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1 INLEDNING 

Krig har genom alla tider haft stor påverkan på den civila befolkningen. Detta gäller både i 

länder som är direkt drabbade av krig på sitt territorium och länder som deltar i krig på andras 

territorium. Att det pågår ett krig, men också ställningen i kriget, påverkar demografin, 

ekonomin och den allmänna sinnesstämningen hos befolkningen. Jag var intresserad av att se 

hur marknadsföringen förändrades i krigstid jämfört med fredstid, specifikt vid perioden för 

andra världskriget. Det finns mycket forskning gjord på det här området, men mycket av den 

har fokuserat på hur marknadsföringsstrategier och utformningen av annonser förändrades efter 

att kriget bröt ut. Några exempel är William Asprays, Melissa G. Ocepeks och George Royers 

Food Fights for Freedom: A Critical Reading of Food Advertisements from Ladie’s Home 

Journal during the Second World War och Tawnya Adkins Coverts Consumption and 

Citizenship during the Second World War. Dessa artiklar behandlar vilka signaler och budskap 

annonser sände ut och hur detta påverkade konsumenterna.1   

 Jag ville istället undersöka om det fanns något samband mellan de varor eller 

tjänster som marknadsfördes och om det var krig eller fred. För att göra detta har jag undersökt 

annonser i nummer av The New York Times från perioden. Undersökningen fokuserar alltså på 

den amerikanska östkusten, främst New York City, vilket har bidragit med flera intressanta 

dimensioner. USA:s regering publicerade under andra världskriget flera kampanjer, bland andra 

en som fokuserade på att öka sparsamheten hos befolkningen, vilken Terrence H. Witkowski 

har skrivit om i sin artikel World War II Poster Campaigns: Preaching Frugality to American 

Consumers.2 Dessa kampanjer hade troligtvis påverkan både på de amerikanska konsumenterna 

och annonsörerna.  En annan intressant dimension är att detta krig utspelade sig när det moderna 

konsumtionssamhället hade börjat växa fram. Amerikanska hushåll hade under början av 1900-

talet börjat få moderna bekvämligheter som elektricitet och rinnande vatten inomhus och allt 

fler hade råd med föremål som tidigare varit förbehållna den mer välbeställda delen av 

befolkningen.3 En vidsträckt konsumtion och ett större utbud av importerade varor kan ha gjort 

 
1 Aspray, William, Ocepek, Melissa G. och Royer, George. Food Fights for Freedom: A Critical Reading of 

Food Advertisements from Ladie’s Home Journal during the Second World War. Advertising & Society Review. 

Vol 15(4), 2015.; Adkins Covert, Tawnya. Consumption and Citizenship during the Second World War. Journal 

of Consumer Culture. Vol 3(3), 2003: 315-342.  
2 Witkowski, Terrence H. World War II Poster Campaigns: Preaching Frugality to American Consumers. 

Journal of Advertising. Vol 32(1), 2003: 69-82.  
3 Witkowski, Terrence H. A History of American Consumption: Threads of Meaning, Gender, and Resistance. 

New York City: Routledge. 2018. S. 137 – 150. 



 

2 
 

att det här kriget hade större påverkan på den civila befolkningen än krig under tidigare 

århundraden. 

1.1 Syfte och frågeställningar                                                                                           

Syftet med uppsatsen är att undersöka annonser för att kunna säga något om utbudet av varor 

och tjänster, främst i New York City, innan och under andra världskriget. Fokus ligger på att 

försöka hitta skillnader som uppkommit på grund av krigsutbrottet och USA:s deltagande i 

kriget.       

 Frågan som jag vill besvara är huruvida det var olika varor eller tjänster som 

annonserades i The New York Times (hädanefter enbart kallad New York Times) under perioden 

för andra världskriget, jämfört med under fredstid. För att göra detta kommer några olika 

frågeställningar att användas.  

1. Vilka varor eller tjänster marknadsfördes i New York Times under år 1937, 1940 och 

1943, och i vilken utsträckning marknadsfördes de? 

2. Skiljde sig antalet annonser per nummer åt under de olika åren? 

3. Tillkom det nya varor eller tjänster i krigstid, som inte annonserades under fredstid? 

4. Hur påverkade kriget hur mycket och vad som annonserades?  

1.2 Metod  

För att samla material till den här uppsatsen har jag undersökt nummer av New York Times och 

kartlagt vad annonserna i tidningen marknadsför. Ett nummer per månad från år 1937, 1940 

och 1943 har undersökts, vilket har resulterat i ett datamaterial på nästan 8400 observationer. 

Materialet innehåller uppgifter om alla annonser som betalats av företag och där detta företag 

går att identifiera i annonsen. Annonser upplagda av privatpersoner har alltså inte tagits med, 

inte heller annonser för radiokonserter eller idrottsevenemang, eftersom dessa ofta snarast var 

bara informerande och inte har en tydlig annonsör. Att ha uteslutit dessa men ändå ha inkluderat 

annonser för filmer kan te sig inkonsekvent, vilket det i någon mån är. Det var dock mycket 

svårt att identifiera vem som annonserade till exempel en friidrottstävling eller en radiokonsert 

och om annonsen faktiskt var en betald annons eller enbart information, och de annonserna var 

så få till antalet att de inte gjorde mycket skillnad. Maximalt två eller tre ytterligare annonser 

per nummer i underkategorin ”underhållning” hade i sammanhanget inte spelat någon större 

roll. Annonser för film och teater var lättare att identifiera, men var också väldigt många till 

antalet, vilket kunde vara intressant att se. Hur antalet underhållningsannonser påverkar 

resultatet kommer dock att tas upp eftersom det kan finnas andra faktorer än kriget som påverkar 
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hur mycket underhållning som marknadsförs. Annonser för företag som söker personal eller för 

”business opportunities” har inte tagits med eftersom detta inte kan betraktas som tjänster 

riktade till konsumenter. Annonser från den på ekonomi inriktade bilagan Financial Times, som 

finns med i varje nummer, har inte tagits med, både på grund av den begränsade tid som fanns 

att lägga på undersökningen och på grund av att den har en mer specifik läsargrupp än New 

York Times.       

 Att använda sig av den här metoden är inte problemfritt, eftersom den mänskliga 

faktorn kan spela en stor roll. Jag vet att det finns en del misstag i materialet eftersom allting är 

undersökt och inskrivet manuellt på en dator. Detta kan bero på att jag har missat annonser, 

råkat bläddra förbi sidor av misstag eller gjort misstag när materialet bearbetades. Jag har 

försökt vara så noggrann som möjligt och tror inte att de fel som ofrånkomligen finns i 

materialet kommer att påverka resultatet och slutsatserna i uppsatsen, eftersom de inte är 

systematiska.      

 Varje tidningsnummer har varit från den andra torsdagen varje månad. Vid en 

genomgång av hur New York Times såg ut vid perioden som skulle undersökas visade det sig 

att lördagens tidning ofta var betydligt kortare än tidningarna som gavs ut under vardagar. 

Söndagens tidning var å andra sidan betydligt längre eftersom den innehöll en söndagsbilaga. 

Vad gäller vardagar så fanns det få eller inga skillnader – de hade ett relativt lika antal sidor 

och inga bilagor förutom Financial Times, så torsdagen är vald slumpmässigt. Just andra 

torsdagen varje månad har undersökts för att undvika snedvridningar som kommer av till 

exempel nyår eller jul. Detta har förstås inte helt kunnat undvikas ändå eftersom dagar som till 

exempel Alla hjärtans dag kan påverka materialet något. Jag tror inte att detta har påverkat så 

mycket att det måste tas speciell hänsyn till, eftersom de flesta högtider ligger vid ungefär 

samma tid varje år och alltså har påverkat materialet likadant.   

 De årtal som har använts har valts baserat på utvecklingen i världspolitiken och 

andra världskriget. 1937 hade kriget ännu inte brutit ut, så detta kan ses som ett utgångsläge 

eftersom det var fredstid i USA, som statistik från senare nummer kommer att jämföras med. 

1940 hade andra världskriget brutit ut i Europa, men USA var neutrala och deltog inte än. 1943 

hade USA gått in i kriget, efter attacken på Pearl Harbor 1941. För att få en tydligare bild av 

var förändringarna sker hade det varit intressant att titta på fler nummer och från fler år, men 

materialet hade i så fall blivit allt för omfattande. Det hade också varit intressant att undersöka 

ett år efter att kriget tagit slut, för att se om skillnaderna faktiskt berodde på kriget och inte 

något annat. Det hade dock varit svårt att avgöra vilket år som då skulle undersökas, eftersom 

det är svårt att säga när ekonomin har gått tillbaka till sitt ”normalläge”. Det hade också gjort 
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datamaterialet ännu större och svårare att hantera.    

 Materialet har delats in i kategorierna ”tjänster”, ”varor”, ”anknytning till kriget” 

och ”övrigt”. Indelningen i ”varor” och ”tjänster” är hämtad från klassisk marknadsföringsteori, 

där produkter brukar delas upp på detta sätt. Karaktäristiskt för varor är att de är påtagliga och 

kan utvärderas innan köp. En tjänst fungerar inte på samma sätt eftersom den ofta produceras 

samtidigt som den konsumeras.4 Detta är fallet med till exempel resor och restaurangbesök. 

