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Abstract 

 

Sandra Häll Pettersson: Reklam och nation: Nationsformering i Sverige under andra 

världskriget. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C- uppsats, höstterminen, 

2013. 

 

This thesis studies the Swedish advertising business as an actor in the national formation of 

Sweden. It argues that earlier research has ignored to see advertising businesses as possible 

forces of these formations. The essay investigates how this appears historically through 

collaboration with an informational organisation that had risen due to the Second World War 

and that was a part of the national defence. I can, by investigating a discussion that focused on 

this informational organisation and the advertising businesses relation to it, show how the 

business as an effect of a civic engagement expressed an interest to participate in the 

informational work. The thesis will also, through the pamphlet Om kriget kommer. 

Vägledning för rikets medborgare i händelse av krig, that was part of a campaign made by 

this organisation, and through a correspondence between the informational organisation and 

some people of the advertising business that were included in the elaboration of the pamphlet, 

show how the business successively gained influence over this work. It was through 

advertising theoretical frameworks that the business could gain influence on the informational 

campaigns. By applying these skills on the informational work, the advertising business 

guaranteed a thorough circulation of the national definition that was presented in the 

pamphlet. The inclusion of the advertising business in the informational work is furthermore 

highlighted by the civil deeds that were dictated in the same pamphlet – actions, that if 

practiced, in turn would secure and possibly form the nation. 

 

Keywords: advertising, nation, national formation, Sweden, Second World War.  
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Inledning 

 

Ämne, syfte och frågor 

 

Sveriges framtid kräver en insats av varje svensk man och kvinna. Här har vi unga reklammän 

betydelsefulla uppgifter oss förelagda.
1
 

 

Denna uppsats intresserar sig för hur en svensk reklambransch kan ses i relation till det 

nationella och syftar till att undersöka branschen som aktör i formandet av en nation. Citatet 

ovan antyder ett samhällsengagemang hos reklambranschen där den tycks ha vissa plikter 

gentemot Sverige. Detta engagemang verkar utgöra grunden för den roll som 

reklambranschen skulle komma att ta i nationsformandet. I denna uppsats utgörs de som får 

representera branschen av ledande branschpersoner från olika reklamförbund och 

reklambyråer. Den professionella reklambranschen grundades under 1920-talet och några 

decennier framåt.
2
 

Under andra världskriget samarbetade branschen med en statlig 

informationsorganisation i deras arbete. I och med krigets början byggdes ett informations- 

och granskningsorgan upp i Sverige i form av Statens Informationsstyrelse. Denna statliga 

organisation som uppkom först under februari 1940 föregicks av två andra statliga 

organisationer, Tremannanämnden, som sattes i verksamhet bara några dagar efter att kriget 

utbrutit, och Statens Informationsbyrå, som ersatte nämnden redan i mitten av september. 

Dessa två organisationer hade under krigets första månader uppgifter som skulle utgöra basen 

till de uppgifter som styrelsen senare skulle ha.
3
 Det är dessa tre statliga organisationer som 

kommer inkluderas i uppsatsen och de kommer i det följande att refereras till genom 

samlingsbenämningen informationsorganisation, vars verksamhet helt enkelt sammanfattas 

som informationsverksamheten. 

Informationsorganisationens syfte var att motverka inomnationella hot. En 

undersökning som behandlar en krigsperiod behöver inte undersöka militära hot. Den kan lika 

gärna studera sådant som anses verka destruktivt på landets sammanhållning eller säkerhet 

såsom vissa typer av okunskap hos befolkningen, till exempel förordningar kring rättigheter 

                                                 
1
 Lennart Söderström, ”Vi unga och krisen”, i Svensk reklam: Svenska reklamförbundets årsbok 1940 

(Stockholm, 1940), s. 66. 

2
 Louise Nilsson, Färger, former, ljus: Svensk reklam och reklampsykologi, 1900–1930 (Uppsala, 2010), s. 20. 

3
 Statens Informationsstyrelse (SIS), ”Statens Informationsstyrelse”, Riksarkivet (RA), SIS, vol. 109, u.å., s. 13–

31. 
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och skyldigheter. Även spionage eller olika typer av opinionsbildningar kan här anses 

skadliga för den nationella säkerheten. Informationsorganisationen hade som uppgift att ge ut 

information till allmänheten om krisåtgärder och dess innebörd samt motverka 

opinionsbildning genom att granska medier som riktades till allmänheten och även förse dessa 

medier med råd och anvisningar. Deras arbete handlade alltså om en typ av ickemilitärt 

försvar av Sverige. Denna undersökning kommer fokusera på den av organisationen egna 

utgivna informationen. Det var denna informationsverksamhet som reklambranschen skulle 

komma att vara inblandade i. 

