvarighet och med ändamål dels att
tillverka en solid, elegant och billig modellenlig uniformsbeklädnad, ävensom
civila kläder, dels att till salu hålla sådana övriga till officerares behov nödiga
artiklar, vilka lämpeligen på detta sätt anskaffas.689

Man föreslog att företaget skulle fungera som en konsumtionsförening efter eng-
elskt mönster och att vinsten skulle delas ut till medlemmarna. Denna form ansågs
dock olämplig, av skäl som inte klart framgår, men istället bildades ett aktiebolag där
kunderna, d v s officerarna, själva var delägare.690 Utdelningen kom dock att variera
och blev med tiden snarare i form av en slags medlemsrabatt på vissa varor och tjäns-
ter i skrädderiet.

Tiden för starten varierar enligt olika källor. I en notis från 1908 i samband med
MEA:s 25-årsjubileum, står det den 24 januari 1883 som datum då den första konstitu-
erande bolagsstämman hölls, i jubileumsskriften för 75-årsjubileet står det att det var
den 24 februari 1883.691 Där står också att det var den 11 mars som man beslutat hyra

                                             
686 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur Aftonbladet, 1911.05.14.
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688 Ohlsson, MEA 1883–1958, s 28.
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en lägenhet i huset No 10, kvarteret Styrpinnen, Hamngatan 3 A692, en adress som man
kom att stanna på, men där man också successivt utökade verksamheten.

Bild 5. MEA:s fasad ut mot Norrmalmstorg, Stockholm, tidigt 1900-tal. Skylt-
fönstren har ännu inte byggts om, vilket gjordes i samband med den större om-
byggnaden i början av 1920-talet. FSF, MEA:s arkiv, fotografier.

Utbyggnad och marknadsexpansion
Under årens lopp och särskilt under de första årtionden i företagets historia vidgades
MEA:s verksamhet både fysiskt, marknads- och kundmässigt. Lokaler tillkom eller
byggdes om, nya varor tillkom i sortimentet, och nya grupper av konsumenter blev
föremål för marknadsföringen. Denna förändring kommer att beskrivas i det följande
avsnittet.

Utbyggnad av lokalerna och vidgande av verksamheten

MEA startade i första våningen på Hamngatan 3, med från början 7 rum693 för både
skrädderi, kontor och butik.694 En butikslägenhet på bottenplanet hyrdes 1887, när bu-
tiksavdelningen behövde utvidgas och 1889 även en bodlägenhet för herrekiperingen.
Detta gjordes dels för att komma tillrätta med utrymmesproblemen, men även för att
”genom denna åtgärd vinna ökad afsättning och derigenom större framgång för bola-

                                             
692 Ibid, s 30.
693 14 rum enligt Ohlsson, MEA 1883–1958, s 30.
694 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur okänd tidning, 1908.
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gets affär”.695 1891 öppnade man en vin- och cigarrbod på Arsenalsgatan 2 B696 och
från 1894 hade man också separata lokaler för ett svärdfejeri på Riddargatan 7, (senare
Grev Turegatan) och från 1896 ett sadelmakeri på Hamngatan 6 A.697 4 januari 1900
köptes hela fastigheten på Hamngatan 3 A.698 Inom några år hade man genomfört om-
byggnader av lägenheter till kontor, lagerlokaler och verkstäder, installerat hiss samt
WC i huset.699 Butikslokalen i bottenvåningen hade förstorats genom en överbyggnad
av innergården och vinden i gathuset hade gjorts om till fotoatelje.700

En fastighet på Norrlandsgatan 6 hyrdes 1912, och inköptes sedan år 1915, för att
användas till sadelmakeri, skrädderi och annan verksamhet.701 1917 inköptes även en
fastighet på Kungsträdgårdsgatan 18, som angränsade till huvudlokalerna på Hamn-
gatan 3, för att möjliggöra en framtida utökning av affärslokalerna, samt en fastighet
på Näckrosgatan 3, på baksidan av kvarteret. Den senare såldes redan 1927.702 I Nya

Dagligt Allehanda från 1920 skrev man att MEA inköpt större delen av kvarteret för
att vidga verksamheten till att bli vad man beskriver som ”ett nytt affärshus i modern
stil”. Denna expansion beskrivs vidare som ett resultat av att lokalerna inte räckte till
för den utveckling som företaget haft den senare tiden.703

1924 såldes fastigheten på Norrlandsgatan och verksamheten centraliserades till
Norrmalmstorg, en åtgärd som den dåvarande chefen, direktör Gustav Lindström, drev
genom för att utprovning av kläder och order skulle ske på snabbast möjliga sätt.704 Det
skedde i enlighet med koncentrationens krav, påpekade Nya Dagligt Allehanda i sin
notis från 50-års jubileet, 1933. Även styrelsen ansåg att det var en ”välbehövlig kon-
centration av verkstadsdriften till affärshuset” som nåddes genom denna åtgärd. Sam-
tidigt renoverades fastigheten på Kungsträdgårdsgatan 18 för att hyras ut.705

                                             
695 Årsberättelser för MEA, år 1888 och 1889 (citat från 1889).
696 Årsberättelse för MEA år 1891.
697 Ohlsson, MEA 1883–1958, s 30.
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705 Årsberättelse för MEA, 1924; FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur Nya Dagligt Allehanda,

1933.11.02.
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De kommande årtiondena skedde inre renoveringar, man lade ned vissa avdel-
ningar och inrättade nya samt byggde om butikslokaler och ljusgård.706 Renoveringsar-
beten och ombyggnad av olika avdelningar fortgick ända fram till MEA:s stängning
1985.707

De större förändringar som ägde rum utåt hos MEA var inrättandet av nya skylt-
ningsutrymmen, nya försäljningslokaler för damskrädderiet och en avdelning för
damunderkläder 1943.708 1950 lade företaget ned damskrädderiets klänningsavdelning
samt tobaksavdelningen för att använda utrymmet för ”mera rentabla verksamhetsgre-
nar”. De lokaler som tidigare hyrts ut på Kungsträdgårdsgatan togs i anspråk för en ny
entré och fasad mot Kungsträdgården. 1952 renoverades hela fastigheten på Kungs-
trädgårdsgatan och inreddes till försäljningslokal för herrkonfektion.709

Den totala ytan hos MEA uppgick, enligt en mätning gjord av arkitekt Arne
Rudberger från den 12 september 1956, till 4 490 m2 för Hamngatan 3 A, och 665 m2 i
fastigheten på Kungsträdgårdsgatan 18. Dessa ytor fördelades på olika verksamheter
som t ex kontor, verkstäder, lagerutrymmen och butiksavdelningar. På den senare
adressen användes endast bottenvåningens 80 m2 av MEA, resten hyrdes ut till företag
och privatpersoner. Den totala försäljningsytan uppgick enligt Rudbergers mätning till
1 767 m2 totalt.710

Av en skiss i tidskriften Byggmästaren från 1951, framgår butikens omfattning
på bottenplanet. Affärslokalerna ligger där i en vinkel från Norrmalmstorg till Kungs-
trädgårdsgatan, med entréer åt både Norrmalmstorg och Kungsträdgården, samt en
ingång i hörnet mot Kungsträdgårdsgatan.711

Den inre miljön spelade stor roll i MEA:s framtoning under 1930-, 40- och 50-
talen. I Byggmästaren beskrivs i en serie bilder MEA:s interiör från olika avdelningar,
med detaljer på handtag, klädhängare och annat.712 Bilderna visar på både en stilfull
som modern miljö, men även med traditionella drag.

MEA:s verksamhet hade således expanderat från några rum i fastigheten vid
Norrmalmstorg till att bli ett affärshus som omspände nästan ett helt kvarter i Stock-
holms innerstad. Affären utgjorde därmed med sin yta och läge ett ansenligt inslag i
Stockholms butiksliv. Norrmalmstorg beskrevs 1958 som Stockholms modecity ”ett
city vid sidan av det sanktionerade och upphöjda vid Hötorget”, och Hamngatan vid
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Norrmalmstorg som ”stadens kanske mest trafikerade trottoir”.713 Norrmalmstorg var
dessutom en viktig trafikknut för buss- och spårvägstrafiken.

Ombyggnad och annat tyder på att företaget ändrade sin verksamhet efter tidens
krav, bl a genom att koncentrera verksamheten, öppna nya avdelningar, slå samman
eller stänga andra. Här följde MEA ett mönster som inte var ovanligt bland större de-
taljhandelsföretag med rötter i 1800-talet, där det inte var ovanligt att mindre familje-
ägda detaljhandelsföretag tog över intilliggande lokaler och slog samman till större, för
att ibland slutligen riva ned allt och bygga upp nytt.714 Det sista gjorde dock inte MEA.

Kundkretsen vidgas

Samtidigt med den rumsliga expansionen skedde redan under de första åren också en
utvidgning av kundkretsen till att omfatta fler konsumenter än de officerare som ingick
som aktieägare. Detta innebar att man modifierade grundidén. En kärna i grundidén
kom dock att vara kvar under större delen av MEA:s verksamhetstid: man satte nämli-
gen kvaliteten främst, slagord som gick igen i all reklam och allt tänkande kring pro-
dukterna som såldes. Denna idé kommer att granskas mer längre fram.

Från början var det endast aktieägarna/officerarna som kom i fråga som kunder i
skrädderiet, där både uniformer och civila kläder syddes. Butiken stod däremot öppen
för allmänheten och där såldes både civila och militära kläder, samt övriga ekiperings-
artiklar (även cigarrer nämns som en del av sortimentet) för främst män. Redan i de-
cember 1883 beslutade styrelsen att norska officerare som kommenderats till Stock-
holm (det här var ju under unionstiden) skulle få beställa kläder i skrädderiet.715 I janu-
ari 1884 luckrades detta upp än mer då man införde möjlighet för icke-aktieägare att
lösa ett årsabonnemang på 5 kronor för att kunna göra beställningar i skrädderiet.716

Den avgiften togs bort i september 1885 varefter i princip hela MEA stod öppet för
allmänheten.717

Vilken kundkrets som företaget huvudsakligen hade i tanken kan dels utläsas ur
uttalanden i de tidningsklipp som finns bevarade, dels i de budskap som fanns i rekla-
men. En annan väg är att studera sortimentet som anges i reklambladen eller som sig-
naleras av de annonserade varorna. Detta senare kommer att studeras närmare i sam-
band med annonseringen. En enklare genomgång av kataloger och annat reklamtryck
ger en bild av hur sortimentet såg ut i dessa under de tidiga åren. Från den tiden finns

                                             
713 Ohlsson, MEA 1883–1958, s 5.
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inga säkra dateringar av annonser, de tidigaste annonserna som finns bevarade verkar
vara från tiden strax efter första världskriget. Det är först från 1929 och framåt som
dateringen av annonserna sker kontinuerligt.

En prislista från 1884 uppvisar ett omfattande sortiment av artiklar som fanns till
försäljning i butiken. Förutom de rent militära detaljerna – som axelklaffar för alla va-
penslag och officersgrader, plymer, mössmärken, koppel, värjor, sablar, fältflaskor och
en mängd annat – såldes också bad- och morgonrockar, skrivdon, parfym, tvål, borstar
och kammar, cigarrer och cigaretter, reseffekter, samt en del kläder. Dessutom såldes
en mängd häst- och ridartiklar.718

1908, beskrevs i en notis att företaget ”omfattar fullständig butiksafdelning, med
dam- och herrekipering, civilt och militärt skrädderi, skjortfabrik och sadelmakeri samt
svärdfejeri”. Det nämns också att företaget gjorde andra yrkeskläder än uniformer, t ex
kontorsrockar och ministerfrackar. Det militära utbudet spelade dock fortfarande en
viktig roll och företaget strävade för den skull efter att bibehålla och utöka denna del
av verksamheten med ombud på regementen och militärskolor.719

I skriften från 75-årsjubileet hänvisar man till den dåliga starten som en orsak till
att vidga kundkretsen. Styrelseberättelsen används där som stöd för detta och i dessa
talades om en vinst på försålda kläder som minskat med 50 procent under 1885. Siffror
ur årsberättelserna från den första tiden pekar trots en stigande omsättning på ett un-
derskott för åren fram till och med 1887, men också att omsättningen föll för skrädde-
riavdelningen.720 Ett påstående som görs är att det var ledningen för skrädderiet som
hade skuld i det hela, och att den nye chefen för skrädderiavdelningen efter 1885 och
den nye chefen för MEA, kapten Kullenberg tillsammans med Sven Palme försökte
komma tillrätta med problemen genom att bl a intensifiera reklamen.721 Företaget sän-
de också ut tillskärare till landsorten som skulle se till att kunder köpte MEA:s tyger
för att sedan låta sy upp dessa hos lokala skräddare. Företaget började under den här
tiden också att handla med sherry och vin.722

Företaget öppnade däremot inga filialbutiker ute i landet, även om en tanke i den
riktningen förekom.723 En vädjan från officerare i Karlskrona att MEA skulle öppna
butik där avslogs av styrelsen. MEA underhandlade istället med lokala handlare om
försäljning på kommission som en lösning på detta behov.724 Viss handel verkar ha
bedrivits via postorder. Hur tidigt man startade med detta och hur omfattande det var,

                                             
718 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck MEA, Cirkulär No:1.
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är svårt att säga, men i flera annonser fram till 1950-talet stod att det gick att beställa
artiklar från butiken till landsorten mot postförskott.

Det var först och främst som herrekiperingsföretag MEA inarbetades i medve-
tandet hos kundkretsen. Även om det under de 10 första åren av verksamhet skedde en
marknadsöppning mot en civil marknad, var de kvinnliga kundernas behov fortfarande
nedtonade och inte i någon större grad tillvaratagna. Även reklam som riktades till
kvinnor kunde innehålla varor för deras män, avsedda att inköpas som gåvor.725

I ett klipp ur Aftonbladet från 1911 beskrivs MEA på följande sätt: ”En erkändt
god plats inom herrekiperingsbranschen i vår stad – ja, f ö äfven inom damekiperingen
– intager Militärekiperingsaktiebolaget”. Fortsättningen av notisen berättar att det var
för den manliga, militära och civila kundkretsen, man arbetade och enbart i vissa avse-
enden den kvinnliga.726 I prislistor för uniformspersedlar och annan militär utrustning
från olika år mellan 1909 och 1918, annonserades på baksidan att företaget hade civila
herrekiperingsartiklar samt damartiklar till billiga priser.727 Omfattningen av dessa da-
martiklar kan ses i några kataloger från samma tid. Även om herrartiklar överväger i
sortimentet, fanns det t ex damskor, damhandväskor och damportmonnäer, baddräkter,
en del underkläder samt rid- och promenadkläder. En del kläder för, som det kallades,
”motorsport” var gjorda för damer, t ex hatt- och ansiktsskydd, rockar och överdrags-
kläder att användas vid bilturer.728 Förändringen på damsidan kommer att granskas
närmare längre fram, men jag kan här konstatera att det i dessa produktkataloger och
genom det utbud av varor som dessa kan anses spegla, inte verkade finnas någon större
vändning mot den kvinnliga delen av marknaden vid tiden för första världskriget. På
herrsidan fanns däremot ett rikt utbud av ekiperingsartiklar som handskar, skor, hattar,
kragar, manschetter, samt även toalettartiklar, parfymer och reseffekter.729

I början av 1920-talet höll MEA sig däremot med både herr-, dam- och barneki-
pering.730 1920-talet innebar också en breddning av sortimentet. I reklamtryck finns
varor för både män, kvinnor och barn, men också hushållsartiklar som glödlampor och

                                             
725 Ibid.
726 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur Aftonbladet, 1911.05.04.
727 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, se priskuranter för uniformsper-

sedlar inom olika vapenslag, åren 1909–1918.
728 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, kataloger för motorsport, 1914,

reseffekter, 1914.
729 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, se t ex MEA, priskuranter för herrekipe-

rings och toalettartiklar, samt reseffekter och skodon, 1919.
730 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur Nya Dagligt Allehanda, 1920.02.03.
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kokkärl, samt sportartiklar, motorkläder och annat.731 Den militära verksamheten fanns
dock kvar och 1933 sades den omfatta 10 % av omsättningen.732

I samband med utbyggnaden under början av 1920-talet ändrades också
namnskyltningen vid Norrmalmstorg. Företagets chef 1933, direktör Gustav Lind-
ström, beskrev hur man runt 10 år tidigare ändrat sin namnskyltning från Militärekipe-
ringsaktiebolaget, till ”det mer civilt och modernt klingande MEA”. Lindström fort-
satte och menade att detta var ett yttre tecken på den förändring som företaget gjort
från ett ”speciellt militärt betonat, halvkooperativt företag till ett affärshus, vilket stå
alla befolkningslager till tjänst”.733 I en prislista för uniformspersedlar från 1909, in-
fördes förkortningen MEA som en symbol i form av de tre bokstäverna i en triangel,
med M och E överst och nederst A som spetsen i triangeln, det hela slutligen inringat
av en cirkel.734 I årsberättelserna används namnet Militärekiperingsaktiebolaget fram
till 1915, då man fortsättningsvis sätter förkortningen MEA inom parentes.735 Detta
tyder på att MEA med tiden blev mer än en förkortning; det blev ett begrepp i sig, ett
varumärke.

Lindström kommer in på det jag redan tagit upp i samband med expansionen av
företaget. Han påstod att ”det stora intresset från allmänhetens sida tvingade [min kur-
sivering]” företaget att lägga om verksamheten mot den civila marknaden. Som vi sett
från redogörelsen ovan av de olika steg företaget tog, innebar detta att MEA:s affärsidé
från början inte levde upp till de möjligheter som fanns i Stockholm. Man hade inte
heller detta som avsikt, istället var det en elit av officerare som skulle betjänas. Änd-
ringen av inriktningen innebar således inte bara att man tog till vara de kommersiella
möjligheter som fanns i samhället, och därmed också säkrade sin fortlevnad, utan ock-
så att man ändrade sitt sätt att se på konsumenterna. Lindströms yttrande här ovan, att
MEA gått från det exklusivt militära till att stå alla befolkningslager till tjänst, kan där-
för också ses som en målande beskrivning för en förändring i konsumtionsuppfatt-

                                             
731 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, meddelande om varor 1925, produktkata-

loger 1923 och 1927.
732 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur Herrbeklädnadsbranschen, 1933. Även andra källor i

notiserna anger dessa siffror.
733 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur svårtydd tidning (Sv m eller d), 1933.11.02.
734 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, prislistor för uniformspersedlar för

underlöjtnanter och fanjunkare (finns för olika truppslag), 1909.
735 MEA, årsberättelse 1915. I årsberättelserna från de sista åren på 1980-talet omtalas aktie-

bolaget MEA som moderbolaget, medan Militärekiperingsaktiebolaget var ett dotterföretag
som under de sista åren var vilande. 1982 övertog man 90 % av aktierna i Bredenberg, och
året efter delades den kommersiella verksamheten så att MEA:s affärsområde blev herrsidan
och Bredenbergs damsidan, (MEA, årsberättelser 1982 och 1983). I årsberättelsen från 1984
meddelas att MEA, från 1983 med en marknadsinriktning på enbart herrmode, flyttade in i
det vilande Militärekiperingsaktiebolaget (MEA, årsberättelser 1977–1984).
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ningar. Vi skall också komma ihåg att MEA startade för att tillgodose specifika kon-
sumenters behov av bra kläder till lägre pris, vilket också var en kommersiell attityd-
förändring som bröt mot de tidigare skräddarnas sätt att hantera konsumentgruppen
ifråga. Därmed finns även ett innovativt drag hos MEA:s grundare, som fortsatte att
göra sig gällande under en längre tid.

Företagets affärsidé – kvaliteten främst!
Den grundtanke som fanns från början i företaget var att erbjuda kvalitetsprodukter till
ett relativt lågt pris. Detta innebar för den tiden rent konkret att man försökte göra
samma sak som de etablerade skräddarna men med fokus på att sänka produktions-
kostnaderna. Det var inte frågan om att massproducera eller sälja massproducerade
varor till lågt pris.

I en intervju inför 50-årsjubileet 1933 betonade Gustav Lindström att principen
med kvaliteten främst var en av fyra faktorer, vilka låg bakom de framgångar företaget
haft de första fem decennierna. Någon inriktning mot billigare varor till lägre kvalitet
hade det inte blivit tal om att införa, hävdade Lindström, även om förslaget kom upp
1920. Billiga varor kunde enligt honom möjligen leda till en tillfällig ökning av om-
sättningen, men då riskerade man förlora den trogna köpkretsen: ”De som äro våra
kunder i dag därför att vi ha goda varor, skulle i morgon vända oss ryggen med den
stilla baktanken: den där firman går bakåt, deras varor blir ju sämre och sämre.”736

I ett större perspektiv menade Lindström att det låg ett samhällsekonomiskt an-
svar i denna princip om kvaliteten. De billigare varorna krävde lägre kostnader i till-
verkning och detta innefattade även lönerna. Lindström menade att om lönerna blev
lägre tvingade de fram än billigare varor. I längden skulle detta pressa levnadsstandar-
den för befolkningen nedåt, menade han.737 Vad denna analys inte tog hänsyn till var
att det inte nödvändigtvis behöver innebära en sänkning av lönerna, om det är så att
den stora vinsten i företaget kommer från volymökningen i försäljningen. Den omvän-
da strategin, vilken verkar varit MEA:s, var istället att med reklamens argument för-
svara en högre prisnivå. Det verkar i så fall också varit en mer övergripande självbild
bakom argumenten: MEA försvarade inte bara prisnivåerna utan även kvalitetsnivån i
samhället.

Lindström menade att affärsmännen inom beklädnadsbranschen skulle göra klart
för allmänheten att det i längden lönade sig att köpa en dyrare vara, underförstått att
detta också innebar en bättre kvalitet. Att detta innebar att kunderna behövde köpa nytt

                                             
736 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, tidningsklipp ”Håll kvaliteten uppe! MEAs 50-åriga utveckling –

ett slående bevis för kvalitetsprincipens bärighet”, Herrbeklädnadsbranschen, 1933:11, s
291.

737 Ibid, s 291f.
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mer sällan och att det därmed blir lägre omsättning i butiken sågs inte som ett problem.
Lindström menade att prispressen som rådde vid den här tiden också innebar negativa
konsekvenser för detaljisterna i och med att marginalerna skulle ätas upp av de fasta
kostnaderna.738 Återigen pekar Lindströms resonemang bort från en strategi som bygg-
de på att öka volymerna i produktionen och försäljningen genom billigare produktion
och lägre priser. 1933 var ju depressionsår med allmänna svårigheter att sälja, vilket ju
givetvis borde ha påverkat diskussionen. Men det fanns argument hos Lindström i den
aktuella intervjun som pekar på andra faktorer och en annan uppgift för företaget:

Kvalitetsförsämring innebär också stora risker för en smakförsämring. När A ser
sin gode vän B gå klädd i en kostym för låt oss säga 60 kronor, så varför skulle
inte A också göra det? Varpå A mycket riktigt går och köper sin 60-
kronorskostym. Det är den utvecklingen vi affärsmän måste söka stoppa. En
allmän smak- och kvalitetsförsämring skulle komma att leda till synnerligen
ovälkomna konsekvenser för hela vår bransch, industri såväl som detaljhandel.739

Denna linje, att försvara smaken, var också framträdande hos de dekoratörer och re-
klammän som kom fram i artikelmaterialet i kapitel 4. Det verkar således ha varit ett
framträdande drag hos företag som MEA att fostra konsumenter i smak- och kvalitets-
frågor, snarare än att låta efterfrågan styra vad som skulle föras i lager. Detta borde
även ha inneburit en större satsning på marknadsföring, åtminstone när företag med en
lägre prisnivå kommit fram på marknaden. 1930-talet var den tid där detta gjorde sig
alltmer påtagligt och det borde även ha inneburit nya metoder och strategier i mark-
nadsföringen.

Lindström påpekade också att det tagit tid att få bukt med vad han kallade ett
vanrykte att MEA var så dyrt. Återigen spelade kvalitetsargumentet en roll, men han
gav också ett svar som pekade mer på att man inte alltid var dyra, utan att det kanske
var en stämpel som företaget fått på sig.740 Genom exempel med olika kunder som var
nöjda med att handla hos MEA ville han understryka detta.741

Denna smak- och kvalitetsfostran tog sig tydligen även uttryck i reklamen, enligt
Lindström. Inför 50-årsjubileet hade MEA en stor kampanj för ett eget märke på klä-
der sedan 5 år, Princes, som sågs inte bara som en varubeteckning utan också som en
kvalitetsbeteckning. Märket förde flera olika varuslag: skjortor, kostymer, rockar och
skor. Lindström betonade att dessa artiklar var av utmärkt kvalitet utan att vara i lyx-
prisklassen. ”Vi tillämpa istället den politiken att utvälja ’Princes’ varorna ur de kva-
litets- och prisgrupper, kring vilka den största försäljningen är koncentrerad”, vilket ju

                                             
738 Ibid, s 292.
739 Ibid.
740 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ur Nya Dagligt Allehanda 1933.11.02.
741 FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, ”MEA fyller femtio år”, klipp ur okänd tidning, 1933.11.02.
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innebär att det fanns en klar tanke i både pris och kvalitetssättningen. I intervjun ex-
emplifierar Lindström med prisnivåer för olika varor och även i annonsmaterialet syns
detta. Flera annonser innehåller artiklar av samma slag, men av olika märken och i de
fall Princes finns med ligger dessa artiklar i ett lägre prisläge.

I broschyrer från 1957 och i jubileumsbroschyren från 1958 beskrivs vad MEA
menar med kvalitet: ”Kvalitet är genomtänkt helhetsverkan. Den uppkommer när ett
tyg som är väl valt för sin uppgift formges så att dess estetiska egenskaper kommer till
sin rätt och när färg, textur och mönster spelar samman med plaggets funktion och
formgivning som ett uttryck för bärarens personlighet.”742 Diskussionen om vad som
var kvalitet och MEA:s användning av detta begrepp i sin marknadsföring pågick hela
tiden och det säger en del om de ansträngningar som företaget lade ned på marknads-
föra bilden av MEA som kvalitetsföretag.

Avslutande diskussion

Den historiska genomgången av MEA visade på några betydande brott företagets
verksamhet: inriktningen mot en civil marknad, ombyggnader för att bli ett varuhus i
samtidens mening, inriktningen mot den kvinnliga beklädnads- och modemarknaden,
samt barn- och ungdomsmarknaden. Dessa brott är markerade, både i den fysiska för-
ändringen och i förändringar av sortimentet, vilket därför pekar mot en medveten
kursändring i företagets verksamhet. Den ursprungliga affärsidén var ju den militära
marknaden, samt civilt herrskrädderi och ekipering. Den senare övergången till dam-
och barnkläder innebar ett avsteg från den ursprungliga manliga kundkretsen.

Det fanns en strävan hos företaget att skapa ett bredare varuhus, där utvidgningen
och ombyggnad av lokaler, nya avdelningar för allt mer specialiserade varu- och
kundgrupper infördes, något som delvis stämmer in på hur många varuhus växte fram
vid samma tid. På liknande sätt omvandlades det brittiska Army and Navy Store, bildat
1872, från att ha betjänat den brittiska kronan med kläder, till ett varuhus med en civil
kundkrets.743 Att se MEA som ett varuhus blir problematiskt. I jämförelse med forsk-
ningen kring varuhusen under 1800-talet och de första årtiondena under 1900-talet
finns det flera punkter där MEA inte passar in i den generella bilden. Varuhusen har,
både i svensk och internationell forskning, ansetts i huvudsak haft de kvinnliga kon-
sumenterna som målgrupp.744 Visserligen var männen även välkomna dit, men de har

                                             
742 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, Vad MEA menar med kvalitet, Broschyr

inför 75-årsjubileet.
743 Ibid, s 25f.
744 Orsi Husz, ”Ett nytt sätt att handla. Konsumtionskultur i det tidiga 1900-talets varuhus”, i

Peder Aléx och Johan Söderberg (red), Förbjudna njutningar – spår från konsumtionskultu-
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snarare beskrivits som osjälvständiga i egenskap av konsumenter och underordnade
kvinnornas kompetens, för vilka varuhuset bildade en slags frizon där deras kompetens
som konsumenter, även om den kunde upplevas som besvärlig, ändå fungerade frigö-
rande.745 I jämförelse med detta kan MEA snarare betraktas som en exklusiv herrklubb.
Varor som uniformer, frackar, kostymer, värjor och sablar, pistoler, ridutrustning, fina
viner och cigarrer var direkt riktade till männen, och utgjorde en del av deras yrkesroll
som officer eller ämbetsman, och de sociala umgängesformer som följde med denna
roll. Det går därför inte att se dessa som varor vilka kvinnorna inköpte som ställföre-
trädande konsumenter åt sina män, annat än vid presentköp. Det handlar här snarare
om en manlig konsumtion som är kopplad till en urban livsstil och yrkesroller som
officerare, ämbetsmän, präster, poliser och även till de sociala mönster som dessa
ibland var förbundna med.746 Cristopher Brewer har pekat på hur en manlig konsum-
tionskultur, kopplad till en urban livstil

En annan aspekt i jämförelse med varuhusen är att MEA:s utveckling inte visar
samma mönster som de stora varuhusen som byggdes i Europa under 1800-talet och
början av 1900-talet, inklusive det svenska NK. Bland dessa företag hade affärsidén
redan från början varit att rikta sig till en civil kundkrets och den kommersiella tanken
var därför mer utarbetad från början. Det var nödvändigt för dessa varuhus att redan
från början, genom sin arkitektur och sina system för organisation och drift, deklarera
sitt syfte, att vara det man har kallat för konsumtionens katedraler. Trots detta var det
inte ovanligt att vissa varuhus växte fram ur en mindre butiksverksamhet som började
växa i omfång genom att ta till vara omgivande lokaler, för att slutligen riva och bygga
om allt till ett enhetligt varuhus. Det fanns ändå från början en idé kring vad verksam-
hetens huvudinriktning skulle vara, att sälja varor via olika avdelningar som agerade
mer eller mindre självständigt.747

MEA avviker från detta mönster främst genom att dess grund vilade på idén om
en specifik service och att tillgodose bestämda behov hos en bestämd grupp av kunder.
Detta var som vi kan se av årsberättelserna från de första åren, mindre lyckat i kom-
mersiellt avseende. MEA:s vidgning av verksamheten åt allmänheten innebar också en

                                                                                                                                    
rens historia i Sverige, Stockholm 2001, s 87; Crossick och Jaumain, ”The world of the de-
partment store: distribution, culture and social change”, s 30f. Husz och Crossick/Jaumain
refererar den viktigaste forskningen på området och jag hänvisar till deras texter.

745 Husz, ”Ett nytt sätt att handla. Konsumtionskultur i det tidiga 1900-talets varuhus”, s 98–
102.

746 J f r Christopher Breward, The hidden consumer. Masculinities, fashion and city life 1886–
1914, Manchester 1999, s 1–21.

747 Crossick och Jaumain, ”The world of the department store: distribution, culture and social
change”, s 22f.
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kompromiss. Man behöll stora delar av den ursprungliga tanken om kvalitetsvaror till
lågt pris.

Detta drag hos MEA:s affärsidé påverkade övergången från det militära till det
civila, samt verksamhetens förändring och utvidgning överhuvudtaget. Det verkar som
det fanns en strävan hos MEA att både vara ett specialinriktat företag för en liten ex-
klusiv grupp, och samtidigt ha en bredd för att kunna konkurrera med andra varuhus
på samma villkor som dessa. Den mest betydelsefulla skillnaden, som jag ser det, låg i
att MEA inte hade haft samma affärsidé i utgångsläget som sina konkurrenter inom
varuhusbranschen. Detta kan ha spelat en stor roll i försöken att bredda sig i kundernas
ögon. Det fanns något i dess grundidé som lämnar kvar en stämning eller känsla för
klass och stil även senare. Denna blev en börda i de lägen man ville bli av med den,
när konkurrensen från de billigare konfektionsföretagen gjorde sig kännbar. Dn gjorde
också möjligt att försvara en högre prisnivå med hänvisning till kvaliteten.

Inom marknadsföring talar man om försvar av prisnivå som en viktig del i den
kommunikation som riktas till konsumenterna. Ett högt pris måste försvaras med kva-
litet eller exklusivitet, ett lågt pris med att det faktiskt är god kvalitet till lågt pris. I
Lindströms uttalanden om vad som bidragit till MEA:s framgång nämnde han just för-
svaret av kvaliteten men också att det fanns billiga men kvalitetsmässigt bra varor vid
sidan om det dyrare. Även detta verkar tyda på en kompromiss mellan två skilda af-
färsidéer.

Det slutliga intrycket av denna genomgång är att även om MEA långsiktigt för-
sökte att bredda sig både med sortiment och kundkrets, ändå försökte framstå som ex-
klusivt. En närmare studie av MEA:s reklam kan ge svar på vad som kommunicerades
och hur.
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Kapitel 8

MEA:s marknadsföring – en mix av olika reklammedel

Inledning

De reklammedel som MEA använde i sin marknadsföring kan delas in i fyra huvud-
grupper: tryckt reklam i form av tidningsannonser, tryckt reklam i form av broschyrer,
adresserad direktreklam i form av kopierade och massdistribuerade affärsbrev vilka
innehöll erbjudanden som skickades ut till bestämda kunder, och slutligen skyltfönst-
ren.

Mellan de olika reklamformerna fanns en samordning där olika medel kunde
kombineras i samband med olika kampanjer, något som togs upp i samband med den
tidigare artikelgranskningen. Den norm som framgick ur dessa artiklar och handböcker
var att effekten av reklamen ökade om det fanns en samordning mellan dels olika re-
klamformer och dels mellan reklamen, distributionen och försäljningen, d v s varans
tillgänglighet i butiken. Det här kapitlet tar upp MEA:s användning av olika reklam-
medel, medan samordningen mellan dem kommer att undersöks närmare i kapitel 9 i
samband med fönsterskyltningen.

MEA:s reklamkostnader 1910–1960

I en genomgång av MEA:s huvudböcker och kontot för reklam under åren 1885–1960
har jag funnit att redovisningen av reklam fick ett separat konto först 1910. Innan dess
kan utgifterna för reklam förts in under något annat konto och går därför inte att ur-
skilja. Detta spelar en mindre roll för min undersökning eftersom den är inriktad mot
den senare delen av perioden. Bara det att ett särskilt konto för reklam infördes 1910
visar att reklamen under den föregående perioden inte var av den storleken att man
hade ett särskilt konto. Det går också att tolka som att företaget inte såg ett särskilt
stort behov av annonsering och att de kanaler för reklam man använde – utskicken av
prislistor och cirkulär till aktieägare och officerare – utgjorde den viktigaste kommu-
nikationen med marknaden. Detta tyder också på att det skedde en tydligare oriente-
ring utåt från och med 1910.
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Diagram 5. Index i fasta priser för utvecklingen av MEA:s reklamkonto och annonspriset i Dagens
Nyheter, 1910–1960, 1935=100.

Källa: FSF, MEA:s arkiv, huvudböcker G 2:25–75; Leif Kihlberg, I annonsernas spegel, Stockholm
1964, s 116.

Reklamkontots utveckling från 1910 till 1960 som det visas i tabell 27 i bilagan
och som indexserie i diagram 5 ger en intressant inblick i vilken roll reklamen började
spela i företagets verksamhet. MEA:s reklamkonto ökade i löpande priser från sin
lägsta notering på 2 309 kr år 1920 till 54 037 kr år 1925. År 1960 stod slutredovis-
ningen för reklamkontot på 469 264 kr i löpande priser. Omräknat till 1935 års priser
innebär det en ökning av reklamutgifterna med drygt 134 gånger från 1920 till 1960.

Genom att skapa ett index av reklamutgifterna kan man även jämföra med an-
nonsprisets utveckling som s k mille-millimeterpris hos Dagens Nyheter. En sådan
serie finns hos Leif Kihlberg för åren 1914–1965. Under perioden 1914–1960 ökade
det så kallade mille-millimeterpriset för annonser i Dagens Nyheter från index 100 år
1914 till index 407 år 1960.748 Därför måste jag även ta hänsyn till denna förändring
för att se hur mycket den kan påverka MEA:s reklamkostnader, eftersom ökningen i
reklamutgifter kan ha berott på prisökningen för annonser.

Jämförelsen i diagram 5 mellan de två serierna antyder att MEA verkar ha reage-
rat på reklamkostnaden fram till mitten av 1930-talet genom att man ökade reklam-
kontots utgifter när annonspriset sjönk och minskade dem när annonspriset steg. Detta
skulle medföra en förändring även i den faktiska annonseringen, i och med att det blev
fler respektive färre annonser.

                                             
748 Leif Kihlberg, I annonsernas spegel, Stockholm 1964, s 116.

0

50

100

150

200

250

300

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960

MEA:s reklamkostnad Annonspris, DN



226

Eftersom reklamkontot innefattar alla reklammedel som användes blir jämförel-
sen med annonspriset endast en approximation. Redovisningen av reklamkontot blev
mer preciserad från 1949. Då började man skilja ut annonseringen i dagspress från öv-
riga annonser och ha särskilda konton över kostnader för skyltfönstermateriel, direkt-
reklam samt ett konto för övriga reklamutgifter. Genom denna precisering går det att
se inom vilka ramar som kostnadsandelen för dagspressannonseringen rörde sig. Med
viss rimlighet kan man uppskatta andelen för denna reklampost och även den andra
stora posten, den för skyltfönstren, även för den föregående perioden.

Diagram 6. Fördelningen av den totala reklamkostnaden på olika reklamkonton (dagspressannons,
övrig annons, skyltfönster, direktreklam, övrig reklam) för MEA 1949–1959.

Källa: FSF, MEA:s arkiv, huvudbok G 2: 64–74.

Som framgår av diagram 6 utgjorde dagspressannonseringen huvudposten på reklam-
kontot, från knappt 70 % som lägst till runt 85 % som högst. De övriga reklamposterna
minskade i andelar, vilket ju kan ha berott på prisändringar. Detta gör det troligt att
denna borde ha bidragit med den största delen även tidigare och jämförelsen mellan
annonspriset och MEA:s reklamkostnad blir rimligen av den storleksordning som jag
redogjorde för i indexserierna ovan i diagram 5. Det finns dock anledning att koppla
tillbaka till förändringen i de olika posterna och andelarna för olika reklamformer
längre fram.

Enligt en redan refererad branschundersökning från 1931 utgjorde kostnaden för
skyltfönstren 15 % av de totala reklamutgifterna, medan annonseringens andel utgjor-
de 74 %, vilket ligger rätt nära MEA:s fördelning. Direktreklamen utgjorde enligt un-
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dersökningen 8,5 % av reklamkostnaden, medan annan reklam låg på 2,5 %.749 För
båda dessa poster varierade andelarna i MEA:s reklamkonto, men direktreklamen tog
betydligt mindre i anspråk, mellan 0 och 3 %, medan den övriga reklamen varierade
mellan 1 % och 12 %. Det finns därmed ingen större anledning att tro att det skulle
finnas sådana förändringar av fördelningen mellan de olika reklammedlen att det ovan
sagda om reklamkostnadens förändringar och annonspriserna skulle vara helt orimliga.
Över tid finns det en tydlig förskjutning mot en ökad användning av annonsering på
bekostnad av övrig reklam.

Om man utgår från prisutvecklingen för annonseringen som den visade sig i dia-
gram 5 kan det lätt ge bilden av att ökningen av MEA:s reklamkonto beror på prisut-
vecklingen, åtminstone före kriget. När priset sjönk på annonser ökade annonskontot,
för att sedan sjunka efter 1935 då priset på annonserna började öka. Men detta är en tes
som sedan sätts ur spel, eftersom reklamkontot efter kriget ökade. Därför bör man
även se hur den faktiska annonseringen såg ut under perioden före och efter andra
världskriget. Även andra förändringar i denna har beaktats.