Kategorin ”anknytning till kriget” består av både varor och tjänster, men med den gemensamma 

nämnaren att alla annonser publicerades på grund av kriget. Dessa kategorier består i sin tur av 

underkategorier som närmare beskriver den vara eller tjänst som har observerats. Kategorin 

”övrigt” innehåller ett fåtal annonser som inte passade in i någon annan kategori, och kommer 

inte att analyseras. För att underlätta bearbetning av materialet har varje underkategori tilldelats 

ett nummer, men dessa nummer används endast i tabellerna över exakta data över varje 

tidningsnummer som presenteras i bilagorna.  

Tabell 1.2.1 Kategorier med tillhörande underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 

 

 
4 Agndal, Henrik och Axelsson, Björn. Professionell marknadsföring. Lund: Studentlitteratur. 2019. S. 39f 

Kategori Tillhörande 

underkategorier 

Tjänster: Restaurang, transport, 

resor, affärstjänster, 

boende, underhållning, 

utbildning, bilar köpes, 

själavård.  

Varor: Civila kläder, 

accessoarer, kosmetika, 

inredning, fritid, alkohol 

och tobak, litteratur, 

livsmedel, bilar 

Ankytning till 

kriget: 

Uniformer, 

krigsobligationer, info 

pga kriget, 

krigsutbildning 

Övrigt: Övrigt 
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Tabell 1.2.2 Underkategorier med koder och förklaringar 

 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019.   

Underkategorier Kod Förklaring 

Restaurang 1 Restauranger, café, bar, 

catering, banketter 

Transport 2 Flyg, tåg, båt, buss 

Civila kläder 3 Skor, kläder, skräddare, 

tyger, pälsförvaring 

Uniformer 4 Kläder för det militära 

Accessoarer 5 Väskor, smycken, klockor 

Kosmetika 6 Smink, hudvård, 

hårsalonger, behandlingar, 

medicin 

Inredning 7 Möbler, dekoration, "gifts", 

luftkonditionering, konst 

(auktion) 

Fritid 8 Instrument, sportutrustning, 

båtar, kameror, dagböcker, 

teknik 

Resor 9 Resorts, kryssningar, hotell, 

country club 

Affärstjänster 10 Bank, industritjänster, 

affärstjänster, 

marknadsföring, 

kontorsutrymme, fastigheter 

Alkohol, tobak 11 Alkohol, cigarrer, cigaretter 

Litteratur 12 Tidningar, böcker, 

bokhandlare, bokklubbar 

Krigsobligationer 13 Krigsobligationer 

Boende 14 Lägenhetshotell, lägenheter 

Underhållning 15 Filmer, teater, konsert, 

krogshow, nattklubb, casino 

Info pga kriget 16 Låg tillgång, förseningar 

Utbildning 17 Kurser inom t ex dans, språk  

Livsmedel 18 Mat, bageriprodukter, 

recept, alkoholfria drycker, 

matlagningsredskap 

Bilar 19 Nya och begagnade bilar, 

tillbehör till bilar, bilservice 

Övrigt 20 Saker som inte passade, få 

annonser, enstaka 

evenemang 

Bilar köpes 21 Begagnade bilar köpes 

Själavård 22 Begravningstjänster 

Krigsutbildning 23 Utbildningar inom 

krigsproduktion eller 

krigföring 
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1.3 Material – The New York Times 

The New York Times är en av världens största dagstidningar, med säte i New York City. Den 

startades 1851 med ambitionen att enbart publicera nyheter på ett objektivt sätt och att undvika 

sensationalism. Redan från början fokuserade tidningen på en läsarkrets som var utbildad och 

intellektuell, men att inte fokusera på de stora massorna betalade sig dåligt till en början. I slutet 

av 1800-talet förlorade tidningen stora summor pengar, men köptes av Adolph Simon Ochs 

som förbättrade ekonomin och lade ännu mer fokus på nyhetsrapporteringen.5 Tidningen har 

länge haft ett gott renommé just på grund av sin nyhetsbevakning och betraktas som 

”upmarket”, och riktar sig till en välutbildad och välbetald läsarskara. Den har trots detta fått 

motta en del kritik, främst efter världskrigen, till exempel för plagiat.6  

 New York Times har använts i den här studien av ett flertal anledningar. Syftet 

med studien var att undersöka vilka varor och tjänster som jämförs i krigstid och fredstid och 

därför ville jag undersöka en tidning i ett land som deltog i kriget. Det var dock viktigt att landet 

inte blev så påverkat att publiceringen av tidningen påverkades allt för mycket av kriget, 

eftersom det måste finnas relativt likvärdigt material från flera år för att det ska gå att göra en 

jämförelse. USA var alltså ett bra land att välja eftersom det inte var med i kriget från början 

och därmed kunde undersökas under flera stadier av krig och fred. USA blev heller inte lika 

hårt bombat som till exempel Storbritannien, så det finns mycket material från krigsåren. 

Ytterligare en viktig anledning var att hela New York Times finns digitaliserad och lättillgänglig, 

något som underlättat arbetet oerhört. Tyvärr har det inte gått att få fram uppgifter om vilken 

upplaga tidningen hade under perioden som har undersökts, men idag är det den tredje största 

tidningen i USA.7 Det är mycket sannolikt att det var en tongivande tidning även under första 

halvan av 1900-talet.   

1.3.1 Källkritik 

Att använda en tidning som betraktas som ”upmarket”8 har vissa nackdelar. Det är troligt att 

sammansättningen av annonser i New York Times inte såg likadan ut som i en tidning som 

riktade sig till en bredare läsarkrets eller en tidning i en mindre stad. Det är sannolikt att det 

finns en övervikt av annonser för lyxkonsumtion jämfört med tidningar i mindre städer eller 

med en bredare läsarkrets. Troligtvis motsvarar inte konsumtionen hos New York Times 

läsarkrets inte genomsnittsamerikanen, vilket kan påverka resultatet och slutsatserna. Detta är 

 
5 “The New York Times”. Britannica Academic. Senast redigerad 2017. 
6 Tony Harcup. New York Times. Oxford reference – A Dictionary of Journalism. Oxford: Oxford University 

Press. 2014. 
7 Cision Media Research. Top 10 U.S. Daily Newspapers. Cision Media Research. 2019.) 
8 Harcup. A Dictionary of Journalism. 2014 
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dock något jag har tagit i beaktning i undersökningen och jag tror och hoppas att det har gett en 

ytterligare dimension till analysen. Många källor vittnar om att ransoneringen drabbade alla lika 

hårt och den här uppsatsen kan förhoppningsvis ge viss insikt i hur den mer välbeställda delen 

av befolkningen påverkades av kriget.9 

1.4 Historisk bakgrund  

Det här avsnittet tar upp bakgrundsinformation om USA:s deltagande i andra världskriget, 

konsumtion och ransonering. Deltagande i kriget tas upp väldigt ytligt och begränsat, men det 

kan underlätta förståelsen för var kriget befann sig under de olika tidpunkterna som är 

undersökta. Hur konsumtion och ransonering såg ut tas upp för att ge en kontext till 

datamaterialet, annonserna, som sedan behandlas längre fram i uppsatsen. Vad som annonseras 

har troligtvis ett starkt samband med hur ekonomin ser ut och vilka varor som var svårare och 

lättare att få tag på. 

1.4.1 USA och andra världskriget 

Andra världskriget bröt ut första september 1939 efter att Tyskland, under ledning av Adolf 

Hitler, invaderat Polen. Kriget utkämpades till en början främst i Europa, mellan Tyskland, i 

allians med Sovjetunionen (under de första krigsåren) och Italien, och Storbritannien som 

främsta motstånd.10 USA var i början av kriget neutrala, men började under 1941 att eskortera 

brittiska skepp i Nordatlanten för att skydda dem från tyska ubåtsattacker. Detta ledde till 

konfrontationer mellan USA och Nazityskland, men officiellt låg länderna inte i krig med 

varandra. USA:s relationer med Japan försämrades också efter 1937 när det andra kinesisk-

japanska kriget bröt ut. Sjunde december 1941 genomförde Japan en överraskningsattack på 

marinbasen Pearl Harbor på Hawaii, vilket resulterade i att även USA drogs in i kriget.11  

 När USA gick in i kriget var axelmakterna i överläge, och de allierade led stora 

förluster, särskilt mot Japan som genomförde stora offensiver i Stilla havet. En av USA:s största 

förluster var Filippinerna som hade varit amerikanska sedan 1898.12 Trots det var den 

amerikanska befolkningen segerviss, och de allra flesta undersökningar gjorda runt årsskiftet 

1941–42 visade en överlägsen majoritet att de trodde att de allierade skulle vinna kriget.13 

Under 1942 började också de allierade att göra framsteg och i juni kunde den japanska 

 
9 Weatherford, Doris. American Women During World War II. New York City: Routledge. 2010. E-bok. S. 839 
10 Riches, Christopher och Palmowski, Jan. World War II. A Dictionary of Contemporary World History. Femte 

upplagan. Oxford: Oxford University Press. 2019.  
11 Hess, Gary R. The United States at War, 1941-45. Tredje upplagan. Wheeling: Harlan Davison, Inc. E-bok. 