Samarbetet mellan reklambranschen och informationsorganisationen skulle resultera i 

flera informationskampanjer. Dessa kampanjer kommer här att undersökas i relation till det 

nationella och hur det formas. Syftet med uppsatsen är att visa hur reklambranschen i Sverige 

har deltagit i formandet av nationen. Givet detta syfte ställs följande frågor: 

 Hur diskuterades reklambranschens roll i informationsverksamheten och hur deltog 

branschen i verksamheten? 

 Hur syns det nationella i verksamhetens kampanjer? 

 Vilka nationsformerande handlingar uppmanar kampanjerna till? 

Genom dessa frågor kommer denna undersökning studera hur reklambranschen ställde sig till 

sin relation till informationsverksamheten. Den kommer även undersöka hur de deltog i 

kampanjerna samt hur de genom denna medverkan bidrog till att definiera nationen genom de 

nationella definitionerna i kampanjerna som undersöks genom den andra frågan. Den sista 

frågan analyserar i sin tur hur kampanjerna också uppmanade till fler att delta i formandet av 

nationen, och hur dessa uppmaningar såg ut. 

 

Nationsformering 

Det nationella tycks idag tas för givet och bland annat vara en viktig del av den individuella 

identiteten. Vissa har menat att nationen är det ”mest universellt legitima värdet i vår tids 

politiska liv”.
4
 Vad menas då med ”nationen”? Benedict Anderson är en av flera forskare som 

har teoretiserat kring det nationella. Definitionen av nationen i denna uppsats utgår ifrån 

dennes sammanfattning av begreppet: ”[nationen] är en föreställd politisk gemenskap – och 

den föreställs som både i sig begränsad och suverän”.
5
 Utifrån denna definition kan nationen 

härmed ses som formad av olika föreställningar om samhällsgränser och gemenskaper. 

                                                 
4
 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 

(1983), sv. övers. (Göteborg, 1993), s. 18. 

5
 Anderson, Den föreställda gemenskapen, s. 21. 
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Gemenskaperna anses finnas trots att alla invånare i en nation antagligen aldrig kommer att 

träffa varandra, och oavsett nationens storlek så anses denna gemenskap ha en gräns.
6
 Det är 

dessa teoretiska utgångspunkter uppsatsen baseras på och som det refereras till när nationen 

diskuteras. 

Precis som Magnus Rodell, en forskare som också undersöker nationsformering 

historiskt, kommer undersökningen inte cirkulera kring begreppet ”nationalism”.
7
 Detta 

motiveras genom att det har en allt för generell innebörd men också eftersom detta starkt 

förknippas med en ideologi som inte alls har någon ensamrätt i nationsformeringen. Det är 

inte heller någon nationalistisk ideologi som kommer undersökas i uppsatsen. Uppsatsen 

kommer istället, förutom begreppen ”nation” och ”nationell”, som innefattar en slags 

nationskaraktär, att använda Rodells begrepp ”nationsformering”.
8
 

Nationen formas genom föreställningar som presenteras på olika sätt, och det är sådana 

handlingar och de definitioner dessa förmedlar och genererar som kommer att undersökas. 

Uppsatsen undersöker hur reklambranschen medverkar i denna förmedling av nationella 

definitioner, och därmed också i formandet av nationen.  

 

Material och metod 

Det undersökta material genom vilken diskussionen som pågick under kriget kring 

reklambranschens roll i informationsverksamheten kommer att tas från hela krigsperioden. 

Detta handlade om informationsverksamheten och dess kampanjer i allmänhet. Det skall dock 

nämnas att eftersom diskussionen var som mest intensiv i början av kriget, tenderar denna del 

av undersökningen att koncentreras till denna period. Denna diskussion undersöks genom 

olika medier som utgjorde ett diskussionsforum för speciellt reklambranschens ledande 

personer – reklambranschtidningen Reklam nyheterna och Svensk Reklams årsböcker. I dessa 

källor är det olika personer som är skribenter. Uppsatsen gör inte någon skillnad på olika 

förbund, byråer eller på personer inom dessa, utan låta skribenterna som helhet representera 

reklambranschen eftersom de skriver i egenskap av representanter för den. Det skall dock som 

sagt nämnas att det endast är branschens ledande skikt som kommer till tals i diskussionen 

och som också får medverka i samarbetet med informationsorganisationen. 

                                                 
6
 Anderson, Den föreställda gemenskapen, s. 21–22. 

7
 Magnus Rodell, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt 

(Uppsala, 2002), s. 40, 42. 

8
 Rodell, Att gjuta en nation, s. 42. 
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Reklambranschens inflytande över kampanjerna kommer undersökas genom den 

korrespondens och diskussion som pågick i och med informationskampanjers framställning. 

Detta undersöks genom brev och protokoll som finns samlade tillsammans med utkast till 

sådana kampanjer i informationsorganisationens arkiv. 