MEA:s annonsering 1930–1959

Här redovisar jag närmast MEA:s användning av annonser utifrån annonseringens vo-
lym, varuslag, varuantal och varuutbud i annonserna, annonsorgan samt förekomst av
varumärken. MEA:s böcker för annonsurklipp är den källa som jag främst använt för
att studera företagets annonsering. Dessa täcker generellt in åren 1929–1966, men för
den här undersökningen har jag systematiskt använt annonser för åren 1930–1959. Att
utesluta 1929 såg jag som nödvändigt då det finns en viss osäkerhet kring hur syste-
matiskt annonserna samlats för det året. För åren före 1929 finns det s k helklichéer
och några annonsklipp som alla verkar vara från tiden strax efter första världskriget,
men det har inte skett någon systematisk insamling av samma slag som gjorts för an-
nonserna senare. Dessa annonser har kunnat användas för att ge en mer övergripande
bild av den tidiga annonseringen vad avser utformning och varuslag. Även om annon-
seringen för åren 1960–1966 finns i klippböckerna, ansåg jag att det var nödvändigt av
arbetstekniska skäl att sätta punkt vid 1959.750

                                             
749 Affärsekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan, meddelande nr 7: Herrbe-

klädnadsbranschens kostnader 1931, s 32.
750 Kvaliteten på böckerna och annonserna blir tyvärr sämre under slutet av femtiotalet, då

man började använda tejp istället för lim för att fästa dem. Denna tejp har torkat och annon-
serna ligger mer eller mindre löst mellan bladen och risken att röra till i böckerna är stor. En
överblick ger dock vid handen att annonseringen fortsätter i samma stil som vid utgången av
1959, med viss förändring i klädernas mode. Det är annonsering för kläder som fortsätter att
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Genom att samla in uppgifter om samtliga annonser i dessa böcker har jag skapat
en databas, där uppgifter om klippbok, år, datum – i vissa fall endast månad – varu-
slag, antal prisgrupper och annan indelning av den annonserade varan t ex i färger eller
modeller, skrivits in. Även referenser till kön, barn/ungdom har förts in som egenska-
per hos annonsen, samt varugrupp, t ex sport, fritid, leksaker eller tobaksvaror. Ur
denna bas har det sedan gått att göra urval av annonser för fördjupade studier av an-
nonser för enskilda kundgrupper eller varugrupper med avseende främst på text och
argument, bildförekomst samt annonsstorlek och plats i annonsorganet. Min tanke har
varit att det dels är lättare att skapa en databas bestående av enklare mer övergripande
uppgifter som sedan kan användas som utgångspunkt för djupstudier, dels att det spar
tid, men också att detta förfarande minskar risken för att göra fel. Det är lättare att
hålla reda på få uppgifter vid genomgångar av stora populationer och lättare att vara
noggrann och mer detaljerad när man studerar mindre populationer. Det är också en
fördel att känna till hur materialet ser ut, om det finns en systematik som måste hante-
ras med urvalet eller andra faktorer som kan påverka.

Jag har använt mig av uppgifterna ur klippböckerna för att beskriva MEA:s an-
nonsering under perioden 1930–1959 utifrån annonsvolym, sortimentsförändringar i
annonseringen, förändringar av differentieringen vad avser antal modeller eller färger
på varugrupper samt vilka grupper av kunder som var i fokus. Detta kan visa på för-
ändringar i MEA:s marknadsstrategier både på kort sikt och lång sikt. Om företaget
vid vissa tillfällen använde sig av fler annonser med varor ur olika varugrupper, t ex att
man blandade varor från dam- och herrkonfektion, med tobaksvaror, sportartiklar eller
spel, än man gjorde vid andra tillfällen kan det bero på att man har genomfört en större
realisation, eller på att det är julannonser där fler varor säljs vid ett och samma tillfälle.
Det kan också tyda på ett sätt att annonsera som syftar till att visa att man för ett brett
sortiment. Detta framgår i så fall också av att annonserna var för sig innehåller olika
varugrupper. En mer specialiserad annonsering skulle inriktas på enskilda plagg, t ex
skjortor, kappor, skor eller handskar. Om sortimentet som annonseras i sin helhet blir
mer specialiserat kan detta tyda på att det är den bild företaget vill visa upp. Viktigt
här är att skilja på en allmän specialisering eller sortimentsannonsering, från de sär-
skilda tillfällen som infaller vid realisationerna och julannonseringen.

Annonsvolym
Annonsvolymens förändring visar om företaget valde att satsa på mer annonsering
eller skära ned på den. Reklamkostnadens ökning tyder på att man satsade på mer re-

                                                                                                                                    
dominera. Med det material som jag undersökt hittills har man ändå fått en god bild av peri-
odens stora förändringar.
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klam och att det var annonseringen som ökade framgår av jämförelsen mellan olika
reklamformers omfattning i diagram 6. I den studie av annonseringen som gjorts här
har jag studerat dels antalet annonser, dels relaterat antalet varuslag som ingår i annon-
serna till antalet annonser. Den senare typen av studie kan visa om och i vilka sam-
manhang MEA använde många varor i sina annonser. Flera annonser med färre va-
ruslag visar på en mer specialiserad annonsering, medan en annonsering med fler va-
ruslag visar på en strävan att visa upp ett bredare sortiment. Vilka varuslag som an-
nonserades kan visa åt vilket håll specialiseringen respektive breddningen gick. An-
nonsstorleken är svårare att studera eftersom den också påverkas av andra faktorer, t
ex annonspris, tryckteknik, allmänna trender inom annonseringen.

Diagram 7. MEA:s totala annonsering i dagspress, antal annonser enligt klippböcker, serien som index
(1935=100), samt index för reklamkontot i 1935 års priser (1935=100), 1930–1959.

Källa. FSF, MEA:s arkiv , MEA:s klippböcker för annonser, huvudböckerna G 2:45–74.

Antalet annonser enligt MEA:s klippböcker över annonsering för perioden 1930–1959
bildar i diagram 7 en kurva med två tydliga toppar: en mindre för åren 1933–1937 och
en mer markerad ökning omkring 1956. Däremellan finns en utdragen dal där annon-
seringen minskar ganska tydligt redan 1938 och sedan fortsatte att minska under krigs-
åren. Från 1947 stiger sedan annonseringen i antal fram till 1956 då antalet minskar
ganska markant. De tre större nedgångarna sker för åren 1932, 1938 och 1958. 1938
kan nedgången bero på det annalkande kriget. Att annonseringen ligger kvar på en läg-
re nivå sedan beror på krigets restriktioner både vad avsåg varor och pappersförbruk-
ning, vilket drabbade annonseringen. Bristen på varor eller råvaror för att producera
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sågs t ex hos Barnängen som en anledning att hålla inne med reklamen, eftersom det
skulle ha varit onödigt att forcera försäljningen då det inte fanns varor i tillräcklig ut-
sträckning.751 Nedgången runt 1956 framgår inte av reklamkontot som snarare ökade
under samma år och jag vill därför inte utesluta möjligheten att det beror på en lucka i
källmaterialet. Sammantaget anser jag att annonskurvan i antal annonser och reklam-
kostnadens utveckling under perioden ändå visar på en liknande trend.752 Att annons-
kostnaden ligger på en högre nivå kan främst bero på att det förekom en dubbel annon-
sering i de två stora tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, något som
inte framgår av klippböckerna, men som jag funnit genom att undersöka annonsering-
en i de båda tidningarna vi de angivna datumen.753

Under 1930-talets depressionsår fördes en diskussion om reklamens förmåga att
lyfta landets ekonomi genom att den skulle påverka folk att handla mer. Den danske
professorn Max Kjaer-Hansen gjorde i denna diskusson en skillnad mellan köplust och
köpkraft och menade att det gick att stimulera köplusten med reklam medan köpkraf-
ten inte gick att påverka. Det gällde således att identifiera orsaken till krisen och an-
passa reklaminsatserna utifrån detta.754 I MEA:s annonsering syns trettiotalets krisår
inte som någon påtaglig nedgång i insatserna i annonsreklamen. De båda åren 1930
och 1932 visar på en nedgång i antalet annonser, men företagets annonsering sjönk
betydligt under de senare krigsåren. MEA annonserade i relativt stor omfattning även
under förluståret 1933, för övrigt ett av de få år då MEA gick med förlust.755 MEA
anammade förmodligen uppfattningen att annonseringen skulle användas även under
kristiderna, och därmed att det fanns köpkraft men saknades köplust.

Varor per annons

Ett annat sätt att studera förändringar i annonseringen, förutom genom antal annonser,
är att studera antalet varor som förekom per annons. Detta fångar framförallt in hur
specialiserad annonseringen var, d v s hur många varor visades upp samtidigt. Kring
detta fanns det ju en norm att inte ha för många varor i annonserna. Det visar även på

                                             
751 FSF, Barnängens arkiv, B 1 A:6, pm 1 ”Försäljningsproblem vid årskiftet 1943/44”.
752 Att dessa två kurvor ligger nära varandra är viktigt ur källkritisk synpunkt. Det finns då

skäl att betrakta den volym som jag fått fram ur annonsklippen som rimlig och därmed också
de förändringar som beskrivs längre fram i sortimentet. Om de två kurvorna inte hade visat
ett så likartat mönster hade klippböckerna inte varit lika tillförlitliga och det hade inte gått
att dra de slutsatser som nu kan dras. Det är troligare att annonskostnaden som den redovi-
sats är pålitligare än klippböckerna och de senare får därmed stöd av den likhet som kan
iakttas.

753 Se källkritisk not i bilagan.
754 Björklund, Reklamen i svensk marknad 1920–1965, Band 1, s 59–66.
755 MEA uppvisade förutom 1933 förlust för åren 1885–1887 och 1983, MEA:s årsberättelser

1885–1887, 1933 och 1983.
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ett underliggande budskap till konsumenterna om MEA:s sortiment och företagets in-
riktning. Jag har uteslutit en typ av annonser som fanns för MEA-dagarna, de realisa-
tionstillfällen som MEA hade, och som utgjordes av helsidor med över hundra olika
varor. Dessa skulle störa bilden av den normala annonseringens utseende. Reklamen
för realisationerna kommer att studeras närmare längre fram och då kommer dessa an-
nonser tas upp närmare i det sammanhang där de ingick. Däremot har de mindre rea-
annonserna tagits med, eftersom dessa mer liknar den ordinarie annonseringen. Även
julannonserna kan vålla problem eftersom de avviker med sin stora mängd av varor.
Men dessa har en annan karaktär, då de varierar mer över tid och därmed kan sägas
spegla en övergripande trend. Både julannonserna och de mindre realisationsannonser-
na förekom under i stort sett hela perioden i samma form.

Diagram 8. Antal annonserade varor per annons i MEA:s annonsering 1930–1959.
Kommentar: beräknat som kvot mellan antalet annonserade varor och antal an-
nonser.

Källa: FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser.

Diagram 8 visar hur annonseringen varierade ganska kraftigt före kriget vad gäller an-
tal varor per annons. 1930–1932 ökade antalet varor per annons för att därefter åter
minska. Det höga antalet 1932, 6,7 varor per annons liksom det låga antalet 1935, 1,4
varor per annons kan delvis förklaras med förändringar i det annonserade sortimentet
under den perioden och det kommer att tas upp under nästa rubrik. Det är ändå ganska
markerade förändringar som sker i annonseringen och antalet varor ökar åter fram till
krigsutbrottet. Under kriget och strax därefter är variationen inte så markant. Efter
1950 verkar antalet stannat vid runt 2 varor per annons. Detta relationstal säger oss
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inget om hur olika typer av varor blandades i annonserna, men det ger en god upp-
skattning av förändringen i annonseringens utformning. Den variation som förekom
under 1930-talet kan ha berott på att företaget inte hade fixerat sig vid någon specifik
idé om hur man skulle visa upp sig. Att annonseringen senare blev mer inriktad på en-
skilda varor, kan tolkas som en ökad specialisering av hur man ville visa upp företaget
och att man då valde färre varuslag.

Annonserat sortiment
Det annonserade sortimentet kan ge mer information om vilken bild som MEA visade
upp inför den köpande allmänheten på ett mer ingående sätt än den ovan beskrivna
metoden. Vilka varor var det som annonserades och förändrades annonseringen under
perioden? Detta är viktig information eftersom den är kopplad till den tanke om MEA
som varuhus som jag berörde i den historiska genomgången. Där omtalades MEA som
ett modernt affärshus på 1920-talet och att denna inriktning var en medveten satsning.
Detta borde även inneburit en breddning av sortimentet. Om det nu var så att man mer
och mer gick över till att annonsera för en typ av varor och minskade på det övriga
sortimentets annonsering, kan detta ge information om MEA:s strategi och hur man
förändrade denna. Jag har valt att först göra en grov indelning av MEA:s annonsering i
varugrupper och studera dessa i femårsperioder, för att därefter studera annonser från
olika perioder mer ingående. Som jag tidigare påpekade följer jag inte avdelningarnas
annonsering utan utgår istället från varuslagen som jag delat in i huvudgrupper av va-
ror.

De varugrupper som studerats närmare utgörs av toalettartiklar, reseffekter, to-
bak, spel, lek, fritid/sport, hushållsartiklar samt beklädnadsartiklar. Både reseffekter
och tobak är varugrupper som förekom i flera av de äldre katalogerna från 1910-talet
och som därmed kan sägas utgöra ett slags huvudfåra i sortimentet. Hushållsartiklar
som kokkärl förekommer också i en del kataloger från 1920-talet, liksom en del sport-
och fritidsartiklar. Detta gällde främst för tennis, golf och ridning, medan skidutrust-
ning, campingutrustning och badartiklar verkar höra mer till tiden från 1930-talet och
framåt. Spelartiklar är t ex kortlekar, spelbord, spelmarker, sällskapsspel för vuxna,
medan leksaker var ämnade för barnen.

I tabell 9 är ett antal varugrupper sammanställda så vi kan se hur förändringen
över tid såg ut i relation till det totala antalet annonserade artiklar. I den totala volymen
ingår även varor som inte räknas till någon av tabellens kategorier, t ex paraplyer,
handväskor, tillbehör som knappar, hängslen och annat. Den största varugruppen var
beklädnadsartiklar (här sammanslagning av kläder, skor, handskar, hattar och mössor i
tabell 25, bilaga 2). Av fördelningen över tid kan man sluta sig till att det var en rela-
tivt likartad annonsering för beklädnadsartiklar och de övriga grupperna under tiden
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fram till andra världskrigets slut. Annonseringen för beklädnadsartiklar var visserligen
den större till andelen hela perioden, men efter kriget blev annonseringen för bekläd-
nadsartiklar mer dominerande. Under slutet av 1950-talet utgör denna varugrupp över
70 % av det annonserade sortimentet. Flera av de övriga varugrupperna minskade, men
en del fanns fortfarande kvar som en betydande del i det annonserade sortimentet.
Denna minskning av antalet annonserade varor inom andra områden än beklädnad
skulle kunna innebära att det skedde en begränsning av sortimentet, men den visar en-
bart annonseringen för dessa varor. Vi vet inte om de utgick ur sortimenten. Att de inte
annonserades i samma utsträckning längre, antyder att MEA och dess ledning ville ge
en mer specialiserad bild av företaget. Att MEA breddade sin verksamhet under 1920-
talet innebar kanske att annonseringen syftade till att visa upp detta, vilket förklarar
den bredare sortimentsannonseringen före kriget, medan specialiseringen kan spegla
en återgång till en slags kärnverksamhet.

Tabell 9. Antal varor i MEA:s annonsering av vissa varugrupper, samt som andel av totalt antal an-
nonserade varor, periodvis åren 1930–1959. Kommentar: posten övriga ej medtagen (t ex accessoa-
rer, paraplyer o a).

Leksaker Sport
och fritid

Hushåll Reseffek-
ter

Spel Toalett Tobak BeklädnadÅr

Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant %

Totalt

1930–1934 48 2 155 8 191 10 74 4 60 3 120 6 54 3 1038 54 1914
1935–1939 3 <1 134 8 70 4 120 7 19 1 119 7 87 5 993 57 1694
1940–1944 0 0 67 6 14 1 72 7 2 <1 82 8 15 1 689 63 1086
1945–1 949 2 <1 69 7 22 2 56 6 4 <1 117 12 3 <1 593 61 971
1950–1954 0 0 13 1 9 1 87 7 5 <1 88 7 4 <1 911 74 1225

1955–1959 0 0 69 3 11 <1 132 6 1 <1 230 11 5 <1 1526 71 2140

Källa: FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser.

Bredden på MEA:s annonserade sortiment var som tabell 9 visar störst under de första
undersökta tio åren, 1930–1939. Under den perioden förekom annonser för de flesta av
de varugrupper som jag tagit upp här. Därefter minskade det annonserade sortimentet.
Tobak, leksaker och spel som så påtagligt annonserades under 1930-talet, försvann
nästan helt ur annonseringen under efterkrigstiden. Eller snarare före kriget, för att
efter detta inte återkomma i samma utsträckning, men eftersom kriget innebar ett all-
mänt avbrott i den tidigare verksamheten blir det svårt att peka ut denna tidpunkt som
den där de försvann ur annonseringen. Leksaker är den grupp som minskar snabbast i
omfattning av annonser. Redan efter 1934 förekom det endast sporadiska annonser för
denna varugrupp.

De varugrupper som fortsatte att utgöra ett betydande inslag i MEA:s annonse-
ring var reseffekter och toalett/parfymartiklar. Toalettartiklarna ökade till och med sin
andel efter kriget och utgjorde under 1950-talets senare del 11 % av det annonserade
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sortimentet. Reseffekter låg kvar på en andel runt 7 % under större delen av tiden.
Sport och fritidsartiklar fanns även de kvar i det annonserade sortimentet men minska-
de mot slutet av perioden. Jag vill dock påpeka att det förekom en stor del annonser för
sport- och fritidskläder under hela perioden, vilket ändå visar hur denna typ av varor
fortsatte att spela en betydande roll i MEA:s marknadsföring. Idag utgörs huvuddelen
av artiklarna i en sportbutik av kläder, men dessa kläder utgör även en betydande del
av dagens mode, vilket gör det svårt att dra en skillnad mellan dessa kläder och övriga.
På liknande sätt verkar tillägget ”sport” framför t ex en skjorta, blus, hatt eller jacka
varit mer en stilsignal än en signal att plagget var till för just sportaktiviteter. I en del
fall var visserligen kopplingen uppenbar, t ex vad gäller skidutrustning men gränsen är
trots detta osäker. Därför har jag räknat in sport- och fritidskläder bland de övriga be-
klädnadsartiklarna och låtit sport- och fritidsartiklar representeras av ’hårda’ varor som
skidor, skridskor, campingutrustning och liknande varor som inte tillhör beklädnadssi-
dan.

Sortimentsannonsering kopplades liksom sortimentsskyltningar ofta samman
med ett sätt att bedriva reklam som utfördes av billigare butiker och det sågs som en
omodern metod för annonsering. I bästa fall kunde det vara en strategi att använda vid
realisationer. I MEA:s annonser varierade antalet varor per annons ganska tydligt före
kriget som framgick av diagram 8. Från 1949 och framåt fick annonseringen ett annat
utseende, utmärkt av färre artiklar i varje annons och därmed en klart mer specialiserad
form. Enligt tabellen över det annonserade sortimentet framgick också att detta blev
smalare från mitten av fyrtiotalet. Därmed kan jag anta att det större antalet varor per
annons som fanns tidigare hängde samman med att man då även förde fram ett större
sortiment i annonserna, d v s annonserade enligt en annan princip och att minskningen
av antalet varor per annons även hängde samman med sortimentets förändring.

För att helt besvara de skillnader som denna redovisning av antalet varor per an-
nons och sortimentet i annonserna har visat på har jag studerat de enskilda perioderna
och de annonser som förekom där närmare, genom att gå in i annonsmaterialet vid de
tidpunkter där det skedde stora förändringar och studerat dem närmare. Vilken karak-
tär på sammansättningen av varor hade annonserna?

Under 1931 och 1932 förekom flera större annonser för bad, sport, fritid, spel
samt annonser av det mindre slaget för MEA-dagarna och julannonser. MEA-dagarnas
annonser bidrog givetvis till att dra upp antalet annonserade varor, men det påverkade
inte hela bilden. Det var istället vanliga annonser med stora uppsättningar av kläder
inför de olika säsongerna, t ex badsäsongen, vårens och höstens nyheter som drog upp
antalet varor. Under 1950-talet förändrades detta mönster i annonseringen. Det blev
generellt vanligare med enstaka plagg i annonserna, som schalar, blusar, nylonstrum-
por, pullovers, slipovers och annat, men även nyheter presenterades som enskilda va-
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ror i mindre annonser. Det blev också, som vi kunde se, fler annonser till antalet. Jag
kan således konstatera att antalet varor per annons minskade och att det annonserade
sortimentets bredd minskade under efterkrigstiden. Samtidigt ökade antalet annonser
vilket antyder att antalet annonser vid samma tillfälle, antingen dagsdatum eller under
en vecka borde ha ökat. Detta indikerar i så fall ett nytt sätt att annonsera, med speci-
ella varor och mer utspritt i samma tidning, jämfört med den tidigare annonseringen
med större annonser vid färre tillfällen.

Variation och urval i det annonserade sortimentet

Ett annat sätt att studera förändringar i sortiment är att ta hänsyn till hur antalet vari-
anter av en vara såg ut och förändrades. Detta knyter an till samma frågeställning som
ställdes kring sortimentet hos Barnängen, men kan här studeras i ett annat led av dist-
ributionen: försäljningsledet. I annonserna finns det två sätt att utläsa variationen. Det
ena är att det finns t ex en klänning av en sort, som varierar i färg eller mönster. Det
andra är att det finns flera modeller av klänningar som tas upp var för sig och sedan
kan variera i färg eller mönster. För att underlätta undersökningen har jag räknat sam-
man alla modeller och färger/mönster som variationer på en artikel. En annons för en
klänning i tre färger räknas som varan klänning i tre varianter. En annons med fyra
olika klänningsmodeller i vardera två färger räknas som varan klänning i åtta varianter
(4 modeller x 2 färger). Det skulle bli alltför komplicerat att ta hänsyn till varje enskild
modell av en vara och dess varianter.

En närmare studie av variationen i urvalet av färger och modeller uppvisar ett
mönster som pekar på en ökning av variationen under efterkrigstiden. Under trettiota-
let fanns i MEA:s annonser en dominans för varor av en variant. Annonser för varor
som förekom i mellan två och fem varianter blev under femtiotalet fler än de som en-
dast fanns i en variant. En närmare granskning visar även hur varianter från sex upp till
och med tio och däröver ökade under samma tid. Här verkar det således skett något
markant i de annonserade varornas sammansättning. Det syntes ju redan tidigare att
något hände i samband med annonseringen av varor under efterkrigstiden, men det
verkade också ske något som kan ha med mode och klädkoder att göra. En del nya
material lanserades och det talades i annonserna om udda kavajer, d v s kavajer som
kunde passa till flera byxor, ett mode som bröt med den tidigare så självklara kosty-
men och dess mer strikta kombination av kavaj och byxor. Under femtiotalet blev även
tröjor i olika färger för män vanligare, liksom jumpern för kvinnor. Enklare varor som
handskar och schalar fanns i flera olika färger vilket också ökar variationsrikedomen
under femtiotalet.

Att det fanns så mycket att välja på kan bero på flera olika saker. En möjlig för-
klaring är att modet förändrats under perioden. Under krigsåren hade ransoneringarna
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av material och de därav satta restriktionerna på mode- och klädindustrin i England
och USA lett till en ganska sparsmakad och strikt design. I Paris hade modehusen där-
emot inte sett någon anledning att hålla tillbaka på överdrifter och användning av ex-
travaganta detaljer för att spara material och pengar åt den tyska ockupationsmakten.756

Detta försprång i designlusta motsvarade kanske också marknadens lust efter något
nytt när de sparsamma åren var över, varför en mångfald av varor lättare kunde avsät-
tas.

Urvalet var, som framgick av diskussionerna i affärspressen som fördes kring
denna fråga, ett argument för att underlätta försäljningen. Ett brett sortiment gav flera
potentiella kunder och därmed fler tillfällen till försäljning. Förändringen av annonser-
na mot ett rikare urval pekar på att detta argument förstärktes. I annonser påtalades
ofta att artikeln fanns i flera färger om det inte var specifikt angivet ett antal färger.
Detta argument fanns visserligen redan under 1930-talet, men under 1950-talet fanns
det också mer varor att välja på för kunden. Användningen av urvalet som försälj-
ningsargument kan ha förstärkts av att man hade fler färger och modeller att tillgå ge-
nom billigare tillverkning under den senare delen av perioden. Annonsen i bild 4 visar
t ex hur en kofta fanns att få i ett antal olika färger, samt att färgernas namn antyder en
rikare nyansering. Koftan fanns att få i färger som bl a grårosa, hallonrött och havre.
Att föra tröjor, handskar eller schalar i så många färger som stundtals fanns i MEA:s
annonser under 1950-talet kan knappast varit lönsamt i längden och sortimentsbe-
gränsningar var ju något som förespråkades i artikelmaterialet just vid den tid som
MEA:s annonser exploderar av varor utförda i rena färgkaskader. Här använde MEA
en taktik som ansågs fördyra tillverkningen men underlätta försäljningen. MEA befann
sig som företag på försäljningssidan och det verkar därför rimligt att det använde en
sådan taktik. Att det fanns så många varor kan också peka på en billigare tillverkning
av just denna typ av varor. Eftersom det även rör sig om modekänsliga varor ligger det
nära till hands att utgå från en smak- och preferensförändring i konsumentledet. Djär-
vare kombinationer och individuellare sammansättningar av enkla plagg kan ha spelat
en roll vid den här tiden.

Om man – med reservation – väljer att betrakta annonseringen som en spegling
av det faktiska sortimentet hos MEA, går det att se ett mönster där det samtidigt med
en specialisering av sortimentet även skedde en differentiering inom detta. Färre varor
att välja mellan, men ett större urval bland de varor som återstod i sortimentet.

Ett bredare urval skulle också kunna tyda på en ökad segmentering av det slag
som Richard Tedlow pekat på som ett viktigt inslag på marknaden under femtiotalet.

                                             
756 Joan Nunn, Fashion in Costume 1200–2000, London 2000, s 207ff.
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Varudifferentieringen skulle då vara en del i denna process och samtidigt ett tecken på
en ökad individualism i preferenserna.

Märkesvaror i annonseringen
Förekomsten av varumärken och märkesvaror i MEA:s annonser kan visa på den öka-
de användningen generellt av den typen av varor och reklam. MEA kan i sig ses som
ett varumärke som stod för kvalitet och man gjorde också reklam för produkter i eget
namn.

Varumärkesskydd genom lagstiftning tillkom 1884, men redan tidigare fanns det
varor som såldes med hjälp av fabrikantens namn. Varumärken och konsumentför-
packningarna fick sitt stora genombrott under 1920- och 1930-talen och ökade betyd-
ligt under de följande årtiondena. Under perioden 1926–1955 inregistrerades i Sverige
mellan 1 300 och 1 900 varumärken årligen. 1925 fanns det 20 815 registrerade varu-
märken och 1960 var antalet 46 848 stycken.757

De tidiga märkesvarorna var varor som toalettartiklar, choklad, kemiska artiklar
medan kläderna kom något senare. Colljins femtiofemma lanserades 1924 som en
kostym för herrar med långt driven standardisering i både färger, modeller och till-
verkning. Märkesannonseringen blev intensiv för herrkläder, medan damkläderna
dröjde.758 Däremot fanns inget som hindrar att t ex modehusens namn fungerat som
säljargument på samma sätt som varumärken, men inte med samma relation till rekla-
men som den typ av varumärken som Björklund beskriver. Dessa senare hörde mer
samman med både produktförpackningar, masstillverkning, anonyma marknader och
detaljhandelns omstrukturering och tillkomst av branschblandade affärer, enhetsprisva-
ruhus och senare självbetjäningsbutikernas tillkomst.759 Därför är det inte troligt att
förekomsten av märkesvaror för mode hos MEA hänger samman med den allmänna
utvecklingen på området.

I MEA:s annonser för märkesvaror inom mode refererades ofta till varan som en
kvalitetsprodukt från Berlin, Paris eller Wien, och MEA framställdes som en exklusiv
affär som sålde dessa varor i Stockholm.760 Man lyfte tidigt fram att det fanns under-
kläder av de kända reformkvaliteterna från Dr Jaeger, och senare att MEA var återför-
säljare åt det redan då välkända Burberry.761 I MEA:s försäljningskonton fanns också
fram till 1934 ett eget konto för T Braun & Co, från Wien.762

                                             
757 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band 1, s 149.
758 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band 1, s 163f.
759 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band 1, s 171.
760 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser K, annons nr 28.
761 FSF,MEA:s arkiv, F 1:4, MEA 1925-1939, brev, reklam, cirkulär, cirkulär daterade 15

februari och mars 1925; Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck MEA, Cirkulär N:1,
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Diagram 9. Andel märkesvaror av annonserade varor i MEA:s annonsering 1930–1959.

Källa: FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser.

Diagram 9 visar på två markerade mönster i MEA:s annonsering för märkesvaror. Det
första är perioden från 1930–1939, där en minskning i två etapper äger rum: ett fall
mellan 1930 och 1932, och en uppgång mellan 1933–1939, därefter en minskning för
år 1940. Under efterkrigstiden ökade antalet märkesvaror i annonserna successivt, sär-
skilt under femtiotalet. Andelen rörde sig däremot runt en nivå på 10 %. Det finns en
viss trend i diagrammet som skulle tyda på att det skett en ökning av andelen från
mitten av 1940-talet och 1950-talet. Att antalet annonser för märkesvaror ökade under
den perioden berodde snarast på att den totala annonsvolymen ökade.

Trots vissa variationer visar kurvan på en svagt uppåtgående trend och därför
också en relativt jämn utveckling. Det finns dessutom information bakom kurvan som
rör vilka varor som annonserades och därför också vilka varor som kan kopplas till
märkesannonseringen.

Från de tidigare redogörelserna vet vi att det var ett stort antal varor i annonserna
under tiden 1930-1939 och även om mönstret för märkesannonser följer ett liknande

                                                                                                                                    
januari 1884,innehöll Professor Jaegers ylleunderkläder och Dr Lahmans reformunderklä-
der.

762 FSF, MEA:s arkiv, G 2:49.
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mönster som den övergripande annonseringen, finns det intressanta förskjutningar.
Den totala annonseringen minskade redan 1938, medan annonseringen av märkesvaror
under den tidiga perioden minskade först 1940. Det gäller både absolut och relativt.
Det verkar finnas faktorer i förekomsten av märkesvaror som påverkade förutom den
totala annonseringens förändring. Annonserna från åren före andra världskriget inne-
håller flera märken med ursprung på kontinenten, österrikiska eller engelska hattfabri-
kat, turkiska eller amerikanska cigaretter, samt många av de för MEA tillverkade kva-
liteterna med samma ursprung. En tolkning kan vara att dessa varor försvann under
kriget p g a importsvårigheter, ransoneringar och svårigheter att producera kvalitets-
och modeprodukter i bl a England, där restriktioner för tillverkning av modekläder
infördes.763 England var ett av ursprungsländerna för både MEA:s egna märken och för
tyger till skrädderiet och övrig konfektion, något som försvårade en försäljning av
mellankrigstidens kända fabrikat och märken.

                                             
763 Patrica Baker, 40-talets mode, Malmö 1991, s 7–12, Elisabeth Ewing, History of Twentieth

Century Fashion, London 1974, s 141ff.

Bild 6. MEA-annons för märket Pringles of
Scotland från 1956. Ett rikt färgurval an-
vänds som argument i annonsen, något som
blev vanligare under 1950-talet. FSF,
MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser
märkt H.
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Även om det förekom några engelsktillverkade märken under kriget, t ex herr-
hattar av märket Christy, så var den största delen annonser och varor av MEA:s egna
märken. De franska modehusen arbetade visserligen vidare under den tyska ockupa-
tionen, men de var avskurna från omvärlden och kunde inte leverera de kända märkena
inom dammodet.764 Detta påverkade givetvis tillgången på märkesvaror för kläderna
och därmed också annonseringen för dessa.

En annan orsak till att det var en skillnad mellan 1930-talets annonsering vad
gäller märken och märkesvaror, och efterkrigstidens, verkar ha att göra med att det
fanns en stor del varor i annonserna som sedan inte förekom i samma utsträckning el-
ler inte alls efter kriget. Jag tog upp detta ovan i samband med den övergripande an-
nonseringens utseende. Dessa varor såldes med klar koppling till fabrikatet och det
rörde sig om bl a tekniska produkter som radioapparater (AGA, Philips), kameror
(Kodak, Zeiss), kikare (Zeiss), grammofoner (Homocord, Columbia, Odeon) och
grammofonskivor (Homocord, Columbia, Odeon) samt ett flertal tobaksvaror av olika
märken. Den rikliga förekomsten av dessa under 1930 innebär att det blir många mär-
kesvaror för det året. MEA öppnade en grammofonavdelning 1929 och även för det
året var annonseringen riklig för grammofoner och grammofonskivor.765

De varor som blev vanliga märkesvaror efter kriget återfinns däremot främst
bland beklädnadsartiklar och skor. Jumpers, slipovers och pullovers av märken som t
ex Ballentynes, Pringle (se bild 6) och Wolsey blev vanliga liksom toalettartiklar för
både män och kvinnor.

Denna förändring kan bero på en förändring i MEA:s sätt att annonsera och lyfta
fram delar av sortimentet och inte direkt på krigets verkningar. Möjligen innebar kriget
ett avbrott i en inarbetad rutin som skapade en öppning till förändring.

Annonsorgan
I den ovan redogjorda annonsvolymen och annonseringen var det dagspressens annon-
ser som studerades. I MEA:s annonsering var det dessa annonser som dominerade. I de
följande avsnitten redovisar jag hur annonseringen fördelades på olika annonsorgan,
t ex dagspress, tidskrifter, veckotidningar eller andra tryckta alster som program vid
olika arrangemang.

När det gäller dagspressannonserna har jag även försökt undersöka fördelningen
på olika dagstidningar. Enligt den tidigare genomgången av artikelmaterialet fanns det
innehåll som pekade på användningen av tidningsstatistiken som underlag för annon-
sering när man ville nå speciella grupper. Bildandet av en avdelning för upplagestudier

                                             
764 Baker, 40-talets mode, s 32f, Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 139ff.
765 FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser.
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och redovisning av tidningarnas upplagesiffror inom IMU, det s k Tidningsstatistik
(TS), innebar att användningen av tidningsannonser kunde får en mer systematisk
form.766 Därför är det också rimligt att anta att om MEA använde sig av någon särskild
tidning i större utsträckning än någon annan, betyder detta att man ville nå en bestämd
grupp av konsumenter och därför antog att den använda tidningen bättre än andra
skulle klara den uppgiften.

Dagstidningarna

MEA:s annonsering i olika dagstidningar skulle kunna gå att studera genom de note-
ringar som gjorts i klippböckerna för de enskilda annonserna. Dessvärre är dessa note-
ringar inte tillförlitliga. Under de första åren var det endast sporadiska noteringar av
annonsorgan, men från och med 1936 är de tillräckligt rikligt redovisade för att man
skall kunna använda underlaget för att studera valet av annonsorgan. Avvikelsen mel-
lan antalet annonser och kända tidningar är då inte avgörande för utfallet. Under en
lång period från 1936 till augusti 1956 är det nära nog fullständig uppteckning av an-
nonsorgan i klippböckerna. Efter 1956 försvinner noteringarna av tidning i klippböck-
erna. Av handstilen på anteckningarna att döma, verkar en ny person ta över bokfö-
ringen av annonserna, en person som inte fortsatte att notera tidningen utan enbart da-
tum för annonsens publicering. Noteringarna går ändå att använda, eftersom de före
1945 verkar visa vilka olika tidningar som användes, medan det efter 1945 fanns unge-
fär lika många i Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet.
Vid vissa tillfällen noterades att samma annons skulle varit införd i olika tidningar vid
samma datum eller under de närmast följande dagarna. Detta var ofta fallet vid större
kampanjer som MEA-dagarna eller kring jul. Vid sådana tillfällen var det främst Da-

gens Nyheter och Svenska Dagbladet som noterades, men även Stockholmstidningen,
Nya Dagligt Allehanda, Aftonbladet och Expressen.

Tabell 10 visar att den övervägande delen av dagspressannonseringen skedde i
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa två dagstidningar stod för 746 respek-
tive 721 annonstillfällen. De övriga dagstidningarna användes endast sporadiskt och
oftast i samband med t ex julannonsering eller realisationer som MEA-dagarna.

                                             
766 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band 1, s 129f.
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Tabell 10. Förekomst av annonsorgan i dagspress i MEA:s annonser 1930–1959, enligt
noteringar i klippböcker.

Annonsorgan Antal

Aftonbladet
7

Dagens Nyheter 746
Expressen 2
Kristianstads Läns Tidning 1
Kristianstadsbladet 1
Morgontidningen 1

Nya Dagligt Allehanda 29
Oklara tidningar (st d, sd, st
a, s)

9

Stockholms Dagblad 10
Stockholmstidningen 14
Svenska Dagbladet 721
Totalt 1549

Källa: FSF, MEA:s arkiv, MEA:s klippböcker för annonser.

Från 1934 till 1948 är Svenska Dagbladet, enligt noteringarna, det dominerande
annonsorganet för MEA. I en annons utförd som en annonskavalkad och insatt i
Svenska Dagbladet 1944, gavs som man skrev ”ett axplock bland vitt skilda årgångar
MEA-annonser, vilka varit införda i Svenska Dagbladets spalter. Alltsedan tidningens
start har Svenska Dagbladet visat sig var ett av MEA:s bästa, träffsäkraste och mest
anlitade annonsorgan.”767 Svenska Dagbladet startade 1884768, d v s ett år efter MEA
och skulle enligt denna notis varit det ledande annonsorganet för företaget sedan dess.
Hur det förhåller sig med den saken för tiden innan 1929 är svårt att kontrollera efter-
som det inte finns några specifika uppgifter för annonseringen i huvudböckerna och
inte heller uppgifter i klippböckerna rörande annonseringen före 1929. I en mindre
undersökning för åren 1935, 1945 och 1955 har jag dock kunnat konstatera att de upp-
gifter för annonsorgan som finns i klippböckerna inte stämmer med hur annonseringen
gjordes. Redan 1935 blir uppgifterna tveksamma, annonseringen verkar ha skett med
ungefär lika många annonser i båda tidningarna, men vid olika tillfällen och med skil-
da annonser. 1945 annonserade man i stort sett lika ofta i både Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter samtidigt och med samma annonser. För 1955 är detta en fastslagen
rutin. Trots detta visar noteringarna i klippböckerna samt det uttalande som gjordes i
annonsen från 1944 att MEA uppfattade Svenska Dagbladet som sitt viktigaste an-
nonsorgan.

Det skedde ändå vissa förändringar som kan avläsas i den mindre kontrollunder-
sökningen. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet verkade likställas och användas på

                                             
767 FSF, MEAs arkiv, L 2, klippbok för annonser, annons i Svenska Dagbladet, 1944.12.18.
768 Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson, Per Rydén, En svensk presshistoria, Solna 1983,

s 92.
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samma sätt efter kriget, eftersom det i stort inte fanns någon skillnad mellan annonse-
ringen i de två tidningarna 1945 och än mindre 1955. En skillnad fanns 1935, därige-
nom att de respektive tidningarna användes vid olika tillfällen för olika annonser,
samtidigt som det fanns en mindre övervikt för Svenska Dagbladet.