2011. S. 1 - 19 
12 Ibid., 20 - 26 
13 Ibid., 34f 
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framfarten genom Stilla havet stoppas. USA kunde också börja genomföra egna offensiver och 

i Nordafrika kunde de allierade trycka tillbaka axelmakterna avsevärt.14 Efter slaget vid 

Stalingrad 1942–43 där Sovjetunionen besegrade en tysk armé på ett par hundra tusen man 

började kriget vända på riktigt, samtidigt som de allierade utvecklade bättre teknologi för att 

undvika ubåtsattackerna på allierade lastskepp. USA hade också börjat tillverka krigsfartyg i 

snabbare takt, vilket också underlättade beskyddandet av lastskeppen.15  

 Den sjätte juni 1944 invaderade de allierade, ledda av Storbritannien och USA, 

det tyskockuperade Frankrike. Det var en riskfylld operation och när den hade inletts var det 

många amerikaner som väntade på nyheter från Europa. I sin bok United States at War, 1941-

45 skriver Gary R. Hess “as word reached the United States that the D-Day invasion had begun, 

people stopped their normal pursuits and most daily routines came to a standstill. Americans 

waited anxiously by their radios for reports from Europe”16. De allierade gjorde också stora 

framsteg i ett slag vid Ardennerna i Belgien och Luxemburg. Slaget började visserligen som ett 

lyckat överraskningsanfall från tyskarnas sida, men efter förstärkning med ytterligare allierade 

trupper kunde tyskarna tryckas tillbaka. Det blev en avgörande förlust för tyskarna som 

förlorade över 100 000 man, men amerikanerna led också den största förlusten vid ett enskilt 

slag under hela kriget, med 19 000 döda och ännu fler skadade och saknade.17  

 Samtidigt som USA stred i Europa fortsatte kriget i Stilla havet. Kriget 

utkämpades på olika fronter, men avgörande var erövringen av de små öarna i Stilla havet. Den 

genomfördes först till sjöss och med flygbombning och sedan på marken när trupperna rörde 

sig till fots genom djungeln. Den amerikanska flottan växte under kriget och var till slut flera 

gånger större en Japans, något som var avgörande för att landet skulle kunna besegras.18 I 

oktober 1944 vann amerikanerna kontroll över Filippinerna och amerikanerna närmade sig 

Japan genom de, för båda sidor, blodiga slagen på öarna Iwo Jima och Okinawa. I mars 1945 

började USA bomba Japan, som i praktiken redan var besegrat.19   

 De allierade styrkorna bombade och erövrade successivt tyskt territorium under 

1945, och i början av maj nåddes Berlin och Nazityskland kapitulerade. I Stilla havet fortsatte 

bombningen av Japan även efter att kriget var slut i Europa och i början av augusti släppte USA 

 
14 Ibid., 38 - 45 
15 Ibid., 46 - 51 
16 Ibid., 57 
17 Ibid., 58 
18 Ibid., 59 - 76  
19 Ibid., 84 
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atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Detta ledde till att Japan kapitulerade villkorslöst 

andra september och kriget var över.20 

1.4.2 Konsumtion och marknadsföring 

1930-talet var i USA präglat av den stora depressionen, arbetslöshet och i många fall hemlöshet 

till följd av arbetslöshet. Trots den fattigdom som utbredde sig som en följd av börskraschen 

1929 återhämtade sig den amerikanske ekonomin bra, och konsumtionen av många varor ökade 

totalt över decenniet. Ett exempel är radioapparater, där andelen hushåll med radio var 35 % 

1929, men 82 % 1940.21 Även bilindustrin och filmindustrin tappade i början av decenniet, men 

konsumtionen återgick till 20-talets nivåer eller ännu högre vid slutet av 30-talet. Ekonomin tog 

fart mot slutet av 30-talet, både som ett resultat av Franklin D. Roosevelts politik för att få 

ekonomin på fötter, men också för att andra världskriget bröt ut vilket ledde till mer spendering 

från den amerikanska militären, trots att USA ännu inte deltog i kriget.22 De allierade länderna 

i Europa köpte också stora mängder krigsmaterial från USA vilket gav utrymme att få ner 

arbetslösheten. I och med detta ökade den amerikanska befolkningens köpkraft vilket drev upp 

konsumtionen och inflationen under de första åren av kriget, fram till bombningen av Pearl 

Harbor. När USA gick in i kriget fanns det fortfarande viss arbetslöshet, och dessa sysslolösa 

arbetare kunde gå in i krigsindustrin, så den civila konsumtionen kunde under en tid fortgå 

nästan opåverkad. När arbetslösheten minskade ökade konkurrensen om produktionsfaktorer 

och mer av den amerikanska produktionen fokuserades på krigsmateriel. På grund av detta 

började varor ransoneras och pristak infördes för att begränsa inflationen.23 Den amerikanska 

staten påbörjade också en kampanj för sparsamhet, för att begränsa konsumtion och inflation. 

Ett av tipsen som gavs till befolkningen var att lägga all inkomst som gick att undvara på 

krigsobligationer, något som förstås också gynnade staten eftersom det finansierade kriget.24  

 Kampanjer för sparsamhet, ransoneringar och försök att begränsa inflationen 

verkar dock inte ha haft särskilt stora effekter på den faktiska konsumtionen, även om det gav 

resultat på andra sätt, till exempel för återvinning. Tawnya Adkins Covert skriver i sin artikel 

Consumption and Citizenship during the Second World War om konsumtion och 

konsumtionsutgifter för de amerikanska hushållen med data tagen från the US Department of 

Commerce och finner att försäljningen i amerikanska varuhus ökade under hela kriget, och 

 
20 Riches & Palmowski. World War II. A Dictionary of Contemporary History. 
21 Witkowski. A History of American Consumption. 2018. S. 170 
22 Ibid., s. 170 - 174 
23Rockoff, Hugh och Walton, Gary M. History of the American Economy. 8 uppl. Orlando: Dryden Press. 1998. 

S. 563ff 
24 Witkowski. A History of American Consumption. 2018. S. 190f 
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1945 var försäljningen dubbelt så hög som 1936. Personliga utgifter för konsumtionsvaror och 

tjänster ökade också under kriget, medan utgifter för sällanköpsvaror minskade mellan 1941 

och 1943 för att sedan öka under resten av kriget. Inflation och levnadskostnader ökade något 

under perioden, men även kontrollerat för detta skedde en ökning i konsumtionen i amerikanska 

hushåll.25       

 Även vinster i företag ökade under kriget, både innan och efter skatt trots att stora 

skattehöjningar genomfördes i samband med deltagande i kriget. Marknadsföringsbyråer stod 

för en del av den här ökningen, eftersom utgifterna för marknadsföring ökade mellan 1943 och 

1945, mätt utifrån antal företag med marknadsföringskostnader på över 100 000 USD. Adkins 

Covert visar att många av de företagen hade liten eller ingen civil produktion under kriget, men 

att de ändå fortsatte att annonsera och i många fall till och med ökade budgeten för 

marknadsföring.26 Marknadsföring hade en generell uppgång under början av 1900-talet efter 

introduktionen av massproduktion, som efter ett tag mättade marknaden så att marknadsföring 

av produkter blev nödvändig för att upprätthålla försäljningen. Innan detta hade enkel 

marknadsföring som enbart upplyste om att produkten existerade räckt, eftersom det hos 

allmänheten fanns ett stort behov av produkter till överkomliga priser.27  

1.4.3 Ransonering 

Ransonering var ett framträdande inslag i vardagslivet under andra världskriget, och kan ha haft 

påverkan på vad som annonserades. Ransonering påbörjades i maj 1942 och vad som 

ransonerades påverkades främst av två saker: svårigheter med transport av varor från andra 

världsdelar och att krigsmaskinen använde en väldigt stor del av utbudet. Socker och kaffe är 

exempel på varor som ransonerades eftersom transporterna från Sydamerika och Asien 

försvårades av kriget. Båda varorna ransonerades hårt, men ransoneringen på kaffe hävdes i juli 

1943 eftersom Sydatlanten då var tillräckligt stabil för transporterna. Kött, mjölkprodukter och 

importerat matfett, till exempel olivolja, ransonerades också, och fortsatte att ransoneras även 

efter kriget var slut eftersom underskottet i utbudet tog tid att återställa, särskilt på grund av den 

enorma förstörelse som drabbat stora delar av världen.28   

 Metall ransonerades hårt på grund av efterfrågan på krigsmaterial som åt upp stora 

delar av USA:s metallframställning. Detta påverkade konserverad mat, elektronik och 

hushållsapparater, och bilar. Under kriget tillverkades inga nya bilar för civilbefolkningen, utan 

 
25 Adkins Covert. Consumption and Citizenship during the Second World War. 2003. S. 334 
26 Ibid., s. 334-337 
27 Caesarius, Leon Michael och Hohental, Jukka. Kunskapsbaserad marknadsföring. Lund: Studentlitteratur. 