Vidare skall uppsatsen genom kampanjerna undersöka reklambranschens delaktighet i 

informationsverksamheten mer fördjupat, och vilka nationella aspekter som förmedlas genom 

denna verksamhet. Kampanjernas nationsformerande uppmaningar kommer även studeras för 

att ytterligare studera vilka konsekvenser detta skulle kunna ha för det nationella. 

Nationen är en enhet som måste formas, upprätthållas och skyddas, och det är genom 

yttranden och handlingar som detta sker. Tidigare forskning är dock oense om vilka faktorer 

och aktörer som är viktigast och som bör studeras i nationsformeringen.
9
 Rodell menar att det 

nationella bör studeras i speciella sammanhang snarare än övergripande, och då gärna i 

situationer där nationen formuleras på flera sätt, vilket är några ståndpunkter som denna 

uppsats också utgår ifrån.
10

 Andersons nationsbegrepp blir inte begripligt om det inte 

appliceras på något specifikt, och uppsatsen utgår även från, precis som Jillian Prideaux, att 

vardagliga uttryck av nationsidentiteter är minst lika viktiga som större nationella uttryck i 

form av till exempel nationaldagar.
11

 Större nationella uttryck kan inte påstås ha någon status 

som mer legitima eller ursprungliga och därför utgör de som bör studeras, utan mindre och 

vardagliga, men mer frekventa, nationella uttryck kan vara av minst lika stor betydelse och 

säga precis lika mycket om det nationella. 

Det intressanta för denna uppsats är dock inte vilket nationellt uttryck som visar på den 

nationella sanningen, utan att nationsformeringar kan skapa olika former av nationen – och 

hur det nationella kan variera över tid och rum. Det är i förmedlingen och reproduktionen av 

nationen som dess förändrande kännetecken och innehåll kan analyseras, menar Rodell.
12

 

Denna uppsats menar att detta kan undersökas på många nivåer, och i många olika typer av 

nationella uttryck. Uppsatsen vill visa hur nationen formas av reklambranschen genom 

handlingar och yttranden, vilket utifrån ovan presenterade motivering av möjligt källmaterial 

kommer att visa genom en utvald kampanj från informationsverksamheten. 

                                                 
9
 Jillian Prideaux, ”Consuming icons: nationalism and advertising in Australia”, Nations and Nationalism 15, 

(Cambridge, 2009), s. 617. 

10
 Rodell, Att gjuta en nation, s. 40. 

11
 Prideaux, ”Consuming icons”, s. 617. 

12
 Rodell, Att gjuta en nation, s. 39–40. 
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Kriterierna för källmaterialet är att det ska kunna kopplas till båda parterna i 

undersökningen samt att den på flera sätt definierar nationen. Det finns en mängd olika 

informationsförmedlande exempel i form av broschyrer, artiklar, radiomeddelanden, affischer 

och så vidare från verksamheten. Då flera möjliga källor stämmer in på dessa kriterier valdes 

broschyren Om kriget kommer. Vägledning för rikets medborgare i händelse av krig, som 

gavs ut 1943. 

Detta var en broschyr som skulle ge allmänheten direktiv kring hur de skulle agera om 

Sverige blev ockuperat.
13

 I den sexton sidor långa broschyren finns en beskrivning av 

broschyrens syfte samt information om vilka uppgifter varje svensk har i händelse av krig. 

Broschyrens sista sidor sammanfattar krigets lagar samt förklarar innebörden av olika 

signalsekvenser av flyglarm.
14

 Broschyren trycktes i cirka 2,5 miljoner exemplar och 

distribuerades gratis till den svenska allmänheten – målet var att varje svensk medborgare 

skulle få tillgång till den.
15

 Denna kampanj hade med andra ord en spridning som aldrig 

tidigare skådats inom informationsverksamheten. 

Broschyren var även den sista stora kampanjen de inom informationsorganisationen 

genomdrev innan krigets slut. Eftersom Om kriget kommer kom sent under kriget kan den 

undersökas som en resulterande produkt av flera års samarbete mellan reklambranschen och 

en statlig organisation. Genom att sätta denna i kontrast med den tidiga diskussionen kring 

samarbetet visar det inte bara hur reklambranschen deltar i formandet av nationen, utan också 

hur detta deltagande utvecklats. Om kriget kommer nämns inte alls i årsböckerna och i 

tidningen endast i fråga om uppkomst och distribution – men någon vidare diskussion är den 

inte del av. Trots detta är det intressant att undersöka just denna broschyr, eftersom 

reklambranschen var med och påverkade broschyrens slutresultat, vilket uppsatsen kommer 

att visa. 