Andra annonsorgan

Skillnaden mellan fabrikantens annonsering och detaljhandlarens beskrevs i artiklar
och handböcker bland annat genom typen av annonsorgan de anlitade. Detta i sin tur
angavs visa sig i om det var konkret varuannonsering eller mer abstrakt märkesannon-
sering. I den ovan redovisade genomgången av dagspressannonseringen var det varu-
annonsering med beskrivningar och prisuppgifter som dominerade. I mindre utsträck-
ning förekom annonser där enbart namnet MEA förekom med referenser till de positi-
va egenskaper företaget angavs besitta. Men MEA använde sig också av en annonse-
ring som närmade sig fabrikantens sätt att annonsera. Företaget hade ju även en egen
tillverkning av produkter som sadlar, svärd vid sidan om sömnad och skrädderi.

I några klippböcker finns annonser hämtade från både veckopress, olika före-
ningstryck, yrkestidskrifter, tävlingar eller andra temahändelsers program.769 Annon-
serna finns för år 1929 samt för perioden 1941–1951. Vissa årtal är tveksamma och jag
har lagt dessa till den närmast föregående annonsens år. Totalt har jag funnit 211 an-
nonser som var införda i 128 olika publicerade eller tryckta organ utöver dagspressen.
En sådan spridning ger ingen kontinuerlig annonsering i något av organen. Däremot
måste man anse att spridningen blev betydande vad avser olika grupperingar.

De olika organen för annonsering kan delas in i tidskrifter för både militära och
civila grupper. Tidskrifter med kopplingar till det militära (t ex Artilleri tidskrift,
Flottans män, Befäl, Svensk Underbefälstidning, Den Svenska Lottan, Land-

stormsmannen), samsades med civila tidskrifter som yrkes- eller fackpress, samt van-
lig periodisk press (t ex Veckojournalen, Idun, Allers). Även olika sport- eller före-
ningstidskrifter förekom (t ex Svensk golf, Galopp och ridsport).

Dessa organ innehåller i större utsträckning än dagspressen annonser där namnet
MEA används utan specifika varor och med allmänna referenser till egenskaper som
kvalitet, stil eller mode inom skrädderi, ekipering och utrustning. Annonserna kan
uppdelas på annonser för en specifik vara eller annonser med en mer allmän inriktning
på namnet MEA, sk visitkortsannonser och ibland egenskaper (t ex kvalitet) som nam-
net och företaget skall förknippas med. Totalt fanns det 115 annonser som var koppla-
de till en konkret företeelse som varor eller en avdelning, t ex dam- eller herrskrädde-

                                             
769 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippböcker för annonser, P, B och Tid.
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riet. De övriga 96 hade en mer allmän prägel. De olika annonserna förekomst variera-
de över tid.

Året 1929 var det enbart annonser för specifika varor enligt klippböckerna. An-
nonserna i de militära organen innehöll oftast rejäla plagg att använda i tjänsten eller
vid övningar, medan andra varor kunde vara artiklar för sport eller för verksamhet
utanför tjänsten. Från 1941 börjar det även finnas annonser av mer allmänt slag där det
påpekades att MEA sålde ekipering och utrustning som både höll stilen och tålde stra-
patser. Budskapen var väl avpassade för målgruppen när det gällde de organ som var
kopplade till de militära verksamheten. De påminner därmed mer om den direktreklam
som skickades ut till kunder i form av cirkulär med bifogade reklamtryck.

De allmänna annonserna kom från och med 1948 att vara fler än de mer specifika
annonserna. Detta gör att det – om man bortser från 1929 – fanns fler annonser för
namnet MEA i dessa organ under perioden 1941–1951. MEA försökte på så vis att
använda dessa organ som ett slags annonsplatser för att föra fram sitt namn och dess
goda rykte. Det var troligen också så att de som nåddes av dessa annonser var den hu-
vudgrupp av konsumenter som MEA vände sig till. Inom detta skikt var konkurrensen
begränsad till företag inom samma segment, och en långsiktig strategi för att befästa
namnet i medvetandet hos konsumenterna valdes framför rena konkurrensannonser om
varor till vissa priser.

Dessa annonser bar troligen mer av påminnelsekaraktär och riktade till mindre
grupper av konsumenter för vilka företagets varor antogs vara av mer än allmänt in-
tresse. De skiljde sig därför från dagspressannonserna, där varor bjöds ut i konkurrens
med andra liknande varor från konkurrerande företag. Här spelade tillfället och egen-
skaper som pris en större roll.

Tryckt reklam: broschyrer och foldrar
Denna typ av reklam är svårare att systematisera då den är mer fragmentarisk och inte
förekommer på samma kontinuerliga sätt. Några huvudvarianter kan urskiljas. En
första består av reklamfoldrar i samband med specialerbjudanden som MEA-dagarna,
andra realisationstillfällen eller speciella tillfällen som julförsäljningen med elaborera-
de broschyrer och kataloger som inkluderande större del av sortimentet. De tidiga re-
klamtrycken var ofta i form av kataloger som visade varan ensam med pris, storlek och
någon kvalitetsbeskrivning, men under 1920-talet börjar de mer inriktas på att presen-
tera produkter i någon form av miljö. Under 1930-talet blev bilderna i broschyrerna
mer sammansatta och man fokuserade på detaljer. Texterna gav beskrivningar av pro-
duktionsprocesser, material och urval på ett sätt som var ämnat att skapa en känsla av
hög kvalitet och omsorg, snarare än att vara saklig. Trots detta finns katalogformen
kvar som presentation av vissa varor.
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En annan variant var trycksaker med speciell inriktning på någon del av verk-
samheten, som skrädderi- och konfektionsavdelningarna. En tredje variant var mer
specialiserade tryck för persedlar eller uniformer som oftast sändes ut till bestämda
grupper. De äldsta av dessa är från 1884 och var kombinerade cirkulär till aktieägare
med meddelanden och prislistor över de varor som fördes. Man meddelade även om
nyheter i sortimentet. De riktade sig främst till officerare och under flera år i rad från
1900-talets första år var dessa uppdelade på olika vapenslag. Genom sina specifika
varor och kundgrupper kan denna variant liksom de övriga två, antas ha haft skilda
syften.

Reakatalogerna och annan reklam för speciella tillfällen var inriktade på en all-
män kampanj under en begränsad period. I andra fall rörde det sig ofta om att presente-
ra inkomna nyheter på de olika avdelningarna. Även mer allmänna råd och rent stil-
fostrande anvisningar om vad som var korrekt klädmode förekom. Dessa tryck tas upp
mer i det sammanhäng då de ofta förekom, nämligen i utskick av reklambrev till be-
stämda grupper av konsumenter.

Adresserad direktreklam
Den adresserade direktreklamen hos MEA verkar ha spelat en särskilt viktig roll som
reklamform för företaget. I kortare brev, vilka finns kopierade och sparade i arkivet,
formulerades ganska konkreta budskap till speciella grupper av konsumenter. Dessa
var bl a officerare, präster, lärare, medlemmar i t ex skytteföreningar eller båtklubbar,
aktieägare, skrädderiets kunder, ungdomar inför konfirmation, studentexamen eller –
för den manliga delen – en kommande värnpliktstjänstgöring som kadett. De användes
också i samband med inbjudna till modevisningar.

Dessa cirkulär finns från åren 1925 till 1939 och är samlade i två volymer i
MEA:s arkiv. Volymerna verkar vara sammanställda av företaget självt och den sys-
tematik de är ordnade efter är som en spegling av hur systematiskt detta sätt att nå ut
till kunderna användes av MEA. Cirkulären är dels inlagda kronologiskt, dels tema-
tiskt. I en volym ligger de kronologiskt inom avdelningar för herrskrädderi, damskräd-
deri eller konfektion, i den andra enbart kronologiskt.770

Genom anteckningar i cirkulären har det i vissa fall gått att se vilket underlag för
utskick av breven man haft när de sänts ut. Det kan t ex stått ”enligt statskalendern”
om det rört sig om yrkesgrupper som präster eller riksdagsmän. De egna förteckning-
arna över aktieägare och kunder till skrädderierna finns också noterade och var givet-

                                             
770 Att referera dessa brev och samtidigt göra det lätt för läsaren att finna dem i arkivet har inte

varit lätt. I notapparaten har jag angivit vilken av volymerna som handlingen ingår, samt i de
fall handlingen varit daterad angivit datum, i vissa fall enbart år. I övrigt får läsaren gå efter
den allmänna redogörelsen i texten för att finna handlingen.
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vis enkla att använda. Utöver detta hade man även, enligt noteringar på cirkulären,
läroverksförteckningar och läroverkskataloger för att ringa in studenter inför examen
eller inryckning till värnplikt. Även förteckningar över medlemmar i olika organisa-
tioner, föreningar eller liknande verkade finnas tillgängliga enligt dessa noteringar.
Användning av den typen av uppgifter var något som föreskrevs i handböcker och ar-
tiklar.

Dessa mer specifika listor och därmed vägar för hur information överfördes
mellan MEA och dess kunder framgår av en mängd cirkulär ställda till medlemmar i
olika föreningar, klubbar eller förbund. Ett cirkulär hade 1925 adresserats till ordför-
anden i samtliga svenska skytteförbund. Det refererar till en artikel i Sveriges Skytte-

tidning, där en artikel tagit upp en skyttedräkt som MEA utarbetat 3 år tidigare för
stockholmsskyttarna. Artikeln hade uppmanat MEA att föra dräkten i marknaden.771 I
en bilaga fanns dräkten på bild. I ett annat brev från samma år, riktat till skytteförbund,
förekommer samma dräkt där den beskrevs som ”den mest idealiska sportkostym som
kan åstadkommas”.772

En liknande kommunikation bedrevs med Kungliga Automobil Klubbens med-
lemmar i ett cirkulär från 1925 med reklam för en ny ”automobilkappa”.773 1928 sän-
des ett liknande cirkulär ut till medlemmar i Kungliga Motorbåtsklubben där man refe-
rerade till att denna klubbs styrelse fastställt en särskild högtidsdräkt för sina med-
lemmar. MEA:s tillskärare hade blivit orienterade i denna dräkts alla detaljer och om
adressaten skulle beställa en dräkt var denne välkommen till MEA.774 Kommunikatio-
nen mellan företag och marknad kan här sägas ha försiggått på en konkret nivå, både
mellan företaget och föreningen med dess föreskrifter för medlemmarnas klädkoder
och mellan företaget och dessa medlemmar som de sannolika köparna av de plagg som
koderna föreskrev.

I vissa fall var kunderna mer specifikt utvalda och därför blir det oklart hur MEA
hade bokfört personen. Detta gäller t ex ett brev ställt till en skogsförvaltare E W
Rönnholm i Åsele, där han kunde läsa i MEA:s bilagda reklamblad, att inför en stun-
dande Stockholmsresa i samband med något som kallades Skogsveckan, ”planerar Ni
givetvis en del inköp”. Med brevet följde en förteckning över olika varor med utsatta
priser. Förteckningen innehåller både herr och damartiklar och i brevet står att man
kan handla på MEA oavsett om det gäller att ”utföra en kommission eller köpa någon
överraskning till de hemmavarande”.775

                                             
771 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulär från 1925.
772 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulär från april 1925.
773 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, september 1925.
774 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, 19 juni 1928.
775 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, 1932.
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I andra fall kunde det röra sig om personer som skulle resa bort på semester eller
liknande. En prislista som bevarats som PM för deltagare i kryssningsfartyget
Gripsholms nöjesresa 1932, innehåller både reseffekter, herr och damekipering, skor
och parfym. En liknande lista finns också från 1933 och den verkar hänga samman
med ett brev daterat den 15 januari 1933 och riktade sig till personer som skulle på
kryssning med Gripsholm till Medelhavet. De erbjöds på liknande sätt olika artiklar
inför resan. Man nämner också att det under de närmaste dagarna kommer att komma
in vårnyheter och att det är det rätta tillfället att komplettera garderoben.776

Det är intressant att se hur aktivt MEA var att fånga in dessa grupper. Man måste
ha känt till i förväg att det skulle äga rum olika konferensveckor eller annat, och även
haft tillgång till deltagarlistor till dessa sammankomster. I dessa två fall finns inga så-
dana listor, men inför något som kallades ”Finlandsveckan” finns noterat att det före-
kom namnlistor på deltagarna och adresser till de hotell de tillfälligt vistades på.777 In-
bjudningar skickades ut till deltagarna vid evenemanget till visningar på MEA av ny-
inkommet på avdelningarna eller modevisningar på damskrädderiet.778

Särskilda yrkesgrupper förekom i företagets direktmarknadsföring. Inte oväntat
finns flera brev ställda till militär personal. Ett cirkulär daterat den 20 januari 1932
verkar ha haft en bifogad en plan för anskaffning av officersutrustning. Cirkuläret
meddelade att eftersom större delen av persedlarna inte fanns i lager utan tillverkas
enligt beställningar, ville man så snabbt som möjligt ha in dessa beställningar. Av bre-
vet framgår också att det verkade rikta sig till deltagare i en kurs (”KKS-kursen”) och
om resultatet från denna inte medgav befordran kunde beställningen annulleras. I bre-
vet betonas också att MEA är ”officerarnas eget företag”, och att det gick att få råd och
upplysningar om hur man skulle ordna utrustningsfrågan på bästa sätt ur ekonomisk
synpunkt.779 I ett brev från september 1932, tänkt att skickas till intendenten vid olika
regementen, ombads denne att anslå ett bifogat meddelande. Cirkuläret är undertecknat
av Gustav Lindström, dåvarande chef vid MEA och p g a sin tidigare militära karriär
kallad ”översten”. Tonen är, kanske av den orsaken, privat: ”Broder! Skulle Du vilja
vidtala mässofficeren eller annan lämplig mäktig man att låta anslå bifogade medde-
lande uti officersmässen.” Undertecknat med ”Vännen G. Lindström”.780

Denna typ av formulering var inte så vanlig. Mer vanliga och därför intressantare
är de direkt riktade budskapen till kunderna. Ett cirkulär som inte är daterat inleds med
orden ”Då vi erfarit, att Ni ev kommer att gå in som reservkadett vid kustartilleriet

                                             
776 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, 15 januari 1933.
777 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, daterade den 16 och 18 april 1936.
778 Se t ex FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, daterade den 17 mars och 10 april 1934.
779 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, 20 januari 1932.
780 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, september 1932.
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innevarande år, taga vi oss friheten att redan nu sända prislista å de effekter, som i så
fall skulle bli erforderliga.” Man refererade till sin mångåriga erfarenhet av att ekipera
officerare och även att man ”för allt som hör till en herres ekipering – militär som ci-
vil”.781 Ett liknande brev är daterat den 16 juni 1933, där sjökadetter skulle uppmärk-
sammas inför sitt förestående utrustningsbehov och att det även fanns andra varor att
inköpa.782 På liknande sätt uppmärksammades även intendenturelever.783

Från den 5 april 1933 finns ett cirkulär som uppmanar ”Herrar Kadetter” som
inte beställt sin utrustning än att göra detta snarast, av samma anledning som ovan, att
man inte förde dem i lager utan måste tillverka dem. Man meddelade också att det
skall finnas ett ombud varje fredagseftermiddag på Kungl. Krigskolans kadettmäss.784

Den 31 maj samma år finns ett meddelande om att MEA:s ombud kommer att finnas
på Karlberg för orderupptagning den 9 juni, och man ber kadetterna att under pingst-
helgen sammanträffa med målsman för att diskutera ekiperingsfrågan. Som tidigare
påtalar man också vikten av att förbeställa det som önskas. Ett liknande cirkulär finns
även för den 21 juni.785

Den militära yrkesgruppen fanns ju med i kundkretsen redan från början, men
även andra grupper med tjänstekläder kom i fråga: präster, poliser och landstormsföre-
ningar, men även folkskollärare som, även om deras kläder var civila, måste hålla sig
med en proper och strikt stil. Breven bestod oftast av ett kortare formellt cirkulär och
en bifogad trycksak med den aktuella artikeln i bild.

Ett cirkulär daterat september 1931 utgör ett slags mall för utskick till just lärare.
Där står att det är dags att lösa klädfrågan inför höstterminen genom att på MEA
komplettera sin garderob på herr- eller damkonfektionsavdelningen. En broschyr med
artiklar till samma pris och slag som tas upp i brevet ligger intill cirkuläret i arkivvo-
lymen och kan antas varit bilagd detta i utskicket. Priser sägs finnas som skall passa,
annars kunde man vända sig till fröken Margareta Karlsson som var ombud för kredit-
villkor. Ett liknande brev finns också bevarat fast det är direkt riktat till en fröken Ka-
rin Kjellström på Blekingegatan i Stockholm. Formuleringen var densamma, men ar-
tiklarna ur herrkonfektionen var utelämnade.786

Prästerskapet var en annan yrkesgrupp och viktig kundgrupp som blev föremål
för direktmarknadsföring. Ett cirkulär från 1932 som verkar vara riktat till nya kunder
börjar med att påtala att de kyrkliga kretsarna sedan länge utgjort en stor kundgrupp,

                                             
781 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, cirkulär.
782 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, 16 juni 1933.
783 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5.
784 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, 5 april 1933.
785 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, 31 maj 1933, 21 juni 1933.
786 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, september 1931.
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varefter man tar upp att det är ett förtroende för herrskrädderiet att få betjäna denna
grupp. Det står att ”MEAs första klass herrskrädderi torde vara Nordens och under alla
omständigheter Sveriges största”, och att det gör att man vågar påstå sig ha en stor ka-
pacitet även vad beträffar prästdräkter. Intressant i brevet är att tonen nästan blir ur-
skuldande när man skriver att man

i en tid då varje affärsman strävar efter att icke blott behålla den gamla kundkret-
sen utan även utöka densamma, föranlett oss att erbjuda också Eder våra tjänster.
Vi hoppas, att denna vår hänvändelse icke måtte tagas illa upp, förvissade som vi
äro, att Ni väl inser det rimliga uti, att en affärsman slår ett slag för sin egen till-
verkning. Det skulle mycket glädja oss, om vi vid Eder kommande nyanskaff-
ning finge äran stå Eder till tjänst, i vilket fall vi äro övertygade att resultatet
skall föranleda Eder att även allt framgent förlägga Edra inköp till vår firma.787

Det verkar här röra sig om en person under utbildning inom eller till prästyrket. Brevet
har en uppföljare i ett cirkulär från februari 1933, som inleds med något som liknar ett
referat till det föregående brevet genom att man påtalar att man har vänt sig till perso-
nen tidigare, varefter följer en liknande formulering som ovan.788

Ett annat cirkulär riktades till riksdagsmän, där det påtalas att skrädderiet alltid
kunnat leverera den lugna, sobra stilen som alltid utmärkt företaget, men att man på
senare tid också utbildat sig i nya smakriktningar för att tillmötesgå vad man beskriver
som ”en kunds önskningar om mer eller mindre extrema moderiktningar”. Därefter
skriver man att ”vi våga därför inbjuda Herr Riksdagsmannen – refererande till den
icke obetydliga krets av parlamentarici, som äro våra kunder – till ett besök å detta vårt
beställningsskrädderi”. Brevet slutar med orden ”vi garanterar våra kunder ett gott ar-
bete och individuell stil”.789

Som en självklar del i denna kommunikation finns skiftningar i tonen, beroende
på vilka man vände sig till. Till nyblivna officerare användes en strikt formell ton, eller
’bror’ om det var någon äldre officerskollega (Lindström liksom många andra av
MEA:s direktörer, var själva officerare). Till prästerskapet riktade man sig med en ur-
skuldande ton och till riksdagsmännen med en mer världslig och med referenser till
mode och individualism.

I en helt annan ton hölls en serie brev skickade till aktieägare och tidigare skräd-
derikunder. I några brev från 1932 vänder man sig till herrskrädderiets kunder som inte
gjort återbesök på ett tag och man frågade bl a om det fanns något som orsakat otill-
fredsställelse.790

                                             
787 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, mars 1932.
788 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, februari 1933.
789 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4 och F 1:5, cirkulär daterade februari 1933.
790 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, brev daterade 12 september 1932.
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I andra brev uppmanade MEA aktieägarna att utnyttja de rabatter som gavs till
dem och man uppmanade dem därför att bli kunder i skrädderiet. Tonen i dessa var
inte alltid så insmickrande och man refererade ibland till försäljningssiffrorna.

I ett cirkulär från 1932 meddelade man att bolagsstämman beslutat överföra
vinsten till 1933 års vinst- och förlustkonto samt att ingen konsumtionsrabatt skulle
utgå. Man hänvisade till skärpt konkurrens och pressade priser under året och att aktie-
ägarna redan hade en rabatt på 10 % att åtnjuta. Dessutom påpekade man att omsätt-
ningsnedgången till större delen berott på att aktieägarna själva varit dåliga på att
handla: ”Styrelsen vågar därför till slut framhålla, att det ligger i bolagets och därmed
även aktieägarnas intressen, att aktieägarna anlita sitt eget företag.”791 Dessa iakttagel-
ser av aktieägarnas köptrohet gjordes redan under 1890-talet. Enligt årsberättelsen för
1891 hade enbart 108 av de 746 aktieägarna anlitat skrädderiet och man menade att
resultatet skulle förbättras om fler av dessa anlitade företaget.792 Liknande iakttagelser
gjordes i årsberättelsen från år 1900, då 135 av de 715 aktieägarna anlitat MEA.793 Så
sent som 1934 gjorde man en bedömning att 43 % av kontantförsäljningen skett till
kunder som inte åtnjutit rabattförmånerna.794 MEA visade här ett stort intresse för en
speciell grupps köptrohet, men i försöken att övertala dem till att bli mer trogna som
kunder verkade man mer tala till deras samveten än deras behov och önskningar.

Det finns ännu en variant av brev där tonen eller innehållet väcker en del förund-
ran. Det var brev där man hänvisade till händelser på arbetskonfliktens område. Ett
cirkulär från januari 1925 tog upp skrädderiarbetarnas krav på löneförhöjning vilket
kunde leda till strejk. Därför uppmanade man kunderna att göra säsongsbeställningar-
na snarast, innan strejken försvårade produktionen. I noteringen stod att det skickats ut
i 3 000 exemplar.795 Hotet om strejk och även stigande priser p g a ökade lönekostna-
der användes som argument även 1936, d v s 11 år senare och med nästan identisk
formulering.796 I mars 1933 meddelades i ett annat brev att förhandlingarna om skräd-
darnas löner istället lett till ett avtal där lönerna skulle komma att sänkas. ”Givetvis
kommer denna sänkning omedelbart våra kunder till godo, och mer därtill” lovade
man.797

                                             
791 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, brev daterat 11 maj 1933. Finns även ett ex av brevet som är

ställt till poliskommissarien P Zanden i Karlstad.
792 MEA, Årsberättelse, 1891.
793 MEA, Årsberättelse, 1900.
794 MEA, Årsberättelse, 1934.
795 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulär, brev daterat januari 1925.
796 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, brev, reklam, cirkulär, brev daterat januari 1925, brev daterat

1936.
797 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, brev daterat mars 1933.
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Man tog även till stigande råvarupriser som säljargument och en anledning för
kunderna att påskynda beställningar och inköp. Den 2 maj 1933 beskrevs råvarunote-
ringarnas stigande tendens som en anledning till att beställa kläder i herrskrädderiet
omgående. Den 12 september samma år meddelades att de nya hösttygerna kommit in
men också att stigande priser på ullmarknaden, enligt en uppgift ur Finanstidningen,
skulle komma att påverka MEA:s priser.798

Av dessa exempel framgår att det inte enbart var vanliga säljargument med hän-
visning till priser eller kvalitet som förekom. Anmärkningsvärt är att strejkhotsargu-
mentet förekom i nära nog oförändrad form med elva års mellanrum. Diskussionen om
aktieägarnas ansvar förekom under en längre tid den också och fanns med i argumen-
ten vid skilda tillfällen. Hur vanliga dessa typer av argument var är svårt att säga, men
det ger en annan bild av MEA:s marknadsföring än den som fanns i de mer påkostade
broschyrerna och de allmänna annonserna. Dessa formuleringar belyser också en an-
nan relation mellan kunder och företag än de som finns i t ex annonserna eller mer
allmänna formuleringar i direktreklamen.

Avslutande diskussion

MEA använde i stort sett de reklammedel som stod till buds för ett detaljhandelsföre-
tag och som rekommenderades i olika handböcker och artiklar. Annonsering skedde i
dags- och lokalpress, olika programblad och veckopress. Genom direktreklam sände
man ut tryckta broschyrer, folders och kataloger oftast med bifogade brev av mer per-
sonlig art.

Genomgången av annonseringen visade på betydande förändringar över tid. In-
nan kriget var annonseringen omfattande både i antal annonser och vad avser antalet
varor per annons. Dessutom var det ett brett sortiment som annonserades. Under kriget
minskade annonseringen totalt sett, men den förändrades också till sin sammansätt-
ning. Flera av de varor som annonserats innan kriget togs bort under kriget, men åter-
kom inte alls eller i samma omfattning efter kriget. Det handlade främst om tobaksva-
ror, hushållsartiklar, leksaker, spel och liknande. Annonseringen ökade successivt un-
der 1950-talet men övergick också till att mer och mer vara inriktad på kläder, främst
vuxenkläder. Det blev också färre varor per annons.

En del förändringar i annonseringen är viktiga att lyfta fram. Vad betyder det att
det blev färre varor i annonserna? Vad innebar det rent konkret att det blev en lägre
representation i annonsmaterialet för vissa varugrupper? Den första frågan skulle kun-
na besvaras med att det skedde en specialisering i annonseringen efter kriget, där vissa

                                             
798 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, brev daterade den 2 maj, 12 september 1933.
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varor i sortimentet lyftes fram mer än andra. Den andra frågan kan besvaras med att
det skedde en omdefinition av MEA:s position på marknaden. Profilen konfektions-
och ekiperingsföretag förstärktes. Betoningen på ett bredare sortiment och karaktär av
varuhus, den inriktning som företaget antagit under slutet på 1910-talet, minskade i
styrka. Det är i övrigt svårt att veta vad som ledde till detta. Dessutom är det inte sä-
kert att de delar av sortimentet som inte längre annonserades togs bort ur försäljningen
som vi vet skedde hos Barnängen. Varorna kan ha funnits kvar i sortimentet, men det
var inte dessa som skulle lyftas fram längre.

Direktreklamen var den reklamform som visade prov på både omedelbar kom-
munikation med specifika grupper, ibland till och med individer. Denna form av
marknadsföring verkar också spelat en betydande roll innan annonseringen blev den
mer vanliga formen. Detta innebär i så fall att det skedde en övergång till en anonyma-
re marknad när annonserna blev det övervägande reklammediet. Det framgick också
av att det fanns en annan ton i vissa av cirkulärbreven i direktreklamen, med uppma-
ningar att besöka företaget som snarare riktades till samvetet än till köplusten. Även
detta antyder en personlig relation till kundkretsen.

En viktig aspekt i användning av reklammedel och innehållet i cirkulärbreven är
att det verkar ha skett en förskjutning från en kundrelation med bearbetning av regist-
rerade kunder genom direktreklamen och dess riktade budskap, till att uppstå en rela-
tion till en bredare konsumentmarknad och bearbetning av anonyma konsumenter ge-
nom tidningsannonsering. Denna förskjutning visar sig tydligast efter andra världskri-
get, men verkar ha påbörjats redan under 1930-talet. De ständiga uppmaningarna till
tidigare skrädderikunder och aktieägare att handla hos MEA, samtidigt som de all-
männa kunderna ökade visar både på ett problem att skapa kundtrohet, och att den
bredare konsumentmarknaden hade ökat i betydelse. Den fortsatta utvecklingen bety-
der i så fall att MEA följde en bredare förändring i marknaden.
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Kapitel 9

Samordning mellan reklamformer: MEA:s fönsterskyltning och
MEA:dagarna

Inledning

I diskussionen kring fönsterskyltningen förekom rekommendationer kring hur en bra
skyltning skulle var genomförd och att man skulle samordna skyltningen och annonse-
ringen. I flera artiklar förekom MEA både i text och bild som ett gott exempel på hur
en god skyltning skulle se ut. Här kommer jag att undersöka hur detta genomfördes i
MEA:s marknadsföring. Förekomst av märkesvaror, användning av prislappar eller
annan information i fönsterskyltningen är andra områden som diskuterades och som
jag studerar i MEA:s praktik. Omskyltningsfrekvens och aktualitet är andra områden
kring fönsterskyltningen som diskuterades och där flera uppfattningar framkom. I viss
mån kommer även frågan om dekorationerna kontra varornas betydelse för skyltningen
att studeras. Jag gör även en studie över vilka varor som skyltades för att se om det
skilde sig från hur annonseringen såg ut. Visade man upp en annan bild i fönstren än i
annonserna?

Ett annat sätt att studera samordning mellan reklammedel är att ta fasta på kam-
panjer. Gjordes de enligt något mönster eller plan? Upprepades eller förändrades den-
na plan vid andra liknande kampanjer? I det här kapitlet behandlar jag hur MEA ge-
nomförde sina återkommande realisationskampanjer, de s k MEA-dagarna. Under
trettiotalet kan dessa kopplas till bl a EPA:s introduktion i handeln. Att möta konkur-
rensen från lågprisvaruhuset med realisationer var ett sätt menade man. En fråga i
samband med detta är hur dessa kampanjdagar kunde kombineras med bilden av före-
taget som ett kvalitetsföretag. Att studera MEA-dagarna erbjuder också en möjlighet
att studera hur olika reklammedel som skyltfönster, annonser och broschyrer samord-
nades. Det ges även tillfälle för studier av samordning i senare avsnitt i samband med
MEA-modets lansering och barnavdelningarnas öppnande, men i det här avsnittet väl-
jer jag de återkommande MEA-dagarna som ett särskilt exempel.
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Källor och metod
I MEA:s arkiv finns två anteckningsböcker med anteckningar om skyltningar åren
1931-1950. De är uppbyggda enligt en princip där de fyra fönstren företaget förfogade
över tas upp datumvis, vilken avdelning som skyltade och vilka varor man skyltade
med. Ibland är det mer precist angivet med aktuell vara, t ex herrskor, hattar och ibland
mer allmänt hållet, t ex att det var herr- eller damkonfektionsavdelningen som skylta-
de. Jag har använt MEA:s anteckningsböcker för fönsterskyltningen för att undersöka
hur MEA följde de normer som kunde spåras i textmaterialet.

För att undersöka hur samordningen mellan olika reklammedel såg ut har jag
jämfört innehållet i de olika fönstren enligt anteckningarna med annonserna i klipp-
böckerna vid vissa datum. Om det förekom samma varor i fönstren som i annonsen
samtidigt eller i nära tidsmässig anslutning är det troligt att samordning ägt rum.

Problemet med att studera fotografierna är att dateringen är osäker och oftast
obefintlig, men med viss hjälp av priser på de skyltade varorna har det ändå gått att
göra approximationer kring vissa årtal. I vissa fall finns det årtal påskrivet på fotogra-
fierna. En del fotografier kan dateras till sent 1920-tal, och andra härrör från mitten av
1940-talet att döma av teman, priser och stil i skyltningen. Av stil och kläder att döma
kan man hitta fotografier av skyltade fönster så sent som 1960- och 1970-tal. Fotogra-
fier som finns av MEA:s skyltfönster är användbara för att studera förekomst av pri-
slappar eller annan information, men också för att studera relationen mellan varor och
övrig dekoration. Jag har försökt att använda ett antal av dessa fotografier för att bilda
mig en uppfattning om förekomst av prislappar, skyltar, märkesskyltningar samt rela-
tion mellan varor och dekoration.

Omskyltningsfrekvens

I textmaterialet omtalades att man skulle skylta om ofta och att knyta an till det som
var aktuellt i tiden. Här följer en närmare studie av hur ofta MEA skyltade om i sina
fönster. Jag har utgått från hur ofta det skedde en omskyltning i de enskilda fönstren,
samt räknat fram hur ofta minst ett fönster skyltades om.

Det fanns i fyra fönster mot Norrmalmstorg, men 1941 började man även använ-
da ett fönster i fastigheten på Kungsträdgårdsgatan 18 mot Kungsträdgården. Under en
period från november 1941 till april 1942 använde man även åtta extra skyltfönster i
bottenvåningen på det gamla s k Åtvidabergshuset, liksom något enstaka tillfälle i de-
cember 1943.799 Efter ombyggnad av Åtvidabergshuset 1943, inredde man ett hörn-

                                             
799 FSF, MEA:s arkiv, F 1:6, Anteckningar om skyltning.
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fönster mot Hamngatan för modeexponeringar.800 Det femte fönstret – som satt på hör-
net av fasaden snett mitt emot nuvarande McDonalds placering i Skomans tidigare
lokaler – var även designat för att kunna betraktas inifrån damavdelningen en trappa
upp, och täckte därför två våningar.

I anteckningsböckerna anges datum då olika varor skyltades och i vilket fönster.
Det har därför varit möjligt att studera när och hur ofta de skyltades om. De extra
fönstren i Åtvidabergshuset har inte tagits med separat men inkluderas i den totala fre-
kvensen på ett sätt som gör det möjligt att separera dem.

Tabell 11. Omskyltningsfrekvens för MEA , vartannat år 1931–1949. Kommentar: de sex första kolum-
nerna visar separata fönster, den följande två totalt antal skyltningstillfällen samt frekvensen då minst
ett fönster skyltades om. Sista kolumnen anger ett medeltal av skyltningstillfällen per år och fönster.

År Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Fönster 4 Fönster 5 Kungs-
trädgårds-
gatan 18

Totalt
antal skyl-
tade föns-
ter.
Inkl. extra
fönstren
på Åtvida-
bergshu-
set inom ()

Minst ett
fönster
omskyltas.

Medeltal
skylt-
ningstill-
fällen,
antal
gånger per
fönster

1931 45 45 48 48 186 59 46
1933 47 47 48 46 188 56 47
1935 52 53 50 50 205 72 51
1937 53 54 50 49 206 78 51
1939 49 49 50 48 196 79 49
1941 49 48 49 48 20 214 (254) 95 43

1943 43 44 42 41 3 10 183 97 37
1945 38 36 37 37 37 23 208 143 35
1947 41 37 37 45 34 14 208 147 42
1949 41 41 44 43 39 208 124 42

Källa: FSF, MEA:s arkiv, Företagsminnen, F 1:6, Anteckningar om skyltning

Tabell 11 visar hur ofta de individuella fönstren skyltades om. De första sex kolum-
nerna visar hur många tillfällen som omskyltning ägde rum i respektive fönster, där
efter hur många skyltningar som ägde rum totalt. Den näst sista kolumnen avser hur
många tillfällen som minst ett fönster skyltades om. Beräkningen av detta utgår från
hur många datum för omskyltning som förekom i böckerna, oavsett hur många fönster
som skyltades om vid tillfället. Detta innebär att om ett eller flera fönster skyltades om
vid ett specifikt datum, så räknar jag det som ett tillfälle för omskyltning under total
frekvens. I den sista kolumnen har jag räknat fram ett medeltal för antal omskyltnings-
tillfällen per fönster under ett år, vilket också tar hänsyn till att det var olika många
fönster i bruk vid de olika tidpunkterna.

                                             
800 FSF, MEA:s arkiv, L 2: annonsklipp, bok L, annons i Svenska Dagbladet 1944.02.23.
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Det första man lägger märke till är den täta omskyltning som ägde rum under de
undersökta åren, och som faktiskt tilltog under de sista två. År 1945 förekom omskylt-
ning vid 143 olika tillfällen, dvs det antal tillfällen då minst ett fönster ändrades. Detta
berodde kanske främst på tillkomsten av de extra skyltningsutrymmena med ett femte
fönster samt det fönster som användes i fastigheten på Kungsträdgårdsgatan 18. Minst
ett fönster i veckan skyltades om, men den genomsnittliga omskyltningen per fönster
minskade med de extra fönstren från 1941 och till 1949, vilket gör att de individuella
fönstren skyltades om mer sällan under den tid som de extra fönstren användes. År
1935 skyltades nära nog varje fönster om i genomsnitt en gång i veckan. Att antalet
omskyltningar ökade när den genomsnittliga frekvensen minskade berodde framförallt
på den ökade skyltningskapaciteten som verkade utnyttjas på så vis att skyltningstiden
för varje fönster kunde förlängas, men med bibehållen möjlighet att ändra i åtminstone
något av fönstren. Den totala omskyltningsfrekvensen kunde därmed höjas, samtidigt
som varje fönster behövde skyltas om mer sällan. Antalet teman för skyltningen kunde
också ökas genom att fler avdelningar kunde visas upp samtidigt. Detta borde ha inne-
burit en allmän effektivitetsökning av detta reklammedium, särskilt för ett företag som
hade gjort sig känt för att ha en god skyltfönsterkultur.

Skyltning med märkesvaror, förekomst av priser och annan information

Förekomsten av märkesvaror i skyltfönster kan visa om MEA använde sig av någon
speciell strategi. Antingen ville butiken själv visa upp ett antal kända varor av god
kvalitet som man förde i lagret. I så fall kunde flera märken finnas med samtidigt. El-
ler så följde man en pågående kampanj för ett speciellt fabrikat, antingen genom att
följa med i en riksannonsering eller i samarbete med producenten. Då kan man för-
vänta sig att det var separata märken som förekom i reklamen.

Genom att granska fotografier av skyltfönster som finns i MEA:s arkiv är det
också möjligt att studera förekomsten av märkesvaror. Även om det är oklart med da-
teringen har det varit möjligt att se att och även hur märkesvaror skyltades.

Tabell 12. Förekomst av prisuppgift i skyltfönster hos MEA, enligt fotografier från tre årtionden, 1930-
,1940- och 1950-talen. Ungefärlig datering.

Förkomst
av pris-
uppgift

1930 1940 1950 Totalt

ej kodbar 1 1

Ja 6 2 9 17

Nej 7 2 3 12

Totalt 13 4 13 30

Källa: FSF, MEA:s arkiv, fotografier på skyltfönster.
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Tabell 12 visar fördelningen över tre årtionden av förekomst av prisuppgifter i skylt-
fönster från MEA. Det verkar utifrån det lilla urvalet som att användningen av pris-
uppgifter hade ökat under 1950-talet. Från att ha varit ungefär likartat fördelat mellan
förekomst och ej förekomst under 1930-talet, var det betydligt fler fotograferade föns-
ter som innehöll detta under 1950-talet. Om det berott på att man fotograferat fler så-
dana fönster för att de var mer exemplariska eller ej är svårt att veta.

Anteckningsböckerna ger närmare upplysningar om när specifika varor skyltades
och i vissa fall har även märkesnamn skrivits in. Detta har underlättat studiet av före-
komsten av märkesvaror i MEA:s skyltfönster. MEA använde varumärken både i sin
annonsering och i sina skyltfönster på ett sätt som indikerar ett oberoende från produ-
center. Olika märken förekom ofta i samma annons eller fönster, vilket var något som
den s k fabriksskyltningen med varumärken inte kännetecknades av. Då var det enbart
en producents produkter som skyltades.

Den påtagligaste blandningen av varumärken förekom i annonser och skyltningar
för herrhattar.801 I fönstren exponerades de mest kända märkena för tiden tillsammans:
Christie, Scott, Pall Mall, Princes (ett för MEA tillverkat märke), Valency, Truly War-
ner.802

MEA hade även egna märken som man förde fram. Princes herrkollektion med
hattar, rockar och kostymer, samt olika produkter med prefixet MEA, t ex MEA-
cigaretter, MEA-strumpan, MEA-skjortan. Av denna anledning har jag delat in mär-
kesvarorna i två: egna och andras. Tabell 12 visar hur förekomst av pris och märkesva-
ror fördelades över perioden.