2016. S. 31ff 
28 Weatherford. American Women During World War II. 2010. S. 829-833 
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all sådan produktion ägnades åt militärfordon och endast begagnade bilar fanns att köpa. Även 

gummi och bränsle ransonerades vilket påverkade både bilkörning och uppvärmning av 

bostäder. Att bilkörning begränsades slog hårt mot små företag, främst de drivna av kvinnor. 

Resande med kollektiva färdmedel begränsades kraftigt för att ge plats åt militärtransporter, 

och eftersom däck och bränsle var ransonerat kunde man inte resa med bil, vilket slog hårt mot 

hotell och turism som ofta hade kvinnliga medarbetare eller ägare. Mindre affärer drabbades 

också hårt av att kunder inte längre kunde köpa vad de ville och förskolor eller dagmammor 

fick ofta svårt att gå runt eftersom familjer inte ville slita på däck och använda bränsle för att 

köra sina barn. Tyger och andra material ransonerades, både på grund av importproblem, men 

också på grund av det stora behovet av uniformer, fallskärmar, väskor och annat som militären 

behövde. Detta påverkade dock främst familjer med barn, eftersom barn växer ur sina kläder 

och skor och till slut måste ha nya.29 

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning på området har fokuserat mycket på enskilda varor eller kampanjer för att 

göra kvalitativa studier av hur marknadsföring har utformats. Detta har främst använts för att 

dra slutsatser om olika aspekter den amerikanska kulturen, ofta med fokus på konsumtion. 

Terrence H. Witkowski har skrivit om den amerikanska regeringens kampanj för sparsamhet, 

eftersom mat blev en bristvara under kriget när både militärens behov växte, samtidigt som 

färre kunde arbete inom produktionen. Kampanjen bestod av posters och syntes alltså inte i 

tidningar som New York Times, men kan ha haft stor påverkan på vilka annonser som 

publicerades i massmedia. Kampanjen fokuserades på fem teman inom sparsamhet: att 

konservera eller bevara, att återvinna, hemodling, ransonering och att spara genom 

krigsobligationer. Affischer som uppmuntrade till konservering och bevaring kunde till 

exempel ta upp att kläder borde lagas för att få en längre livslängd eller att mat skulle tillagas 

varsamt och svinnet minimeras. Återvinningstemat handlade främst om hur sådant som tidigare 

slängdes i hushållen, till exempel papper eller överblivet matfett, istället skulle lämnas in för 

att kunna användas till krigsindustrin. Affischer om hemodling uppmuntrade till odling av egna 

grönsaker, särskilt i så kallade ”victory gardens” och att så mycket som möjligt av skörden 

skulle konserveras på olika sätt för att bevaras. Vid konservering hemma användes främst 

glasburkar, som inte påverkades av bristen på metall som gjorde att fabrikskonserver var en 

bristvara. Ransoneringstemat fokuserade mer på information och en positiv inställning till 

ransonering. Ransonering var något som gällde alla amerikaner, men det finns alltid möjligheter 

 
29 Ibid., s. 835ff 
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att fuska. Affischer om ransonering visade ofta på det positiva och rättvisan med ransonering, 

för att så många som möjligt skulle följa reglerna. Det sista temat, uppmuntran till att spara 

genom krigsobligationer, var just det. En uppmaning till amerikanerna att det också kunde vara 

med och kämpa i kriget genom att köpa krigsobligationer som finansierade den amerikanska 

krigsapparaten. Enligt Witkowski påverkade också den här kampanjen mycket riktigt 

påverkade det amerikanska konsumtionsmönstret, bland annat skriver han att det återvanns 23 

miljoner ton papper och 800 miljoner pounds (ungefär 363 miljoner kilogram) överblivet 

matfett. Han skriver inte under vilken period detta var, men eftersom han menar att gensvaret 

på kampanjen var hög får vi anta att detta är mer än under andra perioder. Witkowski nämner 

också att många medier också publicerade liknande teman som den här och att industrin lade 

ner sammanlagt 400 miljoner USD för annonsering för krigsrelaterad public service.30 

 Inger L. Stole har skrivit flera artiklar om samarbetet mellan den amerikanska 

marknadsföringsindustrin, i form av ett antal organisationer för reklambyråer, och den 

amerikanska staten under andra världskriget. I en av dessa, The ”Salesmanship of Sacrifice” 

argumenterar hon för att kriget faktiskt konkretiserade marknadsföringens roll i amerikansk 

ekonomi och politik. Annonsering blev populärt runt första världskriget, men mötte ofta starkt 

motstånd när konsumenterna började ifrågasätta metoderna som användes. En av anledningarna 

till detta var produkterna som marknadsfördes ofta var relativt lika, och det som främst skiljde 

en produkt av ett märke från en likadan produkt av ett annat märke var namnet. Detta gjorde att 

marknadsföringen ofta riktade in sig på konsumenternas känslor, vilket kritiserades av 

allmänheten som menade att marknadsföring snarare borde fokusera på att ge konsumenterna 

möjligheten att ta ett informerat konsumtionsbeslut.31    

 När kriget bröt ut menade många att fortsatt marknadsföring som uppmuntrade 

till konsumtion kunde uppfattas som slösaktig och opatriotisk, eftersom det råmaterial som 

fanns främst fokuserades på krigsindustrin. Detta tog sig bland annat uttryck genom ett 

lagförslag för att begränsa möjligheterna till skatteavdrag för marknadsföringskostnader. För 

att stoppa detta lagförslag utan att stöta sig för mycket med regeringen argumenterade man för 

att annonsering kunde öka skatteinkomster på andra sätt och för att det fanns viss social nytta 

med marknadsföring som till exempel kunde styra konsumtion i en riktning som inte 

konkurrerade med krigsindustrin. Detta resulterade 1942 i bildandet av The Advertising 

Council (senare The War Advertising Council) som bestod av ett antal industriledare, och som 

 
30 Witkowski. Preaching Frugality to American Consumers. 2003. S. 69-82.  
31 Stole, Inger L. The Salesmanship of Sacrifice: The Advertising Industry’s Use of Public Relations During the 

Second World War. Advertising Society Review. Vol 2(2), 2001: [n/a]. 
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senare samma år blev erkänt av staten. The Advertising Council arbetade tätt med The Office 

of War Information för att marknadsföringsindustrin skulle hjälpa till att främja den 

amerikanska statens kampanjer på hemmafronten. Ofta betydde detta att företag inkorporerade 

statens kampanjer i sin egen marknadsföring, till exempel genom uppmaningar att köpa 

krigsobligationer eller att återvinna. Som jag redan har beskrivit fick detta effekt och 

allmänheten var generellt positiv till marknadsföringen, men det fanns också kritiker mot att 

privata företag skulle delta i statens kampanjer. Man menade att enskilda företag inte borde 

kunna dra fördel av deltagande i kampanjer som försökte bygga moral samtidigt som stora 

mängder knappa resurser användes för just denna marknadsföring, och att de dessutom fick 

göra skatteavdrag för det. Att marknadsföringsindustrin och statens samarbete hade påverkan 

på vad som marknadsfördes är tydligt, men den kritik som vädrades mot 

marknadsföringsindustrin kan möjligtvis också ha påverkat.32   

 I artikeln Food Fights for Freedom har George Royer, Melissa G. Ocepek and 

William Aspray undersökt annonser för livsmedel i ”Ladies’ Home Journal”. De har utgått ifrån 

att välutformade annonser talar till sin målgrupps intressen, rädslor och hopp, och genom att 

läsa dessa annonser kunde de dra slutsatser som vad som var viktigt för läsarna av tidningen. 

De fann att det var en stor skillnad mellan åren precis innan krigen, när amerikanska familjer 

fortfarande återhämtade sig ifrån depressionen, och efter att kriget hade brutit ut. Efter 

krigsutbrottet blev materiella ägodelar mindre viktiga och relationerna i hemmet förändrades 

när kvinnor började utföra uppgifter som tidigare hade setts som manliga.33 Trots att deras 

studie har utgått från utformandet av annonser, och inte produkten som marknadsförs, kan det 

eventuellt gå att dra vissa paralleller och liknande slutsatser kring produkterna i annonserna. Ett 

antagande som skulle kunna göras utifrån deras slutsatser är till exempel att det faktiskt är färre 

materiella ting som marknadsförs efter krigsutbrottet, eftersom de verkar bli mindre viktiga. En 

möjlighet är också att eftersom vissa tidigare manligt kodade uppgifter blev kvinnligt kodade 

när många män kallades in, skedde förändringar i vilka företag som marknadsförde vad. En 

annan möjlighet är att annonser som riktade sig till kvinnor ökade, eftersom andelen män som 

läste tidning troligtvis minskade.     