Broschyren Om kriget kommer analyseras som en del av en diskurs. Med diskurs menas 

i det här fallet performativa yttranden och handlingar som definierar nationen, vilka utgår 

ifrån de föreställningar som Anderson menar att nationen bygger på. Genom att sammanfatta 

vad det nationella, gemensamma eller avgränsade är i broschyren definierar detta vad 

nationen är. Undersökningen visar genom att analysera sådana nationsdefinierande handlingar 

hur de formade nationen som något verkligt och definierat – något som sedan förmedlades 

                                                 
13

 SIS, Om kriget kommer: Vägledning för rikets medborgare i händelse av krig (Stockholm, 1943), s. 1. 

14
 SIS, Om kriget kommer. 

15
 SIS, ”Statens Informationsstyrelse”, RA, SIS, vol. 109, u.å., s. 167. 
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vidare. Genom att säga att nationen är föreställd betyder det inte att den inte är verklig – det 

som gör en diskursanalys av denna sort intressant är ju det faktum att det är ”verkliga” 

fenomen som undersöks, men pekar på att det är handlingar och värderingar som gör att de 

existerar. 

Det skall nämnas att nation inte är det enda begreppet som är relevant för 

undersökningen – begreppet används begränsat i källmaterialet – utan istället kan ord som 

land, Sverige, område och rike förekomma. Dessa olika begrepp syftar dock till samma sak: 

nationer med gränser vid sidan av andra nationer och nationer som grundas på olika typer av 

gemenskaper. Även om begreppet nation inte används, existerar detta ändå som en 

underliggande mening. På samma sätt kan olika ord för gemenskap förekomma, såsom folk, 

svenskar, medborgare och allmänheten. Dylika begrepp är sådana tas fasta på i analysen av 

den nationella definitionen i Om kriget kommer. 

En redogörelse för begreppen reklam och propaganda är också på sin plats. I denna 

undersökning används dessa begrepp på samma sätt som under andra världskriget – 

synonymt. När personer under denna tid talar om till exempel reklam, propaganda eller 

upplysning handlar det om synonyma fenomen, vilket också tas i beaktning i analysen där de 

anses likvärdiga.
16

 

Eftersom någon detaljerad beskrivning över organisationen inte finns sammanfattad i 

tidigare forskning kommer denna uppsats utgå ifrån Statens Informationsstyrelses egna 

opublicerade historik för att redogöra för en historisk bakgrund kring verksamheten.
17

 Denna 

historik är odaterad men sammanställdes antagligen någon gång efter att kriget upphört, 

eftersom den även inkluderar styrelsens sista månader fram till avvecklingen i juli 1945 – en 

avveckling som nämns redan i ett utdrag för ett dispositionsförslag för historiken, vilken 

rimligtvis kan tänkas ha kommit tidigt under arbetet med historiken.
18

 Vad som inte heller kan 

sägas är exakt hur långt efter kriget historiken kan ha sammanställts, men eftersom historiken 

nämns i en pro memoria från 1959 utgör detta det sista år som den kan ha utgivits.
19

 

 

Tidigare forskning 

                                                 
16

 Gustaf Rosenberg, ”Propagandan i krig: Svenska Reklamförbundets utredningsarbete till frågans belysande”, i 

Svensk reklam: Svenska reklamförbundets årsbok 1940 (Stockholm, 1940), s. 27. 

17
 SIS, ”Statens Informationsstyrelse”, RA, SIS, vol. 109, u.å. 

18
 ”Förslag till disposition av SIS´ historik och uppdelning av arbetet med dess sammanställande”, RA, SIS, vol. 

109, u.å., s. 1. 

19
 J.P. Wieselgren, ”PM rörande Statens Informationsstyrelses arkiv”, RA, Statens Informationsstyrelses 

arkivförteckning, 1959. 
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De forskningsfält som finns kring nation, reklamhistoria och andra världskriget är alla 

oöverskådliga och det finns ingen ambition eller motivering till att ens övergripande redogöra 

för alla dessa forskningsfälts innehåll. Istället kommer här relateras till forskning som på olika 

sätt ligger nära undersökningens syfte, teoretiska utgångspunkter och material. 

Undersökningar på reklambranschen i relation till nationsformering finns för vissa andra 

länders kontexter, men inte i en svensk. Dock skiljer sig denna undersökning även från dessa. 

Prideaux forskning på det australiensiska sammanhanget pekar till exempel inte på 

reklambranschen som aktör i nationsformeringen, utan snarare på reklamtekniken som ett 

medel i detta. Aktörerna i hennes undersökning är företag snarare än en reklambransch.
20

 

Prideaux förbiser i sin undersökning reklambranschen som aktörer i nationsformeringen, och 

därmed på vilket inflytande denna bransch kan ha. Forskning på reklambranschen som aktör i 

nationsformeringar i en svensk kontext finns som sagt inte. Däremot finns studier på medier 

och nationsformeringar i Sverige, till exempel den redan nämnda Rodells avhandling.
21

 