Tabell 13. Antal förekommande varumärken och förekomst av prisuppgift i skyltfönstren enligt anteck-
ningsböcker om skyltning. Vartannat år 1931–1949.

År Pris Märke Därav
egna

1931 1 12 3
1933 18 19 4
1935 14 14 4

1937 5 28 6
1939 6 17 4
1941 4 13 2
1943 4 3 1
1945 7 10 0
1947 0 1 0

Källa: FSF, MEA:s arkiv: F 1:6, Anteckningar om skyltning

                                             
801 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser, Bok E, annons från maj 1931.
802 FSF, MEA:s arkiv, F 1:6, Anteckning om skyltning, anteckningar för 26 april och 7 maj

1940. Även fotografier från 1930-talet visar skyltningar av olika märken samtidigt.
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Det är som tabell 13 visar en påtaglig skillnad mellan de tidigare åren när det gäller
förekomst av prisuppgift enligt anteckningsböckerna. För 1931 var det också sparsamt
noterat, men de två åren 1933 och 1935 skiljer sig mycket från de följande åren. I jäm-
förelse med tabell 12 och uppgifterna från fotografierna råder här det omvända förhål-
landet, med betydligt fler dokumenterade prisuppgifter under 1930-talet än senare.

Även förekomsten av märkesvaror i anteckningsböckerna visar stora skillnader
mellan de tidiga åren och de senare. Här kan man inte utgår från att noteringarna
speglar verkliga förhållanden, utan snarare avspeglar vad man ansåg viktigt att notera.
Därför kan de ändå säga oss något om praktiken. Prislapparnas närvaro i fönstren dis-
kuterades livligt under några år på 1930-talet och det kan förklara varför man skrev ut
detta i anteckningsböckerna. Märkesnoteringarna kan däremot vara noterade för att
precisera skyltningens innehåll. Istället för att skriva skjortor enbart användes note-
ringen om fabrikat om det var något särskilt sådant.

Förekomsten av märken på fotografierna var inte så stor att man kan dra några
generella slutsatser. Det förekom fem konkreta skyltningar med märken under 1930-
talet och tre under 1950-talet. I tre av skyltningarna från 1930-talet var det ett enbart
ett märke i fönstret, två fall med Princes och ett fönster för MEA-kaffe, d v s enbart
MEA:s egna märken. I de två övriga märkesfönstren hade man blandat hattmärken
respektive olika märken för toalettartiklar. För märkesfönstren från 1950-talet var i alla
tre fallen enbart ett märke som skyltades, vilket kan tyda på att varumärket fått en an-
nan betydelse och att det som beskrevs i textmaterialet hade anammats. Märkena var
enbart för kläder, Tweedzer-kavajer, Rodex-rockar och Metzger-blusar.

En slutsats som kan dras är att MEA skyltade med märkesprodukter. Enligt upp-
gifterna i anteckningsböckerna var det både egna märken och märken av andra tillver-
kare, men de tillfällen då detta gjordes enligt anteckningsböckerna är få. Fotografierna
visade trots sitt fåtal, att märkesskyltningarna mer inriktades på enbart ett märke under
1950-talet. De var dock inte så många totalt sett vilket kan tyda på en låg användning
av märkesskyltningar överhuvudtaget.

Detta kan bero på att företaget byggde sitt rykte som försäljare av kvalitetsmär-
ken genom andra kanaler, t ex mer påkostade broschyrer, där kvalitetsbeskrivningarna
kunde vara utförligare. Även annonseringen kan ha varit viktigare som medium för att
etablera varumärken. Annonseringen visar också att märkesvarureklamen ökade under
1950-talet, under den period då det inte finns några anteckningar i MEA:s skyltnings-
böcker längre. Dessutom kan inte anteckningsböckerna ge en helt korrekt eller säker
bild av skyltningens detaljer. T ex så beror förmodligen den låga förekomsten av mär-
kesvaror för 1947 – för 1949 finns inga noteringar alls – på att de senare årens anteck-
ningar inte var lika detaljerade som de föregående årens. För de föregående åren gäller
att man inte kan vara säker på att alla varumärken skrevs in. Vilka märken var det som
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noterades till att börja med? Det kan ha varit de märken som uppfattades som viktigast
att notera som skrevs in i boken, medan andra märken inte skrevs in trots att de skylta-
des. Hur som helst ger anteckningarna oss en inblick i hur skyltningen av märkesvaror
kunde gå till under en period då den typen av reklam var särskilt diskuterad och sågs
som en viktig del i det som uppfattades som skapandet av en god butikskultur.

Sortimentet – vad skyltades?

Förändrades det skyltade varusortiment på liknande sätt som det annonserade? Vilka
varor prioriterades för denna reklamform, rörde det sig om samma varor som de an-
nonserade eller var det särskilda varor som valdes för detta medium? Genomgången av
annonseringen visade på tydliga förändringar av det annonserade sortimentet och det
kan vara intressant att se om detta även skedde i skyltfönstret. Det kan ju tänkas att de
varor som inte annonserades fortsatte att skyltas. Då skulle man få ett mönster som
avvek från annonseringens förändring, vilket kan tolkas som att man ändrade reklam-
medium för dessa varor. Om mönstret är detsamma som i annonseringen rör det sig
om en generell förändring i bilden av MEA som visades upp i reklamen.

Jag har gjort på liknande sätt som i undersökningen av annonseringen och slagit
samman de fönster som i anteckningsböckerna betecknats ekipering, skrädderi och
konfektion samt de mer precist angivna varorna, skor, hattar, till kategorien beklädnad.
Denna har som tidigare delats in i dam, herr eller barn i de fall detta varit noterat i an-
teckningsböckerna. De övriga kategorierna är som tidigare leksaker, sport-fritid, tobak,
toalett, spel, hushåll, reseffekter, samt övriga varor. Schalar, väskor och handskar har
redovisats separat för att se om denna typ av enklare varor användes som ett slags
lockvaror. Annonsering för t ex enbart handskar och schalar ökade under 1950-talet,
en ökning som även antyds här, men det kan ju tänkas att man specialskyltade med
denna typ av varor under den senare delen av perioden och att de annars ingick till-
sammans med andra varor.

I tabell 14 kan man se att varugruppen leksaker, liksom den gjorde i annonse-
ringen, försvinner som separat varugrupp. Barn- och ungdomsekipering för både poj-
kar och flickor var en varugrupp som ökade. Det skyltade sortimentet behöll annars
mycket av annonseringens mönster. Dam- och herrkläder dominerar och man måste
göra separata jämförelser för att finna tydligare tendenser mellan dessa och kanske
bryta ned kategorierna till en mer detaljerad nivå för att studera enskilda varuslag. Den
typen av studie gör dock inte jag här.

Att barn- och ungdomskläder ökade så drastiskt 1935 berodde på att man det året
öppnade särskilda avdelningar för ”goss- och backfischekipering”, men detta kommer
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att tas upp mer i samband med att jag behandlar denna grupp av konsumenter i kapi-
tel 10.

Tabell 14. Varuslag eller typ av skyltning (tema, realisation) räknat som antal skyltade fönster per år
med viss vara. Kommentar: varorna grupperade utifrån varuslag.

Varugrupp 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949
Dambeklädnad 47 52 70 66 68 94 85 92 87 61
Herrbeklädnad 66 77 81 67 67 78 78 71 52 70
Övrig beklädnad 5 15 3 6 6 12 5 21 34 30
Barnkläder 4 8 7 3 2
Beklädnad totalt 118 148 162 146 144 184 168 186 173 161
Hushåll 7 6 4 2 2 1 1 1 1 1

Lek 3 4
Livs 2 2 1 2 2 1
Rea 8 16 14 26 6 13 9 10 10 10
Res 8 7 10 4 7 6 5 4 8 5
Sport/fritid 20 13 11 16 15 12 4 7 16 16
Toalett 7 4 4 10 7 7 5 6 4 2

Tobak 7 4 6 6 4 1
Väskor/handskar/nädukar/paraplyer 2 3 5 5 5 2 2 4 4
Militär 3 9 2 1
Tema 8 4 2 2 2 2 4
Mode 8 7 2 1 7 7 10 5
Spel 3 3 1

Källa: FSF, MEAs arkiv, F 1:6 Anteckningar om skyltningar, 1931–50.

Aktualitet och temaskyltning
Aktualitet beskrevs i texterna som att man knöt an till någon händelse, ett jubileum
eller annat i sin skyltning. Vissa av dessa verkade ta sig uttryck i form av teman och
några mer påtagliga sådana beskrivs i det följande.

I tabell 14 finns temaskyltningar upptagna för de undersökta åren. Temaskylt-
ningar ägde rum i samband med någon särskild händelse som jubileum eller annat.
1932 hade man temaskyltningar för en kryssning med m/s Gripsholm, vår- och höst-
modeutställningar, engelska veckan, fars dag. Den 15 mars och den 21 maj 1935 var
det kungliga begivenheter, då man skyltade till bröllopet mellan prinsessan Ingrid och
kronprins Fredrik av Danmark. Den 15 mars har man noterat för fönster två ”kronprins
Fredrik, prinsessan Ingrid” men de övriga fönstren innehåller troligen vanliga varor
(rengöringsmedel, reseffekter, trenchcoat).803 Den 21 maj var fönster nummer ett skyl-
tat för damavdelningen i gult och blått och fönster nummer fyra skyltat i rött och vitt.
De mellanliggande fönstren – två och tre – har noterats vara ”bröllopsfönster, kron-

                                             
803 Omskyltning i dessa fönster till de angivna varorna skedde före datumet för det aktuella

temat och man måste därför anta att de stod kvar så senare.
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prinsessan” respektive ”Ingrid och kr pr Fredrik”, med någon typ av arrangemang med
fotografier eller liknande kan man anta.

Förkrigsåret 1938 förekom en dramatisk men högst aktuell skyltning för gasmas-
ker (se bild 7), en artikel som utgjorde en del av MEA:s sortiment från 1938 och under
krigsåren fram till 1944.804 I fönstren den 7 mars demonstrerades stridgasernas verk-
ningar, samt själva gasmasken stod det noterat.805 Om det var en effekt av reklamen
eller av den rädsla för kommande krig som var drivande på efterfrågan låter jag vara
osagt, men försäljningen av gasmasker hos MEA uppgick 1938 till ett värde av ca 263
000 kr, och för 1939 till 706 000 kr.806 Senare samma år – den 10 juni – skyltade man
för konungens 80-årsdag i två fönster, lämpligt flankerade med ett herr- och damföns-
ter med tennisartiklar, så att det fanns utrymme för variation i reklamens uttryck står
ganska klart.

Bild 7. Temaskyltning hos MEA 1938, för Folkgasmasken Fatra C. Skyltningen be-
skriver verkningarna av stridsgaserna och budskapet skiljer sig inte mycket från re-
klamens övriga budskap när det gäller att anspela på människors rädsla eller osä-
kerhet. Målgruppen verkar vara civil. FSF, MEA:s arkiv, fotografier på skyltfönster.

Den 29 januari 1940 hade man en skyltning för Finland, med slagorden, ”ett land
i fara” respektive ”du kan hjälpa”. Den 7 mars hade man en skyltning med beredskap-

                                             
804 FSF, MEA:s arkiv, G 2:53–59, huvudböcker 1938–1944.
805 FSF, MEA:s arkiv, F 1:6, anteckningar för skyltningar, 1931–1950, noteringar för 1938.
806 FSF, MEA:s arkiv, G 2:53 och 54, huvudböcker 1938, 1939
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sanknytning. Dessa aktualitets- och temaskyltningar var – oavsett om det rörde sig om
krigshändelser, gasmasker eller kungliga bröllop och födelsedagar – effektfulla i sig
och måste anses utgöra ett för skyltfönstret specifikt uttryck. Det visade inte bara upp
de varor som eventuellt kunde säljas i samband med den aktuella händelsen utan visa-
de också hur MEA förhöll sig till omvärlden. Detta minskar efter kriget. Redan 1945
var det de nytillkomna traditionella sammanhangen som mors eller fars dag som skyl-
tades som teman enligt noteringarna, och för 1949 finns ingen tydlig notering som kan
kopplas till något specifikt sammanhang. Intresset för dessa speciella händelser kan ju
ha avtagit på så vis att det inte ansågs som viktigt att notera dem längre. Det kan också
tänkas att fönsterskyltningens roll i marknadsföringen börjat avta. Minskningen av
detaljer i anteckningsböckerna kan också vara en indikation på detta.

Kombination av annonsering och skyltning

Nästa område för en jämförelse mellan hur man beskrev hur skyltningen skulle göras
och hur den gjordes hos MEA, rör hur olika reklammedia kombinerades, främst skylt-
fönster, och annonsering i dagspress. Undersökningen har gjorts genom att de två käl-
lorna skyltfönsteranteckningar och annonser från dagspressen i MEA:s klippböcker
har kombinerats med avseende på datum. På det viset har det gått att studera om de
varor som förekom i skyltfönstren också var de varor som förekom i annonserna. Ge-
nom detta förfarande menar jag att det också framgår hur ofta den i texterna rekom-
menderade kombinationen av dessa medier följdes av MEA. Om det finns en sådan
koppling så indikeras denna av att samma datum och varor förekom i både annonser
och fönster. Undersökningen har rent praktiskt gjorts så att jag startat med annonserna
för att se hur många av dessa som gick att kombinera med fönster, på samma eller åt-
minstone i närheten (inom en vecka) av ett datum för omskyltning.

Tabell 15 visar, med genomgång av material för samma år som tidigare, hur
kombinationen mellan olika media användes i MEA:s praktik. Förändringen över tid är
lite ojämn och kan bero på tillfälligheter. Det är ändå en tydlig samling av kombina-
tioner för åren från 1933 till 1943. Åren strax efter krigen ligger på en lägre nivå, me-
dan det sista året i den här redovisningen hade något fler kombinationer. Under en
större del av den här tiden fördes ju diskussionen kring den här typen av samordning
och kan tänkas ett det är ett genomslag i praktiken som sker här. Under de första året
var denna fråga inte lika aktuell och det lägre antalet kombinationer kan kanske förkla-
ras med det.

De tillfällen då samordningen var påtaglig var vid introduktionen av nyheter,
som när man öppnade en avdelning för pojk- och flickkläder 1935, när nya tyger kom
in till skrädderiet eller liknade. Det sistnämnda var fallet den 18 september 1949, då en
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annons för engelska kvalitetstyger uppmanade läsaren att bege sig till MEA för att
själv se dem i fönsterskyltningen. Detta var något som förekom ofta i annonserna, bå-
de kring större evenemang som modeskyltningar, men också vid lansering av enstaka
nyheter.

Tabell 15: Koppling mellan annonser och fönsterskyltning. MEA:s skyltningar och annonsering, vart-
annat år, 1931–1949. Kommentar: det höga antalet annonser med koppling till skyltning 1933 beror
delvis på 18 annonser som kunde kopplas till en skyltning inför 50 årsjubileet den 1 november.

År Antal annonser som anknyter till
fönsterskyltning

1931 12
1933 53
1935 25
1937 48

1939 57
1941 27
1943 24
1945 14
1947 10
1949 25

Källa: FSF, MEA:s arkiv: F 1:6, Anteckningar om skyltning; pressklipp med annonser.

Bild 8. Fönsterskyltning hos MEA, troligen 1953, för märket Tweedzer. Skyltningen sam-
spelar med annonsen i bild 9. FSF, MEA:s arkiv, fotografier på skyltfönster.
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I bild 8 och 9 kan man se hur annonsering och fönsterskyltning kunde fungera
tillsammans vid mitten av 1950-talet. Annonsen innehåller uppmaningen att man skall
se skyltfönstren och prisexempel på olika kavajer. I fönstret kan man sedan se dessa i
verkligheten innan man går in för att handla.

Julskyltningarna och julannonserna innehöll i sig så många artiklar att samspelet
mellan dem är självklart. Hela butiken liksom handeln inriktades på en enda sak vid
den tiden på året. Andra tillfällen där hela MEA inriktade sina försäljningsåtgärder åt
ett och samma håll och där skyltfönstren och annonser uppläts åt ett och samma tema,
var de återkommande realisationerna.

MEA-dagarna. Skynda att fynda!

Ett område där en särskild strategi är synbar i reklamen hos MEA är inför de olika re-
alisationstillfällena som förekom. De återkommande MEA-dagarna föregicks av an-

Bild 9. MEA-annons för udda-
kavajen Tweedzer, från mars
1953. Annonsen samverkar
med skyltningen i bild 6, med
uppmaningen att ”Se skylt-
fönstret. Sambandet förstärks
av att priset och modellen på
blazern i annonsen är den-
samma som den till vänster i
fönstret. FSF, MEA:s arkiv, L
2,klippbok P, annons från 22
mars 1953.
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nonser i dagspressen och distribution av specialkataloger. De har därför satt ett tydligt
spår i reklammaterialet. Även om det fanns andra, mer sporadiska tillfällen med reali-
sationer, var det MEA-dagarna som utgjorde den tydligaste strategin för MEA:s bruk
av realisationer. Dessa föregicks av annonsering och reklambroschyrer där i stort sett
hela sortimentet förevisades i både annonser och broschyrer. I anteckningarna över
skyltningarna går det att se hur alla fönster användes för att skylta inför dessa dagar.

För att studera MEA:s sätt att använda realisationerna har jag utgått från de an-
nonser i klippböckerna som signalerar sådana tillfällen. Jag har koncentrerat den
kvantitativa redovisningen på åren 1930-1959. Jag använder de broschyrer och annon-
ser som användes för se vilken betydelse realisationen hade för MEA:s strategi. Denna
betydelse kunde antingen vara den tillfälliga utförsäljningen av utgående varor och en
tillfällig försäljningsökning, eller en återkommande verksamhet som visserligen syfta-
de till att sälja ut äldre varor, men också att sälja tillfälliga partier av billiga varor vid
just detta tillfälle. På så vis kunde man behålla den bild av företaget som signalerade
kvalitet, även om man förde in billiga varor vid enstaka tillfällen. I annonserna går det
i vissa fall att läsa om det rörde sig om tillfälliga partier eller utgående varor. En annan
strategi kan vara att MEA hade sina realisationer därför att de konkurrerande företagen
också realiserade. I så fall var det inte en enskild strategi utan något de måste göra för
att hänga med i vad hela branschen gjorde.

EPA-hotet och realisationens strategi
Under 1930-talet framstod KF, enhetsprisvaruhusen och andra kedjeföretag som ett
hot mot den enskilda detaljhandeln. Hotet framställdes både som ett konkurrenshot och
ett hot mot den kvalitet som kunderna skulle välja bort framför de billiga varorna hos
EPA och andra lågpriskedjor. MEA:s direktör, Gustaf Lindström, uttryckte tydligt vad
MEA skulle hålla sig till för strategi. Kvaliteten främst, vilket också innebar ett försvar
för de högre prisnivåerna. Om MEA hade riktat sig till ett begränsat segment av kun-
der, vilka köpte de dyra kvalitetsvarorna hade detta varit nog, men det verkar i flera
fall som om man även tog till andra metoder.

Realisationerna framhölls på trettiotalet som ett medel i konkurrensen mot en-
hetsprisvaruhusen och lågpriskedjorna. Vid realisationerna kunde man sälja ut halv-
moderna varor, till priser och kvaliteter som motsvarade lågprisvaruhusen. Det gällde
också att framhålla de billiga varor man faktiskt förde och visa upp priserna i skylt-
fönster och annan reklam.807 Realisationen kunde också ses som ett led i distributio-
nens rationalisering, menade en skribent 1955, men såg då inte denna som ett sätt att

                                             
807 Skyltfönstret 1934:2 s 2; ”1.50 pr st – Diskussion om priser och prislappar”, Skyltfönstret

1934: 9 s 22.
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sälja ut varor utan som en anpassning av efterfrågan och tillgången.808 Detta ger vid två
tidpunkter med ca 20 års mellanrum två olika ståndpunkter kring hur realisationerna
kunde användas. Det ger också två normer utifrån vilka MEA kan ha agerat vid skilda
tidpunkter.

MEA-dagarna
Den påtagligaste strategiska formen av realisationer kan man finna hos MEA. Liksom
den årliga bokrean och mellandagsrean idag, använde MEA en återkommande realisa-
tion som man kan kallade MEA-dagarna. I två dagar (tre dagar under en period på
trettiotalet) genomförde man realisation på alla avdelningar. De återkom under våren
och hösten vanligtvis mars och september, men det fanns även tillfällen då man höll en
realisation i februari och april under första halvåret, och under hösten i september och
november under hösten. Annonseringen var upplagd på så vis att själva dagen då rean
började, vilket vanligen var en måndag, föregicks av några mindre annonser i dagstid-
ningar där det angavs vilka dagar rean skulle äga rum. Man meddelade samtidigt att
det fanns en folder eller mindre katalog över reavarorna att hämta i butiken. Det var
även vanligt att man påpekade att det skulle komma en större annons i söndagens tid-
ning över alla avdelningarnas varor. Dessa större annonser kunde innehålla bortåt
hundra eller fler artiklar och upptog en hel sida eller ett helt uppslag. De var snarast ett
slags listor över varorna, på trettio- och fyrtiotalen oftast med en humoristisk bild
överst.

Den tidigaste annonsen för dessa har jag funnit från mars 1931. Realisationstill-
fället inleddes med 6 olika småannonser, följt av en stor med 100–150 olika varor.
Denna följdes av 3 annonser som innehöll ett tiotal artiklar. I en artikelliknande annons
refereras realisationen och det verkar som att det var första gången de s k MEA-
dagarna ägde rum. I september samma år upprepas annonsprodceduren.809 Det följande
året återkom inte mindre än fyra realisationstillfällen – i mars, juni, september och no-
vember – där man genomförde MEA-dagar.810

Åren mellan 1932 och 1938 förekommer endast några sporadiska tillfällen med
realisationer, vilket är lite egendomligt. När verksamheten återkommer i februari 1938
sker det enligt samma princip som tidigare, med några små förannonser och en stor
annons med över 100 olika varor. Nu har man introducerat en illustration överst på
annonsen, med ett humoristiskt inslag (för exempel, se bild 9). En teckning av isbryta-
re, här kallad (pr)isbrytare, bryter upp isflak med påskrifter om olika varor och priser

                                             
808 ”Realisationerna och distributionens effektivitet II”, AE, 1955: 8, s 471.
809 FSF, MEA:s arkiv, L 2: bok E, annonser nr 13–24, 37–46.
810 FSF, MEA:s arkiv, L 2: bok E, annonser nr 53–57, 56–71, 76–81.
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på dessa. Människor som står på isen runt om försöker ta sig ut till båten och fäller
olika kommentarer.

Bild 10. Realisationsannons för MEA, 24 januari 1937. Ett exempel på hur humortemat
kunde användas. Annonsen är inte för en MEA-dag men visar samma typ av illustration.
Då dessa annonser är något större får de inte plats i bokformatet. FSF, MEA:s arkiv, L 2,
klippbok K, annons från 24 januari 1937, på sid 43, nummer 188a

Humortemat fortsätter sedan de kommande tillfällena, och i illustrationerna fälls ytt-
rande från de lustigt tecknade människorna som skall ta sig fram till MEA:s realisa-
tion. ”Vad är ’sexdagars’ mot MEA:s tvådagars” säger en cyklist. ”Låt oss kappas om
kappan fröken Hansson” säger en man till en kvinna.811 I vissa fall spelade man tydli-
gen an på en pågående händelse som i fallet med annonser från augusti 1938, där en

                                             
811 FSF, MEA:s arkiv, L 2, bok L, annons ur Dagens Nyheter, 1938.06.24, ”Man och kvinna

ur huse”.
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idrottstävling verkar användas. Anspelning på olika friidrottsgrenar görs av de teckna-
de figurerna som springer in till MEA för att handla.812

En sista annonsserie från 1938 har bytt ut humortemat mot ett fotografi på en fa-
milj som tittar ut ur tidningen och ned mot prislistorna i annonsen. ”Fina Fynd För
Familjen” löd den fyndiga reklamtexten.813 Det följande året användes visserligen an-
nonser med illustrationer vid två tillfällen, men illustrationerna var nedtonade i de föl-
jande realisationstillfällets annons.814 I realisationsannonsen för september 1939 hade
den stora annonsen ersatts med en annons utan varor, där enbart de olika avdelningar-
na fanns förtecknade.815 Krigets skugga kastades över kommersen. Annonserna från
1940–1943 visade färre varor och realisationen inskränktes i flera fall till en dag.816

MEA ändrade stilen och upplägget för sina realisationsannonser under den senare
delen av fyrtiotalet då det blev vanligare med annonser som inskränkte sig till damav-
delningarna. Vid några tillfällen förekom även annonser för de andra avdelningarna.
Detta etableras till en ny stil och under 1950-talet är den genomgående stilen för MEA
att ha flera mindre annonser för olika varuslag och för skilda avdelningar på samma
sida i tidningen, men vilka utseendemässigt tedde sig som flera små annonser.817

Avslutande diskussion

Enligt min genomgång av artikelmaterialet fanns det flera olika sätt att skylta beroende
på vad butiken hade för syfte med skyltningen, om det rörde sig om en kortsiktig, tak-
tisk eller långsiktig och strategisk skyltning. Även om det inte var så utarbetat och
systematiskt nämndes huvudsakligen tre syften under större delen av undersökningspe-
rioden. Den mer framträdande och systematiska användningen var kombinationen av
annonsering och skyltning, men här fanns variationer.

Det framgår av genomgången av både skyltningsanteckningarna och fotografier-
na att MEA använde skyltfönstren på flera av dessa sätt. Enligt texterna kunde försälj-
ningsfönstret användas vid speciella tillfällen för att tillfälligt höja försäljningen, vid
t ex readagar som MEA-dagarna. Det rörde sig då om en kortsiktig taktisk användning.
Det förekom även skyltningar i samband med nyinkommet till avdelningarna, t ex när
skrädderiet fick nya tyger från England eller när herr- och damkonfektionens hade fåt

                                             
812 FSF, MEA:s arkiv, L 2, bok L, annonser daterade 1938.08.22/08.24/08.28.
813 FSF, MEA:s arkiv, L 2, bok L, annons daterad 1938.11.06.
814 FSF, MEA:s arkiv, L 2, bok L, annonser daterade 1939.03.05/06/25.
815 FSF, MEA:s arkiv, L 2: bok L, annons daterad 1939.09.03.
816 FSF, MEA:s arkiv, L 2: bok L, annonser daterade 1940.02.04/09.01/11.10;

1941.03.02/08.31/12.24; 1942.06.23/08.30/12.27; 1943.03.01/06.30.
817 FSF, MEA:s arkiv, L 2: bok L, olika realisationsannonser från 1946 och framåt.
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in säsongsnyheter, som kan ses som varuskyltningar, även om dessa också anknöt till
den långsiktiga bilden genom att vara estetiskt utformade. Dessa fönster var inte bara
kortsiktiga utan vid dessa tillfällen fanns även den mer långsiktiga strategiska skylt-
ningen som syftade till att skapa en bild av hög standard på delar av sortimentet, helt i
linje med idén om kvalitet och stil.

Attraktionsfönstret kunde användas för att skapa uppmärksamhet kring butiken
och inarbeta en viss stämning kring den. Hos MEA verkar denna skyltningsvariant ha
använts på ett mindre spektakulärt sätt, men med mer estetiskt arbete bakom. Mär-
kesvarufönstret förekom under hela perioden och kunde användas med syftet att visa
varor av välkänd kvalitet för att bygga upp en positiv bild av företaget, men också ingå
i en av producenterna initierad kampanj, det av vissa så förtalade fabriksfönstret. An-
vändningen av märkesvaror hos MEA måste därför sättas i relation till dels den all-
männa förekomsten av märkesvaror i företagets annonsering och till hur normen för
fabriksfönster respektive märkesvarufönstren formulerades i artiklarna. Blandningen
av olika märken i skyltningar tyder på ett oberoende från producenter, men det fanns
även exempel med då det förekom endast ett märke. Men även då verkade initiativet
för skyltningen ligga hos MEA.

Vad gäller den omskrivna konflikten mellan vara och dekoration, verkar den inte
ha spelat så stor roll i MEA:s fall. Det dekorativa förekom hela perioden. Av bilderna
framgår att man under 1930-talet hade fler varor och att dessa användes för dekoratio-
nen, medan de senare skyltningarna hade färre varor, men ändå påtagliga dekorativa
inslag. Prisuppgifter förekom ofta, men mer sällan förekom det någon information om
kvalitet eller andra egenskaper.

Täta omskyltningar rekommenderades som ett sätt att behålla uppmärksamheten
och hos MEA förekom tydliga drag av ett systematiskt utnyttjande av fönstren för att
åstadkomma detta. Man ökade även fönstrens antal och förändrade möjligheterna ge-
nom att både kunna skylta om ofta, men behålla vissa fönster längre. Det är även tänk-
bart att detta gick att kombinera på så vis att man hade olika typer av fönster, t ex at-
traktionsfönster och försäljningsfönster samtidigt, olika varuslag eller annat. Aktuali-
teten var en annan fråga som diskuterades. MEA skyltade under kriget med anspelning
på dels den politiska situationen, dels med varor som behövdes i fält. Man knöt även
an till aktuella händelser som kungliga bröllop eller födelsedagar.

Vad gäller sortimentet som visades i skyltfönstren avvek inte detta från det som
annonserades, vare sig över tid eller mellan varuslagen. Fönster med beklädnadsartik-
lar dominerade och kom att utgöra den huvudsakliga varugruppen. Samtliga övriga
varugrupper minskade vad gäller antalet skyltningstillfällen.
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Kapitel 10

MEA:s kunder. Vilka var de?

Inledning

Vilka grupper var det MEA riktade sig till och hur gjorde företaget detta? Den första
frågan rymmer vilken social kategori MEA hade i åtanke, samt vilket kön och ålder
som var intressantast.

Den andra frågan rör hur de olika reklamformerna kombinerades och användes
för att nå dessa grupper och bygger därmed vidare på frågan om samordning från ka-
pitel 9. Det rör sig om hur den kvinnliga kunden blev föremål för marknadsföring och
hur MEA byggde upp bilden av företaget som en viktig aktör på den stockholmska
modemarknaden. Förändringen inleddes under 1920-talet, då det kvinnliga modet kom
mer i fokus hos företaget än tidigare. Marknadsföringen i samband med detta var om-
fattande och innefattade många led. I flera artiklar ur veckopress och dagspress be-
skrivs MEA:s modevisningar under 1930- och 1940-talen. Dessa hade oftast föregåtts
av reklam med broschyrer, skyltningar och annonser, samt inbjudningar till visningar-
na vilka sändes till modeskribenter på olika tidningar och tidskrifter. Denna verksam-
het kommer att beskrivas i samband med kvinnorna som kundgrupp och etablerandet
av MEA-modet. Kopplat till detta är även hur männen under samma period bemöttes.
De hade ju som grupp varit den huvudsakliga kundgruppen tidigare. Påverkades även
de av marknadsföringen av MEA-modet till kvinnorna? Ett tredje område som under-
sökts är hur man riktade sig till barn och ungdom. Hur fångades denna grupp upp?
Sågs de med egna behov eller gick konsumtionen till dem via de vuxnas konsumtion?

Social bestämning

Jag vill först ringa in vilket socialt skikt som kan varit tänkt för MEA:s marknadsfö-
ring. Lindström nämnde ju att företaget lade om sin verksamhet så att det blev ett va-
ruhus för allmänheten och att de höga priserna motsvarades av en lika hög kvalitet.
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Redan årsberättelsen från 1891 påtalade att MEA höll priser som i jämförelse
med andra första klassens affärer skulle vara lågt.818 I årsberättelsen från 1934 menade
man att den stora andelen på 43 % av kontantkunderna som icke var rabattberättigade
vittnade ”om konkurrenskraft hos MEA:s priser”.819 Det verkar som om företagets led-
ning uppfattat MEA som ett relativ billigt företag. Det fördes dessutom en kampanj för
att handla ekonomiskt under början av 1930-talet och det kan visserligen tolkas som
ett försök att fånga in en mindre köpstark, men ändå kvalitetsmedveten publik.820

I övrigt kan man snabbt konstatera av utbudet av sportartiklar och ridutrustningar
att det rörde sig om en kundkrets av annat slag än den som normalt förknippas med en
allmänhet. I katalogerna från 1910- och 1920-talen förekom fritids- och sportartiklar
inom främst golf, tennis och ridning, artiklar som sedan fortsatte att förekomma. Från
1930-talet och framåt tillkom även skidutrustning och badkläder och om man vill se
dessa som enklare och mer tillgängliga fritidsaktiviteter kan man därmed tala om en
breddning vid sidan av det traditionella sortimentet.

Ett rikt utbud av reseffekter av olika slag tyder också på en livsstil hos kundkret-
sen som inte var så vanlig bland allmänheten. Koffertar av alla storlekar och för alla
syften, reseetuier för enskilda plagg, reseetuier för toalettartiklar och för smycken pe-
kar på ett konsumtionsmönster och en livsstil som inte var allmänt utbredd. Bilplädar
förekom flitigt i annonserna under femtiotalet då bilen också blev vanligare i fler sam-
hällsskikt, men dessa annonser förekom även under trettiotalet, då bilen var sällsynta-
re.821 Kataloger med utrustning för ”motorsport” förekom hos MEA redan 1914 och
chaufförslivréer fanns med i olika reklamtryck från 1930-talet vilket också pekar mot
levnadsvanor av ett slag som verkar höra till de övre skikten vid den tiden.822

När det gäller kläder kan man under tiden före 1945 inte undgå att se hur de
”garderober” som kunde inhandlas på MEA var ganska omfattande. Klädmodet följde
inte bara modehusens svängningar utan också klädkoderna för olika sociala samman-
hang och aktiviteter. Klänningar liksom kostymer fanns för skilda aktiviteter, både
fest, vardag, arbete eller sport. Smokingar och aftonklänningar hade sina givna platser
vid middagar och celebra tillställningar.823 Visserligen började billigare kvaliteter

                                             
818 MEA, årsberättelse 1891.
819 MEA, årsberättelse 1934.
820 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser, märkt E, ur Svenska Dagbladet 27 och 29

april.
821 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippböcker för annonser, märkta L och M.
822 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, katalog för motorsport, 1914; tryck

för chaufförslivréer, 1935.
823 Se t ex Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyr nr 524, Hur När

Var? En orientering i modern kvinnlig klädkultur, Centraltryckeriet 1932 och MEA-klipp ur
”Style for men”. En serie ekiperingsråd som hämtats ur Englands ledande herrmodetid-
skrift, 1937.
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komma in under 1930-talet. Herrkollektionen av märket Princes lanserades som ett
kvalitetsmärke till lågt pris där tyger och material skedde med noggrant urval, och ett i
prisläge som ansågs ha anpassats till det mest säljande prissegmentet.824 Hur MEA vi-
sade upp sig genom dagstidningsannonserna i relation till övriga butiker inom både
herr- och dambeklädnadsbranschen uttrycker en tendens att ligga i det övre prisskiktet
under mitten av 1930-talet.

En mindre jämförelse mellan priserna för de annonser MEA hade i dagstidningar
1935 och annonser för samma varor hos konkurrerande annonsörer visar att MEA låg
högre än de övriga både vad avser högsta som lägsta pris.825 Det var även vanligt att de
konkurrerande annonsörerna höll med realisationserbjudanden samtidigt som MEA
annonserade för skräddarsydda kostymer. Tjugo år senare hade situationen förändrats
och MEA hade en prisnivå som låg ungefär på samma nivå som de övriga annonsörer-
nas priser. I de flesta fall hade man en lägre högsta prisnivå, medan den lägsta prisni-
vån generellt var högre än konkurrenterna. Det hade nu också blivit vanligare att man
hade realisationerna samtidigt som de övriga annonsörerna.826 Detta pekar på en viktig
förskjutning vad avser både MEA:s sätt att annonsera och hur man genom priset hade
hamnat på en nivå där flera andra klädbutiker eller varuhus också låg. Varför man
gjorde det är ju oklart. Det handlar mer om en utjämning av marknaden, där fler aktö-
rer gör samma sak, än om att hitta ett särskilt segment.

Annonsering för dam- och herrartiklar

I den tidigare genomgången av annonseringen gjorde jag en uppdelning enligt sorti-
ment. Det finns också anledning att studera annonseringen utifrån hur dam- eller herr-
artiklar annonserades. Detta är viktigt av flera skäl. För det första rör det den inriktning
på dammodet under trettiotalets första år som MEA stod för och om detta medförde
någon speciell ändring av annonseringen på lång sikt. Ändringar i sättet att producera
och distribuera kläder för kvinnor ägde rum både före och under den studerade perio-
den, och det kan därför finnas anledning att se hur MEA, som ju låg inom ett traditio-
nellt beklädnadsområde, hanterade detta. Förändringar inom modet rörde även herrsi-
dan. Kostymen och dräkten ersattes under 1950-talet delvis av plagg som blazers,

                                             
824 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyrer Princes, Stockholm Es-

selte 1930, Princes femmannaråd, 1931. I en intervju med Lindström pekade han på Princes
som ett märke där man medvetet satsat på en pris- och kvalitetspolitik inom det mest säljan-
de prissegmentet, ”’Håll kvaliteten uppe’, MEA:s 50-åriga utveckling – ett slående bevis för
kvalitetsprincipens bärighet”, i Herrbeklädnadsbranschen 1933:11, s 292.

825 Se bilaga 2, tabell 28.
826 Se bilaga 2, tabell 29.
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jackor, kjolar och jumpers, vilka kunde kombineras på att friare sätt. Genom att stude-
ra hur MEA riktade sig till män och kvinnor i sina annonser är det möjligt att ge en
bild av denna förskjutning. De områden som jämförs ur detta perspektiv gäller antalet
annonser, antal varor per annons samt även vilka urvalsmöjligheter vad gäller olika
varianter, färger och modeller, som fanns för olika typer av plagg.

Man behöver inte gå till annonsernas innehåll för att konstatera att något skedde
vad gäller MEA:s annonsering till manliga och kvinnliga kunder. De heldragna linjer-
na i diagram 9 visar hur annonseringen för männens och kvinnornas artiklar låg på
ungefär samma nivå i relation till den totala volymen. Under en period var dessutom
annonseringen för männen större än för kvinnorna, men från 1934 ökade annonsering-
en för kvinnornas varor kontinuerligt under den resterande undersökningsperioden.
Den annonsökning som sågs i diagram 7 över den totala annonseringen, verkar till stor
del fått sitt bidrag från annonser för damartiklar. Även den minskning som sker 1958
härrör från dessa annonser. Femtiotalet innebar således en satsning på kvinnliga kon-
sumenter i större utsträckning än manliga. Tiden före andra världskriget var annonse-
ringen ungefär densamma för båda grupperna, men redan 1945 viker annonseringen
för damartiklar av uppåt och ökar från 1951 till 1956 för att sedan minska igen på någ-
ra år.

Diagram 10. Andelen annonser för dam- och herrartiklar av det totala antalet annonser i MEA:s an-
nonsering, 1930-1959.

Källa: FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19
30

19
32

19
34

19
36

19
38

19
40

19
42

19
44

19
46

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

%

andel herr andel dam

andel varor , herr andel varor , dam



274

Enligt de sträckade kurvorna i diagram 9 som visar antalet varor per annons ver-
kar det inte finnas någon större skillnad mellan annonser för dam- och herrartiklar. Vid
några tillfällen avviker annonserna för männen, men annars är trenden densamma. An-
nonserna blir mer inriktade på enstaka och högst ett par artiklar istället för uppsätt-
ningar av varor.