 Tawnya Adkins Covert har också undersökt annonser i Ladies’ Home Journal i 

artikeln Consumption and Citizenship during the Second World War, men har istället funnit att 

konsumtionen rentav ökade under krigstiden och att kvinnor kontinuerligt fick se reklam som 

uppmuntrade till oreglerad konsumtion. Detta menar hon är ett resultat av att olika annonser 

 
32 Ibid., s. [n/a] 
33 Aspray, Ocepek & Royer. Food Fights for Freedom. 2015. S. [n/a]  
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hade olika syfte. Annonser från tillverkare som fokuserade en stor del av sin produktion mot 

krigsmaterial förmedlade ofta budskap om uppskjuten spendering för att kunna bibehålla sin 

plats i ekonomin även efter kriget. Företag som producerade för civil konsumtion uppmuntrade 

istället till direkt konsumtion, vilket var till gagn både för företaget och för upprätthållandet av 

krigsekonomin. Hon drar också paralleller mellan konsumtion och kvinnors roll i samhället, 

som sedan mannen blev producent har varit som konsument. Hon menar att kvinnor försökte 

bibehålla sin konsumtionsnivå för att kunna bevara det kapitalistiska samhället och inte låta sig 

påverkas av kriget. Ytterligare en anledning som hon tar upp är depressionen som begränsade 

konsumtion under 30-talet och att det därmed fanns ett uppdämt behov av konsumtion hos de 

amerikanska hushållen.34 

 

 
34 Adkins Covert. Consumption and Citizenship during the Second World War. 2003. S. 337ff 
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2 ANNONSER INNAN OCH UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET 

Resultatet som kommit fram vid den här undersökningen kommer att presenteras i olika nivåer 

för att lättare kunna analyseras. Först kommer fördelningen mellan de olika kategorierna att 

presenteras och diskuteras, därefter de olika underkategorierna. Slutligen tas några enskilda 

underkategorier upp för att se hur förändringen har sett ut och vad denna kan ha berott på. Detta 

avsnitt tar ibland upp exakta siffror eller uppgifter som inte redovisas i de diagram som återfinns 

i avsnittet. Uppgifter om exakta frekvenser för olika underkategorier och olika nummer 

återfinns i tabellerna i bilagorna. Mer exakta uppgifter om produkterna som annonseras eller 

vilket företag som annonserar finns i det insamlade datamaterialet men redovisas inte i 

uppsatsen.  

2.1 Fördelning och förändring 

I detta avsnitt presenteras antalet annonser under varje undersökt år och fördelningen mellan 

kategorierna. Under det första året, 1937, redovisas inte kategorin ”anknytning till kriget” 

eftersom kriget inte ännu hade brutit ut och frekvensen i denna kategori följaktligen var 0. 

Kategorin ”övrigt” tas genomgående inte upp, eftersom det inte går att dra några meningsfulla 

slutsatser om den.  

 Figur 2.1.1 Fördelning kategorier 1937, absoluta tal  

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 År 1937 uppgick antalet annonser till 2792, med 1593 stycken för tjänster och 

1188 för varor. Resultatet från det här året måste ses i ljuset av depressionen som USA försökte 

återhämta sig ifrån. Detta kan ha påverkat antalet annonser eftersom många företag gick dåligt 

eller i konkurs, men eftersom ekonomin aldrig står stilla så är det i princip omöjligt att hitta ett 

perfekt ”utgångsläge”. Det finns helt enkelt inget grundläge för ekonomin, utan konjunkturen 
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rör sig alltid. Detta kan också ha påverkat vad som annonserades, till exempel genom färre 

lyxvaror som restaurangbesök eller hotell. Sannolikt har dock ekonomin återhämtat sig 

någorlunda vid det här laget, eftersom konsumtionen totalt sett ökade över decenniet. 

Figur 2.1.2 Fördelning kategorier 1940, absoluta tal 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 1940 ökade det totala antalet annonser något, till 2864, med fördelningen såg i 

princip likadan ut som 1937. Trots att USA ännu inte deltog i kriget fanns två annonser som 

kunde kopplas till kriget, en för uniformer och en med information med anknytning till kriget. 

Detta är för litet för att utgöra en egentlig skillnad, men det kan vara intressant att notera att 

trots att kriget ännu främst utspelades i Europa påverkades USA. Något som man eventuellt 

hade kunnat förvänta sig en tydligare nedgång i antalet varuannonser. Trots att ransoneringen 

inte påbörjades förrän 1942 kan saker som socker varit svårare att få tag på tidigt, inte minst 

med tanke på kriget mellan Japan och Kina som gjorde det oroligt i Asien.  

Figur 2.1.3 Fördelning kategorier 1943, absoluta tal 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 
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 1943 hade tydliga förändringar skett. Det totala antalet annonser hade minskat till 

2694, men andelen tjänster var ungefär lika stor som innan, något högre, men ingen drastisk 

förändring. Den största skillnaden mot tidigare år var att annonser med anknytning till kriget 

hade ökat och utgjorde nu 5 % av det totala antalet annonser. Detta är förväntat, eftersom USA 

gick in i kriget 1941, och innan det var efterfrågan på till exempel uniformer låg. Det var också 

efter USA:s inträde i kriget som the Advertising Council startades och marknadsföring, särskilt 

med fokus på krigsindustrin, underlättades.35 I nästkommande kapitel kommer jag att mer 

ingående ta upp vilka varor med anknytning till kriget som marknadsfördes och hur the 

Advertising Council kan ha påverkat detta.    

 Vad som är intressant är att det är just varor som minskar till följd av ökningen av 

annonser med anknytning till kriget. Det kan finnas många anledningar till detta, till exempel 

ransonering eller en ny inställning till konsumtion. Att ransonering och brist på material kan ha 

påverkat vad som marknadsfördes är rimligt. Även om Tawnya Adkins Covert visade i sin 

artikel att det var flera företag som fortsatte att annonsera trots att de hade slutat med produktion 

för civil konsumtion, är det rimligt att tro att det också fanns företag, kanske mindre företag, 

som inte hade möjlighet eller inte såg poängen med att fortsätta marknadsföra varor som inte 

fanns att tillgå.36 Att allmänheten hade en ny inställning till konsumtion kan också ha bidragit 

till det minskade antalet varuannonser. Som Aspray, Ocepek och Royer kommer fram till i sin 

artikel kan materiella ägodelar ha blivit mindre viktiga och därmed bortprioriterade när tiden 

skulle räcka till för att hitta bristvaror som bara fanns i vissa affärer, kläder skulle lagas och 

egenodlade grönsaker och frukter skulle tas tillvara på.37 Om allmänheten betraktade 

konsumtion om ett uttryck för överflöd och slösaktighet under krigsåren var företagen troligtvis 

inte sena med att lyssna på detta. Företag var under kriget generellt mycket måna om att visa 

sin patriotism och sitt stöd för den amerikanska krigsinsatsen och de ville inte riskera att 

stämplas som opatriotiska eller ge intryck av att inte ta kriget på allvar.  

2.2 Underkategorier  

Det är intressant att se förändringen av fördelningen mellan varor och tjänster, men det är ännu 

mer intressant att se exakt vilka varor och tjänster som stod för förändringen. I det här avsnittet 

presenteras de olika underkategorierna och hur dessa förändrades under den undersökta 

perioden. Ett par av de underkategorier som jag uppfattar som mest intressanta för 

 
35 Stole. The “Salesmanship of Sacrifice”. 2001. S. [n/a] 
36 Adkins Covert. Consumption and Citizenship during the Second World War. 2003. S. 335 
37 Aspray, Ocepek & Royer. Food Fights for Freedom. 2015. S. [n/a] 
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undersökningen presenteras vidare med egna diagram för att underlätta en analys av 

förändringen.  

2.2.1 1937 

Eftersom kriget inte hade utbrutit år 1937 kommer inte kategorin ”anknytning till kriget” att 

redovisas, utan enbart ”varor” och ”tjänster” redovisas i detta avsnitt. Figur 222 visar att de 

överlägset största underkategorierna under 1937 var ”resor” och ”underhållning”, båda med en 

frekvens på över 500. Även restaurang har en hög frekvens på 191, medan resterande 

underkategorier ligger betydligt lägre. En underkategori, ”bilar köpes” har frekvensen 0. En 

sannolik förklaring till detta är att det beror på den läsarkrets som New York Times riktade sig 

till, som eventuellt var mer intresserad av att köpa nytillverkade bilar än begagnade. Detta kan 

ha haft effekten att bilhandlare som handlade med begagnade bilar använde sig av andra 

tidningar med en annan läsarkrets för att locka kunder.  