Denna undersökning kan främst positioneras inom den gren av nationsforskningen som 

rör nationen som formad och som konstruktion. Andersons forskning har delvis redogjorts 

för, men mycket annan forskning har gjorts inom grenen. Fokus inom denna gren tenderar 

dock att ligga på nationalismens inverkan på nationens formande och av en nationell identitet 

och gemenskap eller som för exemplet Anderson på det nationella ursprunget.
22

 Sådan 

forskning kan dock anses skapa en begränsning i forskningsresultatet och tappa viktiga 

aspekter, eftersom den till exempel tenderar att bara undersöka vissa begränsade delar av det 

nationella. Detta gör att undersökningar exempelvis kan missa aspekter om nationsaktörer och 

dess relevans eftersom de tenderar att fokusera på sådant som vanligtvis förknippas med det 

nationella, eller att i ett försök att förklara det nationella som allmänt fenomen att bli för 

övergripande och inte kunna säga något specifikt om det nationella och hur det kan variera. 

Tidigare forskning på samma informationsverksamhet och dess material vilket här 

undersöks finns också till en viss del. Dock skiljer sig denna undersökning ändå avsevärt från 

denna forskning. Till exempel Mats Jönsson behandlar genom sådant material andra former 

av informationskampanjer och sätter detta istället i relation till medborgerlig fostran och 

disciplin.
23

 Annan forskning som har undersökt informationsorganisationernas gemensamma 

                                                 
20

 Prideaux, ”Consuming icons”, s. 616, 618. 

21
 Rodell, Att gjuta en nation, s. 47–48. 

22
 Anderson, Den föreställda gemenskapen; Ingemar Karlsson, Richard Pettersson & Sverker Sörlin (red.), 

Nationens röst: Texter om nationalismens teori och praktik (Stockholm, 2001), s. 14–15. 

23
 Mats Jönsson, Visuell fostran: Film- och bildverksamheten i Sverige under andra världskriget (Lund, 2011). 
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arkiv har gjort detta för att skapa en historik över verksamheten. Denna forskning har dock 

fokuserat på den del av verksamheten som rörde granskandet av tidningar, och den dåtida 

debatten från pressen, snarare än informationsverksamheten.
24

 Broschyren Om kriget kommer 

har i sin tur, trots sin spridning, inte tidigare varit föremål för någon forskning. Broschyren 

nämns av Kurt Lindal i dennes verk om folkberedskapen i Sverige under andra världskriget, 

men detta verk kan inte ses som del av en akademisk verksamhet – vilket författaren också 

säger.
25

 

 

Disposition 

Avsnitten för uppsatsen kommer att delas in i olika kapitel utifrån frågeställningen. Dessa 

undersöker de centrala delar som behövs för att uppfylla uppsatsens syfte. Att disponera efter 

dessa frågor motiveras också genom att de följer ett skede där en utveckling av 

reklambranschens aktörskap kommer kunna följas. Dessutom är indelningen också av en 

materiell karaktär eftersom de olika frågorna riktar sig till olika källmaterial. Undersökningen 

börjar därmed med ett avsnitt som analyserar diskussionen i reklambranschtidningen och 

reklambranschens årsböcker, samt hur en genom material från arkivet kan undersöka hur 

samarbetet utvecklades. Därefter diskuteras hur nationella aspekter framkommer och vilka 

nationsupprätthållande handlingar som det uppmanas till i Om kriget kommer. 

 

 

Reklambranschen formar det nationella 

 

En analys kommer i det följande att göras i tre led. För det första kommer diskussionen kring 

reklambranschens delaktighet i informationsverksamheten att analyseras. Diskussionen 

belyses främst från reklambranschens sida eftersom uppsatsen vill visa hur branschen ställde 

sig till sin medverkan i verksamheten, och därmed vilken roll de ansåg sig ha i försvaret av 

nationen. Denna diskussion ställs också kort i kontrast till hur vissa från 

informationsorganisationen diskuterar detta samarbete i samma källor. I detta avsnitt belyses 

även hur reklambranschen stegvis inkluderades i verksamheten, och genom vilka faktorer de 

skulle bidra. För det andra kommer broschyren Om kriget kommer och dess 

                                                 
24

 Johnny Wijk, ”ʼCensur- och propagandaministerietʼ: En översikt av Informationsstyrelsens verksamhet 1940–

45 utifrån dess efterlämnade arkiv”, Historisk tidsskrift (Stockholm, 1990). 

25
 Kurt Lindal, Om kriget hade kommit: Folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra 

världskriget (Stockholm, 2004), s. 14. 
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nationsdefinierande innehåll att undersökas som exempel på hur reklambranschen medverkar 

i nationsformeringen. För det tredje kommer uppsatsen analysera hur skyddandet av det 

nationella skulle ske, enligt de uppmaningar som finns i broschyren. Detta visar hur 

broschyren också förmedlar tillvägagångssätt genom vilka andra kan forma nationen. 