Att antalet varor per annons generellt blev lägre, pekar på en tydlig förändring i
sättet att annonsera som redan påpekats i kapitel 8. MEA övergick till en mer specifik
marknadsföring av bestämda varor, istället för mer övergripande sortimentsannonse-
ringar. Denna specialisering innebar också en ökad annonsering för beklädnadsartiklar
på både herr- och damsidan, och man kan därför anta att förändringen även indikerar
att man valde att annonsera till en mer bestämd grupp av konsumenter.

En närmare granskning av annonsmaterialet utifrån variationen bland de annon-
serade varorna visar också på en tydlig skillnad för män och kvinnor vad gäller urvalet
av varor. Rent generellt fanns det fler modeller och färger att välja på för kvinnor än
för män. Denna skillnad är markant under femtiotalet, då kvinnor t ex kunde välja
handskar från 6 olika färger och schalar i upp till 40 olika färger.827 För herrarna var
färgerna på handskar oftast begränsade till svart och brunt. I gengäld kunde herrarna
vid några tillfällen på trettiotalet, välja hattar i ända upp till 70 olika utföranden.828

Utformning av annonser för män och kvinnor
När det gäller stilen på annonserna för män respektive kvinnor finns det en klar likhet i
vissa argument, t ex att MEA stod för kvalitet och stil. Även utseendet på annonserna
följs åt ganska tätt. Stilen varierar från tecknade stiliserade bilder, en kort period då
man använde fotografier och sakligt utformade teckningar, till mer livfulla illustratio-
ner under efterkrigstiden och 1950-talet.

Den i bild mest explicita kvinnliga representationen var för damunderkläder som
visserligen visades med bilder i samma stil som vanliga kläder, men var mer utstude-
rade och med modeller i behagfulla positioner. Manliga underkläder visade sällan i
bild, utan förekom oftast som en uppräkning av de olika plaggen. Dessutom fanns mer
än tre gånger så många annonser för damunderkläder än för männens motsvarande.
Inte ens när det gäller sportartiklar var dessa speciellt manlig kodade, eftersom det of-
tast förekom liknade artiklar för damerna och då oftast i samma annons som för män-
nen. Det riktigt manliga i attributen låg kanske mer i det fåtal annonser som förekom
för militära ekiperingsartiklar.

                                             
827 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippböcker för annonser, L och JUL, annonser 1957.03.31,

1958.12.03, 1959.12.05.
828 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser, E annons nr 25, folio 35, annons 1931 för

hattar.
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De skillnader som fanns ligger närmast i att annonserna för kvinnor innehöll mer
argument med anspelning på elegant, chict och moderiktig. Kvalitet och argument för
vilket material som varan var tillverkad av var ett så pass vanligt argument i alla an-
nonser att det knappast fanns någon påtaglig skillnad.829 Det finns givetvis undantag
från regeln, men dessa undantag belyser mer hur ovanligt det var med sådan represen-
tationer av manliga och kvinnliga attribut. Det gällde ett grillförkläde för män samt ett
vanligt förkläde för kvinnor. Männens grillförkläde, ”Grill Ahla”, såldes med argu-

                                             
829 Jag har inte gjort någon systematisering av detta utan det bygger på en mer generell iaktta-

gelse av annonserna.

Bild 11 (vänster). MEA-annons för Princes coat, 1930. Tillverkades både för
herrar och damer. Kvalitet och modellbeskrivning dominerar texten, priser är
utsatta. Stilen på annonsbilden är enkel. FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok P,
s 4.
Bild 12 (mitten). MEA-annons för damunderkläder, 1929. Bilden är enkel och
stiliserad. Varan beskrivs sakligt och priset är utsatt. FSF, MEA:s arkiv, L 2,
klippbok K, s 2.
Bild 13 (höger). MEA-annons för damulster, 1940. Bilden mer realistisk, stil-
en på modet är nästan maskulint. FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok K, s20.



276

menten ”för riktiga karlar”830, medan ett förkläde för kvinnor såldes med argumenten
”kokett”, ”chict” och ”hon trivs, han tjusas”.831

Annonserna i bild 11 och 13 visar hur när annonseringen för män respektive
kvinnor kunde ligga varandra hos MEA, men även att det fanns likheter i plaggens
utformning. Under 1940-talet var det maskulina draget utpräglat. Annonsen för
damunderkläder (bild 12) visar att det förekom annonser för enbart kvinnor, men för så
här tidig annonsering för specifikt kvinnliga plagg. Under 1950-talet blev dock dragen
mer feminina, vilket hänger samman med modets förändring (se omslagsbilden, an-
nonsen för Front-over). En annan intressant företeelse är att det var vanligt med an-
nonser där både män och kvinnor förekom tillsammans. Oftast rörde det sig om varor
för fritid och sport, där ungefär samma artiklar annonserades för båda könen, t ex
skidpjäxor eller olika fritidsskor. Särskilt på 1950-talet blev det vanligt att varor såldes
både till män och kvinnor. Detta var fallet med italienska manchesterskor av märket
Alessi och den s k skånetoffeln, vilka båda såldes till män och kvinnor utan någon
större skillnad annat än i någon nyans och i storlekarna.

Försäljningen på herr och damavdelningarna

Fram till och med 1948 finns uppgifter om försäljningen vid de olika avdelningarna
redovisade på separata konton i MEA:s huvudböcker. Detta har gjort det möjligt att
studera förändringen i antal annonser parallellt med försäljningen under en period från
1930 till 1948. Relevanta i sammanhanget är frågorna rörande försäljningen av dam-
respektive herrartiklar. Annonseringen för damartiklar ökade under efterkrigstiden så
att andelen annonser låg över dem för herrartiklar. Jag har inte tillgång till försälj-
ningssiffrorna för tiden efter 1948. Därför kan jag bara studera reklamkostnaderna och
försäljningen under en kortare period och missar tyvärr den period där reklamsatsning-
en på den kvinnliga kundkretsen ökar.

För att få jämförbara serier har jag slagit samman alla avdelningar som sålde her-
rartiklar till en serie, och gjort samma sak för avdelningar för damartiklar. För damar-
tiklarna är detta nödvändigt av åtminstone ett annat skäl. Det tillkom och försvann un-
deravdelningar för försäljning av damartiklar under den undersökta perioden, så någon
kontinuitet i dessa går inte att få. Det går heller inte att veta om dessa underavdelning-
ar finns inbakade i de större avdelningarna under de år de inte har eget konto. Det
skulle kanske gå att skilja på de större avdelningarna och använda enbart dessa, men

                                             
830 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annons, JUL, annons 12 december 1958.
831 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annons, K, 5 december 1943, 23 september och 28

oktober 1945.
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samma problem uppstår då, eftersom dessa under några år hade underavdelningar med
egna konton. Att slå samman alla avdelningar är ett sätt att komma förbi problemet
med underavdelningar och underlättar dessutom jämförelserna med annonseringen, där
jag använder varuslagen som utgångspunkt för grupperingen istället för avdelningen.

Diagram 11. Sammantagen försäljning av vid samtliga dam respektive herravdelningar hos MEA,
1930–1948. Kommentar: löpande priser, kronor.

Källa: FSF, MEA:s arkiv, G 2:54–62, huvudböcker 1930–1948.

En jämförelse som den visas i diagram 11 av försäljningen under perioden 1930–1948
visar att damdelningarna ökade sin försäljning i relation till herravdelningarna. Värdet
på försålda varor från damavdelningarna går om värdet på försålda varor vid herrav-
delningarna efter 1945. Den sammanlagda omsättningen från de enskilda kontona vid
damavdelningarna gör detta redan 1943. Nu är dessa siffror inte de enda som kan säga
något. Det ser visserligen ut som att det gick bra för damavdelningarna, men en jämfö-
relse mellan posten för vinst och förlust visar att det var flera avdelningar på damsidan
som gick med förlust än det var på herrsidan. Endast tre av herrsidans fem olika avdel-
ningar uppvisade förlust på sina konton. Av damavdelningarna var det nio av tio som
gjorde det. Endast den år 1948 nystartade damskrädderiavdelningen skonades, men det
beror snarast på ett den var med endast ett år. Damavdelningen (K) gick med förlust
under elva av de 18 år som den här redovisningen omfattar. Damtrikåavdelningen
vände förlusten till vinst 1936 och stannade på den sidan fram till och med 1948. In-
trycket är att dessa avdelningars vinst och förlust uppförde sig oförutsägbart och att det
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finns skäl att föra en större reklaminsats för att stabilisera försäljning. Detta verkar
vara en rimlig tolkning om man utgår från de diskussioner som förts kring reklamens
funktioner.

Bland herravdelningarna var det skjortateljen som drogs med förlust en längre tid
på trettiotalet (1930–1936, 1939–1940, 1944 och 1946) och herrtrikåavdelningen vid
två tillfällen (1933 och 1948), samt herrkonfektionen 1948. Till skillnad från damav-
delningarna verkade stabiliteten ändå större, trots att det i relation till antalet avdel-
ningar var många som låg på förlustsidan. Det inträffade dock vid färre tillfällen och
totalt sett kan man betrakta det som stabilare försäljningssiffror.

Utifrån dessa iakttagelser kan man konstatera att det var en besvärlig marknad
som MEA gav sig in på i och med att man började vända sig mot de kvinnliga konsu-
menterna i större utsträckning. Om man jämför med annonseringen för herr och
damavdelningarna som den visade sig diagram 10, är det inte heller så enkelt som att
den ökade annonseringen för damartiklar medför den ökning som vi ser i diagram 11.
Herravdelningarna ökade ju också värdet på sin försäljning utan att annonseringen
ökade. Dessutom ökade annonseringen efter kriget, medan den försäljningsökning som
går att se för damavdelningarna egentligen startar redan innan kriget. Det kan tänkas
att det rör sig om en mer omfattande konsumtionsförändring till följd av marknadsför-
ändringar, samt att det förekom prisförändringar på de varor som såldes. Detta har jag
inte följt upp i den här boken, men det kan finnas anledning att studera detta närmare
senare.

Modets förändring och MEA-modet

För att bättre förstå MEA:s övergång från att vara ett militärt till ett civilt ekiperingsfö-
retag och från ett företag med inriktning på skrädderi och ekipering för herrar till kon-
fektionsmode, ekipering och skrädderi för damer, men även med barn- och ungdoms-
kläder, måste företaget sättas in i ett större sammanhang. Jag har därför gjort en ge-
nomgång av klädmodets och beklädnadsmarknadens förändringar för dessa kategorier
av konsumenter under perioden från sent 1800-tal och fram till slutet av 1950-talet. De
flesta studier som gjorts är inriktade på modet i Frankrike, England och USA. Det går
dock att se likheter med utvecklingen i modet och beklädnadsmarknaden i Sverige un-
der samma tid.

Det kontinentala europeiska modet spreds vid tiden för sekelskiftet både inom
Europa och till stora delar av den amerikanska kontinenten, inte enbart den norra de-
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len.832 I tidskrifter som Svensk skrädderitidning beskrevs vid 1800-talets slut både de
manliga och kvinnliga modeinslagen från kontinenten.833 I Sverige kom det engelska
herrmodet dessutom under en lång period att vara synonymt med den s k internatio-
nella stilen.834 Att utgå från den internationella scenen som den beskrivits i forskningen
kring mode- och beklädnadshistoria, innebär därför inte några större problem när man
vill förstå den svenska utvecklingen. Stora delar av denna marknad påverkade även
svenska förhållanden.

Det finns en del grundläggande skillnader i modet, produktionen, distributionen
och marknadsföringen av kläder till män och kvinnor som jag menar hade betydelse
för hur MEA:s riktning mot det manliga klientelet och den successiva övergången mot
det kvinnliga kan betraktas. Denna rörelse skulle kunna tolkas som en omdefinition av
vad som uppfattades som företagets affärsidé och dess målmarknad, men den kan ock-
så ses som att den nya målmarknaden glidit in på den redan befintliga målmarknaden.
Detta kunde ske därför att produktionen och distributionen till den nya målmarknaden
sammanföll med det befintliga systemet för produktion och distribution i företaget.
Därmed sjönk kostnaden för att tillgodose denna marknad, relativt insatsen som i stort
sett kunde vara densamma som innan. MEA hade en produktion och distribution som
var utpräglat manlig, och när modet för kvinnor efter första världskriget både till mate-
rial och produktion alltmer liknade den som fanns för männens kläder, kunde företaget
vidga den delen av marknaden. Skillnaden mellan hur mäns och kvinnors kläder pro-
duceras och distribueras skulle enligt detta perspektiv minska och därmed kunde MEA
inrikta sin redan befintliga produktion och organisation även mot kvinnorna utan att
ändra alltför mycket i sin verksamhet.

                                             
832 I Latinamerika kom det franska och det engelska modet att få ett genomslag under la belle

epouqe. Intresset för vad som hände i London och Paris sågs, efter frigörelsen från den
spanska kronan, som ett ställningstagande mot det spanska vilket man uppfattade som bakåt-
strävande. Intresset speglades i konsumtionsmönstren, i vurmen för franska viner och mat,
för engelska kostymer, ett intresse som späddes på genom resor till Europa. Skräddare och
sömmerskor förde in det europeiska modet, och kläderna i tropikerna kom därigenom att bli
desamma som i det europeiska klimatet. Det rörde sig om strikta kläder både för kvinnor och
män, med flera lager av ylle, strama korsetter och kragar, samt filthattar som bars trots 40
graders värme på t ex Rio de Janeiros gator. Arnold J Bauer, Goods, power, history. Latin
America´s material culture, New approaches to the Americas, Cambridge 2001, s 150, s
154ff, 157f s 157f, med bild från Rio de Janeiro, ca 1900. Se även Jeffrey Needell, A Tropi-
cal Belle Epoque. Elite culture and society in turn-of-the-century Rio de Janeiro, Cambridge
1987.

833 Gunn Hasvén, Den grå kostymen – Bilder av herrmodet genom 200 år, Malmö 1992, s
115f, 220f. I Hasvéns bok finns flera referenser till Svensk skrädderitidning och inslag i
denna där utländska inslag av modet i Sverige har tagits upp.

834 Hasvén, Den grå kostymen – Bilder av herrmodet genom 200 år, s 174-180.
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Detta senare perspektiv finner jag stöd för hos Ben Fine och Ellen Leopold, The

World of Consumption, vars teoretiska perspektiv avviker från en efterfrågebaserad
modell kring modets skillnader och förändringar.835 Istället för att det fanns skillnader i
efterfrågan menar de att det finns betydande skillnader mellan olika varugruppers pro-
duktionsmetoder, distribution och marknadsföring, allt utifrån möjligheterna att åstad-
komma en massproduktion av varorna i fråga. Dessa skillnader påverkar i sin tur möj-
ligheterna till konsumtion av dessa varor: om det förblir en elitkonsumion eller kon-
sumtion för massorna. Dessa skillnader mellan massa och elit ser således olika ut be-
roende på om den uppstått genom medveten segmentering eller om den beror på fast-
låsta strukturer som i sin tur beror på produktionsmetoderna eller konsumenternas be-
teende. Inom herrbeklädnaden framträdde redan under 1800-talet en massfabrikation
av kläder och även en uppdelning på olika prissegment beroende på tillverkningen.836

Från edwardianskt överdåd till avslappnad societet
Kvinnomodet under tiden från mitten av 1800-talet fram till första världskriget fort-
satte att vara rikt varierat med överarbetade dekorationer.837 Några inslag som fick be-
tydelse för den senare utvecklingen förekom dock. Det rörde sig dels om reforminslag
i klädmodet för både herrar och damer, som både syftade till att förenkla klädedräkten
men också att skapa hälsosammare kläder, som t ex var fallet med Dr Jaegers ylleun-
derkläder eller Amelia Bloomers byxmode för damer.838 Dels rörde det sig om ett ökat
inslag av fritidsaktiviteter för både män och kvinnor – ridning, rodd, segling, cykling,
bågskytte, krocket, tennis. För kvinnornas del innebar det oftast att inslag från den
manliga klädedräkten fick överföras till det kvinnliga, både vad gäller material och
modeller.839 Burberry som var involverade i att formge och sy kläder för militärt bruk,
försökte tillgodose den moderna kvinnans behov av kläder och anpassade dem till de
nya aktiviteterna, med t ex specialdräkter för golf som syddes för att klara rörelserna,
tåliga dräkter för cykel- och bilturer, men även rockar, kjolar och klänningar för all-
mänt bruk. Burberry kom även att skapa speciella hattar för kvinnor att använda vid
utövande av sport, men även speciella skydd för ansikte och hatt att användas vid bil-
turer.840

                                             
835 Ben Fine och Ellen Leopold, The world of consumption, London 1993.
836 Ibid.
837 Nunn, Fashion in Costume 1200–2000, s 137, 146–163.
838 Hasvén, Den grå kostymen – Bilder av herrmodet genom 200 år, s 215f; Nunn, Fashion in

Costume 1200–2000, s 159.
839 Nunn, Fashion in Costume 1200–2000, s 132, 137.
840 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 42f, 76f.
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I takt med att de borgerliga kvinnornas villkor förbättrades under slutet på 1800-
och början på 1900-talet och deras krav på rättigheter, utbildning, yrkesarbete och obe-
roende ökade, följde också krav på ett rimligare, mindre tidsödande och mindre kost-
samt mode.841 Det växte fram ett missnöje med det kvinnliga modet, som med sina
överarbetade dekorationer och tidsödande ombyten i längden blev för dyrt för den som
ville hänga med.842 Dräkter och kostymer för kvinnor började sys enligt samma prin-
ciper som männens kläder, av samma material, teknik och ofta av manliga skräddare
istället för sömmerskor.843

Under första världskriget kom kvinnor i de krigförande länderna att ersätta män-
nen på fabriker samt utföra vissa uppgifter inom försvaret, något som ställde andra
krav på klädernas utformning. En stor grupp kvinnor kom genom dessa arbeten också
att för första gången tjäna egna pengar och fick kanske också för första gången möjlig-
het att köpa något mer moderiktigt.844 Modets utveckling efter 1918 påverkades även
kraftigt av kvinnornas ändrade attityder, och att fler kvinnor arbetade, var oberoende
och att det skedde en större social blandning. 1920-talets mode blev inte av samma
överarbetade slag som den edwardianska erans.845

De franska modehusen utvecklades också i andra riktningar efter kriget. En ny
enkelhet kom med Gabrielle Chanel och andra modedesigners. Med en enkelhet i sin
design möjliggjorde de produktionens omställning till en storskaligare tillverkning.
Överhuvudtaget trädde många nya aktörer fram på modearenan under mellankrigsti-
den.846

De skräddarsydda dräkterna för kvinnor fortsatte att vara ett viktigt inslag i mo-
det och varuhusens franska damskrädderier blev med sina originalmodeller ett slagord
för kvalitet. Det fanns visserligen färdigsydda dräkter men för den välklädda kvinnan i
karriären var den skräddarsydda dräkten snarast en uniform. Den skräddarsydda dräk-
ten blev med den växande konfektionsindustrin en statussignal.847

Andra världskriget innebar ett avbrott i modet på så vis att Paris isolerades under
den tyska ockupationsmakten, medan den brittiska och amerikanska modemarknaden
belades med restriktioner vad gäller material. Sparsamheten skapade visserligen sitt

                                             
841 Ibid, s 65. Amerikanskan Amelia Bloomer kombinerade kampen för kvinnans frigörelse

med reformering av kläder för kvinnor. Särskilt s k bloomers, ett slags vida byxor, kom att
stå som en symbol för denna frigörelse, men också visa sig vara lämplig för t ex cykling
(Hasvén, Den grå kostymen – Bilder av herrmodet genom 200 år, s 215f; Nunn, Fashion in
Costume 1200–2000, s 159).

842 Hasvén, Den grå kostymen – Bilder av herrmodet genom 200 år, s 220f.
843 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 18.
844 Ibid, s 85.
845 Ibid, s 91.
846 Ibid, s 99ff, 105ff.
847 Ibid, s 104f.
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eget mode, men efter världskrigets slut återkom det franska modet med ett överdåd
som saknats hos de övriga. De strama linjerna i dammodet, inspirerat av de militära
uniformerna utmanades av Christian Diors introduktion av The New Look med dess
kvinnligt betonade linjer och betydligt mer materialkrävande kreationer.848 För männen
innebar efterkrigstiden en uppluckring av den ständiga kostymen, då uddamodet lanse-
rades, i Sverige bl a av märket Junex.849

Produktionens förändring och modets spridning
Under 1800-talet var det främst männens kläder som masstillverkades och då främst
arbetskläder. Ett stort behov av enkla och slitstarka kläder bland boskapsskötare gjorde
att det i USA växte fram en efterfrågan på den typen av kläder och att det snabbt bil-
dades en industri för detta. Det karaktäristiska för denna produktion var att den skedde
för enhetliga marknader, sällan hade individuella köpare utan oftast utgjordes av ar-
betsgivare som beställde större partier till de anställda.850 Det växte fram en marknad
ur skrädderiernas metoder av standardiserade ej måttbeställda kläder, samt fabrikstill-
verkade kläder, där männens kläder standardiserades och fabrikstillverkades redan un-
der 1800-talet, medan de kvinnliga kläderna dröjer till 1900-talets början.851

Symaskinens intåg i produktionen från 1856 innebar först och främst en begyn-
nande fabrikstillverkning av underkläder, både för män och kvinnor samt tillverkning
av skjortor för män. Även enskilda skräddare och sömmerskor använde symaskinen
för att snabbare färdigställa vissa moment.852 Symaskinen underlättade även för den
enskilda sömmerskan eller skräddaren att utföra flera av momenten på samma red-
skap.853 Symaskinen innebar också en lättare spridning av modeller genom papper-
smönster som såldes på samma ställe som tygerna.854 Denna metod hade påbörjats av C
F Worth i Paris under 1800-talet, som inte enbart gjorde modeller för privata kunder,
utan för att sälja dessa till ledande sömmerskor och till större tillverkare och butiker i
Frankrike, England och USA för att kopieras på plats. Sömmerskor, herr- och dam-
skräddare köpte ofta modeller i Paris och kopierade dem, eller utgick från modejour-
nalernas bilder eller mönster, där man anpassade modellerna på bilderna efter kunder-

                                             
848 Patricia Baker, 40-talets mode, Malmö 1997, s 5, 17, 28, 56f; Nunn, Fashion in Costume

1200–2000, s 207f, 214f, 222.
849 Björklund, Reklamen i svensk marknad, band 1, s 167.
850 Fine och Leopold, The World of Consumption, s 96ff.
851 Ibid, s 101.
852 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 48; Fine och Leopold, The World of Con-

sumption, s 102.
853 Fine och Leopold, The World of Consumption, s 104.
854 Ibid, s 103.
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nas önskemål, både för män och kvinnor.855 Detta förfaringssätt fortsatte även senare,
men måste ses i samband med den allmänna trenden inom dammodet mot en större
enkelhet under mellankrigstiden.

Varuhusen blev under 1800-talet viktiga för att sprida det kvinnliga mode som
utvecklades i varuhusens modeateljeer, där den egna tillverkningen skedde och använ-
des som ett slagord för kvalitet. Vissa färdiga kläder, som överdragskläder och under-
kläder, schalar syddes upp och såldes.856 Den växande manufakturhandeln inom textil
sålde färdiga enklare plagg som mantlar, schalar och underkläder. Större butiker hade
egna verkstäder för att utföra beställningsarbeten inom mode. Beställningsskrädderier-
na övergick successivt till att tillverka egna färdiga kläder till försäljning, under dödti-
den mellan beställningsjobben.857

Med modehandelns tillväxt under mellankrigstiden fick haute couturen problem
att behålla sin individualitet och exklusivitet för ett fåtal kunder och samtidigt vidga
sitt inflytande och öka inkomsterna. De enklare stilarna var lättare att kopiera och
därmed lättare att producera i större skala, vilket förkortade varornas livslängd på mo-
demarknaden. Insikten om att framtiden låg i färdigsydda modekläder gjorde att desig-
ners som Patou, Lelong och Chanel öppnade egna butiker för att sälja färdiga kläder
vid 1920-talets slut. De franska modehusen sålde även modeller till tillverkare och
varuhus i andra länder, bl a USA, där dessa förenklades och syddes upp i olika storle-
kar och i billigare material så att fler och nya grupper av kvinnor fick tillgång till
dem.858

Spridningen av ett konfektionsmode under mellankrigstiden berodde till stor del
på att modet blivit lättare att reproducera. Nya tekniker kombinerat med en ny efter-
frågan, där fler kvinnor med egna inkomster och mindre tid för måttagning, men med
pengar nog för att köpa färdigsytt, var viktiga drivkrafter. Resultatet blev ett slags me-
delmode – aldrig riktigt ute eller inne, men säkert. Butiker och skrädderier svarade
med att öppna avdelningar för konfektion till moderata priser. Man annonserade och
gav ut kataloger. Det var också en stor variation inom tillverkningen och försäljningen,
där en del var mer specialiserade, medan andra gjorde i stort sett allt.859 I England
växte flera små tillverkare av kläder – från början verkstäder av familjetyp – till ledan-
de fabrikörer av modekläder. Nya tekniker utvecklades vilka krävde fabriksanlägg-
ningar. Fler tillverkare började sälja sina kläder under egna märken, av vilka många

                                             
855 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 12f, 32f, 38.
856 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 49f.
857 Ibid, s 33–37.
858 Nunn, Fashion in Costume 1200–2000, s 175; Fine och Leopold, The World of Consump-

tion, s 110, 112.
859 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 119f.
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snart blev välkända. Mot slutet av årtiondet blev det vanligt med detaljhandelsreklam
för märkeskläder, riktad till konsumenterna där man angav adresser till återförsäljar-
na.860

Krisåren på 1930-talet lade lock på det extravaganta i modet. Efterfrågan på bil-
lig konfektion till bra kvalitet ökade. Detta tilltalade de större affärerna och specialis-
terna som drog till sig kunderna från couturen. Det växte fram en s k wholesale coutu-

re i England, där man följde Paris vad gäller förändringar i modet, men anpassade till
behoven inom tillverkningen och vardagslivet hos de modemedvetna kvinnorna i den
brittiska medelklassen.861

Måttagning och standardisering av storlekar var ett avgörande moment för kon-
fektionstillverkning av kläder. Måttkonfektionen för män underlättades av de standar-
diserade mått man hade fått genom rekryteringen till armén under första världskriget.
Detta system saknades för kvinnorna. Variationen i storlek var även lättare att mekani-
sera än den förändring och variation som skedde genom modets förändring, som dess-
utom måste hanteras i slutledet av produktionen.862

Skillnaden mellan mäns och kvinnors kläder inom produktionen innebar också
skillnad i marknadsföring och distribution. Männens kläder tillverkades och såldes av
stora bolag, med egna butiker, eller s k outlets. Under tjugo- och trettiotalen utveckla-
des männens klädhandel aktivt av företag som tillverkade och sålde till kunderna via
egna butiker. Kvinnornas mode såldes via grossister, senare till affärer och butiker.
Antingen besökte uppköparna tillverkarnas visningar, eller så tog de emot represen-
tanter från modehusen.863 Massmarknadsföring var, p g a den högre graden av standar-
disering och förekomst av varumärken för männens kläder, dessutom lättare att ge-
nomföra för dessa än för kvinnornas. Filmer och tidskrifter medförde en större sprid-
ning av modebilder som hjälpte till att skapa en större efterfrågan och därmed en över-
gång till masstillverkning inom dammodet.864 Standardiseringen inom herrmodet ska-
pade en stabilitet som underlättade användningen av märkesnamn och märkesannonse-
ring. Kvinnornas kläder dröjde längre innan de gick in i det stadiet. Männens kläder
och introduktionen av märkesnamnen underlättade en segmentering genom priset sna-
rare än modet, där vissa tillverkare/försäljare stod för bestämda kvaliteter och priser.865

                                             
860 Ibid, s 121f.
861 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 128f.
862 Fine och Leopold, The World of Consumption, s234f.
863 Ewing, History of Twentieth Century Fashion, s 134, Fine och Leopold, The World of Con-

sumption, s 108.
864 Fine och Leopold, The World of Consumption, s 109.
865 Ibid, s 232.
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Koppling till MEA
Drag av dessa förändringar i klädmodets sammansättning går att finna hos MEA. Det
förekom en del kopplingar till de märken som i genomgången ovan kom att sättas i
relation till den reforminriktade delen av klädbranschen som Dr Jaeger och Burberry. I
ett cirkulär från 1884 finns det underkläder av reformtyp av märkena Dr Jaeger och Dr
Lahman.866 Underkläder för damer finns i en katalog från 1883, visserligen i form av
ett faxsimiltryck från 1958, vilket tyder på att man sålde färdigsydda plagg till kvinnor
också.867 Övriga damkläder som framträder i tidiga annonser och kataloger hör hemma
inom avdelningen för de fritidsaktiviteter som började göra sig gällande vid sekelskif-
tet och före kriget 1914. I kataloger från den tiden finns olika kläder för bilturer, rid-
kläder och annat för damer. Rid-, skid- och golfkläder för damer var också vanliga
under 1920-talet och långt senare.

I en intervju 1933 sade Gustav Lindström att MEA hade öppnat damskrädderiet
20–25 år tidigare – d v s runt 1910 – för att ”tillfredsställa en efterfrågan på damkläder
av kraftigare tyg och manligare snitt”, så det är inte otänkbart att MEA låg en bit fram-
åt vad gäller den typ av dammode som gick att anpassa till den produktionsmetod och
stil som var i antågande. Lindström fortsatte med att konstatera att dammodet återigen
växlat till att bli mer manligt med kavajer och kjolbyxor.868

Under tjugotalet fanns bl a de franska modehusen Lelong och Lanvin represente-
rade vid MEA:s modevisningar.869 Under trettiotalet fanns även Jean Patou, Schiapa-
relli och Chanel representerade vid en mannekänguppvisning i den sk ”Lilla ateljen”,
visserligen enbart i form av kopior.870 MEA verkar ha tillämpat systemet med att visa
några originalmodeller från de kända modehusen tillsammans med modeller som syd-
des efter modeller, krokier eller s k toileer i MEA:s ateljeer.871 Cirkulär från damskräd-
deriet och den s k Lilla Ateljen från åren 1926 till 1933 antyder att det skedde en
svängning från att ha damskrädderiet som huvudverksamhet för damkläder med en
avdelning för enklare klänningar för vardagsbruk vid sidan om, till att ha skrädderiet

                                             
866 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, Cirkulär nr 1, januari 1884, Stockholm

1884.
867 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, faximil från 1958 av reklamtryck från

1883.
868 FSF, MEA:s arkiv, L 1: 1 klipp ur Sv M? 1933:11.02.
869 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, nr 709, folder från 1928, Pressen

hos MEA.
870 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, nr 504/1933, Förteckning över mo-

deller som visas vid ”Lilla ateljens” mannekänguppvisningar 14–22 mars. 1933.
871 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, se olika program till modevisning-

ar: nr 504/1933, 2266/1943, 729/45, 184/46, 11 mars, 12 sept 1947, 12 mars 1948.
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som komplement till konfektionsavdelningen.872 Man införde 1932 en idé efter en mo-
dell som de franska modehusen lanserat, där skrädderiet urarbetade

speciella modeller, vilka genom sin prisbillighet skulle göra det möjligt att till en
ringa penning erhålla klädningar och kappor sydda å första klass ateljé med all
den provning och tillsyn, som utmärker just ett beställningsarbete. Detta tack va-
re en viss rationalisering betr. dessa modeller ävensom fördelaktiga tyginköp.873

När Lilla Ateljen övertog damskrädderiets lokaler 1933, var det för att utgöra ett
komplement till konfektionsavdelningen och vara en avdelning ”vars slagkraft ligger
igenom centralisering nedbringade kostnader. Inget avsteg kommer att ske från de
principer beträffande elegant snitt och hög kvalitet för vilka vårt damskrädderi vunnit
allmänt erkännande”.874 I dessa cirkulär och program visar det sig att MEA lade om sin
tillverkning och försäljning enligt de principer som beskrivits i modelitteraturen, där
man gick in för enklare modeller som gick att producera och sälja i större volymer. Det
första citatet ovan antyder också att MEA gjorde detta genom att rationalisera produk-
tionen och materialinköpen, samt att man rationaliserat modellerna.

Under andra världskriget skedde ett tydligt brott, där de franska numren i pro-
grammen för modevisningar försvann nästan helt, medan modehusen i Zürich, Wien
och Berlin fortsatte att leverera originalmodeller eller skisser. Av ett program från
1943 framgår att MEA lät sy egna originalmodeller vilket skedde utifrån franska och
amerikanska modetidningar.875 Lika påtagligt som de försvann gjorde de franska mo-
dehusen sitt återinträde efter Paris befrielse 1944 och krigets slut året därefter. I ett
program från mars 1945 fanns både Worth, Nina Ricci, Schiaparelli och Lanvin med
bland de kända modehusen.876 Det senaste modet som kom under slutet på fyrtio- och
början på femtiotalet, Christian Diors The New Look, inspirerade till kreationer under
femtiotalet enligt en broschyr.877

Detta tyder på att MEA följde med modets utveckling, men från den vinkel som
jag beskrev. Man utgick från den verksamhet man hade från början, och infogade de

                                             
872 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulär daterat september 1926; cirkulär daterat 13 mars 1933,

inbjudan till mannekänguppvisning på Lilla Ateljen.
873 FSF, MEA:s akriv, F 1:4, cirkulär daterat maj 1932, Damskrädderiets kunder, 2 600 ex.
874 FSF, MEA:s akriv, F 1:4, cirkulär daterat 13 mars 1933, inbjudan till mannekänguppvis-

ning på Lilla Ateljen.
875 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, 2266/43, program från 20 septem-

ber 1943; FSF, MEA:s arkiv, L 1:1, klipp ”Modellerna skapas” i Bonniers månadstidning,
oktober 1943, beskriver hur MEA hanterade avskärmningen från Paris under krigsåren.

876 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, nr 729/45 program från 16 mars
1945, nr 184/46 program från 15 mars 1946.

877 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, program från 11 mars och 12 sep-
tember 1947, 12 mars 1948 innehåller Dior. Även nr 884/54, en folder från 1954 refererar
till Diors New Look.
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delar av dambeklädnaden – färdigsydda underkläder, överdragskläder, sport- och rid-
kläder – som tidigt blev föremål för masstillverkning. När sedan dammodet närmade
sig det manliga – skräddarsydda dräkter i enklare snitt och material – hade MEA ett
damskrädderi för ändamålet. De stora modehusen fanns representerade vid modevis-
ningar från 1920-talet till slutet av 1940-talet enligt programmen.

Men hur genomfördes denna övergång på marknadsföringsplanet? Vilka medel
användes och i vilken omfattning?

Den kvinnliga kunden och marknadsföringen av MEA-modet
Männen utgjorde från början MEA:s huvudsakliga kunder, men i samband med de
ändringar och utvidgningar av verksamheten som företaget gjorde kom även andra
grupper att bli föremål för deras affärsverksamhet och marknadsföring. Ett material
som ger en intressant inblick i hur MEA med hjälp av marknadsföring skapade en bild
av företaget och medvetet gav sig in på en marknad är hur man under 20- och 30-talen
skapade det s k MEA-modet och gav företaget en position som modehus i Stockholm.

För att studera detta har jag använt företagets klippböcker med annonser och ar-
tiklar från modevisningar. Ett annat material är de utskick av inbjudningar till mode-
skribenter på olika tidningar som företaget gjorde i samband med de stora vår- och
höstmodevisningarna. Ibland förekom också förhandsvisningar av kollektionerna för
enbart den inbjudna pressen.

Tabell 16 ger en översikt över det material som finns tillgängligt för bearbetning.
Det ger också en bild av hur olika reklammedel kunde tänkas samordnas om man utgår
ifrån att de visar den faktiska förekomsten, eller åtminstone att de kan representera
denna. Hur detta såg ut i mer genomarbetad form ges i den följande genomgången.

Tabell 16. Översikt över förekommande material som anknyter till dammodet, och var kopplat till vis-
ningar, både på MEA:s egna avdelningar eller på andra lokaler. Kommentar: typen av reklammedel
begränsas till tidningsannonser, trycksaker (broschyrer, kataloger, program eller annat som relateras
till visningen) samt brev eller inbjudningslistor i samband med visningar.

Typ av reklamÅr
Annons med

modean-
knytning

Annons för
modevisning

Program,
övrig tryck-

sak

Utskick,
inbjudan

1920–1929 1 2
1930–1934 22 4 9 7
1935–1939 14 9 1 12
1940–1944 13 1 1 10
1945–1949 7 9 5
1950–1959 1

Källa: FSF, MEA:s arkiv, MEA:s klippböcker för annonser, F 1:4, F 1:5; Kungliga bilioteket, MEA, oka-
talogiserat afförstryck.
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Ett visst mönster i annonseringen och de tillfällen när modevisningar ägde rum
kan urskiljas, förutsatt att det bevarade materialet belyser de reella förhållandena. Re-
dan på 1920-talet förekom det modevisningar på MEA, men om det endast rörde sig
om det fåtal som tabellen ger bilden av vet vi inte. Annonser från den tiden är ju inte
heller bevarade som den senare annonseringen, så det kan lika gärna vara brister i det
bevarade materialet. Annonser för modevisningar förekom däremot senare. Under
1930-talet annonserade man mer än senare, men med en typ av annonser som spelade
an på det s k MEA-modet. Det förekom också många tryck, både inbjudningar och
övrigt som handlade om modet under den tiden. Det är därför egendomligt att det var
färre annonser om visningarna eller med anknytning till modet under 1940-talet, trots
att det fortfarande fanns många inbjudningar från den tiden. Även övriga trycksaker
var mer sparsamt förekommande. Detta kan ha en förklaring i en ändrad marknadsfö-
ringsmetod.

I en intervju i tidskriften Dammodebranschen från 1945, sade Harald Rosenberg
att man inte använde annonser eftersom det gick att nå den önskade publiken med in-
bjudningskort. Detta borde innebära att nedgången i annonseringen berott på en annan
mer exklusiv marknadsföringsstrategi på 1940-talet än under det föregående årtiondet.
Annonsering med anknytning till MEA-modet försvinner i stort sett nästan helt först
under femtiotalet, men det var annonserna för själva modevisningen Rosenberg syfta-
de på.

MEA-modet i annonserna

Trots att Rosenberg inte längre såg annonsen som nödvändig hade den använts under
1930-talet för att meddela om modevisningar. Referat till modevisningarna eller refe-
rat till modeaspekten förekom då ofta i annonseringen.

I annonser från slutet av 1920-talet nämns inte modet på samma sätt som några år
in på 30-talet. Man talade om damkonfektion, kvalitet och om det var andra märken än
det egna som fördes fram. Varorna nämns som ”omtalade”, ”ständigt efterfrågade” och
en skidkostym beskrivs som idealisk, en korsett som modern, med egenskaper som
hållbarhet och elegans. Det mesta beskrivs som prisvärda kvalitetsvaror.
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I en annons från 1931 (bild 14) påtalas en vårmodeutställning som ägde rum under den
7–16 april. I denna skrevs att ”[i]dag äro vårsäsongens mest intressanta vårnyheter från
Paris och Wien sammanförda till en utställning hos MEA.” Annonsen betonade även
det exklusiva i varuutbudet: ”En stor del av föremålen föreligga dock endast i några få
exemplar, avsedda för damer som sätta värde på att ensamma få följa någon mera ex-
klusiv smakriktning,” eller genom att påpeka sin ensamrätt som försäljare av vissa va-
ror: ”MEA Endast kvalitetsvaror. Ensam försäljare för modehuset E. Braun & Co
Wien.”878 Man använde samma illustration som fanns i annonsen som del i fönster-
skyltningen för modevisningen.879

En annan variant som förekom i reklamtexterna var att citera tidningarnas recen-
sioner. Redan i en mindre broschyr från tjugotalet användes detta men det var även
vanligt i senare annonser. I en annons från samma tillfälle som ovan användes följande
citat ur Stockholms Dagblad: ”…ett mångsidigt intryck av modet i Paris och Wien.
Man har samlat det bästa av det absolut nyanlända från kontinenten, placerat det, med
artistiskt raffinemang, i en del montrer i beställningsavdelningen 1 tr. Dit kunna nu
MEA:s kunder gå för att se. Och för att njuta!”880

En tredje annons beskrev de varor som fanns att beskåda på visningen men tog
även med priset. Detsamma gäller en fjärde annons där man uppmanade till att
”Beakta vårmodets detaljer!”. Annonstexten påpekade att man inte bara finner de stora

                                             
878 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt K, annons nr 28.
879 FSF, MEA:s arkiv, fotografier på skyltfönster.
880 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt K, annons nr 29.

