
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/352795766

Rapport rörande reklambranschens opinionsbildning 1976-91

Preprint · January 2007

DOI: 10.13140/RG.2.2.33985.89443

CITATIONS

0

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Analysis of the Practice of the Swedish Self-Regulatory Body for Advertising - Reklamombudsmannen (Advertising Ombudsman) and Possible Effects on Market

Competition View project

Professionalization and strategic communication in postwar business interest organizations View project

Michael Funke

Uppsala University

17 PUBLICATIONS   9 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Michael Funke on 28 June 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/352795766_Rapport_rorande_reklambranschens_opinionsbildning_1976-91?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/352795766_Rapport_rorande_reklambranschens_opinionsbildning_1976-91?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Analysis-of-the-Practice-of-the-Swedish-Self-Regulatory-Body-for-Advertising-Reklamombudsmannen-Advertising-Ombudsman-and-Possible-Effects-on-Market-Competition?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Professionalization-and-strategic-communication-in-postwar-business-interest-organizations?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Michael-Funke-3?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Michael-Funke-3?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Uppsala-University?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Michael-Funke-3?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Michael-Funke-3?enrichId=rgreq-371432fae8f0bfcbf9a348c0bbaf54ee-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1Mjc5NTc2NjtBUzoxMDM5NzA1MjY5MzU0NDk5QDE2MjQ4OTY0NjE3OTg%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


 1 

 

 

Rapport rörande reklambranschens opinionsbildning 1976–1991  

 

 

Undersökningen 

Genomgången av materialet har syftat till att studera diskussion och opinionsbildning i frågan 

om reklamens plats i samhället under perioden 1976–1991, med fokus på reklambranschen. Det 

undersökta materialet har bestått i Reklamförbundets tidskrift Resumé1. Jag har i denna rapport 

valt att betrakta tidningen som ett forum för olika branschföreträdare att göra sin röst hörd i. 

Närmare 3 000 artiklar har katalogiserats och kodats utifrån vilka typ av frågor de tagit upp. 

Artikelförfattare, nummer av tidskrift och sida artikeln finns på anges alltid. Om namn på 

artikelförfattare saknas används beteckningen ”A” (som i Anonym). Det bör påpekas att det i 

många fall finns ett stort antal artiklar som på olika sätt berör de fenomen som artiklarna i 

fotnoterna berör. Jag har då valt att ta med ett urval artiklar i fotnoterna som jag i någon form 

menar är representativa, då det skulle ta alldeles för stor plats att lista samtliga artiklar som 

berör ämnet. Denna databas har genererat en del intressanta mönster vad gäller teman i Resumés 

innehåll, där vissa frågor visat sig vara återkommande, men sättet man hanterat dem på varierat 

över tid.  

 

Etermedierna och reklamfrågan – teknikutveckling och affärssinne 

En viktig återkommande fråga som tas upp under hela undersökningsperioden rör reklam i 

etermedierna. Först 1991 fick vi reklam i marksänd svensk tv (1993 tilläts också reklam i 

radio).2 I Resumé driver man konsekvent en reklamvänlig linje vad gäller etermedierna. Det är 

kanske inte så förvånande, men mer intressant är att studera hur och när man gör det. Under 

perioden 1976–1977 betraktas frågan om reklam i svensk tv i tidskriften som politisk omöjlig. 

Moderaterna var det enda riksdagsparti som i Resumés enkät inför valet 1976 var positiv till 

reklam-TV, och då med strama förbehåll.3 Ett fåtal artiklar berör ämnet, och oftast handlar det 

om förväntade åtstramningar inom film- och videoområdet eller motvilja till all form av reklam 

 
1 Reklamförbundet säljer visserligen Resumé till privata intressenter 1989, men tidningen behåller även efter 

detta sin karaktär av forum för debatt och opinionsbildning rörande reklam; Sveriges Reklamförbund styrelse, 

”’Därför säljer vi tidningen’”, Resumé 31/89, s.8 ; A, ”’Nya’ Resumé väljer Arbman & Lenskog”, Resumé 32/89, 

s.4 
2 Stig Hadenius, Kampen om monopolet, (1998) s. 290-313. 
3 A, ”Så här tycker partierna om reklam”, Resumé 7-8/76, s. 6-7. 
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inom etermedierna.4 I en artikel från 1977 tar man upp en framtidsstudie som räknar med att 

starkare statlig styrning av reklamutrymmet och en allt hårdnande negativ attityd mot reklam i 

samhället väntar branschen inom de närmaste tjugo åren.5 En artikel manar branschen att själv 

arbeta för att kunna övertyga samhället om att reklam-TV är en bra företeelse.6 I övrigt 

dominerar en avvaktade och pessimistisk attityd. 

Redan något år senare har artiklarna börjat byta karaktär. Under perioden 1979–1978 och 

framöver fokuserar Resumé i stället på den tekniska utvecklingen och de förmodade 

konsekvenser de förväntas få för reklam i etern. Ett stort antal artiklar beskriver hur ny teknik 

kommer att möjliggöra ett brett utbud av kommersiell tv och radio över Europa, och att det med 

största sannolikhet bara är en tidsfråga innan reklam-TV och reklamradio blir en realitet i 

svenska hem. Likaså menar man att det råder brist på reklammedier i Sverige på grund av 

statsmakternas ovilja att avreglera etermedierna.7 

 
4 Se exempelvis A, ”HD-avgörande om intern-tv i vår”, Resumé 2/76, s. 17; A, ”Partsinlaga om video”, Resumé 

9/76, s. 24; A, ”Ny utredning om videogram”, Resumé 5/77, s. 2; A, ”Ingen film på systemet?”, Resumé 3/77, s. 

4; A, ”Byråcheferna får svar: reklam-tv vore olyckligt”, Resumé 2/77 s. 2; A, ”Bert Levin, 

utbildningsdepartementet: samvetslösa krafter från inte släppas lösa på en oförberedd allmänhet”, Resumé 11/77 

s. 7; Blomberg, Mats B. ”Bert Levin, satellitutredningen: svenskt nej till reklam-tv via satellit ’risker för 

dagspressen’”, Resumé 6/79, s. 8. 
5 A, ”Delfiundersökning ger besked om framtiden”, Resumé 8/77, s. 6. 
6 A, ”Vi måste jobba för att få reklam-tv”, Resumé 7-8/76, s. 8. 
7 A, ”Lars Wiege: ’1983 har vi reklam-tv’”, Resumé 6/78, s. 19; A, ”I nästa nummer: Sverige kommer inte att 

kunna värja sig”, Resumé 5/79, s. 2; ”Reklam i tv kommer i hela Skandinavien”, Resumé 6/79, Sid.1; Blomberg, 

Mats Bengt, ”Vi vill lära folk att leva med reklam i tv”, Resumé 6/79, s. 4; Blomberg, Mats B, ”Raino Ruohisto: 

reklam-tv kommer i norden utan reklam-tv blir det ingen NordSat”, Resumé 6/79, s. 6; A, ”EurAM: Kabel-Tv 

kommer”, A, Resumé” 13/79 s. 21; Blomberg, Mats Bengt ”- Ingen reklam-TV om vi inte tvingas”, Resumé 6-

7/80, s. 4; A, ”Att utveckla reklammedier”, Resumé 3/80, s. 2; A, ”Sanningen om satellitpriset”, Resumé 5/80, s. 