 

Reklambranschen i informationsverksamheten 

 

Vid krigsutbrottet 1939 gjorde mången reklamman den reflexionen , att nu om någonsin skulle det bli 

tillfälle att vinna statens förståelse för den moderna reklamen och den organiserade propagandan. Nu 

måste det bli nödvändigt att med alla till buds stående medel ge allmänheten planerad upplysning och 

ledning i ett otal direkta krisangelägenheter och att skapa en enig opinion i en mängd frågor av 

samhällelig och nationell betydelse.
26

 

 

Upprättandet av informationsverksamheten visar att föreställningar om det nationella redan 

fanns etablerat under denna tid. Föreställningar om något nationellt som var värt att försvara, 

vilka ofta byggde på tidigare nationella formeringar, var vad verksamheten gick ut på. Detta 

syns inte minst i broschyren Om kriget kommer vilken kommer analyseras senare. Samtidigt 

som det i broschyren från författarna uttrycktes vissa förhoppningar om att Sverige inte skulle 

drabbas av kriget, argumenterades det ändå för att en beredskap var nödvändig. Sverige var 

hotat av angrepp och broschyren Om kriget kommer skulle bidra till en krigsberedskap och 

vägleda det svenska folket i krig.
27

 

Kan även reklambranschen kopplas till dessa idéer? Citatet ovan visar inte bara hur det 

också inom reklambranschen fanns idéer om nationella definitioner, utan också att det fanns 

en vilja att delta i informationsverksamheten. De ville därmed visa vilken betydelse 

reklambranschen skulle kunna ha för denna verksamhet, och för försvaret av nationen. 

Citatet är från 1942, halvvägs in i kriget, men redan innan krigets början diskuterades 

beredskapsåtgärder inom reklambranschen och branschen roll i dessa. 1937 hade de inom 

branschen tagit mottot ”reklamen tjänar samhället” och betonade redan då ett 

samhällsengagemang inom reklambranschen.
28

 I maj 1939 hade Svenska Reklamförbundet 

utropat försvarsberedskapspropagandan som förbundets huvudsakliga uppgift och i början av 

juli, bara två månader innan kriget, kom en rapport från samma förbund där de underströk 

vilken betydelse de ansåg att propagandan hade för försvaret. I denna rapport stod att 

                                                 
26

 Frans Lohse, ”Annonsbyråernas beredskapsorganisation”, i Svensk reklam: Svenska reklamförbundets årsbok 

1942 (Stockholm, 1942), s. 54. 

27
 SIS, Om kriget kommer, s. 2. 

28
 Nordiska reklamkongressen, 4:e nordiska reklamkongressens handlingar: Stockholm 3–5 juni 1937 

(Stockholm, 1937). 
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”[p]ropagandan har i senare tid, ja på de allra sista åren kommit i förgrunden och framträder 

idag på flera håll i världen som en ny försvarsgren, som betraktas såsom en av de allra 

viktigaste.” Rapporten i fråga överlämnades innan kriget till statsministern, chefen för 

försvarsstaben och den blivande folkhushållningsministern.
29

 Samarbetet mellan 

reklambranschen och en beredskapsverksamhet var alltså redan här initierad, men det skulle 

dröja några månader innan ett verkligt samarbete skulle komma. 

Det kommande samarbetet verkar ha betytt mycket för reklambranschen. När en 

branschperson senare såg tillbaka på kollaborationens uppkomst skrev han: ”[d]et har berett 

reklamens folk stor tillfredställelse, då reklammäns tjänster tagits i anspråk för ny, statlig 

upplysningsverksamhet. Det har glatt dem, då deras yrkesinsikter fått komma till allmänt 

gagn.”
30

 

Vissa inom reklambranschen menade dock att samarbetet också skulle betyda mycket 

för informationsverksamheten. Vissa argumenterade att branschen med detta inte alls såg ett 

tillfälle att säkra sina egna intressen, utan de skulle nu istället få tillfälle att förmedla sina 

kunskaper och sin erfarenhet till landets ledare.
31

 Informationsverksamheten skulle i orostider 

ge upplysning till allmänheten, vilket dock inte bara skulle fungera som upplysning – detta 

skulle också ha en nationell betydelse genom att den skulle skapa en enig opinion.
32

 

Reklambranschens delaktighet hade därmed inte bara betydelse för branschen och för 

informationsverksamheten enligt vissa branschpersoner, utan också för nationen. 

Diskussionen kring samarbetet mellan informationsverksamheten och reklambranschen 

var som mest intensiv i början av kriget. I början kretsade diskussionen främst kring tystnads- 

och vaksamhetskampanjen, som var krigets första kampanj. Denna första tystnads- och 

vaksamhetskampanj verkställdes tidigt under kriget – under hösten 1939. Kampanjen bestod 

av en affisch och ett flygblad och dess syfte förmedlades även via radio.  