Bild 14 (vänster). MEA-annons för vårmodeutställning
1931. Annonsen samsordnades med en fönsterskyltning
där samma motiv användes som plakat. Bild 15 (nedan).
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nyheterna utan även smånyheter, som väskor, handskar, paraplyer vilka beskrivs och
anges med prisuppgift.881 Att man använde prisuppgifterna tolkar jag som att man även
vände sig till en bredare köpkrets än den snäva krets som den s k haute couturen var
aktuell för. Här finns den typ av öppning som beskrevs ovan i samband med utveck-
lingen på den engelska kläd- och modescenen med att det växte fram en slags ”whole
sale couture” som var mer anpassad till modemedvetna men ej så köpstarka kvinnor.

Denna koppling förstärks av att annonserna gällde de utställningar som hölls i det
Franska Damskrädderiet och senare Lilla Ateljen, där man påbörjat en tillverkning
efter modeller av enklare slag till lägre pris.

Den 12 september 1934 höll man en stor mannekänguppvisning i Grand Hotels
vinterträdgård Royal och det verkar vara den första i en serie av återkommande vis-
ningar på Grand. De mindre visningarna på MEA:s damavdelningar hölls fortsätt-
ningsvis även de. Uppvisningen annonserades den 30 augusti med en beskrivning av
modet som ”exklusivt, elegant, stockholmskt avtonat – men på samma gång praktiskt
och ekonomiskt”.882 Efter denna annons följde ett antal annonser som refererar till den
succé som modevisningen beskrevs som av pressen.

Året därpå följer annonseringen för vårmodevisning på Royal samma mönster,
med referat till höstens succé. En annons meddelade att det var slutsålt, så man kan
förmoda att annonseringen var allmän. Efter visningen följde att antal annonser där
man genom citat gav exempel från de referat som modeskribenterna gav. Man stoltse-
rade även med att man varit en dag före den modetidningen Vogue med att presentera
vårens parismode. Det är även nu som slogan ”MEA-modet är på modet” föds och
kom att användas i alla sammanhang några år framöver. I andra annonser finns direkta
uppmaningar att se modellerna på plats i butiken eller dess skyltfönster.883

Det följande året, 1936 finns annons för köp av biljetter till vårens visning, den
16 mars, samt en annons för höstens visning i september.884 Liknande annonser finns
även för 1938 års vår och höstvisningar, men från 1939 finns börjar man annonsera
med hänvisning till modefaktorn, t ex vad som är lockande i MEA:s nya vårmode, el-
ler som i en serie annonser från 1949 där man talar om att ”Det nya modet går i MEA
stil”.885 Efter detta förekommer inga annonser om modevisningar och det verkar alltså
som man började använda andra kanaler.

                                             
881 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt K, annons nr 30, 31.
882 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbokför annonser märkt K, annons nr 77, 78.
883 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt K, annonser 107, 108, 111, 114.
884 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt K, annonser 153, 172.
885 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt K, annonser i Svenska Dagbla-

det, 1938.03.21, Stockholmstidningen, 1938.03.27, 1938.09.07, Svenska Dagbla-
det 1940.03.15/17/19, 1940.04.02/05/09/12/16, 1940.05.19.
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Modevisningens roll i marknadsföringen

Annonserna började spela mindre roll för marknadsföringen av modet och istället ver-
kade själva modevisningen och hur den beskrevs av den samtida modepressen vara det
reklammedium som skulle användas. Rosenberg menade t ex att modevisningen var
det effektivaste sättet att sprida information om det aktuella modet och att det var vik-
tigt hur denna lades upp.886 Rosenberg var ju chefdekoratör på MEA innan han tog
över direktörsposten efter Lindström, och hade därmed sina rötter i reklamvärlden. Att
han såg på modevisningen med reklammannens ögon istället för modeskaparens ver-
kar därmed troligt.

Modevisningen skulle föregås av en pressvisning dagen innan själva visningen,
för att recensionerna skulle kunna läsas på uppvisningsdagen, och dessa recensioner
och försäljningen av modellerna bildade tillsammans betyget om visningen lyckats. De
inbjudna var de egna kunderna, menade Rosenberg vilket betydde att man använde
registren. Det var absolut nödvändigt att få endast den önskvärda publiken –
”sömmerskor och modelltjuvar äro bannlysta”.887 I MEA:s arkiv finns flera inbjud-
ningslistor för modeskribenter bevarade och även brevcirkulär med inbjudningskort.
Dessa ger en intressant inblick i denna medvetna taktik och marknadsföringspraktik.

Rosenbergs beskrivning sammanfaller med den taktik som MEA tillämpade. Hur
tidigt detta gjordes är svårt att säga. Genom cirkulär och sändningslistor för inbjud-
ningar som finns bevarade i arkivet har det gått att följa denna typ av marknadsföring
mellan åren 1925 och 1947, men då användes även annonseringen under större delen
av perioden.

Det finns cirkulär med inbjudningar till förhandsvisningar av modenyheter för
pressen innan den officiella mannekänguppvisningen från 1925. De tidningar som
nämndes i dessa var Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Stockholms Tidningen, Stock-

holms Dagblad, Saisongen, Våra Nöjen och Scenen, där modereferenterna inbjöds.
Under de närmast kommande åren skulle även andra dagstidningar, Dagens Nyheter,
Nya Dagligt Allehanda innefattas i listan över inbjudningar, samt tidskrifter och
veckopress som Bonniers veckotidning, Bonniers månadstidning, Veckojournalen, Ord

och bild, Idun m fl.888

Inbjudningarna från 1925 till 1933 verkar främst gälla modevisningar hos MEA,
i det Franska Damskrädderiet eller i det som 1933 kom att heta Lilla Ateljen. De flesta
av dessa cirkulär gäller inbjudningar till damskrädderiets kunder, medan senare cirk-
kulär var riktade till modeskribenterna på olika tidningsredaktioner. Från 1935 och
framåt blir detta den vanligaste typen av cirkulär. De finns representerade ända fram

                                             
886 Chris, ”Hur ordnar man en mannekänguppvisning”, Dammodebranschen 1945:2, s 43.
887 Ibid, s 44.
888 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulär daterat den 26 augusti 1925 och följande år.
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till och med 1947. Om den övriga publiken informerades på annat sätt än genom an-
nonser eller postade inbjudningar är svårt att säga. Det kan också vara så att modevis-
ningen i sig och vad som skrevs om den i pressen räckte som marknadsföring på det
sätt som Rosenberg menade. I så fall hamnade fokus på inbjudningslistorna. Dessa är
av olika slag och innehåller mer eller mindre information. Vissa brev verkar var mer
personliga, som t ex de till Fru Björkman på Ord och bild eller framförallt Fru Göta
Trädgårdh, där man särskilt noterat i en lisa att ”modeskribenten hos Bonniers inbju-
des alltid särskilt under privatadress”.889 I de flesta fall är det bevarade cirkuläret en
kladd som innehåller listan och texten som användes för de utskickade originalen, i
andra verkar det var en kopia av originalet.

I några fall kan det röra sig om inbjudan till den allmänna visningen också, men i
de flesta fall rör det sig om pressvisningarna. En intressant handling som bevarats är
ett brev från Svenska hem daterat den 6 september 1944 där man anhöll om att få in-
bjudningskort till visningen, ”så att vi bli i tillfälle att omnämna dessa i vår tid-
skrift”.890 Även ICA-kuriren sällade sig till de tiggandes skara och vid två tillfällen 17
augusti och 9 september 1946 önskade man få inbjudningar. Tidningen motiverade
detta med att man hade en stor läsekrets och man såg det angeläget att denna fick
komma i kontakt med modenyheterna.891

Dessa brev antyder att man såg det som angeläget även från skribenternas håll att
få medverka vid MEA:s modevisningar. Efter 1947 finns inga fler uppgifter om dessa
inbjudningar till pressen, men ett rikt klippboksmaterial från de tidskrifter vars skri-
benter medverkat finns bevarat. Dessa finns från 1935 fram till och med 1950 och här
omtalas MEA-modet i positiva recensioner där nyheter och detaljer lyftes fram.892

Av detta skulle man kunna sluta sig till att den tänkta strategin att värva mode-
pressen för sina syften fungerade bättre än om man gick till allmänheten. De referenser
till modet som användes i den övriga annonseringen använde den PR som skapades
genom MEA-modet som dragkraft för den övriga konfektions- och beställningsförsälj-
ningen.

Herrmodet hos MEA
Spåren av ett herrmode på samma tydliga sätt som för kvinnorna är svårt att upptäcka,
men detta beror till stor del på att man måste söka andra uttryck för det. Männens
klädkoder och modet hade andra kanaler och i centrum för detta står herrskrädderiet
och dess kontakter med Paris och London.

                                             
889 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, sändningslistor för inbjudningar.
890 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, brev daterat 6 september, 1944.
891 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, brev daterade 17 augusti och 9 september, 1946.
892 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippböcker märkta DAM.
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MEA hade redan från början varit männens butik och därför blir det självklart
svårt att se någon förändring i marknadsföringen. Dock kan man finna kommentarer i
cirkulärbrev som antyder att det ändå ägde rum en mer uttalad svängning mot större
medvetenhet om mode och stil under senare delen av 1920-talet och det tidiga 1930-
talet.

I ett cirkulär från mars 1925 påtalades att man utökat verkstadsytan i herrskräd-
deriet och därmed kunnat öka tillverkningen. Detsamma meddelades om herrkonfek-
tionsavdelningen, där man även börjat med tillverkning av gosskläder.893 Man pekade
något år senare på en ökad efterfrågan som orsak till denna vidgning.894 I ett cirkulär
pekade MEA på att man genom sina inköpsförbindelser med herrmodets huvudcentra,
London och Paris, tidigt kunde förse sig med de senaste modellerna och mönstren och
därför kunde lansera säsongsnyheter samtidigt som kontinenten.895

I den tidigare genomgången av direktreklamen visade det sig vara vanligt att det
följde med en broschyr eller annat reklamtryck. I en sådan från 1927 visas fem förslag
på uppsättningar av kläder, ett sätt att presentera plaggen som inte var helt ovanligt i
MEA:s reklam.896 Genom sådana tablåer visades kombinationer av kläder upp som var
givna utifrån rådande klädkoder. Det började ändå förekomma argument som syftade
till andra inställningar till detta, och det är intressant att se i MEA:s reklam, hur spår av
ett nytt tänkande kring det manliga klädmodet dyker upp.

I en röd broschyr med namnet Herrmoder, hösten och vintern 1927–1928, kan
man läsa om de kommande nyheterna bland tyger och förändringar inom herrmodet,
men här kommenterades också hur industrialismen och standardiseringen visserligen
skapat en större tillgänglighet och nytta med plaggen, men också medfört en större
enformighet.897 Broschyren var utarbetad av något som hette Minister i London och
visade i övrigt tecknade bilder på män i olika poser och situationer, klädda för såväl
fest som elegant vardag. Det är medvetna och eleganta män, med ett typiska drag av
gentleman. I en annan broschyr från 1930 förekommer just en betoning på denna med-
vetenhet. I texten stod att modet visserligen spelade en stor roll även för herrar, men
det var inte det enda avgörande: ”En herre är välklädd, när hans kostym ger intrycket
av stil, smak, vederhäftighet och – ett modernt snitt”.898

                                             
893 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, brev daterade mars respektive 15 februari 1925.
894 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, brev daterat mars 1927.
895 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, brev daterat mars 1925.
896 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, brev daterat mars 1927.
897 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyr Herrmoder, hösten och

vintern 1929–1928, Stockholm: Esselte 1927.
898 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyr, tryckt Stockholm: Esselte

1930.
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I ett cirkulär den 18 september 1931 till skrädderikunderna meddelades att hös-
tens och vinterns tyger anlänt. Man påpekade att de engelska leverantörerna hade en
riklig kollektion ”ämnad att tillfredsställa olika smakriktningar”. P g a av den begrän-
sade kvantiteten av varje tyg skulle det bara räcka till ett fåtal kostymer av varje, så det
gällde att snabbt göra sin beställning. Det stod också att herrmodet 1931–1932 visade
starkt konservativa drag, med måttliga förändringar, ”men iögonenfallande för att varje
man med sinne för linjer och proportioner”.899

Herrskrädderiet skickade på detta sätt kontinuerligt ut meddelande till sina kun-
der och till aktieägarna, och meddelande om inkomna nyheter.900 Man spelade ofta an
på att man kunde tillgodose såväl den konservativa som den moderna smaken. Man
lyfte också fram skrädderiets klass, att det var ett av de förnämsta i Norden och att
dess hantverk stod för kvalitet.901 Det hade dessutom ”förmånen att kunna räkna en
utomordentligt kultiverad kundkrets”.902 I ett antal tryck förekom slagordet ”Ögon som
fånga. Händer som forma” lyfte man fram fördelarna med skrädderiet. I en av dessa
broschyrer med detta slagord visade man bilder på de kunder som man menade hade
danat MEA:s första klass herrskrädderi, med sina ”omutliga krav på stil och kvalitet”.
De utgjordes av kungligheter, militärofficerare och ämbetsmän. Man visade även bil-
der på de som skulle danas, den yngre generationen, och som vi strax kommer till.
Man underströk även att man hade kompetens nog bland sina tillskärare, vilka stod i
”regelbunden kontakt med herrmodets centra” att tillgodose olika smaker och stilkrav,
såväl en ”konservativ londonstil som en frisk ungdomlig parisstil”.903 Det verkar av
dessa budskap inte varit någon specifik stil som MEA försökte rikta sig till, utan man
strävade snarare efter att fånga flera olika grupper och stilar.

Konfektionen fick under perioden allt större betydelse och som framgick av bro-
schyren om herrmodet 1927 fanns det en reaktion på den ensidighet som fabrikationen
av kläder hade lett till. Herrskrädderiet innebar åtminstone en större grad av individu-
alitet och att försöka lyfta fram denna verksamhet innebar ett motdrag mot konfektio-
nen. MEA förde även fram ett annat motdrag. Under slagordet ”Hävda er individuali-
tet” förde man fram det man kallade individuell konfektion. Rent praktiskt innebar den
individuella konfektionen att kunden beställde en kostym i ett bestämt tyg med sina
individuella mått. Tillverkningen skedde hos MEA. I flera cirkulärbrev, med bifogade
reklamtryck, i annonser och med uppmaningen att studera skyltfönstren, fördes denna

                                             
899 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, brev daterat 18 september 1931.
900 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, F 1:5 olika cirkulärbrev 1927–1937.
901 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulärbrev från september och 18 oktober 1934.
902 FSF. MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulärbrev daterat 3 april 1934.
903 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, Broschyr nr 816/35, Ögon som

fånga. Händer som forma, Stockholm: Esselte 1935.
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kampanj några år under första halvan av 1930-talet.904 I breven förtydligades innebör-
den: ”Söker Ni inom konfektionens kostnadsram ernå personlighet i Eder kostym, då
rekommenderar MEA sin INDIVIDUELLA KONFEKTION på avdelningen för mått-
beställda kläder”905. De manliga kunderna uppmanades att inte dölja sin personlighet:
”gå ej i flock genom att köpa det ’som är billigast’ – standardiserade kläder”.906

Trots detta drag med uppmaning om individualitet var de manualer som broschy-
rerna visade upp i bilderna ganska strikta och i en broschyr från 1937 presenterade
man hela 72 punkter med ekiperingsråd hämtade ur en av Englands ledande herrmo-
detidskrifter, Style for Men. MEA sades där ”företräda den sobra korrekta stilen, vilken
män med god smak och med sinne för kläder förstå att värdera. Därför är MEA:s första
klass herrskrädderi ett bland de normgivande i Skandinavien – vad vi sy, sy vi kor-
rekt”.907 I detalj beskrevs vilka färger, plagg och accessoarer som kunde användas till-
sammans. Man presenterade vad en fullständig garderob borde innehålla908, samt de-
taljer som att inte bära svarta skor till flanellkostym eller undvika att bära hård hatt till
bruna skor.909

I en serie reklamtryck från 1939 visades genom tecknade bilder en ”gentleman ”
i olika situationer. I broschyren för sommarkläder fanns en uppmaning till den manlige
kunden: ”Var inte rädd för färg!”. Färgerna gav större möjlighet till individuellt färg-
val menade man.910 Weekendkläderna gav tillfällen ”att tillfredsställa långt gående in-
dividuella önskemål i tyg, snitt och färgkombinationer.”911 Hösten 1939 pekade man på
den engelska stilen som ”med den lediga elegans, som skänker en sådan känsla av triv-
sel, har blivit MEA-skrädderiets specialitet”. Man pekade även på att kundkretsens
smak var viktig och att MEA hade resurser att tillgodose denna smak.912 I samtliga

                                             
904 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4 och F 1:5, cirkulärbrev daterade 22 september 1933, april 1934, 5

oktober 1934.
905 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4 och F 1:5, cirkulärbrev daterade 22 september 1933.
906 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4 och F 1:5, cirkulärbrev daterade april 1934.
907 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, MEA-klipp ur ”Style for men”.
908 Ibid. Garderoben som angavs bestod av 1 frackkostym, 1 ev 2 smokingkostymer, 1 jaquet-

tekostym, 2 kulörta kavajkostymer, 1 mörk kavajkostym, 1 sportkostym, 1 paletå, 1 ulster, 1
raglanrock.

909 Ibid, s 14f.
910 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyr nr 955/39, En gentleman i

staden.
911 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyr nr 957/39, En gentleman

på weekend.
912 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyr nr 2366/39, En gentleman

hösten 1939.
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broschyrer visades olika miljöer, som en bar, båtbrygga913 eller golfbana, där männen
poserade, rökande och diskuterande i olika kläder.

I både herrskrädderiets och konfektionsavdelningens reklam kan man således
utläsa vad som kom att räknas till herrmodets viktigaste delar. Dels handlade det om
kvalitet och stil, oavsett om det var den konservativa eller moderna stilen. Dels hand-
lade det om att vara personlig, individuell. Skrädderiet hade alltid kunna erbjuda detta,
men genom konfektionens ökade betydelse hotades nu denna möjlighet. Genom att
föra fram det man kallade individuell konfektion löstes detta på ett sätt som inte blev
alltför dyrt för kunden.

Efterkrigstiden innebar i stort sett en fortsättning på den tidigare stilen, med det
undantaget att stilen blev mer ledig, med udda kavajer, tröjor och byxor.

Barnens och ungdomens MEA

Barn förekom i MEA:s marknadsföring på olika sätt. I kataloger från 1920-talet finns
t ex barnkläder och leksaker, men barnen har ingen framträdande position. Som kon-
sumenter hade barnen vid 1900-talets början inte fått någon självständig position på
marknaden. Deras behov kan sägas ha formulerats och tillfredsställts genom de vuxnas
ögon.914

I en katalog från 1923 finns det i stort sett enbart kläder av samma slag som för
de vuxna till barnen. 1925 hade MEA tillverkning av kläder till pojkar i anslutning till
herrkonfektionsavdelningen. I ett brev från 1925 meddelas att man hade gjort en lo-
kalutvidgning på herrkonfektionsavdelningen och att man nu hade tillverkning av gos-
skläder till låga priser.915 Detta pekar snarast på en nära koppling mellan de vuxna kon-
sumententerna och barnets konsumtion. En viss indikation på barnens egna behov kan
man se 1929 då man öppnade en leksaksavdelning på MEA.916 Även om leksaker hade
funnits med tidigare var det först med en leksaksavdelning som företaget markerade att
man ville satsa på barnen som en enskild grupp. En julkatalog från 1930 visar trots
detta ett begränsad sortiment vad gäller artiklar för barn. Vad gäller leksakerna så
framgick det ovan att dessa minskade i annonseringen ganska omgående under 1930-
talet (se tabell 9).

                                             
913 Kungliga biblioteket, okatalogiserat affärstryck, MEA, broschyr nr 956/39, En gentleman

på semester.
914 Se t ex Helene Brembeck, ”Det konsumerande barnet träder fram”, i Helene Brembeck

(red), Det konsumerande barnet, Göteborg 2001.
915 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, Brev daterat den 15 febr 1925. Adresserat till med. kandidaten

herr B Nilsson i Uppsala.
916 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippböcker för annonser, bok märkt M Annons som talar om att

MEA öppnar leksaksavdelning fanns i Dagens Nyheter, 1929.11.14.
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Hos MEA verkade det åtminstone finnas en grupp bland de yngre som tidigt varit
mer självständiga som konsumenter betraktade, de gymnasiestuderande. I reklamut-
skick från början av 1930-talet riktade sig MEA till gymnasiestudenter som inför sin
examen informerades att de kunde köpa de kläder som behövs på MEA. Som
adressunderlag för dessa utskick fanns matriklar från läroverken.917

Från den 23 april 1932 finns ett cirkulär riktat till studenter inför studentexamen.
I detta kan man läsa att ”[s]tudentexamen kräver oftast, nu som förr, en utökning av
studentkandidatens utrustning. Han behöver då främst en smoking- eller frackkostym”.
Den 27 april 1932 finns ett liknande brev till de kvinnliga studenterna. Utgångspunk-
ten är den manliga kunden som bildar en referens i texten: ”Studentexamen kräver of-
tast, nu som förr, för den manliga studentkandidaten en utökning av ’garderoben’. Så
torde väl ock fallet vara för den kvinnliga”.918 Mannens klädbehov bildade på detta sätt
även en norm för den kvinnliga studentens.

I båda cirkulären gavs prisuppgifter på olika plagg och tillbehör. I det första bre-
vet påpekas att konfektionstillverkningen gjort att man kan få ”till relativt billigt pris
en dylik fullgod kostym för en yngre herre.” Priset var 145 kr för en måttbeställd kos-
tym. En rock hade priset 85 kr, och den obligatoriska studentmössan kostade 4.50. Pri-
sexemplen för en klänning var 55 kr och en kappa kostade 125 kr. Det förekom också
en återkommande annonsering i dagstidningarna under främst april månad för just stu-
dentmössa och examenskläder. Den var mest frekvent under 1930-talet. Efter kriget
finns endast något sporadiskt tillfälle med sådan annonsering.

En annan typ av riktad försäljning till ungdom var riktad till de unga män som
efter examen skulle göra sin värnplikt. 425 stycken blivande rekryter kunde i cirkulär
under våren 1931 och 1932 läsa följande erbjudande:

Därest Ni efter avlagd studentexamen skall fullgöra Eder värnplikt, taga vi oss
friheten fästa uppmärksamheten på att MEA:s FÖRSTA KLASS BESTÄLL-
NINGSSKRÄDDERI är Sveriges största såväl uniforms som civilskrädderi.
Med hänsyn till dess mångåriga och vittomfattande verksamhet kan Ni därför
med fullt förtroende överlämna åt MEA att för Er räkning tillverka en välsittande
och reglementsenlig uniform.919

Prisexempel gavs för uniformer där en vapenrock och byxa m/ä kostade från 260 kr,
en kappa 225 kr. Breven slutade med uppmaningarna att man inte skulle underlåta att
besöka MEA och dess herrskrädderi om man ville ha en välsittande uniform.

                                             
917 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, MEA 1925–1939, brev, reklam, cirkulär, cirkulär från april 1931

där det står ”utsänt enligt Läroverksmatrikel”.
918 FSF, MEA:s arkiv, F 1:5, cirkulär daterade den 23 april 1932 respektive den 27 april 1932.
919 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, cirkulär från april 1931 och 12 maj 1932, samt F 1:5, cirkulär

från 11 maj 1932.
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På MEA kom barn och ungdom att få egna avdelningar för ekipering 1935, vilket
föregicks av en tydlig marknadsföring. Dessa planer antyds i en marknadsundersök-
ning i form av en enkät från november 1932. I brevet som följde med enkäten stod att
MEA, inför en planerad utvidgning av sin avdelning för ”goss- och ynglingakonfek-
tion”, ville få denna ”i så god anslutning som möjligt till dessa kunders smak”, valt att
genomföra en marknadsundersökning. Man motiverade redan inledningsvis att denna
metod var till för att företag på rätt sätt skulle kunna tjäna sina kunder, och därför
måste känna deras smak och önskningar, men även mer allmänna intressen ”som be-
själa vår ungdom”.920 Detta uttalande kan lätt föras till det vi tidigare läst om mark-
nadsundersökningarnas syften, och att det här låg nära en konsumentorienterad håll-
ning.

Undersökningen kan utifrån noteringen på cirkuläret antas ha skickats till föräld-
rar till läroverksungdom. Utskicket verkar ha skett i två former, med två olika med-
följande cirkulär. Det finns nämligen två olika cirkulär i arkivet: det ena har påskriften
”enligt läroverkskatalog” och det andra påskriften ”enligt läroverksförteckning”. Skill-
naden mellan de båda verkar vara att den första gällde aktieägarna och deras barn. En-
ligt brevslutet på det ena cirkuläret står att man vänt sig till ”Eder såsom aktieägare”,
medan den andra inte har detta noterat i slutet och tydligen har haft en annan urvals-
grund. Katalogen kan ha varit MEA:s egen över aktieägarna, medan förteckningen
verkar vara mer allmän. Överst på cirkuläret till aktieägarna står ”600 st. till föräldrar
enligt läroverkskatalog” och det är lika många på det andra cirkuläret. Detta skulle
innebära att enkäten kan ha skickats till 1 200 hushåll med läroverksungdomar, vilket
måste anses vara en ganska omfattande undersökning. Det finns inget som tyder på att
man kontrollerat för någon bakgrundsvariabel, t ex inkomst, boende eller liknande, om
det inte varit så att man använt uppgifter man själva haft om de kunder som fått bre-
ven.

I undersökningen ställdes frågor som rörde vilken typ av klädsel man föredrog
under vinter och sommar. Svarsalternativen förekom både med givna alternativ och
som öppna frågor. T ex frågades vilken dräkt som föredrogs vinter- eller sommartid,
vilket särskilt ytterplagg som användes vintertid. I den sista frågan fanns, förutom al-
ternativen trenchcoat, ulster och kavaj, det något besynnerliga alternativet ”inget alls”.
Förmodligen användes även kläder som tjockare tröjor som ytterplagg.

Frågor om skjortor och halsdukar rörde t ex färg, modell, om man föredrog
mönstrat eller enfärgat, fast eller lös krage på skjortor. Frågor om skornas färg och typ
relaterades till årstiderna. Utöver dessa frågor förekom frågor om vilka intressen ut-
över studierna som de tillfrågade ägnade sig mest åt, samt vilka tidningar och tidskrif-

                                             
920 FSF, MEA:s arkiv, F 1:4, två cirkulär daterade november 1932.
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ter utom dagstidningar som de helst läste. Dessa sista frågor försökte troligen fånga in
det som kallades de allmänna intressena.

Slutligen ställdes en fråga som rörde helt andra saker, men som väcker en del
undran: ”Om det i Er skola funnes en donation på 5 000 kr, som skulle användas för att
genom någon anordning bereda pojkarna nöje och omväxling, vilken användning
skulle ni då rösta för?”. Detta tyder närmast på att enkäten var ämnad för pojkar. Sär-
skilt i den sista frågan framgår att man prioriterade (kanske då som nu) pojkars aktivi-
tet på att annat sätt än flickors. Redan i brevet som följde med enkäten omtalades en-
bart goss- och ynglingakonfektionen. Flickorna kom dock att ingå i den avdelning som
öppnades 1935, så här kan företaget valt att vidga sin marknadsföring. Å andra sidan
kan det ha funnits en enkät riktad till flickor men som av någon anledning inte beva-
rats, men med tanke på brevets formulering verkar det troligare att det fanns en ensi-
dighet här. Vad detta kan ha berott på är svårt att veta, men en trolig anledning kan ha
att göra med attitydförändringar, och en ökad medvetenhet om andra gruppers behov
som möjliga konsumenter.

I en annons i Svenska Dagbladet från den 25 augusti 1935 stod att den nya ”goss-
och backfischekiperingen” skulle öppna den 15 september.921 Man genomförde även
fönsterskyltningar i samband med detta, som det framgick i kapitel 9. Dessa initiala
annonser tunnas ut de följande åren vilket tydligt kan ses i redogörelserna för annonse-
ringen (bilagan) och skyltningen. Enligt huvudböckerna fanns gossavdelningen med
separat konto mellan åren 1935 och 1942, medan flickavdelningen fördes över till
damavdelningens konto redan 1939. Annonseringen för pojkkläder var också större än
för flickkläder efter 1935.922 Inledningsvis ökade försäljningen på dessa båda avdel-
ningar, från knappt 16 000 till dryga 38 000 kr på gossavdelningen från 1935 till 1936,
och från 8 900 till dryga 19 000 kr för flickavdelningen. Innan flickavdelningen gick
upp i damavdelningen 1939, låg försäljningen så lågt som 1 757 kr. Gossavdelningen
slutade sitt försäljningskonto 1942 på 7 200 kr.923 Det ligger nära till hands att dra slut-
satsen att satsningen på barnen inte föll så väl ut, men världskriget påverkad ju en stor
del av förhållandena.

Det är ändå intressant att man drar igång denna avdelning med så tydliga marke-
ringar av målgruppen. Även om de separata avdelningar försvann fortsatte MEA att
sälja kläder till barn och ungdom, men med mindre omfattning på annonseringen. Be-
nämningen på flickorna som backfisch är intressant. I Nordisk familjebok 1924 be-

                                             
921 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt P samt K, annons i Svenska Dagbla-

det från den 25 augusti 1935.
922 Se bilagan tabell 22.
923 FSF, MEA:s arkiv, G 2:49–56, huvudböcker 1935–1942.
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skrivs backfischen som en ”halvvuxen ung flicka som vill bli betraktad som stor”924,
medan senare beskrivningar av ordet antyder att det rör sig om flickor i de yngre eller
mellersta tonåren, men inget nämns längre om en strävan att bli stor, även om hon be-
skrivs som omogen.925

Tonåringen som företeelse i MEA:s annonsering dyker dock inte upp förrän
mitten på femtiotalet, med en fortsatt skillnad mellan pojkar och flickor. Några annon-
ser för skinnjackor från 1957, riktades till både pojkar och flickor. Flickornas skinn-
jacka beskrevs i en annons som en jacka för tonåringen: ”Tonåringens jacka i ny mo-
dell som kommer att göra henne [min kursiv.] överlycklig, 14–1 6–18 år” stod det i
annonsen.926 I samma annons visades även en ”flickjacka” med skärp vilket ytterliga
understryker tonåringen som separerad från de yngre flickorna. Åldersintervallet som
anges motsvarar i viss mån den för definitionen av backfischen, men det går ändå inte
att säga att tonåringen dyker upp redan år 1935. Snarare är det backfischen som ligger
till grund för den tonåring som finns i MEA:s annonser från 1950-talet. Det blir tydli-
gare om man ser hur pojkjackan annonserades. Den jacka för pojkar som fanns i an-
nonsen kallades enbart för pojkjacka och fördes för åldrarna 8 till 18 år. Här saknades
den mer precisa indelningen av åldern 14–18 år som betecknade tonåringen och som
gjordes för flickorna. Istället användes det åldersintervall som i övrigt dominerade an-
nonseringen för barn och ungdomar, nämligen 8–18 år. Det intressanta med annonsen
här ovan är att den återkommer i ett senare sammanhang med samma varor, men där
har texten ändrats så att benämningen tonåring behållits utan åldersindelningen. I yt-
terligare en senare annons av samma slag sägs det att jackan finns både ”för tonåringen
och lillflickan, 8–18 år”. Man skiljer inte längre på jackan för den äldre och yngre
flickan, även om benämningen tonåring fanns kvar. Detta säger helt klart mer om
MEA:s förhållande till dessa begrepp än om dessa begrepp i sig. Att man använde or-
det tonåring behöver inte betyda att man höll sig med en bestämd uppfattning kring
detta femtiotalsfenomen som ett marknadssegment, utan snarare att man försökte sälja
varor på ett sätt man gjort redan tidigare.

Avslutande diskussion

Under 1920-talet blev MEA alltmer orienterat mot den kvinnliga delen av kundkret-
sen, för att under 1930-talet på allvar etablera sig på den stockholmska modescenen.
Jag förde fram en tes att detta inte bara var resultatet av ett strategiskt beslut, utan ock-

                                             
924 Nordisk Familjebok, 1924.
925 Se t ex Nationalencyklopedin, 1990, Bonniers Lexikon, 1999, Bra Böckers Lexikon, 2000.
926 FSF, MEA:s arkiv, L 2, klippbok för annonser märkt JUL, 1957, 3 december, Svenska

Dagbladet 1957-12-03.
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så följde med utvecklingen av modet och produktionen och distributionen av kläder för
kvinnor. Från det sena 1800-talet hade modet utvecklats mot en större enkelhet, men
också distributionen hade genomgått stora förändringar. Inte bara möjligheten att ko-
piera modellerna hade ökat med förenklingen. Modehusen började nu distribuera sina
kläder via återförsäljare inom konfektion eller modeateljéer i varuhusen där plaggen
kunde sys efter modeller.

Det fanns klara kopplingar mellan den europeiska beklädnads- och modemark-
nadens utveckling och MEA:s sätt att agera inom sitt område. MEA hade tidigt salu-
fört både de s k reformunderkläderna till kvinnor, andra enkla plagg som kunde sys
utan beställning eller måttagning som linnen, blusar och underkläder. Även kläder för
sport, bilturer och ridning fanns tidigt för kvinnor. Däremot fanns inga tecken på de
mer komplicerade kreationer som var dåtidens mode för kvinnor. Under tjugotalet
syntes däremot flera av det nya modets enklare dräkter i kataloger och broschyrer.
Modevisningar av det kontinentala modet började också förekomma. Under trettiotalet
skedde det stora genombrottet och herr- och damkläder började annonserades i ungefär
samma utsträckning. Under efterkrigstiden blev det större del annonser för damkläder
än herrkläder.

Marknadsföringen av modet skedde med stor medvetenhet genom inbjudningar
av kända modeskribenter, man använde rikligt med reklam i form av annonser och
kataloger eller broschyrer. Under fyrtiotalet minskade denna form av reklam för mo-
devisningar i annonseringen, men det förekom fortfarande inbjudningar och program
som visar att verksamheten fortsatte även efter kriget. Troligen var etableringen så
pass klar att ingen yttre marknadsföring behövdes.

Samtidigt med den kvinnliga modemarknaden fortsatte männens kläder att säljas
via herrskrädderiet och måttkonfektionen. Det förekom en del tidiga antydningar om
moderiktigheten i reklam för männens kläder, men under trettiotalet gjordes ingen
skillnad i begreppet MEA-modet mellan kvinnor, män eller barn. En viktig aspekt på
det manliga modet var att det blev vanligare med argument som anspelade på egen-
skaper som stil och individualitet.

Barnen blev föremål för särskilda marknadsföringsåtgärder. I direktreklamens
form riktade man sig till äldre ungdom som studenter och unga kadettrekryter. En
marknadsundersökning från 1932 tydde på att man mer specifikt undersökte åtminsto-
ne pojkarnas intressen, innan man öppnade en speciell avdelning. För pojkarna hade en
avdelning funnits sedan tidigare som underavdelning till herrekiperingen, men nu lyf-
tes den ut och tillsammans med flickavdelningen bildades en egen avdelning för barn
och ungdom. Marknadsföringen av ”goss- och backfischekiperingen” som barn och
ungdomsavdelningen kom att kallas var som mest intensiv innan avdelningarna öpp-
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nade 1935, men trappades sedan ned. I annonseringen försvann t ex annonser för lek-
saker ganska snart. Barn och ungdomskläder förekom nästan inte alls efter 1938.

När det gäller kopplingarna till textmaterialets normer är det svårt att urskilja
punkter där detta kan göras explicit. Detta dels för att de normer kring manligt och
kvinnligt som förekom var på en allmän nivå och MEA utgör ett mer specifikt fall.
Visserligen påtalades att det fanns större möjligheter att spela an på känslan när det
gällde kvinnor, men annonsernas argument innehåller inte riktigt de nyanser som till-
låter sådana tolkningar. Modet är det tydligaste argumentet som skiljer kvinnornas an-
nonser från männens, men även i annonserna för männens kläder förekom ofta en an-
spelning på modet, men med tyngdpunkten på stilmedvetenheten i argumenten. Argu-
menten var därför i många fall påfallande likartade, även om det förekom skillnader.
Annars fanns de största skillnaderna i hur annonseringen förändrades. Det var annon-
seringen för kvinnornas kläder som ökade mest under 1950-talet, liksom det var den
som blev mer specialiserad på enstaka artiklar. En annan iakttagelse var att det inom
dessa varugrupper skedde en ökning i antalet varianter av varje vara. Fler färger och
modeller fanns att välja bland. Om man kopplar samman detta med förändringen i den
totala annonseringen i kapitel 8, innebär detta att man genomförde en mer specialise-
rad marknadsföring mot kvinnorna som konsumenter.

I övrigt så visar de exempel på olika reklamformer som tillämpades här på sam-
ma saker som i kapitel 8 och 9, nämligen att MEA arbetade med en samordning av
olika medel och att både annonser, broschyrer, skyltfönster och marknadsundersök-
ningar (även om det bara var ett tillfälle) användes. Det gäller särskilt för lanseringen
av MEA-modet, där även modevisningen med pressvisningar och inbjudningar spelade
en viktig roll.



303

Del 4.

Avslutning och sammanfattning

I den här avslutande delen vill jag knyta samman de tidigare delarnas mest konkreta
tendenser för att på det viset kunna se hur det normativa och det praktiska i marknads-
föringen hängde samman under perioden 1920–1965. Jag besvarar också frågan om
hur relationen till konsumenterna, kunderna och marknaden såg ut. Förekom det något
närmande i det avseende som jag pekade på i inledningen? Jag analyserar och tolkar
även resultaten i relation till tidigare forskning.

Även om jag delvis sammanfattar avhandlingen i den avslutande diskussionen
ger jag en sammanfattning på engelska som avslutning.

Kapitel 11

Marknadsföringen i norm och praktik

Normer inom marknadsföringen

I genomgången av textmaterialet fanns det vissa tendenser över tid som var tydliga och
som också pekar mot att vissa uppfattningar växte sig starkare över tid. Även om man
tidigt använde sig av begreppet marknadsföring, förekom det olika uppfattningar om
vad detta skulle innefatta. Under 1930- och 1940-talen sågs reklam och försäljning
som liktydigt med marknadsföring, medan distributionen uppfattades som en mer
övergripande funktion. Senare blev denna funktion liktydigt med det marknadsfö-
ringsbegrepp som växer fram under 1950-talet, där framförallt samordning och plane-
ring av olika led från produktion till försäljning betonades. Att samla alla dessa under
en gemensam idé blev ett framträdande drag. Denna utveckling stämmer i så fall in på
det som beskrivits som en utveckling mot ”marketing concept”, vilket Keith beskrev
1960 och som var en vanlig beskrivning i annan marknadsföringslitteratur.927 Detta

                                             
927 Keith, ”The marketing revolution”; Hollander, ”Marketing concept: A deja vu”.
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begrepp innefattade även ett större fokus på marknaden och konsumenterna, men be-
gränsades hos t ex Kotler till företagets kunder.