20; A, ”ICC ryter till: ’Reklam behövs’”, Resumé 9/1980, s. 7; A, ”Snart kommer satelliterna till oss…”, Resumé 

4/81, s. 26; A, ” …och Radio Luxemburg undersöker”, Resumé 4/81, s. 26;A, ”Robin Armitage: - Både företag 

och byråer måste börja planera redan nu!”, Resumé 9/81, s. 19; Carlberg, Gunilla, ”Kai Sanderg, på Phillips, 

säger innan han flyttar utomlands: - politiker borde idiotförklaras och sys in på störten!”, Resumé 11/81, s. 23; A, 

”Hur är kunskaperna om satelliterna?”, Resumé 11/81, s. 27; af Sandeberg, Jane, ”Jan Åkerwall, McCann-

Erickson: - Sverige saknar know how om reklam via satellit”, Resumé 1/82, s. 18; af Sandeberg, Jane, ”Nio 

satellitprojekt i Europa alla startar under 80-talet”, Resumé 1/82, s. 18; ”Sveriges radio med i satellitdebatten 

igen: - Vi måste hålla vår position”, Anvill, Kerstin, Resumé 1/82, s. 19; Ostrowski, Stefan, ”Bioreklamen står 

sig”, Resumé 1/82, s. 29; Carlberg, Gunilla, ”På seminarie i Rom: Satellit – tv når de utvalda, kabel-tv ”vanligt 

folk”, Resumé 3/82, s. 16; Löfgren, Bo, ”Utredning visar: reklam för dagligvaror och resor passar bäst i satellit-

sändningar”, Resumé 4/82, s. 8; Lovén af Ekestam, Elisabeth; ”Reklam i svensk radio”, Resumé 4/82, s. 9; A, 

”Satellit sänder reklam i Norden”, Resumé 4/82, s. 9; A, ”Nu börjar satellittillstånden delas ut”, Resumé 10/82, s. 

7; Färnert, Nils, ”(Reklamvärlden) Tack för att det bara blev en rekommendation…”, Resumé 13/82, s. 27; 

Färnert, Nils, ”Alkoholreklam från Tyskland via satellit”, Resumé 13/82, s. 27; A, ”Kulturministern känner sig 

missuppfattad: Inte är jag emot reklam!”, Resumé 1/83, s. 7; A, ”Här pratar vi – men i Finland gör dom det…”, 

Resumé 5/83, s. 23; Bauer, Anders, ”Två reklamutredningar får svar på tal”, Resumé 1/85, s. 59; Palm, Magnus, 

”Kulturministern ’Den som är fri i kulturen tål mycket uselt”, Resumé 2/85, s. 17-19; A, ”Mercel Bleustein-

Blanchet reklamradiopionjär Legenden som startar privat-tv”, Resumé 5/86, s. 4-9; Nydahl, Claes H, ”Förbjud 

all kommersiell reklam i landets samtliga tidningar”, Resumé 9/86, s, 52; Schultz, Barbro, ”Har byggt cockpit, 

väntar på take off talk back startklara för reklamradio”, Resumé 13/86, s. 2-5; ”lokalradions gratistidning 

stoppad”, Lundquist, Björn, Resumé 4/88, s.9; Lundquist, Björn, ”Lena Wennberg radiochefen som blev 

tidningsdirektör Reklamradion lockar mig”, Resumé 7/88, s.7, 30; Lundquist, Björn, ”Ny radiotidning tar strid 

om lyssnarnas intresse”, Resumé 7/88, s. 10; Cox, Roland, ”Radio Nova lobbyverksamheten som utmanar 

närradionämnden”, Resumé 11/88, s. 30; Ekelund, Jan Olof, ”Eterdirektörer gör SAF populärare än riksradion”, 
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Resumé skildrar också hur reklam-TV framställs i SVT: s program; bland annat ett där 

reklambyråerna får bidra med exempel på hur reklamfilmer skulle se ut om de fick sända 

sådana. Flera byråer beskrivs också som redo att producera reklamfilm för svensk tv. 1982 tar 

en skribent upp att lokala kabel-tv nät i Sverige redan är en realitet, och att en del av dem sänder 

reklam. Det är bara en tidsfråga innan parabolantennen kommer att bli ett typiskt inslag i 

svenska stadsbilden, menar han. I en annan artikel från 1983 kallar man det för en ”historisk 

dag” då landets första ordentliga kabel-tv nät börjar byggas i Lund.8  

Extra intresseväckande är att ett par artiklar omnämner en undersökning som hävdar att 

datorer i framtiden kommer att finnas i de flesta hem, och att det är troligt att reklam då 

distribueras genom dem – skrivet 15 år före Internets genombrott som arena för kommersiell 

information.9 

I en ledare av reklamförbundets VD Kersti Gylling från 1982 står att reklam i svensk tv 

behövs om svenska företag ska kunna konkurrera med de stora internationella företag som 

väntas ha råd att annonseras i de nya satellitkanalerna. Svenska bolag kommer nog inte ha råd 

att annonsera där, och måste därför få tillgång till det billigare marknätet – det handlar om att 

rädda svenska jobb, manar Gylling. En annan artikel refererar till hur Industriförbundet i en 

skrivelse till regeringen hävdar samma sak. Nils Färnert, generalsekreterare i European Asso-

ciation of Advertising Agencies, skriver också att Sverige bör följa Storbritanniens beslut att 

tillåta kabel-tv, då det förväntas skapa nya jobb och mer dynamik inom marknadsföringen.10 

I Resumé 5/82 ingår en 24-sidig bilaga som under rubriken ”Media 1990” tar upp de 

förmodade förändringarna inom medieområdet det kommande decenniet. Både tekniska, 

politiska och etiska aspekter av reklamfrågan tas upp. 11 Gunnar Lundgren, vice VD i Reklam-

förbundet, skriver i en annan artikel att den tekniska utvecklingen innebär att rörliga bilder 

kommer att bli allt viktigare för reklamen framöver, men att man inte får glömma bort innehållet 

bara för att utrymmet kommer att öka kraftigt. Även VD Kersti Gylling skriver i en ledare 1983 

 
Resumé 41/89, s.21. 
8 Carlberg, Gunilla, ”Nä, nu är världen allt upp och ned… svensk TV-reklam – om tre veckor är det en 

verklighet!”, Resumé 8/82, s. 4; Fredlund, Carin, ”Nu laddar vi för reklam-TV!”, Resumé 4/83, s. 20; Ostrowski, 

Stefan, ”Folk smyger i buskarna reklam-TV redan här”, Resumé 6/82, s. 32; Andersson, Frank, ”En historisk dag 

i Lund…”, Resumé 2/83, s. 25. 
9 Sylwan-Modig, Lisen, ”Handelns dag: Pensionärerna framtidshoppet”, Resumé 3/78, s. 18; Carlberg, Gunilla, 

”I maj nästa år är lågkonjunkturen över”, Resumé 13/80, s. 9; Malmberg, Göran, ”Hemdatorer skapar en ny 

reklamepok”, Resumé 8/82, s. 7. 
10 Gylling, Kersti, ”Svenska företag behöver svensk reklam-tv!”, Resumé 5/82, s.1; Linder, Pernilla, 

”Industriförbundet skriver till regeringen: Utan reklam-TV riskerar vi att förlora marknadsandelar”, Resumé 

1/83, s. 7; Färnert, Nils, ”Reklamvärlden: Nu ska halva England få ett helt nytt medium”, Resumé 12/82, s. 29 
11 ”Media 1990”, Resumé 5/82, specialbilaga, sid. 1-24; Färnert, Nils, ”(Reklam i världen) Bra med nya medier – 

för de skapar nya jobb”, Resumé 1/83, s. 31. 
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att den nya tekniken kommer att sätta kommunikation mellan individer i centrum, och att 

marknadsföringen har en central roll i detta nya samhälle.12 

Bilagan visar, menar jag, att vissa aktörer i reklambranschen mycket tidigt betraktade 

reklam-tv som mer eller mindre ofrånkomligt, och att man ville diskutera frågans olika aspekter 

grundligt innan den blev verklighet. 