Figur 2.2.1 Underkategorier inom ”tjänster” 1937 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

191

59

504

44 59

587

113

0
35

0

100

200

300

400

500

600

700

A
n

ta
l

Underkategori



 

19 

 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 Bland underkategorierna inom “varor” finns det en som sticker ut speciellt: ”civila 

kläder”, med en frekvens på 447. ”Alkohol, tobak” har också en jämförelsevis hög frekvens på 

202, medan resterade underkategorier ligger på runt 100 eller betydligt lägre. Varför kläder 

ligger så högt har troligtvis att göra med att det är en vara som alla har ett behov av, i 

kombination med att New York Times läsarkrets. En stor majoritet av kläderna som annonseras 

är förhållandevis dyra, och målgruppen var sannolikt en överklass som, särskilt i skenet av 

återhämtningen efter depression, hade råd och lust att lägga pengar på fina kläder. Man får utgå 

ifrån att det betalade sig att annonsera i New York Times, eftersom flertalet annonser i varje 

nummer ofta kom från samma butik. Med denna teori är det dock intressant att livsmedel inte 

har en högre frekvens. En teori kan vara att mat ändå såldes och inte hade samma behov av 

marknadsföring som kläder, en annan är att livsmedel fortfarande producerades mer lokalt och 

inte marknadsfördes i tidningar med större geografisk spridning. Underkategorin ”livsmedel” 

diskuteras mer utförligt under rubrik 2.2.5 ”Ransonerade varor”. 

2.2.2 1940  

1940 hade andra världskriget brutit ut, men USA hade ännu inte gått med. Som tidigare har 

presenterats återfanns två annonser med anknytning till kriget under år 1940, men dessa har 

redan redovisats tidigare i resultatet. Därför kommer inte underkategorier inom ”anknytning till 

kriget” att redovisas heller under detta år.  
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Figur 2.2.2 Underkategorier inom ”varor” 1937 
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Figur 2.2.3 Underkategorier inom ”tjänster” 1940 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 Resultatet från 1940 liknar det från 1937, men det fanns vissa skillnader. 

”Underhållning” har ökat ganska markant, med 129 annonser, alltså 22 %, och står för den 

största delen av ökningen i totalt antal annonser. Förändringarna i denna kategori diskuteras 

under rubrik 2.2.4. Två kategorier uppvisar stora minskningar jämfört med 1937, 

”affärstjänster” och ”utbildning”, som minskar med 43 % respektive 42 %. Varför dessa 

minskar har jag inga bra teorier kring. Det skulle kunna vara ett mätfel eller att de 

tidningsnummer som har undersökts har innehållit färre annonser för dessa underkategorier av 

en slump, men med tanke på att skillnaden är så stor så är detta inte troligt. Ett resultat som 

berodde på slumpen skulle troligtvis inte ge en skillnad på över 40 %. Övriga underkategorier 

uppvisar inte några större förändringar.  

 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 
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Resultatet för varor från 1940 ser i princip likadant ut som för 1937, med några skillnader. 

Underkategorin ”livsmedel” visar en stor ökning, men denna kommer att behandlas under 

rubrik 2.2.5. ”Inredning” har minskat med 24 %, en minskning som faktiskt skulle kunna bero 

på kriget. Inom den underkategorin skulle det kunna finnas en del importerade varor, till 

exempel möbler eller prydnadssaker, och transporter hade troligtvis försvårats på grund av 

kriget. Det skulle dock också kunna bero på vilka nummer det är som undersökt, som kanske 

av ren slump innehöll färre annonser för inredning än genomsnittet. En annan underkategori 

som har minskat är ”alkohol, tobak” som har minskat från 202 till 169, eller 16 %. Inte heller 

detta är en jättestor minskning, men den skulle också kunna förklaras med svårigheter för 

import. Något som dock generellt talar mot teorin om transportsvårigheter är att annonserna för 

”resor” och ”transport” inte minskade. Även om många av resorna som marknadsfördes var 

inrikes så var det ett stort antal som var internationella, till exempel kryssningar i Karibien eller 

båtresor till Europa. Om internationella transporter försvårades i stor utsträckning bör dessa 

annonser ha minskat i frekvens. Att USA inte var med i kriget underlättade dock sannolikt för 

amerikanskflaggade fartyg, vilket kan förklara avsaknaden av minskning. 

2.2.3 1943 

År 1943 börjar materialet att visa tydligare förändringar. Totalt sett var det färre antal annonser, 

2694, jämfört med 1937 och 1940. Intressant är dock att underkategori ”underhållning” har 

skjutit i höjden och nu har en frekvens på 979, alltså markant större än tidigare år. Detta betyder 

att de andra underkategorierna måste ha minskat signifikant för att ge en minskning i totalt antal 

annonser. Det har skett tydliga minskningar i flera av underkategorierna, till exempel i kategori 

”transport”, som har minskat från 78 till 9 mellan 1940 och -43, alltså en minskning på 88%. 

En annan drastisk minskning har skett i underkategori ”resor”, som har minskat från 553 till 

146 annonser, eller 74%.  
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Figur 2.2.5 Underkategorier inom ”tjänster” 1943 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 Minskningarna i underkategori 2, ”transport” och underkategori 9, ”resor” kan 

sannolikt förklaras med kriget. Utrikes resor försvårades av läget i världen, till exempel 

minskade antalet annonser för kryssningar i Karibien och båtresor till Europa. Inrikes 

begränsades resandet av ransoneringar på gummi och drivmedel, men allmänheten uppmanades 

också att resa så lite som möjligt. Ett flertal av annonserna i underkategorin ”info pga kriget” 

innehåller uppmaningar om att resa så lite som möjligt för nöjes skull, eftersom tågvagnarna 

och järnvägen behövdes för att frakta trupper och krigsmateriel. Det är troligt att detta innebar 

att hotell och resorts helt enkelt lät bli att annonsera i tidningar som gavs ut lång bort, eftersom 

det sannolikt inte var många av dess läsare som hade möjlighet att resa längre sträckor. Många 

av de hotell som marknadsfördes låg i andra delstater, vilket gjorde att avstånden var för långa 

för många amerikaner.      

 Den enda underkategori, utöver ”underhållning”, som visar en tydlig ökning är 

”bilar köpes” som har gått från inga annonser 1937 och 1940 till 172 år 1943. Att ”bilar köpes” 

har ökat beror sannolikt på att all produktion fokuserades på krigsfordon och att det därför inte 

tillverkades nya bilar för civilt bruk, vilket även förklarar minskningen i underkategori ”bilar”. 

Detta öppnade upp för en marknad för begagnade bilar, även för de rikare som tidigare hade 

varit mest intresserade av att köpa nytillverkade bilar.  
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Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 I figur 2.2.6 går det att se att alla underkategorier utom ”livsmedel” har minskat i 

olika utsträckning jämfört med år 1940. Många av de kategorier som har minskat kan kopplas 

till ransonering eller brist på material på annat sätt. Minskningen på 37 % i ”alkohol, tobak”, 

kan till exempel kopplas till att många destillerier endast tillverkade alkohol för användning i 

kriget efter krigsutbrottet. Detta ledde sannolikt till färre annonser, men ett par företag 

annonserade också sina reserver som fanns sparade, men påtalade i marknadsföringen att 

utbudet var begränsat och att det tidvis kunde saknas varor i affärerna. Underkategori ”civila 

kläder” minskade 20 %, troligtvis till följd av ransonering av tyger och material som behövdes 

till kriget. Att underkategori ”inredning” har minskat 38 % beror sannolikt också på att fabriker 

fokuserade på krigsproduktion och kanske eventuellt också brist på träslag och andra varor från 

Asien. Den underkategorin minskade ungefär lika mycket mellan alla tre åren, vilket skulle 

kunna bero på två olika saker. Det skulle kunna vara en faktisk nedgång i den allmänna 

efterfrågan på möbler och inredningsdetaljer vilket påverkade utbudet så att butiker sålde färre 

sådana produkter. Detta kan, men behöver inte, ha med kriget att göra. En nedgång kan både 

bero på att kriget, även innan USA gick in i det, motverkade att befolkningen konsumerade 

”onödiga prylar”, eller så kan det vara en generell förändring i smak och mode. Det skulle också 

kunna vara en nedgång i tillgången på material, till exempel möbelträ från Asien. Detta skulle 

sannolikt ha påverkat USA även innan debuten i kriget, eftersom det var krig i Asien sedan 

1937.        

 Några underkategorier ligger på ungefär samma nivå, eller minskar bara lite 

grann, under alla undersökta år. Dessa är ”accessoarer”, ”kosmetika”, ”litteratur”, och 
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”boende”. Att dessa inte förändras nämnvärt bör kunna härledas till att ingen av varugrupperna 

har någon direkt koppling till kriget och inte påverkas starkt av ransoneringar. 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

 Figur 2.2.7 visar frekvensen för de underkategorier som hör till ”anknytning till 

kriget”, och dessa har som förväntat ökat dramatiskt. ”Uniformer”, som har ökat från inga 

annonser 1937, till en 1940 och 20 år 1943. ”Krigsobligationer” hade en frekvens på 0 annonser 

både 1937 och 1940. Även underkategori ”info pga kriget” har ökat från ingen annons 1937 

och en 1940.  Den minsta ökningen står ”krigsutbildning” för, som har ökat från inga annonser 

1937 och 1940 till 5 år 1943. Detta är ingen drastisk ökning, vilket kanske kan förklaras med 

att utbudet av krigsutbildningar inte var enormt. En utbildning är inte något man konsumerar 

på samma sätt som till exempel kläder eller resor, så det är rimligt att det inte fanns ett lika stort 

utbud som andra kategorier, särskilt som det bara är utbildningen med fokus på kriget.  