Marknadsföring som samordning av olika distributionsled
I de texter som behandlades i del 2 kom det att framstå som tydligt att en övergripande
planering och samordning av distributionens och försäljningens led sågs som nödvän-
dig. Marknadsföring blev mer och mer liktydigt med en funktion och verksamhet som
syftade till en samordning mellan de olika leden distribution, reklam och försäljning.
Även produktutveckling och sortimentsbeslut kom att ingå som väsentliga delar i den-
na enhetliga syn. All produktion skulle vila på en kunskap om marknaden och vad
konsumenterna önskade för typ av produkter. Denna uppfattning kolliderade dock med
andra uppfattningar. T ex ansågs ur produktionsperspektivet ett rikt sortiment vara dy-
rare, eftersom produktion i små serier blev dyrare än produktion i långa serier. Ur för-
säljningssynpunkt rådde den omvända synpunkten. Ett rikt sortiment kunde tillgodose
fler kunder och var därför lättare att sälja än ett begränsat. Lösningen verkade vara
uppfattningen om en anpassning av produktion och sortiment till de bäst säljande pro-
dukterna.

I mötet mellan dessa två uppfattningar framkom samtidigt en konflikt mellan
producenterna och detaljisterna. Diskussionen var i sin tur kopplad till den mer över-
gripande frågan om samordningen av distributionen och marknadsföringens planering
som växte sig stark under 1950-talet. Producenternas och detaljisternas olika försälj-
ningsmål visade på hur det i det sista ledet fanns problem med samordningen här. I
några exempel visade man dock på hur branschkampanjer hade samordnat alla leden
med ett gemensamt mål.

Marknadsundersökningarna
Samtidigt med den övergripande förändringen kring marknadsföringen ändrades även
de praktiska verktygen företagen hade tillgång till för att genomföra vad som före-
slogs. Marknadsundersökningarna omtalades redan under 1920-talet, men blev alltmer
självklara som ett led i marknadsföringen under efterkrigstiden. De rekommenderades
som verktyg för att finna fakta om marknaden för den eller de varor som företaget
producerade eller sålde. Det visade sig utifrån textmaterialet att det fanns flera olika
undersökningar som refererades och som därmed fanns tillgängliga som utgångspunkt
för aktörerna. Många av dessa var inte gjorda för kommersiella ändamål enbart, men
resultat eller metoder rekommenderades ändå.

Med framväxten av specialiserade företag eller funktioner inom företag för
marknadsundersökning och –analys för kommersiella syften under 1930- och 1940-
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talet kom mer utarbetade och enhetliga metoder att rekommenderas, t ex kvoturval,
intervjumetoder, inventeringar av detaljhandel eller hushåll. Metoderna för insamling
av data skedde oftast genom intervjuer med urvalsgrupper, inventeringar av detaljhan-
deln eller olika varuinnehav.

Större delen av perioden dominerades av de kvantitativa undersökningarna. Un-
der hela perioden förekom även ett intresse för andra faktorer än att enbart iaktta vad
konsumenterna handlade eller vad som fanns i deras hem eller i handeln. Psykologiska
teorier förekom under 1920-talet, men de började användas och systematiserades inom
motivationsforskningen under 1950-talet. Då började marknadsundersökarna fråga
efter orsakerna till varför konsumenterna handlade eller konsumerade som de gjorde.

Någon betydelse fick inte dessa metoder förrän under den senare delen av 1950-
talet. Motivationsundersökningarna fick då ett genombrott, som åtföljdes av en kritik
av de kvantitativa metoderna. Dessa ansågs för begränsade för att förklara varför kon-
sumenterna handlade som de gjorde.

Det förekom kritik i textmaterialet mot ett alltför okritiskt anammande av mark-
nadsundersökningar som verktyg. Särskilt motivationsforskningen drabbades och be-
skylldes för att bygga på alltför långt drivna psykologiska antaganden om individernas
handlande.928

Ett annat drag som framkom gällde den ingående tekniska behandlingen av
marknadsundersökningarna. Detta fick dem att framstå som seriösa, men det behöver
inte betyda att det rörde sig om en bättre kvalitet. Flera av de tekniska aspekterna be-
aktades inte av dem som beställde marknadsundersökningarna. En högre grad av sä-
kerhet i undersökningarna kunde dessutom kosta extra, och felmarginaler kunde igno-
reras eftersom beställarna inte var intresserade av att betala för att veta något om felen.

I texterna framkom det kritik mot undersökningarna och de brister de innehöll,
även om man försökt åtgärda dem. Törnqvist påpekade dock att det var bättre med den
kunskap som kom fram genom undersökningarna, än ingen kunskap alls. De utgjorde
trots allt en del av företagets beslutsunderlag och kunde användas för att motivera vis-
sa handlingar.

Organisationsteoretikern Nils Brunsson menar att i osäkra situationer kan även
ett dåligt beslutsunderlag leda till önskad handling.929 I den meningen kan fakta vara
konstruerade på ett visst sätt för att motivera och uppamma till en bestämd handling.
Att utesluta fakta som skulle kunna motverka ett redan fattat beslut och den därpå föl-
jande handlingen är också möjligt. Det kan alltså inte ses som ett absolut krav att den

                                             
928 Harry Henry, En praktisk handbok om motivation. Det nya hjälpmedlet för modern försälj-

ning och reklam.
929 Nils Brunsson, The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and

organisational actions, Stockholm 1980.
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teknik och den kunskap om marknaderna som marknadsundersökningen kunde genere-
ra, måste vara i vetenskaplig och teknisk mening säker. En företagsledning kan mycket
väl nöja sig med en viss grad av osäkerhet, om de fakta man fått fram legitimerar de
handlingar som man i någon mening redan beslutat att genomföra. En marknadsunder-
sökning kan då tänkas ingå som en del i en plan, utan att dess resultat spelar någon
annan roll än att verkställa en del i planen.

Detaljhandelns marknadsföring
När det gäller detaljhandelns marknadsföring var det kanske främst kring skyltfönstren
som diskussionen fördes. Men det förekom ju även andra reklammedel som annonser,
broschyrer, foldrar och direktreklam. Denna reklam kunde användas av producenterna
medan skyltfönstret däremot var starkare kopplat till detaljhandeln och butikerna. De
normer som framkom kring skyltfönstren var konkreta och gällde utförande, materi-
alanvändning, varornas uppställning beroende på sort och kvalitet, om och hur priser
och annan information skulle sättas ut. Uppfattningarna var dock inte alltid entydiga
och flera olika åsikter förekom sida vid sida.

När det gäller skyltfönstrens användning visade sig konflikten mellan detaljister-
na och producenterna och den blev särskilt tydligt när det gäller reklamen och frågan
om samordningen mellan producenterna och detaljhandeln. Det fanns ett ökande in-
tresse hos producenterna att använda enskilda butikers skyltfönster för att kunna göra
reklam för sina produkter, oftast i samband med pågående annonskampanjer. Detta var
i linje med de uppfattningar om samordnade former av reklam och försäljning som
förespråkats i affärstidskrifterna.

Koordinering av producenternas marknadsföring med detaljisternas var inte gi-
ven och i tidskrifterna för detaljhandelns reklam diskuterades för- och nackdelarna
med att samarbeta med producenterna i reklamfrågor. Ett visst erkännande av förde-
larna med att följa upp en pågående rikskampanj i skyltfönstren förekom, och Butiks-

kultur meddelade under några år på 1940-talet vilka märken som förekom i kommande
annonskampanjer. Det rörde sig om initiativ från detaljisternas sida och inte från en hel
bransch eller enskilda producenter. Detaljisten valde själv att följa upp den pågående
kampanjen.

Genom skyltfönstret kunde vi därför se in i det historiska rum där något som lik-
nade en intressekonflikt inom distributionsleden ägde rum på ett konkret plan och där
åsikter och normer formulerades utifrån hur aktörerna uppfattade sin situation.
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Koppling mellan normer och praktik

Jag har här belyst de punkter där det gått att göra jämförelse mellan normerna från
textmaterialet och den praktik som genomfördes i Barnängen och MEA. Syftet är två-
faldigt eftersom både de punkter där normerna verkar följas och de där man avviker tas
upp. Jag vill även tolka innebörden av de senare sammanhangen.

I tidskrifterna förekom flera personer som själva var aktiva inom butikshandel
och butiksreklam. Om de inte själva var författare kunde de bli intervjuade eller på
annat sätt ge uttryck för sina åsikter och sitt kunnande. I handböckerna förekom på
liknande sätt flera författare som samtidigt var verksamma som reklamchefer eller de-
koratörer inom större detaljhandelsföretag, Tom Björklund, Oscar Lundqvist och Ivan
Larsson för att nämna några. Det har heller inte varit svårt att urskilja att de större va-
ruhusen och detaljhandelsföretagen ofta var företrädda i tidskrifternas bilder, oftast
som förebilder på bra utförda skyltningar. Därför har det i tidskrifterna för fönster-
skyltning och butiksreklam gått att urskilja en tydlig norm som går från en praktik hos
några av de stora aktörerna i detaljhandeln, via tidskriften och tillbaka till aktörsplanet
som en norm att följa för övriga detaljister. Tidskrifterna fungerade ju även uttalat som
organ för en kultivering av butiksväsendet och den normativa kopplingen var således
tydlig.

Barnängen – kopplingar till normer
När det gäller Barnängens marknadsundersökningar stämde dessa i stort sett in på hur
texterna beskrev de vanligaste metoderna och varianterna av undersökningar. Även
vad avser undersökningsvariabler och uppdelningar i olika underavdelningar fanns det
påtagliga likheter. Eftersom artikelmaterialet beskrev andra typer av undersökningar
utöver marknadsundersökningar i kommersiella syften förekom det fler varianter av
vad som kunde undersökas än vad som gjordes i de faktiska undersökningarna hos
Barnängen.

Man kan även tala om en utveckling från de tidiga marknadsundersökningarna på
1940-talet som var inriktade på enstaka produkter och begränsade till Stockholm, till
de mer rikstäckande undersökningarna på 1950-talet, vilka omfattade ett flertal pro-
dukter. I några avseenden förekom undersökningar som avvek från de övriga genom
att de var mer specifika för någon av Barnängens produkter.

En typ av koppling som var framträdande gällde den mellan de som medverkade
i undersökningarna och samtidigt verkade som författare till artiklar och handböcker.
En sådan koppling var ett led i överföringen av marknadsföringens idé eller ideologi
till den konkreta handlingen på marknaden.
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Hos Barnängen verkade marknadsundersökningarna inte innehålla några direkta
rekommendationer förrän under slutet av perioden. Det borde däremot vara underför-
stått enligt de texter som behandlade marknadsundersökningarna att de skulle vara
vägledande för de åtgärder företagen vidtog på marknaden. Det var dock inga entydiga
spår av att man enbart följde marknadsundersökningarnas utfall hos Barnängen. En
annan norm verkade också göra sig gällande, nämligen att sortimenten kunde skäras
ned av andra, interna anledningar. Denna tanke förekom i den mer övergripande mark-
nadsföringsdiskussionen och det går därför att se hur även denna tanke kan ha varit
vägledande i företagets verksamhet och produktpolitik vid sidan av försöken att utfor-
ma produkterna enligt konsumenternas önskemål. Företaget kan ha fattat beslut om att
dra in på produkter, oavsett vad undersökningarna visade, för att ändra sin kostnads-
bild totalt sett och för att det utifrån den uppfattningen var det mest rationella att göra.

I Barnängens reklam fanns en tydlig tendens att samordna alla försäljningsåtgär-
der. Konkreta mål sattes upp för hur reklamkampanjer skulle se ut, vilka åtgärder och
medel som skulle sättas in. Detta gällde tydligt för kampanjen för Shantung under åren
runt 1950, där det under flera år skedde aktiva marknadsföringsåtgärder. Marknadsun-
dersökningar genomfördes vid flera tillfällen och annonseringen skedde regelbundet.
Annonseringen ändrades visserligen under perioden, men någon tydlig anpassning till
marknadsundersökningarnas rekommendationer fanns inte. Däremot skedde en marke-
ring av reklam mot tonåringar genom Tonårston i slutet av perioden. Annonseringen
för Camé var inte lika intensiv, trots att man vid några tillfällen försökte höja försälj-
ningen för denna serie genom mer reklam. Annonseringen minskade och upphörde helt
vid mitten av 1950-talet innan serien upphörde.

Barnängens annonsering skedde övervägande i veckopressen. I vissa fall före-
kom annonser i dagspress, främst i samband med speciella kampanjer eller inför jul-
handeln. I andra fall kunde lokala handlare använda Barnängens produkter, t ex Shan-
tung i sin egen annonsering. För Shantung användes även programblad för mannekän-
guppvisningar och andra evenemang som reklamplats.

MEA:s koppling till normer om detaljhandelns reklam
I MEA:s marknadsföring fanns de flesta av de reklamformer företrädda som förekom i
textmaterialet. Det gick också att urskilja en betydande medvetenhet om hur man an-
vände reklamen, utifrån det material som finns bevarat. Fler varianter och mer utarbe-
tade broschyrer och annonser tyder på det. Att annonskostnaderna utgjorde en ökande
post sedan 1910-talet, med särskilt fokus på den här undersökta perioden, är en annan
tydlig indikation på att reklamen uppfattades som en allt viktigare del av verksamhe-
ten. Detta ingick i en övergripande förändring av reklamens roll under perioden.
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Annonseringen

Den största delen av annonseringen fanns i lokal- och dagspress och var uppbyggd
kring en eller flera varor som presenterades med kort beskrivning av kvalitet och utfö-
rande, priser, färger eller andra uppgifter. De annonser som förekom i andra publika-
tioner hade mer karaktären av s k visitkortsannonser med namnet MEA som det enda
budskapet. En mer specifik förändring i annonserna skedde vad avser varuslaget som
blev mer specialiserat över tid, men det gick även att se att själva stilen blev mer en-
hetlig. 1930-talet och en bit in på 1940-talet innehöll mer variation av typer av annon-
ser, både vid samma tidpunkt och över tid. Efter kriget och under 1950-talet stabilise-
ras detta till en mer enhetlig stil.

MEA:s annonsering innan kriget visade på en större blandning av varor. Det var
inte bara flera olika varor som annonserades utan också olika fler varor per annons.
Efter kriget minskade antalet varor per annons, liksom antalet av varuslag. I texterna
förskrev man att inte blanda alltför många olika varor i annonserna. MEA:s övergång
till en mer specialiserad annonseringen verkar inte ha berott på detta utan snarare en
ändrad strategi.

Annan reklam

Den övriga reklamen som fanns i tryckt form utgjordes av en olika broschyrer, foldrar,
små reklamkort där det antingen fanns riklig information eller helt enkelt bara en kort
presentation av en enstaka vara, t ex en nyhet. Ibland verkar dessa ha fungerat som
medlagda budskap i olika utskick till registrerade kunder. I dessa fall skickades de med
s k cirkulärbrev i form av adresserad direktreklam med erbjudanden eller upplysningar
om kommande nyheter. Underlaget för utskicken var oftast kundregister för skrädderi-
avdelningar, förteckningar över aktieägare eller olika föreningars medlemsmatriklar.
Även läroverkens elevförteckningar verkade användas. På så vis kunde man rikta bud-
skapen även mot vissa bestämda grupper. Detta var oftast det som rekommenderades i
litteraturen.

Dessa reklammedel, liksom annonseringen uppvisade en variation, men en del
hade mer explicita budskap. De innehöll inte enbart uppgifter om varorna, deras pris
och kvalitet. I några broschyrer innehäll instruktioner för hur man skulle klä sig i olika
situationer, vilka kläder man borde ha i sin garderob. De hade därför även rena stilfost-
rande drag.

Direktreklamen var den reklamform som genom sin utformning innehöll de mest
explicita budskapen om och även till konsumenterna. I dessa gick det därför att se
konkreta uppfattningar och förväntningar på konsumenterna.
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Skyltfönstren

Fönsterskyltningen var den form av butiksreklam som omgavs med flest normer i de
texter som jag gått genom. Kring dessa förekom tydliga normer om vad som var bra
och dåligt och det är lätt att se hur MEA följde de flesta av dessa i enlighet med vad
som föreskrevs. Det är också lätt att konstatera att en stor del av anledningen till detta
står att finna i samma faktum som med marknadsundersökningarna hos Barnängen,
nämligen att medarbetarna i företagen själva hade en koppling till den normbildande
verksamheten.

Att MEA:s skyltfönster följde normerna är förmodligen en alltför enkel tolkning.
Jag vill snarare påstå att de i stor utsträckning skapade normer. MEA:s skyltningar
omtalades som förebildliga i artiklar i tidskrifterna, både i Affärsekonomi, Butikskultur

och Skyltfönstret. De fanns också ofta företrädda på bild, vilket gör en sådan koppling
än klarare. Det var i utförandet, det estetiska och i den visuella reklameffekten som
denna kopplingen verkar tydligast.

När det gäller mer konkreta detaljer i utförandet, som omskyltningsfrekvens, ak-
tualitet eller samordning med andra reklammedel, kan man inte dra sådana slutsatser.
Även på dessa områden är MEA:s praktik tydligt enligt normerna, men här menar jag
att det är troligare att de följde den norm eller praxis som var vanlig.

Samordning av reklam

Hos MEA fanns dels en samordning mellan t ex skyltfönster och de olika avdelningar-
na när det kom nyheter eller säsongsvaror. Varorna som förekom både i annonser och i
broschyrer visades även upp i skyltfönstren.

Det är även nödvändigt att skilja på de kortsiktiga fallen av samordning som in-
för nyheter, inkommande säsongsvaror eller realisationer, och de mer långsiktigt ver-
kande kampanjerna som marknadsföringen av MEA-modet kan ses som exempel på. I
dessa fall spelade modevisningen en central roll och den övriga reklamen kom att an-
vändas i allt mindre utsträckning. Därmed kan man även tala om en mer exklusiv re-
klam riktad till en utvald publik.

Samordningen förekom även för de mindre exklusiva realisationsdagarna, MEA-
dagarna, och det går därför att se hur två skilda strategier och även skilda budskap
kunde samsas. Exklusiviteten och elegansen i modevisningarnas reklamtryck samsades
under trettio- och fyrtiotalet med de humoristiska bilderna på annonserna och foldrarna
inför MEA-dagarnas realisationer.

Den förekomst av märkesannonser och varumärken som förekom i skyltningarna,
tyder snarast på att MEA använde dessa på sina egna villkor. Blandningen av olika
märken tyder på detta.
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Konsumenterna, kunderna och marknaden

En viktig del i det resonemang jag har fört är att om det är så att vissa normer kring
marknadsföringen fanns företrädda och också följdes upp i praktiken, borde även and-
ra normer och uppfattningar som inte direkt gällde marknadsföringen ha kunnat göra
det. Jag tänker här främst på uppfattningar om konsumenterna, om vad som sågs som
manligt och kvinnligt, hur man bemötte ungdom och barn. Det fanns sådana uppfatt-
ningar och här vill jag nu närmare belysa hur sambanden mellan uppfattningar och
deras konsekvens i praktiken kunde se ut.

I marknadsföringslitteraturen och forskningen om marknadsföringens historia
finns påståendet och kritiken av detsamma om att marknadsföringen genomgått en
förändring under perioden: från ett s k produktionsorienterat synsätt, via ett produkt-,
försäljnings- till ett marknadsföringssynsätt. I vissa fall har man talat om ett konsu-
mentorienterat synsätt där konsumenten påstås vara i centrum för företagets agerande.
Ett annat påstående gäller vilka strategier företag använder i sin marknadsföring och
rör frågan om övergången från en massmarknad med vinst genom volym till en seg-
menterad marknad där vinst uppnås genom specialisering och målgruppsmarknadsfö-
ring. Dessa förändringar i synsätt och strategier innebär också att synen på konsumen-
ten kan antas ha rört sig från att betraktas som en anonym användare av produkter på
en massmarknad till en enskild individ med egna behov och begär. I den här avhand-
lingen kan man i vissa fall se denna process, men även en motsatt process, där en
mindre anonym marknad går mot en mer anonym massmarknad för färdiga varor.

Barnängens konsumenter
Begreppet ‘det mest ekonomiska segmentet’ som förekom i texterna innebar en beto-
ning på att finna de grupper, den kvalitet eller volym som blir mest ekonomisk att pro-
ducera för. I Barnängens marknadsundersökningar gick det att se både vilka grupper
som använde produkterna och hur produkternas position på marknaden såg ut. Jag tog
också upp produktutbudet och reklamutformningen för att se om det fanns spår av de
resultat och rekommendationer som gavs i undersökningarna. På så vis kunde man se
om det också ledde till att vissa grupper kom att hamna mer i fokus än andra.

Genom marknadsundersökningarna gick det att urskilja vilken konsument som
Barn-ängen hade i åtanke. Oftast rörde det sig om en kvinnlig konsument, även om det
var hela hushållet som var i fokus.

Av de variabler som användes har det gått att se att vissa var vanligare än andra.
Könsmässigt var det kvinnor som var fokus, både som tillfrågade och som föremål för
undersökningarna. Åldersmässigt fanns det en dominans för en indelning i huvudsak-
ligen tre ålderskategorier: 18–29, 30–49, 50–. Tillsammans med mer begränsade un-
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dersökningar där t ex yngre grupper studerades ger detta ändå en viss precisering till
en yngre konsumentkategori, vilka befann sig den ålder där inkomsterna och behovet
av nya varor och därför konsumtionen kan förväntas vara störst. Även uppmärksam-
heten på ungdomarna i tonåren, som växte i litteraturen under slutet av 1950-talet, fö-
rekom hos Barnängen.

Undersökningen av de geografiska variablerna visade också att det fanns en
övervikt för de urbana miljöerna. Indelningen på storstäder, mindre städer och lands-
bygd, samt de tidigare undersökningarnas fokus på städer, särskilt Stockholm, ger en
klar bild av detta. Landsbygdens köpvanor uppmärksammades genom några artiklar i
slutet på 1930-talet, och det är först senare som landsbygden blev ett inslag i mark-
nadsundersökningarna hos Barnängen.

Den största konstansen fanns i socialgruppernas indelning. Ingen särskild grupp
var i fokus, utan det var tre huvudgrupper som återkom i olika varianter med inriktning
på över och medelklass i en grupp och arbetare i en, samt en för landsbygdens social-
grupper.

Man kan därför säga att det fanns ett intresse för kvinnor i urbana hushåll under
hela undersökningsperioden, men att det skedde en förskjutning mot att undersöka mer
landsbygdförhållanden i samband med de större undersökningarna under 1950-talet.
Samtidigt skedde ett mer riktat intresse mot yngre kvinnor i några enstaka undersök-
ningar. Företagets intressen för vissa grupper innebär också att det är dessa som kan
göra sin röst hörde genom marknadsundersökningarna.

I reklamen fanns också uttryck för den bild av konsumenten som Barnängen ändå
hade och det var oftast ensamma yngre kvinnor i exklusiv miljö som förekom där.

I några av undersökningar visade det sig också att det fanns intentioner att för-
ändra konsumenternas beteende. Bara man fann orsakerna till deras nuvarande beteen-
de kunde man skapa förutsättningar för förändringar i användningen av vissa produk-
ter, eller i de vanor som utgjorde förutsättningar för varornas begagnande.

Barnängen befann sig redan tidigt på en växande massmarknad tillsammans med
andra företag som tillverkade och sålde toalett- och kemisk-tekniska artiklar. Mark-
nadsundersökningarna pekade på en utveckling mot att enskilda grupper eller geogra-
fiska områden kunde börja urskiljas även på en större marknad. Barnängen verkar pas-
sa in i det mönster som implicerats och man närmade sig både marknaden och enskilda
grupper under perioden, samtidigt som man lät marknadsföringen vara en viktig del i
företagets verksamhet.

MEA:s kunder och konsumenter
På samma sätt har det gått att se ur MEA riktade sig till olika grupper. Det som kanske
var viktigare var att MEA övergick från att rikta sin reklam till tydliga kunder de hade
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en relation till sedan tidigare, för att istället ägna sig åt en mer anonym annonsering till
en bredare konsumentmarknad.

Hos MEA gick det att i konkreta former följa hur företaget skiftade sitt intresse
både vad gäller vilka man vände sig till med avseende på kön eller ålder som vilka
varor som skulle erbjudas genom reklamen. Ett viktigt drag var som jag redan påpekat
att man övergick till en mer anonym konsumentmarknad, från att tidigare haft en mer
konkret kundkrets. Eftersom MEA hade en kundkrets samtidigt som man riktade sig
till en bredare marknad, måste man skilja på kunderna och konsumenterna.

Den tidiga bilden av MEA var den av ett företag som riktade sig till en begränsad
kundkrets av officerare och mer allmänt män av högre social status, ämbetsmän, riks-
dagsmän, präster och andra yrkesgrupper av mer officiell karaktär. Den civila kund-
kretsen stod även den att finna i samhällets övre skikt, åtminstone att döma av de varu-
slag som fanns i MEA:s sortiment. Klädernas karaktär, deras sammansättning och an-
vändningsområden, artiklar som sportutrustning och för fritidsaktiviteter ger en ganska
klar bild av detta. Fram till 1920-talet fanns det även en klart manlig prägel på företa-
get, men den kvinnliga konsumenten började också bli föremål för marknadsföringen.
Under 1920-talet och med sitt genombrott på 1930-talet blev MEA:s damskrädderi och
damavdelningar alltmer inriktade på modemarknaden för kvinnor.

En sådan förändring i hur företaget orienterade sig markerar också – utifrån dess
ursprungliga verksamhet – att man uppfattat marknaden på ett nytt sätt. Vilka konsu-
menter man skall rikta sig till innefattar också till en uppfattning om vad företaget
skall stå för, ha för mål. MEA var inte längre enbart officerarnas butik i Stockholm
utan nu även – eftersom en del av den militära verksamheten fortsatte – också ett mo-
dehus för Stockholms kvinnor, ett varuhus med artiklar för sport, fritid, ridning, bad,
leksaker, speltillbehör och därtill en växande konfektionsförsäljning till herrar och
pojkar. Denna tilltog även för damavdelningarna men i långsammare takt.

När det gäller MEA:s inriktning på modemarknaden blev den med tiden mer ex-
klusiv. Under trettiotalet annonserade företaget i dagspressen inför de kommande vis-
ningarna, men med en tydlig markering upphörde detta under fyrtiotalet. Rosenberg
formulerade det som att man enbart ville nå den publik man önskade och att detta
gjordes bäst via inbjudningarna. Det här skapade givetvis en större exklusivitet och det
framgick att de inbjudna var antingen kunder vid damavdelningarna eller modeskri-
benter i dagspressen eller den periodisk pressen.

MEA:s agerande verkar till skillnad från Barnängen ha frångått en nära relation
till sina kunder och en strävan att behålla gamla kunder och få dem att fortsätta att kö-
pa sina varor hos MEA eller anlita företagets tjänster. I direktreklamens cirkulär an-
vändes under 1920- och en bit in på 1930-talet många gånger en personlig ton och de
var även tydligt riktade till specifika målgrupper. Annonserna saknar denna precision
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och är mer anonyma. Då denna reklamform ökade borde detta även inneburit att MEA
gav sig in på en mer anonym marknad. Konfektionsindustrins framväxt och ökade be-
tydelse under den senare delen av perioden innebar i så fall att MEA gick mot en
massmarknadsföring i hopp om att vinna kunder i konkurrens med andra företag. Den
tidigare mer begränsade kundkretsen spelade allt mindre roll, de breda lagren av ano-
nyma konsumenter en allt större roll.

Marknadsföringen tyder på en fortsatt bredd under femtiotalet, med en ökande
annonsvolym och en tydlig orientering mot färdigsydda kläder för kvinnor och män.
Det fanns även en ökning av andelen märkesvaror för kläder vilket tyder på en större
inriktning på färdigsytt. Genombrottet för nya trender inom beklädnad för män ock
kvinnor var tydligt under femtiotalet med nya material och betoning på egenskaper
som strykfritt och nya lätta material av konstfibrer.

Detta innebär egentligen två rörelser: en mot en bredare konsumtionsmarknad för
färdigsydda kläder och en mot en smalare modeinriktad och medveten marknad där
mer utvalda och redan kända kunder var föremål för marknadsföringen. På så vis
speglar MEA:s utveckling en tendens i samhället, mot ett bredare skikt av medelin-
komsttagare, d v s en tendens till massmarknad för billigare kläder. Även om MEA
behöll sin prägel av hög klass så visade prisjämförelser att förtaget inte längre var en-
samt i toppen under 1950-talet. Man hade generellt lägre högsta pris på vissa varor än
konkurrerande annonsörer, men låg fortfarande högre än de flesta vad gäller lägsta
pris. På 1930-talet hade man legat över de flesta både på högsta och lägsta pris och
dessutom annonserat dyra varor samtidigt som konkurrenterna realiserade sina.

Konsumentpåverkan
En annan betydelse för konsumtionen som marknadsföringen kan ha haft är hur den
påverkade konsumenterna till nya konsumtionsmönster eller vanor. Den amerikanske
historikern Stuart Ewen beskriver ur ett socialhistoriskt perspektiv hur reklamen i
samband med framväxten av massproduktion i USA var aktiv i att skapa och forma
konsumenter som motsvarade den efterfrågan som produktionen behövde. På samma
sätt som massproduktionens krävde en viss typ av arbetskraft, behövde den också en
viss typ av konsumenter. För att klara detta utvecklade reklambranschen olika tekniker
för att övertyga konsumenterna att köpa de massproducerade varorna.930

På liknande sätt som Ewen har Susan Strasser betonat samspelet mellan rekla-
men och framväxten av nya produktionssätt och konsumtionsmönster. Hon lägger stör-
re vikt vid reklamens roll som medel för att lära konsumenterna nya konsum-

                                             
930 Stuart Ewen, Captains of Consciousness. Advertising and the social roots of the consumer

culture, McGraw-Hill 1976.
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tionsmönster, eller finna produkter som passade in i nya livsmönster som följde av
modernare produktionsätt och levnadsformer.931

Uppkomsten av den moderna konsumtionskulturen innefattade enligt dessa syn-
sätt inte enbart införandet av nya produkter och etablerandet av marknader för dem,
utan även nya vanor och aktiviteter i hemmet, bortom butiken och marknaden. Annon-
serna påtalade inte enbart existensen av nya varor, utan lärde ut hur man använde de
dem. Människor som aldrig köpt frukostflingor förut måste lära sig hur dessa passade
in i deras nya livsmönster, de måste lära sig köpa färdigförpackade livsmedel istället
för lösvikt. De måste samtidigt lära sig att detta passade den moderna urbana livsstilen
och att man inte behövde samma diet med mindre ansträngande arbeten. Andra exem-
pel är vardagliga rutiner som rakning, där männen genom reklam lärde sig att raka sig
varje dag på egen hand med hyvlar från Gillette, och inte längre behövde gå till en
barberare. Gillettes rakhyvlar och blad såldes t ex med instruktioner för en lyckad rak-
ning, med den talande titeln "The Face of the Well-Groomed Man". Detta kombinera-
des med rekommendationer och uppmaningar som skulle öka användningen av pro-
dukten, t ex "you ought to shave every morning".932 Strasser menar att det var mer ef-
fektivt att uppmuntra nya behov och vanor, inte att skapa dem från grunden, genom att
länka det snabba framträdandet av nya produkter till snabba förändringar på alla områ-
den i det sociala och kulturella livet. Köpbeteendet blev på så vis beroende av nya va-
nor i hemmet, på jobbet, vilket kunde utnyttjas av marknadsförare och annonsörer i
deras strävan att sälja nya varor.

I min undersökning förekom liknande fall där marknadsföringen syftade till att
fostra konsumenterna till att använda produkter på vissa sätt. Barnängens kampanjer
för Shantung, Strax och Chistl var alla inriktade på detta. Shantungserien marknads-
fördes ju till stor del genom demonstrationer och via Shantungskolan vars syfte var att
lära ut modern skönhetsvård. Trots att kosmetikan funnits under en lång tid verkade
den ännu inte ha varit självklar för många konsumenter. Både reklamtryck för Camé
och Shantung innehöll manualer för hur produkterna skulle användas och vad deras
effekter var.

Den luktbortagande sprayen Strax hade stött på försäljningsmotstånd, men detta
kunde övervinnas genom att man lärde ut ett nytt användningssätt till konsumenterna.
Christl utgjorde också ett klart exempel på hur konsumtenterna skulle ändra sitt bete-
ende, men här hade detta lyfts upp till en makronivå. Inte bara konsumenternas inställ-
ning och dusch och badvanor skulle ändras utan även den miljö de befann sig i när de
gjorde detta.

                                             
931 Susan Strasser, Satisfaction Guaranteed. The making of the American mass market, New

York 1989.
932 Ibid, s 89, 95f.
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MEA hade både explicita och implicita stilfostrande avsikter inte bara genom
modet. I broschyrer och annonser under 1930-talet förekom det beskrivningar på vad
man skulle ha för kläder i olika situationer, samt stilråd.

Slutsatser

Vilka slutsatser kan dras av detta? Om man inte tar marknadsföringen för given utan
ser både dess praktik och tankeinnehåll som föränderligt, kan man inte med säkerhet
påstå att företagen alltid kommer att handla på samma sätt. Praktiken skiljer sig bero-
ende på vilken position, identitet och syfte som företaget sätter upp som mål för sin
verksamhet. Att ändra på inriktningen i marknadsföringen betyder också att man måste
ändra på identiteten och självuppfattningen. MEA blev inte ett lågprisvaruhus även om
detta var ett nytt och revolutionerande sätt att distribuera och sälja varor. Man öppnade
aldrig filialer på andra orter, utan förblev förbundna med Norrmalmstorg. Även om
vissa delar av verksamheten inte förändrades skedde andra typer av förändringar, där
nya varor och grupper av konsumenter involverades. MEA:s uppfattning om kvalitet
och företagets syn på sin roll på marknaden utgjorde ett motstånd mot att man tog till
vilka metoder som helst för att överleva.

Barnängen var däremot mer flexibla och förde en ständig dialog med sin mark-
nad. Försäljningsorganisationen uppdaterades och man hade ett internt flöde av infor-
mation mellan försäljare, ledning och kunder. Användningen av marknadsundersök-
ningar visar också att man tog till sig nya metoder för att finna konsumtionsmönster
eller grupper av konsumenter. Viljan att öppna sig mot marknaden och konsumenterna
visade sig också i att nya grupper blev föremål för marknadsundersökningar, produkter
och reklam om än i viss begränsad omfattning under min undersökningsperiod. Man
intresserade sig också i större omfattning för ett bredare kundunderlag, vilket mark-
nadsundersökningarna visat.

Givet detta får vi två olika aktörer, med två uppfattningar om hur, till vilka och
varför man säljer varor. I fallet MEA för att upprätthålla en kvalitetsnivå i samhället
och av den anledningen arbeta med en snävare konsumentgrupp. Hos Barnängen en
vilja att tillgodose behoven hos konsumenter vad avser produkternas användning och
tillgänglighet.



317

Kapitel 12

Summary

This doctoral thesis is exploring the relationship between the writings on marketing in
Sweden in business periodicals and business manuals, and the marketing practice as it
was carried out in companies. The period of the study is focused on the years 1920–
1965. During this period marketing became an important part in the production,
distribution and consumption of goods. This period also saw enormous change in
social, political, cultural and economic life. The rise of a new middle and working
class, the more wide spread use of female labour and the urbanisation formed totally
new possibilities and needs for consumers and for companies to cater products for
these new needs.In chapter 2 the study is focused on the discussion about the performance of the
marketing and distribution process. Several developments could be detected. Marke-
ting should take care of the co-ordination and planning of the different parts of the
distribution process – distribution, advertising, selling – with the aim of getting goods
sold on the market at a profit. This meant an advantage in competing with other com-
panies and kept the costs down. Marketing was also believed to be important for a ra-
tional consumption and to a more suitable way of catering to the needs of the consu-
mers.

Beginning in the 1920´s and with growing importance after the second world
war, the question concerning the rationalisation of the distribution was discussed. The
discussion focused on the function within the distribution process and the idea was that
what had been done in the production during the past decades could and should also be
done within the distribution. The aim was to lower the costs of the distribution both
relatively to production and in absolute terms. Other causes considered as effecting the
distribution process was the overall change in society, the rising of the standard of
living and the change in consumer behaviour that followed new needs and preferences.

The relationship to the consumer could be considered as a balance between on
one hand the consumer’s interests and needs, and on the other hand the profits of the
company. One way to bring balance was to posit the consumer in the system of mar-
keting to be controlled and planned for in accordance to the company’s profit.

The implementation of the rationalisation program required both tools and
knowledge of the markets. In chapter 3 the study showed how the market research was
considered an important tool. The main purpose of market research was to gain know-
ledge from which the business company could decide the proper action. This was not
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at all too obvious and the study showed how the marketing research was looked upon
with suspicion among the writers and business men appearing in the texts. There were
also a real lack in the technical performance and techniques on sampling and the ma-
nagement of collected data was still inadequate according to the needs. Despite this
there was a strong belief in marketing research.

There were different kinds of variables or parameters among the researches refer-
red to in the texts: geographic categories, social categories, income, age and gender
was among the most common. Also the presence of various trademarks and goods in
the market or households were common objects for research. Research that was carried
out by the authorities for social purposes, for example to measure the standard of liv-
ing, was also recommended for commercial purpose.

Among more specific groups of subjects for research were for example middle
classes in the cities, farmers, housemothers, youths and older people. The two latter
groups became more in focus during the later period.

The study also shows a growing importance of research of other and competing
companies’ market behaviour. Official statistics on company taxes and taxes on speci-
fic goods were recommended and used as a vital part in the evaluation on competition
in different areas.

In the 1950´s there was a critique pointed at the quantitative character of the re-
search. At the same time new techniques, with influence from psychology, was deve-
loped. The study also shows how these were under way already in the 1930´s. The cri-
tics meant that because of the development in the markets and the new ways of con-
sumer behaviour, the market researcher had to take other factors under consideration.
Motivation research was the most famous and important new tool and it focused on the
unconscious motifs for action among consumers. These motifs were to be used in the
advertising and development of products. The growing importance for this knowledge
could be connected to the development of the self-service system in retailing, where
the pre-packaged and trademarked goods had to be tested according to the consumers
attitude.

In chapter 4 the marketing within retailing business was studied. The most com-
mon means for marketing were advertising in daily papers, catalogues with goods, fol-
ders and directed marketing with circular letters. The chapter was focused more speci-
fic on the window display, which was considered as the most important way of adver-
tising for the retailer.

The window display was given a certain amount of space in the business press
and manuals during the 1930´s and 1940´s. At the same time the professional role of
the window dresser was established. The text described the window display as the
most important space for advertising and the ‘face’ of the shop. It was important to
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keep this ‘face’ in good shape and the advice and instructions on how to do that were
both numerous and detailed.

The window display were of different character according to their purpose. There
were the sales window, for the sale of more specific goods. The attraction window was
made to forward a good reputation of the shop. The sell-off window was to be used
during short periods of sales off, with lowered prices and out of season goods. There
was also the trademark window, used for goods of specific producers and trademarks.
These windows were often used as tools for the producers during sales campaigns and
were often initiated by producers more than the retailers. The retailers were offered to
use material and assistance to dress the window for free in return for the space used on
the behalf of the producer. The opinion among retailers was that they paid for the
window and therefore should decide on their own what trademarks to display, and
even mix trademarks if they had more in their assortment.