Under resten av undersökningsperioden, särskilt under tiden 1987–1991, sker också stora 

förändringar inom etermedierna, vilket Resumé uppmärksammar. TV3:s tillkomst som 

kommersiell tv-kanal ses som en sensation. Man ägnar flera längre artiklar åt detta nya fenomen 

i medie-Sverige och har också ett längre personporträtt på den nye mediemagnaten Stenbeck, 

som ligger bakom satsningen. Stenbeck framställs som en visionär och fräck entreprenör som 

vågar tänka i nya banor. Ett liknande porträtt på Rupert Murdoch, mannen bakom då nystartade 

och likartade satellitkanalen Sky, pekar på att man i Resumé såg dessa personer som 

representanter för ett systemskifte inom massmedierna, inte minst i hur teknik, ekonomi och 

politik nu kunde interagera på nya sätt. Kanalens framgångar bland tittarna hälsas med glädje 

av tidningen, och branschens gillande och förhoppningar skildras i ett par artiklar.13 

 Turerna kring tillåtande av reklam-TV marknätet ägnas också stort utrymme. I Resumé 

skildras TV4:s tillkomst i stort med samma positiva framåtanda som TV3 – tidskriften tar bland 

annat in en annonskampanj för kanalen innan den ens har kommit i gång. Vissa skribenter är 

dock lite tveksamma till att den nya kanalen kommer att fungera ordentligt: man tvivlar på om 

annonsmarknaden och tittarna kommer att räcka till. Peppe Engberg, ledarskribent på Resumé, 

är också skeptisk inför det faktum att spelet kring TV4 involverar tunga politiska och 

ekonomiska aktörer. Dessa riskerar att skapa ett begränsat utbud av reklam-TV på marknaden, 

varnar han.14 

 
12 Lundgren, Gunnar, ”Nya medier, ny teknik – men glöm inte idéerna!”, Resumé 5/82; s.2; Gylling, Kersti, ”Vi 

behöver starka visioner!”, Resumé 7 ½ /83, s. 2. 
13 Lindberg, Åke, Wigstrand, Hans, ”Resumé intervju Stenbeck”, Resumé 6/87, s. 4-7, 36-43, 46; Löfgren, Claes 

JB, ”Kinnevik har förScan-Sat sig bland stjärnorna”, Resumé 6/87, s. 4-5; Hagner, Karl-Erik, ”1988 ödesår för 

TV-reklamen”, Resumé 1/88, s. 6-7; A, ”Lars Engqvist, Arbetet (s): Inom två år har vi reklam i svensk TV” 

Resumé 16/88, s. 6; A, ”På nyårsafton startar tv3”, Resumé 12/87, s. 7; Lindberg, Åke, ”Förmedlingsbyråerna 

tror på TV3”, Resumé 12/87, s. 3; Olow, Anders, ”Reklamåret 1987. Han petade på annonsernas gjutform, som 

sprack med en smäll”, Resumé 1/88, s.17-19; Hagner, Karl-Erik, ”God fortsättning TV3”, Resumé 1/88, s. 7; A, 

”Tv3 – succé”, Resumé 2/88, s.3; Hanger, Karl-Erik, ”Förvirrande tv3 mätningar”, Resumé 4/88, s. 13; A, 

”Garbergs ersätter tv3 med parabol”, Resumé 13/88, s.6; Söderlund, Camilla, ”Hallå!” Resumé 16/88, s.6; 

Söderlund, Camilla ”TV3 är förspel inför det stora allvaret”, Resumé 17/88, s.4; Fahlbeck, Sophie, ”Bengt 

Göransson om europeiska reklamregler: Det handlar inte alls om TV3”, Resumé 19/88, s.6; A, ”TV3, hare eller 

vinnare?”, Resumé 20/88, s.3; Löfgren, Claes JB, ”Kinnevik har förScan-Sat sig bland stjärnorna”, Resumé 6/87, 

s. 4-5; Lindberg, Åke, ”Förmedlingsbyråerna tror på TV3”, Resumé 12/87, s. 3; Koschnik, Wolfgang J. ”Rupert 

Murdoch Multimediamogulen”, Resumé 39/89, s. 11-26 ; A, ”TV4 är en tidningsanka”, Resumé 13/90, s.3. 
14 Lindberg, Åke, ”Astra ger TV4?”, Resumé 20/88, s.4; Lind, Lindy ”TV3 ett orealistiskt förslag !?”, Resumé 

2/87, s.30; Engberg, Peppe, ”Snabb remiss för TV-utredning” , Resumé 34/89, s.5; Engberg, Peppe, ”Den 

mänskliga faktorn”, Resumé 35/89, s.3; Engberg, Peppe, ”Högtflygande TV4 tror på markkontakt”, Resumé 
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Det perspektiv som Resumé lyfter fram vad gäller den tekniska utvecklingens betydelse 

för reklamens utveckling i etermedierna, i interaktion med betydande ekonomiska 

entreprenörer, ligger nära Schumpeters idé om entreprenörens betydelse för ekonomisk 

utveckling. Tanken bygger på att en kombination av entreprenörens innovationsförmåga som 

storföretagens kapacitet att finansiera produktutveckling är avgörande för ekonomiskt 

nytänkande och utveckling. Över huvud taget överensstämmer de perspektiv på teknikens 

betydelse för ekonomisk utveckling som framträder i dessa Resumé-artiklar väldigt bra med 

Schumpeters grundläggande idéer. Vidare finns i etablerad forskning om hur etermedierna 

utvecklades under 1980-talet en liknande bild av hur teknik och ekonomi interagerade. Men 

utöver dessa två faktorer som Schumpeter betonar finns en tredje med i denna forskning – 

politiska och legalistiska förändringar. Även denna aspekt lyfts fram av Resumé, då man 

skildrar hur det politiska etablissemanget först motvilligt och sedan allt mer bejakande väljer 

att initiera förändringar inom lagstiftning som möjliggör reklam i etermedierna, allteftersom 

man pressas av aktörer som Stenbeck som går runt den svenska lagstiftningen med sina 

satellitsändningar. Viss forskning framhåller också att det inom staten fanns aktörer som hade 

ett intresse av och stödde introduktionen av reklam-TV i kabelnätet. Inte minst Televerket pekas 

ut som en sådan aktör, då man ville satsa på utbyggnad av kabelnätet men behövde motivera 

detta med att det fanns innehållsleverantörer som skulle nyttja nätet. 15 

 

 
35/89, s.4; A, ”Det är över 20 år sedan vi fick en ny TV-kanal i Sverige den 15 september är det dags igen”, 

Resumé 37/89, s.16-17; A, ”Ingen slår svenskarna på hemmaplan Blev du också förvånad?”, Resumé 42/89, s.28-

29; A, ”Oväntade effekter av TV-reklamen!”, Werner, Michael, Resumé 42/89, s.31; Engberg, Peppe, ”Vi 

närmar oss slutet på resan”, Resumé 24-33/90, s.3; Andersson, Göte, ”Kluven (s)-styrelse gör helomvändning”, 

Resumé 24-33/90, s.9; Engberg, Peppe, ”Varning för TV4:s överdrivna tittarsiffror”, Resumé 37/90, s.4, 7; A, 

”Tittare gav lågt betyg åt TV4”, Resumé 38/90, s.4; Vingård, Björn, ”Kan TV4 ta hem spelet?”, Resumé 38/90, 

s.5; A, ”Byråcheferna avvaktande…”, Resumé 38/90, s.6; Lindberg, Åke, ”TV4 omprövar strategi köper mer 

utländskt?”, Resumé 40/90, s.4; A,”TV4-chefen Ingemar”, Resumé 48/90, s.3; Vingård, Björn, ”Fiendens fiende 

oskadliggjord”, Resumé 1-3/91, s.9; Enberg, Peppe, ”Varför spelar ni med?”, Resumé 20/91, s.3; Helmertz, 

Johan, ”Tjuv- och rackarspel om tv-koncessionen bara tre bud hittills” , Resumé 21/91, s.10; Engberg, Peppe, 

”En bukett sommarblommor”, Resumé 24/91, s.3; Engberg, Peppe, ” TV4 vinner trots Wanngårds b-lag”, 

Resumé 36/91, s.3; A,” Tittandet på TV4 ökar”, Resumé 37/91, s.4; Enberg, Peppe, ”Rekla(m)monopol efter 

stat(s)monopol?”, Resumé 40/91, s.3 ; Engberg, Peppe, ”Två dumheter under en och samma vecka”, Resumé 

provtryck nov 1991, s.3; Engqvist, Martin,” ’Regeringen missade chans att bredda ägandet’”, Resumé provtryck 

nov 1991, s.5. 
15 Joseph Schumpeter The Theory of Economic Development (1934); Joseph Schumpeter Business Cycles: A 

theoretical, historical and statistical analysis of the Capitalist process, (1939); Joseph A, Schumpeter, 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942); Nina Wormbs Genom tråd och eter: framväxten av 

distributionsnätet för radio och TV (1997); Nina Wormbs Vem älskade Tele-X?: konflikter om satelliter i Norden 