 Varför ”uniformer”, ”krigsobligationer” och ”info pga kriget” ökar förklaras 

enkelt med att USA hade gått in i kriget. Innan USA deltog i kriget fanns det helt enkelt ingen 

anledning för klädaffärer att sälja uniformer, för staten att sälja krigsobligationer och för företag 

att informera om minskat utbud eller förseningar av transporter som berodde på kriget. De flesta 

kategorier som ökar har alltså ett tätt samband med kriget och är därför enkla att förklara. Totalt 

ligger nästan alla kategorier som inte har en direkt relation till kriget på en jämn nivå, eller 

minskar. 

2.2.4 ”Underhållning” 

I figurerna 2.2.1, 2.2.3 och 2.2.5 blir det tydligt att underkategori ”underhållning” har ökat 

väldigt mycket mellan alla undersökta år. Om man gör antagandet att inte hela eller stora delar 
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av ökningen beror på kriget så vore det intressant att se hur förändringen hade sett ut om 

”underhållning” inte räknas med. Anledningen till att jag tror att all ökning i underkategorin 

”underhållning” inte beror på kriget, är att det skedde en markant ökning även mellan 1937 och 

1940. Det är alltså troligt att främst filmscenen helt enkelt växte under perioden i fråga och att 

ökningen till största del berodde på detta, och inte på kriget. Det kan finnas en viss påverkan 

från kriget, till exempel kan det ha varit en ökning av journalfilmer eller fiktion med ett 

krigstema, men det är troligt att många filmer hade producerats även utan krigsutbrottet. Att 

inte räkna med ”underhållning” kan i så fall ge en tydligare bild av exakt hur förändringen såg 

ut. Det nya antalet annonser per år blir 2205 år 1937, 2148 år 1940 och 1715 år 1943. Det sker 

alltså en minskning på 20 % av det totala antalet annonser efter att USA går in i kriget. Det sker 

även en minskning mellan 1937 och 1940, men den är på enbart 2,5 % och är troligtvis inte en 

del av effekten av kriget. Att det totala antalet annonser minskade så mycket är intressant, 

eftersom Tawnya Adkins Covert menar att många företag ökade sin marknadsföringsbudget. 

Varför antalet annonser har blivit färre är därmed svårt att avgöra, men det kan bero på till 

exempel att kostnaderna för att annonsera ökade. Det är svårt att avgöra om Adkins Covert har 

tagit hänsyn till inflation när hon tar upp ökade kostnader för marknadsföring i sin artikel. Om 

hon inte har det, är en teori att annonskostnaderna ökade med inflationen vilket resulterade i att 

fler företag hade annonskostnader över 100 000 USD, utan att egentligen annonsera mer än 

innan kriget.38      

 Samarbetet mellan The Advertising Council och staten visar inte heller några 

tecken på att antalet annonser borde ha minskat drastiskt. Skatteavdrag fick göras för annonser 

och mycket marknadsföring användes för att stärka patriotismen och sammanhållningen hos 

det amerikanska folket.39 Risken för företag att uppfattas som opatriotiska och själviska kan 

dock ha bidragit till att antalet annonser minskade. Att mycket av det som marknadsförts i New 

York Times kan ha uppfattats som lyxkonsumtion som inte passade sig i krigstid kan ha 

inneburit att företag drog sig för att marknadsföra vissa varor. Något som också kan ha bidragit 

är att vissa varor inte fanns att tillgå, vilket gjorde att dessa inte marknadsfördes. Adkins Covert 

menar att företag så istället förordade konsumtion i framtiden, men det är inte säkert att alla 

företag använde sig av denna taktik, utan att de istället slutade marknadsföra varor som de inte 

hade.40  

 
38 Adkins Covert. Consumption and Citizenship during the Second World War. 2003. S. 337ff 
39 Stole. The Salesmanship of Sacrifice. 2001: [n/a]. 
40 Adkins Covert. Consumption and Citizenship during the Second World War. 2003. S. 337ff 
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2.2.5 Ransonerade varor  

Några av de underkategorier som har undersökts kom att påverkas av ransoneringar. En av 

dessa var ”livsmedel”. I och med ransonering kunde man ha förväntat sig att annonserna för 

livsmedel skulle gå ner, eftersom utbudet blev mindre och det fanns begränsningar på hur 

mycket som fick köpas. Så var dock inte fallet, utan ur figur 2.2.8 går det att utläsa en tydlig 

ökning av antalet livsmedelsannonser efter krigsutbrottet.  

Figur 2.2.8 Förändring livsmedelsannonser 1937, 1940 och 1943 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019.   

 Detta kan troligtvis förklaras med att vilken sorts livsmedel som marknadsfördes 

förändrades. Troligtvis innehåller flera av annonserna förslag på hur kosten och 

matlagningsmetoderna kan förändras så att färre ransonerade produkter behöver användas, 

vilket kan förklara ökningen. Många av annonserna marknadsför sannolikt också livsmedel som 

inte var ransonerade, för att uppmuntra konsumtion av varor med hög tillgång. En alternativ 

förklaring hade kunnat vara att annonserna för restauranger, underkategori 1, minskade, men 

genom att titta på figur 2.2.1, 2.2.3 och 2.2.5 kan denna förklaring enkelt uteslutas. 

Underkategori ”restaurang” har tvärtom en högre frekvens 1943 än tidigare år, så ökningen kan 

inte förklaras med att befolkningen sparade in pengar på restaurangbesök för att äta hemma.  
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Figur 2.2.9 Förändring civila klädannonser 1937, 1940 och 1943 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019.   

 En annan varugrupp som påverkades av ransoneringar är ”civila kläder”, Av figur 

2.2.9 kan man utläsa att det inte finns någon tydlig trend när det kommer till klädannonserna i 

New York Times. 1943 hade antalet annonser minskat med nästan 100 jämfört med 1940 och i 

figur 2.2.9 går det att ana en tendens till minskning mot slutet av 1943. Den lägsta punkten på 

grafen återfinns i september 1943. Detta beror på att det numret i princip helt dominerades av 

annonser för krigsobligationer. Företag som normalt annonserade sina varor eller tjänster i 

tidningen hade i det här numret (och troligtvis i fler nummer vid samma tidpunkt) bytt ut sina 

varor mot krigsobligationer. Det är sannolikt att detta var en kampanj från The Advertising 

Council för att ytterligare höja moralen och finansieringen när det hade börjat gå bättre för de 

allierade.       

 Det är intressant att flera av varugrupperna som påverkades av ransonering inte 

visar en tydlig nedåtgående trend i antalet annonser. Att annonsera något som finns i begränsat 

utbud och som påverkas av restriktioner kring hur mycket som får köpas känns onödigt, 

eftersom försäljning enbart kan ökas till en viss gräns. Detta borde ha inneburit att 

marknadsföringen av dessa varor minskade, men detta är ingen tydlig trend bland annonserna i 

New York Times. En förklaring till detta lämnar Tawnya Adkins Covert som menar att 

annonsörerna istället uppmuntrade till uppskjuten konsumtion, alltså konsumtion efter kriget.41 

Denna förklaring håller i mitt tycke inte riktigt, eftersom många av varorna är konsumtionsvaror 

och inte sällanköpsvaror. Det är svårt att skjuta upp konsumtion av livsmedel till efter kriget, 

 
41 Adkins Covert. Consumption and Citizenship during the Second World War. 2003. S. 328f 

0

10

20

30

40

50

60

A
n

ta
l

Datum



 

28 

 

eftersom detta är något som man behöver konsumera varje dag för att må bra. I det fallet tror 

jag att förklaringen snarare ligger i att icke-ransonerade varor marknadsfördes i större 

utsträckning än innan, och i större utsträckning jämfört med ransonerade varor. Adkins Coverts 

teori om uppskjuten konsumtion tror jag passar något bättre på kläder, eftersom detta är något 

som faktiskt går att skjuta upp. Det går att se en viss nedgång för klädannonser under 1943, så 

troligtvis påverkades dessa av kriget. Dels på grund av ransoneringen, men troligtvis också på 

grund av att materiella saker blev mindre viktiga. The Advertising Councils kampanj för 

återbruk och sparsamhet påverkade sannolikt allmänheten så att fler använde sina kläder längre 

och drog sig för att köpa nya, vilket också påverkade hur mycket som annonserades. Om 

konsumenterna påverkades av kampanjen ville troligvist affärerna inte vara sämre, utan ville 

utstråla solidaritet och patriotism.  
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3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

När andra världskriget bröt ut hade amerikansk konsumtion i stort sett återhämtat sig från 

depressionen och statistik visar att konsumtionen av flera varor ökade under slutet av 30-talet. 

Även vilka produkter som förekom i annonser tyder på att en viss nivå av konsumtion bibehölls 

under kriget, även om mycket också minskade. Mycket av det som minskade i förekomst kunde 

kopplas direkt till ransoneringar eller andra begränsningar som kom av kriget, vilket betyder att 

utbudet av det var begränsat. Detta behöver dock inte betyda att det inte fanns en efterfrågan 

eller vilja att köpa varorna, vilket det säkert i många fall fanns. Mycket tyder på att 

ransoneringen följdes ganska noggrant, så även om det fanns en vilja att betala mer för att kunna 

köpa ransonerade varor svart så fanns ofta inte den möjligheten.   