These labels for different ways of displaying goods were used from the begin-
ning of the 1920´s and through the whole period, though there were some tendencies
of change. The most obvious was how many goods and different kinds of goods that
could be displayed at once. The mixing of goods was restricted to be used only at sales
of during the 1930´s but during the war the idea was that to little goods in the window
would give he impression that the shop was out of goods. The use of price tags and
information on quality was another theme of discussion. Although it newer was quite
clear, the idea was that the character of the goods did decide the use of tags.

Also the idea of how to use elements of decoration in the windows or to use the
goods for decoration did change. Despite the different opinions the main point was to
keep the goods in focus, and the fact that it was spoken out all over the period gives
the impression that also had importance.

A third tendency was the co-ordination of the retailer with the producer’s cam-
paign. In the 1930s the opinion was distinct and the retailers considered the windows
as their own property to be used as they wished. The idea was raised that they could
use the windows for the goods that was on campaign but on their own initiative. But as
the importance of the pre-packaged goods and trademarks grew, so did the advertising
for that kind of goods at the point of sale. The opinion among retailers started to shift
and after the war it became more accepted to use the material offered by producers.
This shift could also be seen as part of the discussion on the overall co-ordination and
planning of marketing and distribution.

Another important theme is to be seen as an important part of the identity of the
window dresser as a professional. This considered the aesthetics of the window and
there was a critique that the window dresser forgot that the idea of the window was to
sell goods, not to be a medium for personal expression. The artistic and personal ex-
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pression of the window display had to make way for a commercial aesthetic and one
that was more on the terms of the buying public.

In the third part of the book the actual marketing practice is studied. The imple-
mentation of the recommended practice is examined.

Chapter 5 focuses on how the Swedish company Barnängen used market rese-
arch to get information about the market. It also studies how the sales organisation
functioned both as a channel for information about the market, and to spread informa-
tion about goods to the salesmen and to the retailers at the end of the distribution
channel. The sales managers used circular letters to inform the salesmen in the field
about new products, about products that were taken of the market, campaigns on new
and old products, results from the sales in various districts and results from market
research. Both the market research and the sales organisation were recommended to
get and spread information, and it is obvious that Barnängen did follow these recom-
mendations. The sales organisation was built according to the idea that it should faci-
litate the co-ordination between different sales district and parts of the sales organisa-
tion. It also had a department for sales statistics that should be used to give guidelines
for action according to the results.

The other way of getting information was the market research. By examining the
techniques and methods for sampling it has been possible to compare this to the
recommendations in the texts. It showed a strong connection between the recommen-
dations and the practice.

Another connection was that several of the persons involved in the market rese-
arch also were writers of textbooks and articles on marketing and market research. One
of these, Lennart Flink was also involved in Marknadskonsult, one of the most
frequent market research companies that was doing research for Barnängen.

The character of the market research followed the practice of the most frequent
market reports. They where quantitative and used samples of between 1,500 and more
than 6,000 objects. These reports were mostly directed at households and asked about
the possession and use of different goods and trademarks. The most common products
were soap, mouthwash and toothpaste.

The character of the reports shifted over the period. In the 1940s they were di-
rected at single areas, like Stockholm and other cities. At the end of the decade it be-
came more common to involve the whole country, including the cities as well as the
countryside. It also became common to use area sampling methods, which according
to the texts was introduced at that time. This kind of research was carried out by the
IMU (Institutet för marknadsundersökningar), but it was replaced during the 1950s by
the company Marknadskonsult, managed by Lennart Flink, as the most frequently en-
gaged company. Both companies did reports continuously on both products of Bar-
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nängen’s and for the whole market of products. The reports were indexes of goods in
households and were done for every half year or quarter of a year. They were carried
out on large samples.

The most common way of reporting the results was in bar charts and in tabular
form, distributed on social and geographical categories, income, age and gender. This
goes for both IMU and Marknadskonsult, but there where also some other companies
engaged in researching. They carried out more specific research, often on particular
products at Barnängen and on smaller samples. They also involved other methods, like
test groups and some close to motivation research. They were few and could not be
accounted as significant, although they are interesting as examples of more qualitative
research methods. These where carried out as attitude tests of product names and pro-
duct package.

One aspect that was emphasised was the relation to the consumers. Most part of
the reports was directed at large samples where the sales and market share were in
focus. It was the movement of an anonymous crowd, with no separate voices. There
were some exceptions. In some report the questionnaire contained the possibility of
open answers. Two other reports were explicit in their attempt to change consumer
attitudes towards one product and its use, and towards the habit of bathing and showe-
ring.

In chapter 6 the study focuses on two specific brand names in the Barnängen
assortment. Both were beauty products and sold in series of products. The two brand
names were introduced in the same year, 1938. Camé was introduced as a series of
cosmetic products from the beginning, while Shantung only had a couple of Eau de
Colognes until 1948, when it became a similar series of cosmetic products. Camé was
on the market until 1956, when decisions on product policy were taken and the name
was taken out of the market. Shantung remained on the market during the rest of the
research period.

There were no significant differences between the two product names, they were
both considered excklusive. More attention seem to have been directed towards
Shantung than towards Camé. There were only one research report for Camé in the
archive, but several made for Shantung. The reporting within the sales management
department were also more intense for Shantung than Camé, due to a big campaign at
the time for its introduction on the market as a series of cosmetic products.

The reports sometimes had recommendations for action. According to one
consultant in 1957 some of the Shantung products could have a more youthful
apperance. It was also considered in the sales management group to replace some
products by others whith a more youthful apperance. These were later advertised in a
magazine called Tonårston [Teenage voice], in 1959. The company did not develop
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specific products though, they just changed some existing ones to be more easily
adapted to a youth market.

The advertising for the two product names was different. The expenses for
advertising and overall marketing efforts were much higher for Shantung than for
Camé. Advertising in weekly journals, folders and movies were used and during the
first months during the launching campaign, the company used demonstration shows
in the form of cocktail parties, both in Stockholm and around the country. The so
called Shantungskolan (the Shantung School) educated personel from the retailer
shops in cosmetology and was later to be opened up for everyone how was interested
in modern cosmetics.

According to a change in the company’s strategy and as a part in the
rationalisation of sales organisation, the management decided in 1956 that the product
mix and assortments of products should be cut down over the whole line. This was
implemented in three steps, and already in the first step most of the Camé products
were taken of the market. The products of Camé hade shown bad results during some
time. The previous years the strategy had been more advertising, but with still bad
results the product line of Camé had to go. Shantung also showed some bad results,
but had turned to the better after heavy advertising the years before it was put on the
market as a series of products. One market report had also shown a good result of
knowledge about the produc name.

The present study did not find any explicit difference in strategy between the two
product names. Some different in price might point towards a differentiation. Within
each product line there was a differentiation in such way as it was offered different
size of the same product and more colours of others. The same consumer would have
got more products to choose among as there was no connection from the different pro-
ducts and specific groups.

At the end of the 1950s there was a more explicit orientation of some products
towards the teenage group, which would be pointing towards a differentiation of pro-
ducts according to specific groups and their preferences.

Finally it was shown that the use of market research and the information that ca-
me from customers, salesmen and retailers, through the sales organisation did result in
a ongoing refinement of products. Complaints on products often resulted in immediate
withdrawal of the product. Even if this system was not complete in its responses, the
results shows how it worked and that it had some effects on consumer environment.

In chapter 7 the history (from 1883 to 1985) of the department store MEA (Mili-
tär Ekiperings Aktiebolaget) was outlined in the search of significant changes that
could indicate strategic changes. Several changes were found. The original idea was to
sell clothes to officials from regiments and in state service. During the first decades the
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range of goods and services to civilians was broadened. After the first world war the
goods and services for women and children became a part of the company policy and
assortment. The physical space was also widened and MEA became more of a depart-
ment store. There were still some differences compared to other department stores at
the time. The original idea was different and the strategic decisions came under way,
and it took some time before it was implemented.

Although MEA did become a department and fashion store for women, it was al-
so a store for men, with such goods as uniforms, swords, suits, guns, wine and cigars.
These goods had been part of a lifestyle among military officers and state officials
during the first decades of the company’s existence, and it also embraced a wider male
identity at the time. As this identity shifted towards more civil duties the company had
to shift its policy as well.

The physical change of MEA was also different compared to regular department
stores. It was rebuilt and consolidated in stages during a longer period, rather than
completed in one stage according to a business idea.

In chapter 8, the marketing mix that MEA used was examined. It showed that the
company used the same media for advertising as was recommended in the business
press and the manuals. It also showed that some of them had more specific uses. The
use of direct advertising in circular letters with personal formulations, was more com-
mon to older customers and customers who were chosen according more specific cha-
racteristics.

The study also shows that there were significant changes over the period. Before
the war, the amount of newspaper ads and the amount of goods in each ad was great.
The range of goods was also of considerable proportions. During the war the volume
of ads was lowered, but it was also changed in its composition. Several goods went out
of market before and during the war, and never came back. This was the case with to-
bacco, goods for housekeeping as furniture and kitchen equipment, and for toys and
games. After the war the amount of advertising went up but also changed direction. It
became more common with clothing for women and also fewer goods per ad. This
signifies a kind of specialisation in the ads.

The direct marketing through circular letters was common during the end of
1920´s up to the end of 1930´s and showed a personal level of marketing, both in the
meaning of individuals and certain groups of consumers. This was indicated both by
the tone in which the letters were written, and in the groups chosen. The writings were
sometimes at a very personal level, using words as ‘brother’ and explicit use of perso-
nal offers. The groups chosen were students, young men who were going to be recrui-
ted for officer service and persons in different professionals like clergymen, officers,
policemen and schoolteachers.
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As this type of marketing went less frequent a conclusion was drawn that MEA
went from a more personal and close-to-the-customer relation and into a more anony-
mous relation to the market.

Chapter 9 used notebooks on window display and photographs of windows to
study the use according to the recommendations made. It was showed that MEA used
the four and later five display windows in a conscious way. Different strategies were
used according to purposes. Introduction of new items in departments were displayed
in separate windows, while another window was used for other items or group of
items. On certain occasions, as sales off days or at Christmas time all windows were
displayed according to one idea. There was also a use of themes in the display, for ex-
ample on occasions such as royal weddings, jubilees or according to the news of the
day. The most extraordinary display according the news of the day was the display of
gas-masks in 1938, where the horror and terror of the gas-war was demonstrated in
pictures and text in the window.

MEA seem to have been independent towards the producers, and they seemed to
have been using trademarks in both ads and window displays according to the compa-
ny’s own use. This was indicated by the mix of different trademarks in the same ad or
window.

The mix of different type of goods and display was carried out well, much due to
the fact that MEA had several windows at its disposal. The displayed assortment
showed the same mix as in the ads, and was more concentrated towards clothing after
the war.

It also seems obvious that MEA used the windows as a way of showing the great
standard of the store and its goods. This is underpinned by the fact that several of the
window dressers were highly professional and artistic in mind. The windows were also
highly decorated during the period, but did change in style from many goods in the
1930´s to lesser in the 1950´s.

The redressing was frequent and shows systematic thinking and use to maximize
the effects. While taking more windows in use, the separate window dressing could be
extended in time.

Chapter 10 focused on separate groups of consumers according to gender and
age. MEA became more oriented towards the female consumer during the 1920´s. This
was connected to the greater shift in fashion for women, which became more male in
style, material and production after the first world war. MEA already had a great
knowledge and continuous contacts with the fashion scene in Europe and the new fa-
shion was easily incorporated in the existing organisation. Earlier goods for women at
MEA was prefabricated underwear and sportswear for car and horse riding. During the
1920´s the tailor department for women sew the latest fashion from Paris, Wienna and
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London. The marketing for women’s fashion became more explicit starting in the
1920s and peaking in the mid 1930s, the fashion exposition became a recurrent event
at MEA or in localities rented for this purpose at the fashionable Grand Hotel. Invita-
tions for press showings was send out to fashion editors at leading papers, and the refe-
rees were used in the advertising.

The marketing of these events went through ads and invitations, but became mo-
re exclusive after the second world war. The ads were used less frequently and perso-
nal invitations and referees from the fashion shows became the vehicle for fashion
marketing.

At the same time the male market went from a strict and official style to style
more adopted to the civil ideals of the sportsman and gentleman. Style and individua-
lism was common arguments for the male fashion. After the war even more casual
wear was introduced, like the blazer and the sweater.

Children also was an object for marketing efforts, although only for a short peri-
od in the beginning of the 1930s. Direct marketing was early used towards young stu-
dents and recruits. Boys’ clothing was sold in the men’s department during the mid
1920´s, and a department for toys opened in 1929. A more explicit marketing effort is
indicated by a market research for the purpose of starting a specific department in
1932. In 1935 a department for both boys and girls were opened. The marketing was
intense for a while, but after a few years the department was winded up. Clothes for
boys and girls was instead sold at the men’s and women’s departments. After the war
the advertising for toys is almost absent and ads for children’s clothing much less
frequently than before the war.

In accordance with the results from chapter 8 and 9, the co-ordination of different
marketing tools was used by MEA in a way that indicates consciousness and purpose.

To sum up the overall impression of the study. There were a considerable interest
towards marketing problems coming up on the agenda in the 1920´s with a peak in the
post-war period. This was focused on the co-ordination of distribution channels and
also a awareness of the consumer needs and behaviour.

It was also obvious that the two companies studied did undergo changes in their
directions and practices during the period, adapting new ideas and changing their pro-
ducts. It should be noticed that they existed more than hundred years each, and it is
clear that they did adopted to the changing environment both during the period of
study and the period before.
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Bilagor

Bilaga 1. Barnängens produkter

Tabell 17. Antalet produkter totalt samt antalet produkter som ingår i skönhetsserie för märkena Camé
och Shantung i Barnängens sortiment, enligt priskuranter för åren 1938–1960. Åren 1954, 1956 och
bygger på uppgifter om försäljning och nytillkomna varor.

Produkter totalt Produkter inom serie Forts. Produkter totalt Produkter inom serie
År Camé Shantung Camé Shantung År Camé Shantung Camé Shantung

1938 11 1 11 0 1950 26 33 26 27
1939 16 1 12 0 1951 26 35 26 27
1940 16 1 12 0 1952 15 43 15 33

1941 20 1 17 0 1953 15 51 15 39
1942 21 1 20 0 1954 15 52 15 39
1943 22 0 20 0 1955 3 40 0 30
1944 22 1 20 0 1956 1 40 0 30
1945 24 1 21 0 1957 0 41 0 35
1946 21 1 21 0 1958 0 40 0 35

1947 21 1 21 0 1959 0 38 0 33
1948 9 34 0 26 1960 1 28 0 24
1949 26 35 26 27

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:13–19; B 1 A: 26, 23, 33.

Tabell 18. Produkter av och priser för Shantung och Camé år 1938. Kommentar: priserna angivna i
kronor enligt uppgift om konsumentpris i priskuranterna, omräknat till jämförpris per enhet eller medel-
pris, samt till 1950 års priser.

Produkttyp
Shantung

Antal
Pris Fast

pris
Camé
Antal

Pris Jämförpris Fast pris

Ansiktsmask 1 3:00 4:71

Créme 2 2:50 3:92
Lotion 2 3:00, 3:50 3:25 5:10
Nattcréme 2 2:50,3:00 2:75 4:32
Parfym 1 4:50 7:06
Puderunderlag 2 2:50, 3:00 2:75 4:32
Rengöringscréme 2 2:50 3:92

Totalt antal produkter 1 11

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:13.
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Tabell 19. Produkter och priser för Shantung och Camé år 1940. Kommentar: priserna angivna i kro-
nor enligt uppgift om konsumentpris i priskuranterna, omräknat till jämförpris per enhet eller medelpris,
samt till 1950 års priser.

Produkt Shantung Pris Camé Pris Jämförpris Fast pris

Ansiktsmask 1 3:00 4:06

Créme 2 2:50 3:40
Eau de cologne 1 i u
Lotion 2 3:00, 3:50 3:25 4:43
Läppstift 1 3:50 4:77
Nattcréme 2 2:50, 3:00 2:75 3:75
Puder 2 1:25, 2:00 1:62 2:20

Puderunderlag 2 2:50, 3:00 2:75 3:75
Rengöringscréme 3 2:00, 2:50, 3:50 3:50 4:77
Talk 1 1:74 2:37
Totalt antal produkter 1 16

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:13.

Tabell 20. Produkter och priser för Shantung och Camé år 1950. Kommentar: priserna är angivna i
kronor enligt uppgift om konsumentpris i priskuranterna, omräknat till jämförpris per enhet eller medel-
pris, samt till 1950 års priser.

Produkt Shantung Pris Jämförpris Camé Pris Jämförpris
Adstringerande
créme

1 4:75 68 kr/kg

Ansiktservett 1 2:75
Ansiktsmask 1 4:70
Créme 6 1:50, 2:20, 3:00, 3:50 2:55
Eau de cologne 5 3:66, 7:15,

16:50, 20:00
11:82

Feta crémer 6 5:50, 8:50, 14:00 84 kr/kg
Lotion 6 5:25, 6:25, 8:50,

9:50, 12:00,
15:00

57 kr/kg 4 4:00, 4:70, 8:05, 9:35 29 kr /kg

Läppstift 1 8:75
Nattcréme 3 1:50, 2:20, 3:00 2:23
Puder 2 4:00, 7:25 109 kr/kg 4 2:60, 2:85, 3:50, 4:00 49 kr/kg
Puderunderlag 4 1:50, 2:00, 3:00, 3:50 2:50

Rengöringscréme 5 4:75, 6:50, 10:00 58 kr/kg 2 3:00, 2:85 2:92
Rouge 1 2:75 1 1:75
Talk 1 3:75 34 kr/kg 1 3
Toiletttvål 1 3:50
Torra crémer 2 4:75, 5:50 120 kr/kg
Ögonskugga 1 3:25

Totalt antal pro-
dukter

33 26

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:19.
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Tabell 21. Produkter och priser för Shantung och Camé år 1955. Kommentar: priserna är angivna i
kronor enligt uppgift om konsumentpris i priskuranterna, omräknat till jämförpris per enhet eller medel-
pris, samt till 1950 års priser.

Produkttyp Shantung Pris Jämförelsepris Fast pris Camé Pris Jämförelsepris Fast pris
Ansiktsmask 1 5:90 66 kr/kg 50 kr/kg

Ansiktsservett 1 1:50 1:15
Ansiktsvatten 4 5:30 6:30

8:55 9:55
63 kr/kg 48 kr/kg

Antitranspirations-
medel

1 5:05 3:86

Borttagningsmedel 1 2:60 1:99
Créme 2 4:75, 6:25 137 kr/kg 105 kr/kg 1 1:50 50 kr/kg 38 kr/kg

Dagcréme 2 3:75, 5:74 119 kr/kg 91 kr/kg
Eau de cologne 3 4:05, 5:30

7:55
112 kr/kg 86 kr/kg

Eau de cologne 5 5:55 10:00
15:10 16:60

20:15

13,48 10:3

Läppstift 4 1:75 2:25
4:75 7:90

4,16 3:18

Läppstiftspensel 1 2:00 1:53
Mascara 1 6:50 4:97
Nagellack 1 5:90 4:51

Nattcréme 2 5:50 73 kr/kg 56 kr/kg 1 1:50 50 kr/kg 38 kr/kg
Parfym 2 5:30 9:80 1020 kr/kg 779 kr/kg
Puder 2 2:90, 5:90 4:40 3:36
Puderunderlag 1 1:50 50 kr/kg 38 kr/kg
Rengöringscréme 1 4:75 68 kr/kg 52 kr/kg
Rouge 1 2:60 1:99

Skyddslack 1 4:75 3:63
Talk 1 3:75 2:86
Toiletttvål 1 3:45 2:64
Ögonbrynspenna 1 1:00 1:31
Ögonskugga 1 3:05 2:33
Totalt 40 3

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA: 20.
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Tabell 22. Produkter och priser för Shantung och Camé år 1960. Kommentar: priserna är angivna i
kronor enligt uppgift om konsumentpris i priskuranterna, omräknat till jämförpris per enhet eller medel-
pris, samt till 1950 års priser.

Produkttyp Shantung Pris Jämförelsepris Fast pris Camé Pris Fast pris
Ansiktsmask 1 2:75 61 kr/kg 39 kr/kg

Ansiktsvatten 3 5:50, 6:30, 9:55 62 kr/kg 39 kr/kg
Antitranspirationsmedel 1 3:90 2:48
Créme 3 1:50, 5:25 106 kr/kg 67 kr/kg
Dagcréme 1 3:50 2:23
Eau de cologne 3 4:50, 5:90, 8:75 122 kr/kg 78 kr/kg
Läppstift 3 2:25, 4:75, 6:25 4:42 2:81

Läppstiftspensel 1 3:50 2:23
Mascara 1 6:50 4:14
Nattcréme 1 5:25 75 kr/kg 48 kr/kg
Parfym 1 5:30 1060 kr/kg 675 kr/kg
Puder 3 3:50, 4:75, 7:50 5:25 3:34
Rengöringscréme 1 4:75 68 kr/kg 43 kr/kg

Rouge 1 2:90 1:85
Talk 2 2:75, 3:75 3:25 2:07
Toiletttvål 1 0:70 0:45
Ögonskugga 2 3:00, 4:75 3:90 2:48
Totalt 28 1

Källa: FSF, Barnängens arkiv, F 8 CA:20
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Bilaga 2. MEA:s annonsering

Källkritisk kommentar till MEA:s klippböcker för annonser
På det sätt jag använt klippböckerna för annonser har jag utgått från att noteringar om
datum och annonsorgan varit riktiga, samt att det är just de annonser som förekom som
samlats på detta vis. Detta har varit svårt att testa före en genomgång av det slag som
jag gjort eftersom annonserna är spridda på så många böcker. Att göra urval ur detta
material har därför visat sig alltför komplicerat. Därför har två slags undersökningar
gjorts.

Den första innefattar alla annonser som finns insamlade i MEA:s klippböcker
under åren 1930–1959. I denna har jag noterat år, datum, annonsorgan, vara, samt
uppgifter kring annonsen t ex om det är en annons för män/kvinnor eller barn, samt hur
många varianter varan finns i. Detta har sedan tjänat som underlag för analyser kring
annonsvolymens förändringar över tid, specialisering inom annonseringen för hela
annonseringen eller genom annonsernas innehåll på vissa delar av sortimentet. Även
val av annonsorgan har varit möjligt att studera. För att detta skall vara möjligt måste
dock uppgifterna i klippböckerna var riktiga.

När det gäller annonsorgan visar det sig att noteringen om detta inte klippböck-
erna inte är konsekvent. Vissa annonser saknar uppgift om annonsorgan, men den stör-
re delen av annonserna mellan åren 1936 och 1956 har sådan uppgift. Efter 1956 är det
dock konsekvent uteslutet. Det sker inga noteringar för annonsorgan längre alls efter
detta år. Detta borde inte ha medfört några problem, eftersom datum finns infört och
det därför går att gå direkt till de tidningar som varit mest förekommande innan och
undersöka vilken som använts. Jag gjorde därför ett slumpmässigt urval av tio annon-
ser från de respektive åren 1957, 1958 och 1959. Denna undersökning visar dock att
det konsekvent är samma annonser införda i både Dagens Nyheter och Svenska Dag-

bladet – vilka var de vanligaste annonsorganen – fast det endast finns en annons i
klippboken. För att gå vidare med detta gjorde jag liknande urval för åren 1935, 1945
och 1955 för att se om det var så att det även då var både Dagens Nyheter och Svenska

Dagbladet som användes under dessa år också, även fast det endast förts in uppgift om
att det skulle varit den ena. Det visar sig därmed var generellt så att båda tidningarna
använts även fast endast den ena varit införd. 1935 finns det en tendens till fördelning
mellan tidningarna. Enligt en fördelning byggd på uppgifter ur MEA:s klippböcker var
81 % av annonserna med kända annonsorgan (90 stycken av 132) införda i Svenska

Dagbladet, och 19 % var införda i Dagens Nyheter. För ett urval av storleken 30 en-
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heter var fördelningen bland de annonser som återfanns i de två tidningarna (23 styck-
en) sådan att 65 % var införda i Svenska Dagbladet och 35 % i Dagens Nyheter. 6 an-
nonser var införda i båda tidningarna. Urvalet är litet och denna fördelning är därför ej
statistiskt signifikant, d v s vi vet inte om annonseringen skedde lika ofta i båda tid-
ningarna eller oftare i Svenska Dagbladet. Dessutom var 6 annonser införda i båda
samtidigt. Till skillnad mot de senare tvärsnitten var detta få annonser. Den stora skill-
naden är att under de senare åren verkar båda tidningarna ha använts lika mycket.
Detta är en viktig skillnad i så fall. Det ger dels en bredare annonsering än klippböck-
erna visar. Dels visar det att annonsorganet var av underordnad betydelse, d v s det
skedde ingen riktad annonseringen till bestämda läsekretsar. Problemet är att det inte
längre går att med säkerhet använda MEA:s noteringar av annonsorgan. Om det står
Dagens Nyheter kan annonsen varit införd i Svenska Dagbladet också, och därmed
faller en stor del av poängen kring valet av annonsorgan på den nivån. Detta kan man
inte hantera med det befintliga materialet, utan här måste en kompletterande undersök-
ning göras.

Ett annat problem uppstår också: annonsvolymen ökar eftersom annonseringen
sker i två dagstidningar samtidigt. Detta påverkar visserligen bara antalet annonser och
inte antalet annonserade typer av varor. Det går fortfarande att studera förändringar i
det annonserade sortimentet. Däremot försvåras bedömningen av antalet annonserade
varor. Både för antalet annonser och antalet annonserade varor gäller att det kan ha
varit fler än vad som framgår av materialet på MEA. I så fall är det en större ökning av
annonsvolymen än mina resultat visar.

Genom att kontrollera annonsvolymen mot uppgifter om reklamkostnaderna för
MEA under åren 1930–1959 har jag dock kunnat se om dessa två har en likartad ut-
veckling. Genom låta annonskostnaderna indikera annonsvolymen och jämföra den
serien med uppgifterna om annonsering i klippböckerna kan man också uppskatta den
senare seriens giltighet. Om annonskurvan skulle avvika alltför mycket från kurvan för
kostnaderna blir annonsernas noteringar mindre trovärdiga. Diagram 7 har visar på en
ganska likartad utveckling och jag gör därför bedömningen att den annonsering man
kan iaktta i klippböckerna ger en trovärdig bild av den faktiska annonseringens ut-
veckling under 1950-talet, trots svårigheterna med annonsorganen.

Det har trots allt sina förtjänster att kunna studera ett företags annonsering över
så pass lång och sammanhängande period. Det ger inte bara en inblick i det företagets
annonsering, utan också en inblick i varornas förändring, i det här fallet särskilt klä-
dernas förändring. Jag hoppas därmed att den genomgång som jag gjort inte varit för-
gäves och att det ändå går att skaffa en del viktig kunskap om MEA:s och kanske peri-
odens annonsering.
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Tabeller

Tabell 23. Antal annonser 1930–1959, totalt och uppdelat på antal annonser för herr och dam, annon-
ser för barn uppdelat i pojk- och flickannonser, samt samlings- och reaannonser. Kommentar: sam-
lingsannonser är t ex julannonser utan varor, information om öppettider, annonser för något tema av
händelsekaraktär. Reaannonser är samtliga annonser för realisationer, både visitkortsannonser och
sortimentsannonser.

År Antal an-
nonser

Herr Dam Barn Pojk Flick Samlings-
annonser

Rea-
annonser

1930 76 39 7 8 1
1931 111 22 17 2 1 9 23
1932 71 19 19 2 23
1933 130 54 25 7 6 9 4
1934 126 43 41 2 2 3 4
1935 132 30 61 18 7 10 7
1936 139 42 46 7 3 3 4 1
1937 130 49 57 2 2 1 2
1938 81 8 26 8 30
1939 98 26 32 1 1 2 11
1940 66 15 28 2 2 9 10
1941 61 6 32 3 11
1942 51 9 26 12 5
1943 56 15 21 5 5
1944 44 15 20 3 2
1945 43 9 27 1 4
1946 44 9 25 1 3
1947 50 6 39 2
1948 74 20 40 1 1 2 12
1949 109 35 61 1 5
1950 75 22 39 1 5
1951 100 43 45 1 8
1952 103 30 60 2 8
1953 131 39 74 1 1 1 10
1954 160 36 98 17
1955 204 45 121 2 16
1956 223 47 147 1 11
1957 199 55 118 2 2 1 9
1958 154 52 78 1 1 2 10
1959 185 56 99 2 1 10

Källa: FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser



334

Tabell 24. Totalt antal annonserade varor 1930–1959. Kommentar: antal annonserade varor uppdelat
på varor för herr och dam, samt för barn, pojkar och flickor.

År Antal varor Herr Dam Barn Pojk Flick
1930 194 99 34 1
1931 543 155 124 3 2
1932 474 206 143 2 2
1933 368 158 104 11 11
1934 335 146 89 4 4
1935 191 75 78 24 11 13
1936 353 103 48 40 35 3
1937 338 95 76 24 18 6
1938 341 18 22 7 2 2
1939 471 52 49 23 16
1940 274 26 32 7 6 1
1941 237 16 37
1942 237 88 118 1 1
1943 203 103 83
1944 135 40 37
1945 120 17 31
1946 133 15 48
1947 201 22 71
1948 312 48 75 3 1 2
1949 205 61 49
1950 163 41 42
1951 201 76 61 2 1 1
1952 210 59 61
1953 298 75 59 2 2
1954 353 66 69
1955 541 90 108 4 2 2
1956 473 94 135 8 6 2
1957 406 98 103 5 2 3
1958 343 73 57 2 1 1
1959 377 95 70 2 1 1

Källa: FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser.
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Tabell 25. Antal annonserade varor av olika varuslag hos MEA, 1930–1959. Kommentar: indelning i
huvudgrupper, samt i grupperna tillbehör (bestående av varor som paraplyer, käppar, knappar m m),
märken som utgörs av varor med koppling till fabrikat eller varumärke, militär som utgörs av uniform-
spersedlar och andra varor med koppling till militäruniform, 1930–1959.

År
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1930 14 7 4 1 40 12 7 2 62 2 19 10 2 3 62
1931 36 24 18 25 78 9 44 30 178 13 11 20 19 5 46
1932 19 10 13 10 36 11 25 29 214 10 13 37 3 9 8 38
1933 20 2 15 2 14 10 27 10 166 13 19 39 11 7 48
1934 13 10 10 10 30 12 17 3 163 21 12 16 11 42

1935 5 4 6 8 7 129 7 8 1 9 32
1936 16 8 18 3 22 27 18 29 152 11 7 17 10 10 41
1937 19 31 17 6 12 209 7 9 20 4 1 48
1938 7 9 1 18 14 35 33 144 12 6 6 10 30
1939 27 12 32 23 52 39 212 11 9 23 1 11 6 43
1940 5 6 1 3 11 12 165 8 5 12 18 6 3 3

1941 9 15 2 3 1 20 23 113 4 3 13 5 8 4 7
1942 2 6 4 25 15 126 9 4 18 1 8 2 15
1943 5 6 8 8 19 14 101 6 1 9 4 9 3 33
1944 8 5 3 7 9 82 4 4 2 6 25
1945 7 6 7 7 10 59 2 4 5 2 8
1946 6 2 1 1 8 1 21 7 59 3 3 7 10 14

1947 12 1 1 5 1 24 9 119 5 13 5 4 33
1948 24 10 2 10 1 37 23 151 13 1 10 1 12 3 11
1949 1 4 28 11 120 5 1 18 2 5 3 18
1950 5 2 13 13 103 4 11 4 15
1951 5 1 12 11 145 3 9 6 37
1952 7 1 2 15 30 125 3 11 6 21

1953 1 2 28 16 190 6 2 27 5 9 1 31
1954 2 5 1 1 20 19 229 8 1 34 3 13 28
1955 16 9 5 4 65 37 312 11 2 39 2 21 58
1956 18 7 3 1 59 25 280 15 2 41 10 84
1957 18 3 2 35 17 249 11 1 45 3 12 69
1958 11 1 2 36 24 200 9 5 32 2 9 23

1959 9 4 1 2 35 30 214 13 4 41 12 1 29

Källa: FSF, MEA:s arkiv, klippböcker för annonser.
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Tabell 26. MEA:s reklamkostnader, femårsvis, 1910–1960, i löpande och fasta kostnader, 1935 års
värde. Avrundat till hela kronor. Index för annonskostnad samt annonspriset, 1915–1960, det senare
enligt Kihlberg, I annonsernas spegel, Stockholm 1964.

År Löpande, kr Fast, kr
1935 års pris

Fast annons
kostnad, index
1935=100

Annonspris,
1935=100

1910 6096 10084 10
1915 8050 10850 10 64
1920 2309 1331 1 174
1925 54037 47321 46 114
1930 95636 90942 88 105
1935 103524 103524 100 100
1940 72084 58805 57 123
1945 86163 57319 55 150
1950 153511 91869 89 167
1955 283842 129780 125 219
1960 469264 178713 173 263

Källa: FSF, MEA:s arkiv, huvudböcker G 2: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75; Leif Kihlberg, I
annonsernas spegel, Stockholm 1964, s 116.

Tabell 27. Reklamkostnadernas fördelning på olika reklammedel enligt noteringar MEA:s huvudböcker
1949–1959. Kommentar: avrundat till hela kronor.

Fönsterskyltning Dagspress-
annonser

Övriga annonser Direktreklam Övriga reklamut-
gifter

1949 19892 91848 5967 629 13925
1950 28947 105148 7729 3407 8279
1951 20612 150212 8579 658 7723
1952 21582 159100 8254 7045 26605
1953 17374 191190 7760 2815 13558
1954 19653 218119 9663 1944 7963
1955 28068 233202 8171 4801 9600
1956 33678 264577 6399 0 8330
1957 37370 283824 5251 146 4276
1958 47118 351751 4788 9459 20899
1959 42599 331104 8380 211 4322

Källa: FSF, MEA:s arkiv, huvudböcker G 2: 64–74.
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Tabell 28. MEA:s reklamkostnader i löpande och fast pris, 1930–1959. Kommentar: basår=1935. Av-
rundat till hela kronor.

Löpande pris Fast pris Reklamkostnad,
index

Annonsvolym, index

1930 95636 90942 88 58
1931 87819 86151 83 84
1932 90703 90703 88 54
1933 110101 113018 109 98
1934 94276 96136 93 95
1935 103524 103524 100 100
1936 108344 106964 103 105
1937 101000 97236 94 98
1938 110180 103502 100 61
1939 92922 85224 82 74
1940 72084 58805 57 50
1941 71357 51443 50 46
1942 79624 53197 51 39
1943 74471 49119 47 42
1944 82874 54895 53 33
1945 86163 57319 55 33
1946 103347 68456 66 33
1947 126314 81578 79 38
1948 137679 84684 82 56
1949 132261 80080 77 83
1950 153511 91869 89 57
1951 187783 97021 94 76
1952 222585 106483 103 78
1953 232696 109963 106 99
1954 257342 120873 117 121
1955 283842 129780 125 155
1956 312984 136271 132 169
1957 330866 137861 133 151
1958 434015 173382 167 117
1959 386617 153262 148 140

Källa: FSF, MEA:s arkiv, huvudböcker G 2: 45–74.
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Tabell 29. Prisuppgifter för herrkläder hos MEA och konkurrerande annonsörer vid samma datum
enligt annonser i dagspress, 1935. Högsta och lägsta pris.

1935 MEA Konkurrerande annonsörer
Vara Högsta pris Lägsta pris Högsta pris Lägsta pris
Kostym 155 135
Byxor 25 25
Skor 26:50 19:50 19:85 12,85
Skjorta 19:50 4:50 17:50 6:75
Rock 110 85 145 55

Hatt 20 13:50 19:50 11:50

Källa: Dagens nyheter och Svenska Dagbladet 1935.

Tabell 30. Prisuppgifter för herrkläder hos MEA och konkurrerande annonsörer vid samma datum
enligt annonser i dagspress, 1955. Kommentar: uppgift om det rörde sig om realisationstillfällen samt
butikens namn angivet inom parentes. Högsta och lägsta pris enligt annonserna, medelpris för 1955
enligt uppgift ur SOS om detaljhandelspriser för vissa varor, angivet i kronor.

1955 MEA Konkurrerande annonsörer
Vara Högsta pris Lägsta pris Högsta pris Lägsta pris

Medelpris 1955

Kostym 515 (måttdagar) 85 (MEA-dagar) 395 (Ströms, skräd-
darsydd)

49 (Olympia Herrklä-
der)

207:89

Blazer 125 48 (MEA-dagar) 159 (Hollywood) 35 (Perfekt Stil, Ste-
ens Herrhörna)

I u

Byxa 80 35 (MEA-dagar) 69 (Hollywood) 12 (Olympia Herrklä-
der)

I u

Skor 34:50 (rea) 15:75 89 (Pernäs skor) 12:85(Oscaria) 44:76
Skjorta 42 9:50 47 (Steens herrhörna) 6:75(Delby rea) 16:53
Rock 145 78 158 (Hollywood) 28 (Rydholms) 186:48
Hatt 25:90 (rea) 9:50 (rea) 33 (PUB) 5:90 (Bernh.

Bäcklund, rea)
I u

Källa: Annonser i Dagens Nyheter 1955; ”Detaljhandelspriser för vissa varor och tjänster 1955–1957 i
kr”, Statistisk årsbok för Sverige 1958, Stockholm 1958, tabell 225, s 203f.
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Underlag

Otryckt underlag

Föreningen Stockholms Företagsminnen (FSF), Stockholm

Barnängens arkiv

Underlag för (försäljningsavdelningens) årsberättelser

B 1 A:1–44

Patent och registreringshandlingar

F 2 B:3 R–V

Handlingar rörande marknadsundersökningar

F 5:1, 1945–1957 (i kartong märkt Barnängens marknads undersökningar olika varor

1945–1957)

F 5:2, 1958–1965 (i kartong märkt Barnängens marknadsundersökningar olika varor

1958–1965)

Handlingar rörande reklam och kampanjer

F 8 A:6

F 8 A:8, 1869–1955, reklam och annonser, spridda år (i kartong märkt Re-

klam/Annonser 1869–1983)

Priskuranter, svenska

F 8 CA:13–21

MEA:s arkiv

Diverse handlingar

F 1:1, Fastighetshandlingar Kv. Styrpinnen, 1873–1957 (i kartong)

F 1:4, Brev, reklam, cirkulär, 1925–1939 (i kartong)

F 1:5, Pärm. Reklam, broschyrer, 1930–1935 (MEA 1930–1935, Reklambroschyrer lös

pärm)

F 1:6, Anteckningar om skyltning, 1931–1950 (i kartong)
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Huvudböcker

G 2:1–75, huvudböcker, 1885–1960 (böcker numrerade 1–74)

Tryck

L 1:1, Kart, Diverse tryck och pressklipp 1908–1985 (i kartong märkt MEA, Tryck

1908–1985)

L 1:2, Kart. Reklamtryck (i kartong  märkt MEA Reklam 1922–1951 u å)

Tryck – annonsklipp

L 2:1–9 (delvis ordnade i kartong efter varuslag och avdelningsvis enligt bokstavskoder

eller annan beteckning, övriga i lösa volymer enligt avdelningens bokstavskod)

Kungliga biblioteket, Stockholm

Okatalogiserat (KB, okat)

Barnängen

Affärstryck olika år
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Affärstryck olika år

Opublicerat
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