1974-1989 (2003) ; Lars Ilshammar, Offentlighetens nya rum – Teknik och politik i Sverige 1969-1999 (Örebro 

2004) ; Lena Ewertsson, The Triumph of Technology Over Politics? : Reconstructing Television Systems: the 

Example of Sweden (Linköping 2001) ; Lena Ewertsson, Dansen kring guldkalven? : en historia om 

uppbyggandet av TV4 1984-1991, (2005) ; Hadenius (1998) ; Torsten Thurén Medier i blåsväder: den svenska 

radion och televisionen som samhällsbevarare och samhällskritiker (Stockholm 1997); Per Andersson, Stenbeck 

Ett reportage om det digitala bruket, (2000) 
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Reklamen som samhällsaktör – en positivare bild 

In en intressant intervju från 1979 berättar reklamförbundets ordförande Carl Gunnar Alm och 

vice ordförande Anders Lindmark att man nu i samhället ser en helt annan acceptans för reklam, 

och att förbundet bör fortsätta att opinionsbilda för att stärka denna acceptans. Man vill dock 

inte dra igång en ny stor reklamdebatt i offentligheten, utan föreslår i stället att man satsar på 

att ändra inställningen genom att påverka utformningen av utbildningsmaterial i skolan så att 

den framställer reklam som något gott och attraktivt. Vidare menar de att branschen måste jobba 

för att näringslivet i stort får en bättre förståelse för reklamens potential. Detta tyder på att det 

inte enbart var de ideologiskt orienterade reklamkritikerna som upplevdes som ett problem, 

utan att reklamköparna också hade en skeptisk inställning till reklamen. Intressant är 

näringslivets kritik som byggde på uppfattningen att reklamutbildningarna inte håller måttet 

och måste läggas på en högre nivå. Detta leder till att ansvariga för utbildningarna försöker 

reformera dem för att bättre passa näringslivets krav. 16 

Att reklamen verkar få en allt större acceptans i samhället är något som tydligt framträder 

i Resumé vid skiftet mellan 1970- och 1980-tal. I samband med en ekonomisk kris påtalar man 

att det nu är dags för samhället att satsa på det område inom ekonomin som hittills varit eftersatt 

eller baktalat – marknadsföring. Efterhand dyker också allt fler artiklar upp som skildrar hur 

områden i samhället som tidigare inte förknippats med marknadsföring (kultur, politik, 

underhållning, utbildning och statlig förvaltning) börjar bejaka reklamen och alltmer intresserar 

sig för marknadsföring som ett sätt att utveckla sin verksamhet.17 

 
16 A, ”De marknadsför reklamen och reklambyråerna – det är vår skyldighet att försvara reklamen som 

funktion”, Resumé 11/79, s.8; A, ”RMI/Berghs bygger ut”, Resumé 6-7/80, s. 8; Carlberg, Gunilla, 

”Hammarkvist, MTC: Utbildningen måste förnyas!”, Resumé 1/80, s. 23; A, ”RMI/Berghs bygger ut”, Resumé 

6-7/80, s. 8 
17A, ”Handbok med viktiga branschbesked”, Resumé 1/78, s.3; Lundquist, Love, ”Debatt: Varför exporteras inte 

flera av våra snabbrörliga konsumtionsvaror?”, Resumé 4/78, s. 11; A, ”Coca-cola blir drycken i Moskva-OS”, 

Resumé 4/78, s. 28; Day, Barry, ”Reklam för välgörenhet”, Resumé 5/78, s. 18; Lundgren, Gunnar, ”Sten 

Iwarsson, Adlink: ’80-talet blir kreatörernas tidevarv”, Resumé 10/78, s. 10; Zackrisson, Olle, ”Opinion för 

marknadsekonomi: - vi är näringslivets svar på Pockettidningen R!”, Resumé 2/78, s.8; Day, Barry, ”Kreativ 

Outlook: Reklamen som kulturspegel”, Resumé 1/79, s. 21 ; Sten, Hemming, ”Kan reklam i tv rädda pressen?”, 

Resumé 2/78, s. 2; A, ”Hadar kars om konsumentinformation: - företagen har huvudansvaret för informationen”, 

Resumé 2/78, s. 32; Carlberg, Gunilla, ”Rudolf Jalakas: - Sverige har blivit fattigare!”, Resumé 4/79, s. 30; 

Walles, Birger, ”Ny bok: Birger Walles: de har lyckats på den viktigaste punkten; ärendet har gått fram!”, 

Resumé 6/79, s. 19, 31; Levin, Björn, ”Rapport från Kina”, Resumé 8/1980, s. 8-11; A, ”Positivt i utlandet”, 

Resumé 11/80, s. 2; Sjöberg, Birgitta, ”’Väckelsemöte’ i Göteborg: ”Vi kan påverka framtiden krissnack får inte 

lamslå”, Resumé 1/82, s. 4; A, ”Trots krisen – här är tre offensiva kampanjer”, Resumé 3/83, s. 13; Ekdahl, Mats, 

”Karl Beijboms nya utmaning: På SAS vingar ska han sprida kulturen”, Resumé 2/84, s. 24; Jönsson, Thomas, 

”Succé i dur för konsertmusiken – när marknadsföraren slog an tonen för en ny giv”, Resumé 6/84, s. 6-7; 

Arninge, Peter, ”Ung rebell tar reklamvägen till filmen”, Resumé 11/84, s. 32-33; Bauer, Anders, 

”Idrottssponsring – ett sätt att synas… men blygsamma företag står för fiolerna”, Resumé 11/84, s. 58-59; 

Fredlund, Carin, ”En poet om corporate advertising”, Resumé 12/84, s. 26-27; Engberg, Peppe, ”John-Olle, 

finansborgarråd i Stockholm: Biblioteken måste lära av marknadsförarna”, Resumé 12/84, s. 42-43; Mannberg, 

Gustaf-Adolf, ”Världens framgångsrikaste copy?”, Resumé 1/85, s. 16-17; Linder, Pernilla, ”Nu blir reklamens 



 7 

Resumé belyser också Reklamförbundets egna ansträngningar för att göra reklamen mer 

accepterad i samhället. Förbundet är under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet missnöjt 

med den position som reklamen hade fått i samhället. Främst handlar det om att man anser att 

reklamen sedan länge är baktalad i den svenska offentligheten. Detta har bland annat lett till att 

alldeles för få unga under 1970-talet söker sig till reklambranschen, vilket skapat brist på 

kompetens och hotar återväxten. Reklamförbundet är därför inblandad i kampanjer riktade till 

skolelever där man försöker få dem att inta en mer positiv hållning till reklam och intressera sig 

för att utbilda sig inom reklamyrkena. Att vid denna tid bedriva opinionsbildning inom skolorna 

är man inte ensam om från näringslivets sida: även SAF gör det. Efterhand rapporterar Resumé 

att allt fler söker sig till yrkesutbildningarna från slutet av 1970-talet, och ett trendbrott anas. 

Förbundet opinionsbildar också på olika sätt för att försöka skapa en mer framskjuten och 

positiv bild av reklambranschen i offentligheten.18 

En annan intressant tråd rör frågan om reklam och etik. En kampanj för bilmärket 

Mercedes väcker i årsskiftet 1984/85 en våldsam debatt i Resumé, då reklamen anspelar på 

individuell framgång, rikedom och lyx. Några äldre och etablerade reklamare förfasar sig över 

tilltaget, och varnar för att den nya reklamen bara skapar badwill hos kunder och allmänhet, 

och dessutom riskerar att underblåsa ytterligare statliga ingripanden och regleringar. 