I planerandet och uppbyggandet av kampanjen hade informationsorganisationen 

rådfrågat två ”kända reklammän”, direktörerna S. Blomqvist och G. Rosenberg, i arbetet med 

kampanjen.
33

 Detta kan därför ses om reklambranschens första inflytande över 
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 Rosenberg, ”Propagandan i krig”, s. 26–31. 
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1940), s. 7. 
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 Seved Apelqvist, ”Ekonomisk och social krispropaganda”, i Svensk reklam: Svenska reklamförbundets årsbok 
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 Lohse, ”Annonsbyråernas beredskapsorganisation”, s. 54. 

33
 SIS, ”Statens Informationsstyrelse”, RA, SIS, vol. 109, u.å., s. 23–26. 
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informationsverksamheten. Dock uttryckte vissa sig kritiskt till detta och menade att 

inflytandet inte alls hade varit tillräckligt.
34

 

Samtidigt som det inom branschen uttrycktes en glädje att det egna arbetet och 

expertisen kom till nytta för nationen, uttrycks i den undersökta diskussionen ett missnöje 

kring hur de från informationsorganisationens sida hade hanterat verksamheten i början av 

kriget. Denna kritik exemplifierades främst genom denna första kampanj och de fel som de 

från reklambranschen ansåg hade gjorts användes gång på gång i argumentationen. Främst var 

det ur en reklamteknisk synpunkt som tystnads- och vaksamhetskampanjen diskuterades när 

de pratade om nödvändigheten i reklambranschens inflytande över informationsverksamheten. 

Bristen på planmässighet och grundlighet i utförandet av denna kampanj sågs av 

reklambranschen som ett tecken på vikten av reklambranschens deltagande i skapandet av 

sådana kampanjer.
35

 Dessa tekniska aspekter skulle även återkomma som central punkt i 

diskussioner kring skapandet av senare kampanjer, till exempel i den nästkommande tystnads- 

och vaksamhetskampanjen, ”En svensk tiger”, som kom 1941.
36

 

Vid sidan av de många reklamtekniska aspekterna som användes för att förespråka 

reklambranschens delaktighet i informationsverksamheten, fanns det vissa undantag. Till 

exempel så testades av en skribent en helt annan typ av retorik – istället för att peka på vilka 

fel som hade kunnat undvikas om reklambranschen fått det inflytande som var ”nödvändigt”, 

visade hen istället vilka negativa konsekvenser en total ickeexistens av ett samarbete med 

reklambranschen skulle ha. Konsekvenserna skulle vara att arbetet med 

informationsverksamheten dels skulle bli försvårat, och att informationsorganisationen då till 

exempel får räkna med större missförstånd och att allmänheten skulle bryta mot rådande 

bestämmelser. Hen menar vidare att om staten endast går via pressen utan att ta vägen via 

reklambranschen kan detta resultera i att meddelandena inte framställs som de tänkt det, 

eftersom pressen då till exempel kanske redigerar texten och att den därmed framkommer så 

som de tänkt.
37

 Att reklambranschens expertis inte borde användas i 

                                                 
34

 Sven Rygaard, ”Annonsen under krisperspektiv”, i Svensk reklam: Svenska reklamförbundets årsbok 1940 

(Stockholm 1940), s. 49. 
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och kampanjen ʼEn svensk tigerʼ, i Svensk reklam: Svenska reklamförbundets årsbok 1942 (Stockholm, 1942), s. 

26–27; Harry Kolare, ”Svensk reklam gör sin värnplikt: Fem krigsårs offentliga propaganda i kritisk belysning”, 
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informationsverksamheten var dock aldrig någon åsikt som framkom i källorna. Utåt sett var 

reklambranschen enad om vilken roll den borde ha i informationsverksamheten. 

Hur såg då informationsorganisationen på reklambranschens medverkan i 

verksamheten? Även från detta håll diskuterades branschens delaktighet i verksamheten – 

dock inte i samma omfattning. Bland annat Ragnar Lund från folkberedskapen talade om 

reklam som en viktig del av försvaret och underströk att förmedlingen av meddelanden och 

information genom medier var en viktig väg att gå.
38

 Det var dock inte bara den effektivitet i 

spridningen av informationskampanjerna som diskuterades, utan också vilken effekt detta 

skulle ha för motverkandet av oönskad opinion.
39

 Även från informationsorganisationens sida 

diskuterade den första tystnads- och vaksamhetskampanjen – dock inte med samma kritiska 

förhållningssätt som reklambranschen, utan såg denna kampanj endast som en motivering till 

ett fortsatt samarbete mellan parterna.
40

 

Genom att analysera diskussionen på detta sätt visar det hur reklambranschen som följd 

av ett slags samhällsengagemang uttryckte en önskan om att få delta i kampanjerna och den 

nationsskyddande verksamheten. Hur inkluderades branschen då i denna kampanjverksamhet? 