 Den här uppsatsen söker att besvara ett antal frågeställningar som återfinns i 

inledningen. De första två, vilka produkter som marknadsfördes och i vilken utsträckning, och 

om antalet annonser skiljde sig åt mellan de olika åren, har besvarats i resultatet. Det visar 

tydligt att annonserna i New York Times främst marknadsförde tjänster under alla undersökta år 

och att antalet annonser minskade efter att USA gått med i kriget. Det var främst 

varuannonserna som minskade i antal efter krigsutbrottet, för att istället ersättas av annonser 

med anknytning till kriget. Den främsta anledningen till att varuannonserna minskade bedömer 

jag vara ransoneringar som begränsade konsumtionen, men även de kampanjer som bedrevs för 

sparsamhet och återbruk kan ha påverkat annonsörerna. Även tjänsteannonserna minskade, men 

inte i samma utsträckning. En av de viktigaste faktorerna som bidrog till detta var svårigheterna 

med transport som uppstod, både på grund av brist på material som gummi och bränsle och på 

grund av säkerhetsläget, som försvårade till exempel båtresor.   

 Den tredje frågeställningen, huruvida det tillkom nya varor i krigstid, har ett 

tydligt svar; det gjorde det. Främst var detta varor med stark koppling till kriget, till exempel 

uniformer eller krigsobligationer. Intressant är att vanliga företag ibland valde att enbart 

annonsera krigsobligationer, istället för sina egna varor. Detta har troligtvis att göra med The 

Advertising Council och samarbetet mellan annonsindustrin och regeringen, och det faktum att 

man kunde göra skatteavdrag för annonsering. Det finns dock en möjlighet att det faktiskt är ett 

resultat av patriotism och en viss altruism hos annonsörerna, som ville höja moralen och stötta 

krigsmakten. Detta är dock något som de själva också tjänade på, eftersom de framstod som 

patriotiska, så många hade säkerligen ett visst egenintresse i att annonsera krigsobligationer. 

 Fjärde frågeställningen, hur kriget påverkade hur mycket och vad som 

annonserades, har också gått att besvara relativt enkelt. Överlag påverkade kriget både vad som 
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annonserades och i vilken utsträckning, genom ett flertal olika kanaler. Det totala antalet 

annonser gick ner efter krigsutbrottet och många enskilda produktgrupper minskade kraftigt, på 

grund av ransoneringar eller påverkan från The Advertising Council. Vissa underkategorier såg 

istället en ökning efter krigsutbrottet, främst varor med direkt anknytning till kriget, som 

uniformer eller krigsobligationer. Andra underkategorier som ökade kraftigt i frekvens var 

”underhållning” och ”bilar köpes”. ”Bilar köpes” ökade troligtvis också på grund av 

ransoneringar, eftersom inga bilar tillverkades för civilt bruk under kriget. Att ”underhållning” 

har ökat har jag främst tillskrivit en generell ökning av filmscenen, och inte krigsutbrottet i 

någon större utsträckning.     

 Sammanfattningsvis är slutsatserna av den här undersökningen att krig påverkar 

vad som annonseras, och sannolikt även utbudet i ekonomin generellt. Beroende på vilken typ 

av produkt som undersöks ser förändringen annorlunda ut; det finns alltså både exempel på att 

marknadsföringen ökar för en viss produkt, och att den minskar, efter krigsutbrottet. Vidare 

forskning på det här ämnet skulle med fördel kunna kopplas tydligare till den faktiska 

konsumtionen i samhället, för att se i vilken utsträckning skillnaderna i annonseringen 

motsvarar det faktiska läget i ekonomin. Tawnya Adkins Coverts forskning tyder på att så inte 

alltid är fallet och utvecklingar på detta hade varit mycket intressant att se.  
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4 BILAGOR  

4.1 Bilaga 1 

Resultat per underkategori 1937 

 Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019. 

4.2 Bilaga 2 

Resultat per underkategori 1940 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019.  

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14-jan 17 4 35 0 4 8 7 5 37 4 10 7 0 2 42 0 10 1 2 1 0 3 0

11-feb 25 4 26 0 3 6 8 7 28 4 24 15 0 5 35 0 11 4 3 1 0 3 0

11-mar 20 1 36 0 9 10 6 1 29 3 22 9 0 2 38 0 10 3 2 0 0 3 0

08-apr 19 4 40 0 11 8 5 8 8 7 27 10 0 2 40 0 11 1 2 2 0 3 0

13-maj 10 8 42 0 5 4 5 13 7 2 19 11 0 4 51 0 0 5 0 0 0 3 0

10-jun 17 6 36 0 6 8 4 8 98 2 15 7 0 6 53 0 13 1 5 1 0 3 0

08-jul 12 6 35 0 4 4 6 7 122 7 11 10 0 5 41 0 10 3 4 0 0 2 0

12-aug 10 9 25 0 1 3 10 3 62 4 11 6 0 6 42 0 8 1 8 2 0 2 0

09-sep 14 4 32 0 13 3 7 5 30 2 10 13 0 17 41 0 11 3 2 2 0 3 0

14-okt 13 3 41 0 13 9 11 7 27 7 21 9 0 5 58 0 10 4 2 1 0 3 0

11-nov 18 2 51 0 7 4 13 6 24 1 9 12 0 3 73 0 10 3 0 0 0 3 0

09-dec 16 8 48 0 13 5 13 13 32 1 23 26 0 2 73 0 9 2 5 1 0 4 0

Summa 191 59 447 0 89 72 95 83 504 44 202 135 0 59 587 0 113 31 35 11 0 35 0

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

11-jan 16 3 41 0 4 4 7 13 38 4 6 7 0 2 59 0 9 2 3 2 0 1 0

08-feb 12 4 29 0 6 7 8 7 29 3 10 12 0 1 63 0 9 4 0 2 0 1 0

14-mar 2 5 38 0 8 8 5 4 28 4 14 19 0 4 58 0 4 6 6 1 0 1 0

11-apr 16 3 34 0 5 3 7 8 25 6 24 11 0 5 86 0 4 5 5 3 0 1 0

09-maj 16 6 52 0 6 5 4 9 58 1 16 8 0 5 67 0 9 6 6 3 0 2 0

13-jun 15 11 30 0 6 8 5 4 93 1 13 9 0 5 51 0 4 6 2 2 0 3 0

11-jul 13 9 26 0 1 3 5 6 100 1 13 6 0 2 38 0 4 7 3 1 0 3 0

08-aug 13 7 22 0 3 5 3 6 72 1 16 8 0 3 45 0 5 6 3 0 0 3 0

12-sep 15 8 38 0 9 1 1 7 20 1 11 8 0 16 47 0 3 5 2 1 0 3 0

10-okt 17 7 32 0 9 5 2 8 23 1 14 15 0 7 69 1 8 2 5 1 0 2 0

14-nov 28 7 29 1 7 5 10 4 28 0 14 17 0 4 65 0 6 3 3 4 0 2 0

12-dec 18 8 54 0 16 8 15 19 39 2 18 21 0 2 68 0 1 4 2 2 0 3 0

Summa 181 78 425 1 80 62 72 95 553 25 169 141 0 56 716 1 66 56 40 22 0 25 0
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4.3 Bilaga 3 

Resultat per underkategori 1943 

Källa: Databas ”Annonser New York Times”, 2019.  

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14-jan 23 1 27 3 5 4 5 3 11 3 5 8 0 2 84 2 6 3 1 2 7 3 1

11-feb 23 1 26 6 4 7 9 5 6 4 9 13 1 2 87 3 4 5 0 0 8 3 1

11-mar 23 0 19 1 3 4 1 2 6 4 6 9 0 2 78 2 5 7 1 2 17 3 1

08-apr 19 1 37 1 3 4 3 1 7 3 10 12 0 3 80 3 3 7 0 0 14 3 0

13-maj 19 1 35 2 2 4 3 4 16 6 15 7 0 5 70 5 1 9 0 0 15 3 0

10-jun 19 0 22 1 6 6 4 3 38 1 12 8 4 3 68 5 3 6 0 0 21 3 0

08-jul 19 1 24 4 3 2 3 2 29 3 9 8 3 1 74 3 4 8 1 0 19 3 0

12-aug 18 0 24 0 3 6 2 0 1 2 3 9 0 3 69 5 2 7 0 0 13 3 1

09-sep 22 1 8 0 4 1 0 1 1 5 8 10 43 11 80 3 2 7 0 0 18 3 0

14-okt 18 1 33 1 4 9 5 1 8 3 11 9 1 3 88 5 1 13 0 0 22 3 1

11-nov 19 0 43 0 12 7 3 2 11 2 5 11 1 1 105 4 3 8 2 1 0 2 0

09-dec 22 2 39 1 17 9 7 6 12 1 13 20 2 3 96 3 2 11 0 2 18 3 0

Summa 244 9 337 20 66 63 45 30 146 37 106 124 55 39 979 43 36 91 5 7 172 35 5
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