Reklamförbundets VD Anders Bauer går till och med ut i en artikel och kräver återinförande 

av auktorisation av yrket så att nya i branschen inte ska begå övertramp av ren okunskap. Detta 

utspel får dock skarp kritik av andra branschföreträdare, och Bauer väljer att dra tillbaka sitt 

krav. Yngre reklamare tillbakavisar kritiken, och menar att kampanjen bara speglar tidsandan. 

Även utomlands har man svårt att förstå svenskarnas upprördhet över de teman kampanjen 

använder sig av. Att det verkar finnas skilda synsätt på reklamens kvalité och etik mellan olika 

 
vånda, hjärteblod och spänning TV-serie”, Resumé 1/85, s. 6-7; A, ”Reklam i skolböcker”, Resumé 7/89, s. 5. 
18A, ”Jodå – många vill jobba med reklam i dag”, Resumé 9/1980, s. 25; A, ”Vi måste tro på reklamens framtid!” 

Resumé 3/78, s. 4; A, ”Förbundets utbildning Intresset är större nu än på många år”, Resumé 2/78, s.3; A, ”Brist 

på copywriters”, Resumé 4/80, s. 19; Gyllenhoff, Carl, ”Möte med Madison ave. ’Det har inte startats någon ny 

spännande byrå på tio år här i Amerika”, Resumé 5/79, s. 12-13; Grünberger, Lars, ”Ny bok: fördelen är att varje 

avsnitt har skrivits av erkända specialister”, Resumé 4/79, s. 28; A, ”Copywriter eller marknadskommunikatör?”, 

Resumé 3/78, s. 8; A, ”Vi måste tro på reklamens framtid!” Resumé 3/78, s. 4; A, ”Förbundets utbildning 

Intresset är större nu än på många år”, Resumé 2/78, s.3; Carlberg, Gunilla, ”Önskemål från nya rektorn på 

Berghs: Bättre samarbete med reklambyråerna”, Resumé 7/78, s. 10; A, ”Jan-Henrik Eliasson: - föra fram 

branschens intressen”, Resumé 1/79, s. 4; A, ”Kurser för flera 1979-80?”, Resumé 6/79, s. 3; A, ”Utbildning”, 

Resumé 7/79, s. 32; A, ”Nu är den klar: Broschyren som sak hjälpa upp rekryteringen till branschen!”, Resumé 

13/79, s.2; Carlberg, Gunilla, ”Samtal om 80-talet: De strategiska gruppbildningarnas årtionde?”, Resumé 1/80, 

s. 4; Carlberg, Gunilla, ”Hammarkvist, MTC: Utbildningen måste förnyas!”, Resumé 1/80, s. 23; A, ”Utbildning: 

Så här ska copyprojektet gå till”, Resumé 9/1980, s. 23;  s. 2, ”…och det här händer den närmaste tiden”, 

Resumé 6-7/80; A, ”Stort skolintresse för reklam”, Resumé 13/80, s. 5; A, ”Förbundets nya linje: Så här ska det 

bli”, Resumé 1/81, s. 7; A,  ”Näringslivet satsar på skolan”, Resumé 6/81, s. 15; Lundgren, Gunnar, 

”Marknadsföring som ideologi”, Resumé 12/82, s. 2; Gylling, Kersti, ”Tack, Gunilla, för tio fantastiska år!”, 

Resumé 10/83, s. 2; Schold Linnér, Kess, ”Nu kommer ett skolpaket om utomhusreklam”, Resumé 13/83, s. 34. 
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generationer förstärks av den bild som ges i en artikel från 1989. Där intervjuas ett flertal lite 

äldre reklamare som menar att reklamen under 1980-talet blivit alltmer pengarfixerad och 

infantil. Skulden läggs på att en övertro på reklamens roll för att kapa åt sig marknadsandelar 

etablerade sig under 1960-talet, vilket lett till en baksmälla hos företagen som inte längre anser 

att reklam är viktig för försäljning – därmed nedprioriteras marknadsföring till lägre nivåer 

inom branschen vilket leder till en sänkning av kvalitén. Samtidigt hävdar vissa att reklamen 

tvärt om håller en högre kvalité i nu tid än under 1960-talet.19  

Reklamen och könsrollerna – lagstiftning eller självsanering? 

Reklam och könsdiskriminering hamnar i fokus under 1980-talet, liksom frågan om reklam 

riktad mot ungdomar. Vad gäller könsdiskriminerade reklam är de flesta i Resumé mot 

lagstiftning, vilket staten hotar med. Samtidigt är de flesta snara att angripa reklam som man 

anser är könsdiskriminerade och plump. Sådant drar bara den seriösa delen av branschen i 

smutsen, anses det. De flesta ser dock att den här typen av problem löses inom ramen för 

självsanering, och i Resumé rapporteras om Näringslivets delegation för marknadsrätts förslag 

att nya självsanerande åtgärder ska hantera problemet. I Resumé ses därför tillkomsten av Rådet 

mot könsdiskriminerade reklam år 1989 som ett friskhetstecken inom branschen. I Resumé 

framställs rådet som ett bra alternativ till lagstiftning. Tidningen rapporterar också noggrant om 

när rådet fäller reklaminslag för könsdiskriminering. När ett par samhällsforskare i en rapport 

menar att reklamen bidrar till att konservera gamla könsroller svarar branschföreträdare att det 

inte är reklamens roll att förändra samhället, utan att sälja varor, vilket man gör genom att spegla 

de könsroller som faktiskt finns. Dessutom menar man att forskarna på ett manipulativt sätt 

använt sig av källmaterialet. Vidare är branschföreträdare kritiska till det sätt på vilket 

Konsumentverket behandlar frågan. Man menar att verket utgår ifrån förlegade analyser av hur 

jämställdhet fungerar i samhället. Sverige är ett ganska jämställt samhälle, och då kan man inte 

automatiskt fördöma annonser för kvinnounderkläder som sexistiska, menar man, då även 

kvinnliga konsumenter har rätt att få information om varor de vill köpa. Reklamförbundets VD 

 
19 A, ”Åke Gezelius, VD för Philipson, om Mercedeskampanjen: Kanske är vi ute för tidigt”, Resumé 13/84, s. 7; 

Mannberg, Gustaf-Adolf, ”Sponsrad konst blir lätt en gråkonst”, Resumé 13/84, s. 26-27; Sörmark, Sven, ”Nej 

reklamen speglar inte sin samtid”, Resumé 9/85, s. 2-5; Bauer, Anders, ”Dags att återinföra auktorisation”, 

Resumé 13/84, s.64; A, ”Debatten rullar vidare”, Resumé 13/84, s. 65; Akselsson, Jan ”Copy – du är vad du 

skriver”, Resumé 13/84, s. 64; Olving, Peter, ”Jag skäms över mitt yrke”, Resumé 13/84, s. 65; Rhedin, Peter, 

Malmros, Anders, ”Ambition är bättre än auktorisation”, Resumé 1/85, s. 66; Lorichs, Thomas , ”Debatt i en 

ankdamm”, Resumé 1/85, s. 66-67; Grafström, Jack, ”Låt inte de gamla liken spöka”, Resumé 1/85, s. 66; 

Lagergren, Håkan, ”Låt målgruppen avgöra vad som är bra”, Resumé 1/85, s. 67; Bauer, Anders, ”Glöm 

auktorisationskravet”, Resumé 1/85, s.67; A, ”1984 men vofför gjorde ni på dette viset då?”, Resumé 2/85, s. 4-8; 

Lundblad, Christer, ”Riskfyllt experimenterande”, Resumé 2/85, s. 62-63; Linn, Calle, ”Otäck okunnighet om 

reklamens psykologi”, Resumé 2/85, s. 62-63; Mårtensson, Rita ”Amerikansk förvåning över debatten om 

Mercedes-annonserna”, Resumé 6/85, s. 76-77; Lindberg, Åke, ”Lagombranschen”, Resumé 33/89, s.27-32. 
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Anne Looström skriver 1987 att det är oerhört svårt att kunna definiera vad som är 

könsdiskriminerande reklam, då bedömningen tveklöst blir väldigt subjektiv. Det är en 

minoritet oseriösa aktörer som ligger bakom denna reklam, menar hon. Därför är det bättre att 

låta branschen hantera detta inom ramen för självsanerande verksamhet, anser hon. VD för 

Annonsörföreningen Svante Sköldberg kritiserar också hårt en kampanjbroschyr från 

Konsumentverket om könsdiskriminerande reklam som han menar använder tveksamt 

statistiskt underlag och även pekar ut en redaktionell bild i en tidning som exempel på 

könsdiskriminerade reklam. Samtidigt menar vissa branschföreträdare att undersökningar visat 

att reklam ämnad för kvinnor producerad av män ofta förmedlade en kvinnobild som kvinnor 

inte kände sig bekväma i. 20 

Livstilsreklamen och emotionell reklam – ännu ett tvisteämne 

Ett annat område som diskuteras är den s.k. ”livsstilsreklamen”, reklam som främst ansågs 

riktad mot yngre människor, och som anklagades för att försöka sälja märkesvaror och 

produkter med att associera dem med en viss typ av materialistisk och luxuös livsstil som 

konsumenten borde eftersträva. Detta hängde samman med kritiken mot så kallad ”emotionell 

reklam”; reklam som ansågs snärja konsumenterna med budskap fulla av känslor och 

suggestion, men fattiga på varuinformation. Resumé uppmärksammar hur Konsumentverket i 

rapporter varnar för s.k. ”livsstilreklam”, och att man utreder frågan om reklamens emotionella 

 
20 Day, Barry, ”Hur man handskas med kvinnor”, Resumé 2/78, s.12; A, ”’Omdömeslös’ ’Oförarglig’ vad tycker 

du?”, Resumé 7/81, s.9; af Sandeberg, Jane, ”Enligt reklamen og kjönn (norskt ‘ö’): reklam ska främja 

könsrollsdebatten”, Resumé 10/81, s. 4; A, ”Är det här olycksfall i arbetet eller en trend?”, Resumé 10/81, s. 26; 

Wiström, Jerk, ”Kontorets räddande jämlikar?”, Resumé 2/82, s.33; Linder, Pernilla, ”’Nya’ Hertha tackar ja till 

annonser… men den här var för våpig”, Resumé 10/82, s. 9; Malmgren, Göran, ”Vad kommer att hända efter 

valet?”, Resumé 10/82, s. 35; Färnert, Nils, ”Seminarium om könsdiskriminering”, Resumé 1/83, s. 31; Fredlund, 

Carin, ”Äntligen en ny KO!”, Resumé 5/83, s. 3; Bauer, Anders, ”Dags att återinföra auktorisation”, Resumé 

13/84, s. 64; Sörmark, Sven, ”Nej reklamen speglar inte sin samtid”, Resumé 9/85, s. 2-5; Hallberg, Ola, 

”Nowak/Andrén fattar inte vad reklam handlar om!”, Resumé 11/85, s. 19; Andrén, Gunnar, Kjell, Nowak 

”Reklamen motverkar förbättringar”, Resumé 12/85, s. 7; Färnert, Nils, ”Nils Färnert om reklamforskning Inte 

reklamens uppgift att spegla sin samtid”, Resumé 13/85, s. 85; Kvant, Christel, ”Är det kränkande att sälja 

underkläder med reklam?” , Resumé 9/87, s. 16-17; Larsson, Åke, ”Tvättäkta Peepshow”, Resumé 8/87, s. 13; 

Falk, Lars, ”Svensk reklam mår inte bra”, Resumé 9/87, s. 18-19; Looström, Anne, ”Hellre självsanering än 

tvingande lagar”, Resumé 9/87, s.18-19; Porenius, Monica, ”Reklam vänd till kvinnor lockar mest män”, Resumé 

10/87, s. 50-53; Olow, Anders ”Reklamåret 1987. Han petade på annonsernas gjutform, som sprack med en 

smäll”, Resumé 1/88, s.17-19; Bille, Karin, ”Svensk verklighet är könsdiskriminerande”, Resumé 1/88, s.28; 

Wigardt, Christian, ”Könsdiskriminerande reklam (!?)”, Resumé 2/88, s.2-5, 8; Benndorf, Hans, ”Skrift om 

könsdiskriminering gjord efter principen: Bättre att söka under lampan ty där är det lättare att se”, Resumé 2/88, 

s. 21; Andrén, Gunnar, Eriksson, Björn, ”Forskarna svarar om könsdiskriminerande reklam: Varje förklarad 

företeelse är därmed inte acceptabel”, Resumé 3/88, s. 26; Jansson, Mattias H, ”Konsumentverkets bakvända 

verklighet”, Resumé 4/88, s. 26; Benndorf, Hans ”’En rapport av oproffsiga forskare’”, Resumé 4/88, s.27; 

Kurowska, Jadwiga, ”Barbie 30 år – från tonåring till doktor yuppie”, Resumé 4/88, s. 16-19; Olow, Anders 

”’Livsfarligt med fältet fritt’”, Resumé 4/88, s. 27; A, ”Högerspalten”, Resumé 6/88, s. 3; ”Program för 

egenåtgärder”, Resumé 15/88, s. 4; Sahlin, Susanne, ”Nya grundregler för reklam”, Resumé 15/88, s. 28; 

Söderlund, Camilla, ”Nu kommer lagen mot diskriminerande annonser”, Resumé 6/89, s. 5; A, ”Råd vill ha 

oetisk reklam”, Resumé 15/89, s. 5; A, ”Fälld av etiska rådet”, Resumé 41/89, s.4. 
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halt. Förbundets VD Anders Bauer skriver 1985 att det skett en sammanblandning i debatten 

om vad man gör reklam för och i vilka sammanhang man väljer att presentera produkten – 

reklam för produkten medför inte per automatik att man gör reklam för sammanhanget, skriver 

han. I resumé noterar branschföreträdare oroat att finansminister Feldt i den socialdemokratiska 

regeringen tillsatt en grupp att utreda om denna typ av onödig reklam ska kunna förbjudas. 

Nytillträde Konsumentombudsmannen Lala Frejvalds försäkrar dock i en större intervju 1985 

att hon inte har ambitionen att förbjuda s.k. emotionell reklam, utan i stället har som mål att få 

till stånd att reklamen blir mer informativ. Samtidigt tillfogar Frejvalds att det är just den 

emotionella reklamen som enligt henne är fattigast på information. Professor Solveig 

Wikström, som intervjuas 1984 av tidningen, hävdar att den emotionella reklamen inte kan 

förbjudas, då den bara svarar mot ett djupare behov av identitet som är vanligt hos unga 

människor. Förbundet väljer också att gå ut med en annonskampanj i Resumé där man varnar 

för att en överdriven nit kommer att urholka annonserna och ”förbjuda människor” i 

reklaminslag. Andra branschföreträdare menar att tiderna helt enkelt har förändrats, och att de 

goda ekonomiska konjunkturerna gör att unga konsumenter är mer positivt inställda till reklam 

än under 1970-talet.21 

 

Reklamen och miljöfrågan – dags att engagera sig! 

Ytterligare ett ämne som under slutet av 1980-talet börjar bli allt viktigare i samhällsdebatten, 

och som reklambranschen intresserar sig för, är miljöfrågan. Här följer man miljöargumentets 

inträde i reklamens värld med stort intresse, både i Sverige och utomlands. Inte minst noterar 

man att det i Storbritannien ställs stora krav på sanningsenlighet i de fall man använder sig av 

miljöargument i reklam – vilket de flesta i stort tycker är bra. Dock är branschföreträdare inte 

lika förtjusta i miljöpartiets reklamkritiska linje, som sätter likhetstecken mellan reklam, 

storkonsumtion och miljöförstöring. Visserligen noterar Resumé att vissa enskilda 

reklambyråer gjort gratiskampanjer åt Greenpeace, men överlag är det många som tycker att 

 
21 Henriksson, Benny, ”Den nya ungdomskulturen: ’Marknadsförarna har aldrig visat sina syften så här tydligt”, 

Resumé 10/78, s. 23; s.44, Ekdahl, Mats, ” Sören Blanking och de utanför-stående”, Resumé 3/84; Linder, 

Pernilla, ”50-tal åter till heders”, Resumé 9/84, s. 4-5; Blomberg, Mats B, ”Trendprofessorn”, Resumé 11/84, s. 

47-49, 56; With, Mats, ”Mer själ, mer svett……men färre jeans”, Resumé 3/85, s. 12; Blomberg, Mats B, ”KO 

Laila Freivalds ler åt reklambranschens förbudsoro Visst får bra reklam vara suggestiv”, Resumé 1/85, s. 18-20; 

Bauer, Anders, ”Dags att återinföra auktorisation”, Resumé 13/84, s. 64; Bauer, Anders, ”Livsstilreklam – ett 

missförstånd? ”, Resumé 2/85, s 69; Bauer, Anders, ”Snöp inte livstilsreklamen – vad det nu kan vara…”, 

Resumé 2/85, s. 68-69; A, ”Trettontjugofyra Levi’s nischar produkten”, Resumé 3/85, s. 10-11; Blomberg, Mats, 

”SIFO: redo att ta ledningen”, Resumé 6/85, s. 58; A, ”1986 i TV?”, Resumé 8/85, s. 20; Branke, Karlis, 

”Imagebytaren”, Resumé 3/86, s. 28-29; A, ”Människor får ej längre förekomma i annonser!”, Resumé 3/88, s. 

20. 
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miljöengagemanget är för litet i branschen. Efter att Resumés redaktion och enskilda debattörer 

som reklamaren Svante Hultqvist påtalat att reklambranschen inte engagerat sig tillräckligt i 

miljöfrågan så ordnar Resumé ordnar tillsammans med Hultqvist, TV3, Expressen och 

Naturskyddsföreningen år 1989 en tävling för byråer om vem som kan framställa den bästa 

reklamkampanjen för en bättre miljö. De vinnande bidragen ska sedan visas sedan i tidningarna 

och i Tv-kanalen. Att Naturskyddsföreningen engageras vittnar om att man var mån om att 

kampanjen skulle få legitimitet utanför branschen, och ordförande i Naturskyddsföreningen 

skriver också med anledningen av kampanjen en debattartikel i Resumé där han pekar på att 

miljöreklam ställer speciella krav på annonsörerna och reklammakarna. Vidare skriver 

Bryggareföreningens ledning i tidningen att man ska genomföra en nationell reklamkampanj 

om vilket miljöansvar man tar med sina returförpackningar, inte minst för att göra upp med den 

vrångbild som man menar finns om dessa förpackningar roll i miljöförstöring och 

nedskräpning. Likaså uppmärksammas hur skogsbolagen drar i gång en kampanj för att folk 

hellre ska använda pappers- än plastkassar, då de förra framställs som mer miljövänliga.  

Projekten tyder på att man insåg sprängkraften i miljöfrågan, liksom dess potential för att även 

bidra till att förändra bilden av reklam som enbart ett partsintresse för näringslivet på 

marknaden – reklamen kunde också använda sin expertis för att främja ett ideellt 

samhällsansvar och bidra med nyanserade debattinlägg i miljöfrågan, tycktes man mena.22  

Peppe Engberg framhåller i en ledare två viktiga skäl till att reklambranschen bör satsa 

på miljöreklam: dels drar man sitt strå till stacken för en bättre miljö och visar samtidigt sitt 

samhällsengagemang, dels lär man sig att utforma en miljöreklam som är korrekt och passande 

– miljöargumenten måste alltid bottna i en sanning, betonar Engberg. Samtidigt finns det 

debattörer som anklagar branschen för hyckleri – menar man allvar med sitt miljöengagemang 

 
22 Wigardt, Christian, ”Könsdiskriminerande reklam (!?)”, Resumé 2/88, s.2-5, 8; Engberg, Peppe, ”Greenpeace 

får gratis reklam”, Resumé 6/88, s.5; Söderlund, Camilla, ”Miljöpartiet, nya i riksdagen – reklamen ska bort!”, 

Resumé 11/88, s. 2; A, ”Vad gör du för miljön?”, Resumé 13/88, s. 33; Söderlund, Camilla, ”Annons mot annons 

i osaklig miljödebatt”, Resumé 19/88, s. 27; ”Annonsörer undantagna i miljövänliga ICA-kuriren”, Söderlund, 

Camilla, Resumé 2/89, s.6; Hultqvist, Svante, ”Lås oss utöva makt vi som har resurserna”, Resumé 9/89, s. 32; 

Söderlund, Camilla, ”Wildell samlar miljökrafterna I dagsläget krävs reklam som höjer kunskapsnivån”, Resumé 

10/89, s.6 ; Markos, Imi, ”En reklammans stilla undran under ozonhålet”, Resumé 10/89, s. 28-29; A, ”Byråer 

saknas i miljökampanj”, Resumé 13/89, s.4; A, ”Reklamfolk tävlar mot miljöförstöring”, Resumé 21/89, s.5; A, 

”Skogsbolagen till motoffensiv”, Resumé 22/89, s.5; Engberg, Peppe, ”TV3 backar upp tävling om miljön”, 

Resumé 23/89, s. 5; Friström, Anders, ”Miljöannonsering kräver nya kunskaper”, Resumé 25/89, s. 10,12; 

Hultqvist, Svante, ”Gör Sveriges viktigaste annons”, Resumé 25/89, s.11; Rydström, Björn, ”Falska 

miljöannonser”, Resumé 29/89, s.9; A, ”Gör Sveriges viktigaste annons”, Resumé 29/89, s.28; A, ”Springtime 

och TV-bolaget sätter fart för miljön”, Resumé 29/89, s. 29; Engberg, Peppe, ”Ännu ingen miljövinnare – 

budskapen för vaga”, Resumé 30/89, s.6; Engberg, Peppe; ”Miljöpris för attityd-knuff”, Resumé 40/89, s.7; 

Fägersten, Robert, Swartz, Bertil, ”Miljön får inte ljugas bort”, Resumé 40/89, s.40; Rydström, Björn, ”Omöjlig 

uppgift för O & M”, Resumé 42/89, s.14. 
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skulle man säga upp sina konton med företag som bidrar till en sämre miljö, och det är det ingen 

som vågat göra hittills, hävdar en. I ett genmäle till denna kritik menar Hultqvist att kampanjen 

faktiskt har som syfte att stärka de goda krafterna och bidra till en självsanering av mindre 

seriösa aktörer vad gäller miljöargument inom reklam. Kort därefter rapporterar Resumé om att 

en reklambyrå med utarbetad miljöprofil bildats, som uppmanar kunder att verka för ekologisk 

mångfald och dessutom tackar nej till kunder som uppenbart bidrar till miljöförstöring. Byrån 

blir också den förste vinnaren i den omtalade kampanjen för bästa miljöreklam. Men man såg 

även en rent affärsmässig betydelse i miljöfrågan. I en intressant artikel av Björn Vingård, 

Resumés redaktör 1989, påpekas att miljö och miljövänliga produkter troligen kommer att bli 

ett stort konkurrensmedel på marknaden under 1990-talet. Dock oroas han över att statliga 

myndigheter verkar ha tagit initiativet i hur miljö skulle få användas i marknadsföringen. För 

att undvika en helt statligt kontrollerad marknadsföring med hänseende på reklam gäller det att 

hålla tungan rätt i mun och undvika övertramp, skriver Vingård. 23 

 

Diskursanalys – att undersöka värderingar 

Ett sätt att analysera det opinionsbildande materialet är genom diskursanalys. Med diskurs 

menas en föreställning delad av en grupp människor om hur verkligheten är beskaffad… eller 

borde vara det. Diskursen påverkas både av hur individer och grupper väljer att tolka 

sammanhang i verkligheten utifrån deras egna värderingar, och utifrån hur de påverkas av den 

omgivande verkligheten. Samhällen kan präglas av flera konkurrerande och motstridiga 

diskurser, men det kan också finnas hegemoniska, som dominerar över de andra. En fruktbar 

modell för diskursanalys är Bacchis och Hajers idé om ”problem – orsak – lösning”. Med detta 

menas att det som i någras ögon är ett problem lika gärna i andras kan definieras som en lösning. 

Samhällspolitiska fenomen tolkas alltså utifrån de diskurser som olika samhällsaktörer omfattas 

av. För att ta ett förenklat exempel: För den som ser reklamen som ett samhällsproblem, då den 

skapar överkonsumtion och manipulation av konsumenterna, och anser den orsakad av en 

tygellös konkurrens på marknaden, är lösningen statliga regleringar av reklamen och ökad 

konsumentupplysning. Men för den som ser statliga regleringar av reklamen som ett problem, 

då den minskar konkurrensen och produkturvalet på marknaden, och ser regleringarna som ett 

 
23 Peppe Engberg, ”Reklamen behövs för miljöns skull!”, Resumé 26/89, s. 3; Wohlin, Martin, ”Miljökampanjen 

ett slag i luften”, Resumé 26/89, s.22; Hultqvist, Svante, ”Förenklad kritik”, Resumé 26/89, s.22-23; Söderlund, 

Camilla, ”Antonis naturliga affärsnisch”, Resumé 35/89, s.13-15; Midhage, Morgan, ”Miljöproblemen – hot eller 

en utmaning för reklambranschen?”, Resumé 36/89, s.32; Engberg, Peppe, ”Christina och Eduardo slåss för 

regnskogarna”, Resumé 38/89, s.7; Vingård, Björn, ”Miljö som konkurrensmedel”, Resumé 41/89, s. 5; A, ”Far 

och son belönade för månadens viktigaste annons”, Resumé 42/89, s.8. 
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utslag av en marknadsfientlig inställning, är lösningen färre statliga regleringar av reklamen. 

De två perspektiven kan helt enkelt inte enas, då det ena perspektivet ser reklamen som ett 

problematiskt inslag i marknaden som kan ersättas av konsumentinformation, medan den andra 

ser det som vitalt för konkurrens och att kunna erbjuda ett differentierat urval produkter till 

konsumenterna. 

Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv, med Bacchis och Hajers ”problem – orsak – 

lösning”-modell som utgångspunkt, skulle man kunna säga att de flesta branschföreträdare som 

kommer till tals i Resumé anstränger sig för att beskriva reklamen som en lösning på flera 

samhällsproblem (ekonomiska, sociala, politiska) orsakade av informations- och konkurrens-

brist. Reklamen förs fram som ett instrument som effektiviserar olika vitala samhällsprocesser. 

Däremot betraktar många den inte som en pro-aktiv aktör vad gäller skapande av sociala och 

kulturella strukturer (könsroller, livsstil, moral). Där utesluts reklamen ur associationskedjan 

problem – orsak – lösning och definieras i stället som en spegelbild av andra samhällsprocesser 

den inte kunde kontrollera eller sägas ta ansvar för. Men det offensiva agerandet när det gäller 

informationskampanjen som den rörande reklam och miljö är dock ett tecken på att man inte 

enbart uppfattade reklamen som en spegel, utan som ett sätt att påverka, eller i alla fall stärka, 

värderingar i samhället, även om man inte lade samma tyngd i reklamens förmåga att styra 

medborgarna, eller såg kommunikationsprocessen som så enkelriktad som en del reklamkritiker 

gjorde. 24 

Sammantaget verkar det som att de flesta företrädare för reklambranschen inom debatt 

och opinionsbildning försökte etablera en motbild till den som reklamkritiker fört fram, där 

reklamen sågs som problemskapande inom både de ekonomiska och sociala aspekterna av 

samhället, orsaken en ohejdad kapitalism, och lösningen ett inskränkande av reklamens 

utrymme i samhället. Däremot verkar det fel att tala om en hegemonisk diskurs inom 

reklambranschen, vilket inte minst interna debatter som den om Mercedesreklamen pekar på. 

Att reklambranschen skulle omfattas av en enkelspårig och enahanda syn på vad reklam var 

 
24 För reklamkritikens syn på reklamens påverkan på konsumenten, se exempelvis Sven Lindqvist, Reklamen är 

livsfarlig – en stridsskrift (1957): Åke Ortmark, Sveket mot konsumenterna (Stockholm 1963); Brita Åkerman, 

Makt åt konsumenterna (1968); Kjell Jäfvert, Reklam och näringsliv svarar sina kritiker (1969); Ragnar 

Hedlund, Så drabbar oss reklamen! (1969); SOU 1972:7 Reklam II: Beskrivning och analys (1972).; Reklam: ett 

fakta- och diskussionsmaterial, Konsumentverket (1984); Könsdiskriminerande reklam - vad är det? : ett 

diskussionsunderlag från Konsumentverket, (1987, 1988, 1991); Reklam och påverkan : ett lokalt 

utvecklingsarbete på tre skolor i Tierp, Försöksrapport från Konsumentverket, (1988); Könsdiskriminerande 

reklam : nu ska den bort! : Konsumentverkets erfarenheter och bedömningar med anledning av 

regeringsuppdraget att i samarbete med berörda parter följa och dokumentera den könsdiskriminerande 

reklamens omfattning och utveckling Konsumentverket, (1989); Lars Pettersson, Det köpta språket: analys av 

reklambilder (1986); Blomberg, Mats B, ”KO Laila Freivalds ler åt reklambranschens förbudsoro Visst får bra 

reklam vara suggestiv”, Resumé 1/85, s. 18-20. 
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eller borde vara kan nog därmed, utifrån vad som synts i källmaterialet, avvisas. Vidare bör 

man vara medveten att beslut och handlingar sällan kan hänföras till att en diskurs besegrar en 

annan, då det ofta finns maktpolitiska kompromisser bakom dessa, där olika aktörer tvingas 

göra avkall på sina egna diskursiva ideal. Ibland kan dessa kompromisser leda till att en ny 

diskurs skapas som i så fall förenas forna kontrahenter. En diskurs lever alltså i ett samspel med 

de maktpolitiska och strategiska beslut som sker i samhället.25 

Det bör alltså betonas att en diskursanalys endast säger något om hur vissa aktörer bygger 

upp en diskurs, det vill säga egen uppfattning om något, och inte kan utgöra grund för en 

objektiv utsaga om hur saker egentligen förhåller sig eller som förklaringsmodell till varför 

vissa utfall och processer skedde. Men i den mån analysen handlar just om opinionsbildande 

material och en vilja att förstå vilka ideal och uppfattningar olika aktörer hade om reklam kan 

den vara passande för att få en bild av hur olika aktörer valde att framställa samhällsfenomen 

utifrån modellen problem – orsak – lösning.26  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att innehållet i Resumé både speglar och försöker driva på en 

utveckling där reklam blir en allt större och mer accepterat fenomen i det svenska samhällslivet. 

I vilken mån Resumés artiklar haft betydelse för händelsernas gång är svårt att säga, men det är 

värt att notera att de scenarios man tidigt målade upp, där den tekniska utvecklingen i samspel 

med ekonomiska och politiska förändringar bidrog till att skapa en ny roll för reklamen i 

samhället, faktiskt slog in. Sett ur det perspektivet, kan Resumé under tiden 1976–1991 

betraktas som ett forum i frontlinjen för debatt och opinionsbildning om hur marknadsföring, 

etik, teknologi och samhälle förhöll sig till varandra. Värderingsmässigt försökte de flesta inom 

branschen lyfta fram reklamen som en lösning av olika samhällsproblem, i stället för dess orsak. 

Här pekade man på dess roll i att öka konkurrens, produkturval och effektivisera olika typer av 

verksamheter där informationsdynamik var viktigt. Man ställde sig därmed för det mesta 

negativ till åtgärder eller regleringar som ville begränsa reklamen. 

 

 

 

 

 
25 Strömgren (2007) s. 77-84. 
26 Strömgren (2007) s. 70-84. 
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