Några aspekter av detta har redan redogjorts för, men hur skulle reklambranschens status 

inom verksamheten utvecklas? Här kommer dock inte allt det samarbete som uttryckte sig 

mellan parterna att redogöras för, utan samarbetet i den första kampanjen sätts i kontrast med 

den senare broschyren Om kriget kommer. 

I riktlinje med den verksamhet som utgjorde informationsorganisationens arbete 

skickades en broschyr kallad Om kriget kommer ut i juli 1943 med instruktioner och 

vägledningar till allmänheten ifall kriget skulle komma till landet.
41

 Broschyren skulle som 

sagt komma att tryckas i cirka 2,5 miljoner exemplar, och senare även komma ut i en mindre 

version på finska för de finskspråkiga medborgarna i Tornedalen. Den distribuerades gratis ut 

till de svenska hushållen och målet var att varje medborgade skulle få tillgång till broschyren. 

Annonsering och redogörelser för innehållet i broschyren gjordes även i radio via Dagens eko, 

i pressen och genom affischer.
42

 Hur kopplas reklambranschen då till detta? 

                                                 
38

 Ragnar Lund, ”Folkberedskapen, organisation och arbete”, i Svensk Reklam: Svenska reklamförbundets årsbok 

1942 (Stockholm, 1942), s. 19. 
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propaganda”, Reklam nyheterna, 1940-04-05, s. 3. 

40
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41
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42
 SIS, ”Statens Informationsstyrelse”, RA, SIS, vol. 109, u.å., s. 167. 
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En speciell reklamsektion upprättades inom informationsorganisationen, vilken 

inspirerades av det redan inledda samarbetet mellan parterna och på grund av den statliga 

annonseringens alla ”propagandaproblem”. Denna sektion skulle verka konsultativt inom 

organisationen och skulle omfattas av personer från reklambranschen. Reklamrådet, som det 

skulle komma att kallas, upprättades i juli 1940. Dess uppgifter utgjordes av att följa 

informationsverksamheten och komma med råd, direktiv och idéer till kampanjer samt 

krisannonseringen när det gällde sådana frågor som reklambranschen arbetade med.
43

 I och 

med upprättandet av rådet fick reklambranschen en mer permanent position i verksamheten, 

men diskussionen kring reklambranschens delaktighet skulle ändå fortsätta. Till exempel 

uttrycktes fortfarande en del kritik mot att Reklamrådet endast hade ett konsultativt 

inflytande.
44

 

Jag skulle dock mena att reklambranschen genom rådet visst fick ett inflytande, vilket 

syns i framarbetandet av Om kriget kommer. Den text som finns i broschyren är skriven av 

försvarsstaben och bearbetad av informationsorganisationen men är i många avseenden 

baserad på försvarsbestämmelser och förordningar utgivna av till exempel 

socialdepartementet.
45

 Det reklamrådet istället fick bidra med var sådana uppgifter som 

tillhörde reklamyrket – reklamtekniska aspekter.
46

 

Efter att informationsorganisationen hade fått i uppdrag att arbeta fram en 

informationsbroschyr konsulterade de Reklamrådet. Dessa gav en mängd olika förslag vilka 

delvis också skulle träda i kraft. Bland annat talade Reklamrådet angående distribuering om 

att broschyren borde skickas ut genom adresslösa postförsändelser till samtliga ”hushåll och 

jordbrukare” samt till värnpliktiga och inkallade för att broschyren så snabbt som möjligt 

skulle komma ut till medborgarna och för att den skulle fördelas allsidigt inom olika 

”befolkningskategorier”. De menade vidare att den på grund av eventuell fördröjning i 

tryckning borde delas ut till kust- och gränslandskap först. Rådet förespråkade dessutom 

framarbetandet av en annonsering och affischering av broschyren för att allmänheten skulle få 

tillräckligt med kännedom om samt komma ihåg broschyren. De underströk problemet med 

att broschyren gavs ut under semestertider och menade att en periodvis upplysning om den 
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vore på sin plats.
47

 Trots att regeringen hade önskat att broschyren inte skulle ges någon 

uppseendeväckande annonsering, utan att förmedlingen av den skulle framstå som grundad på 

praxis, framarbetades en annons med upplysning om broschyren som skickades ut till många 

olika tidningar för publicering. Senare framställdes ännu en annons samt en affisch som 

påminde medborgarna om var de kunde hämta den om de inte fått den.
48

 Reklamrådet 

diskuterade även broschyrens utformning och till exempel huvudtiteln, Om kriget kommer, 

kom om förslag från Reklamrådet.
49

 

Genom dessa reklamtekniska aspekter hjälpte alltså Reklamrådet 

informationsorganisationen med både den omfattande distributionen av broschyren men även 

dess pedagogiska utformning. Genom detta säkerställde de den spridning av den nationella 

definitionen som broschyren innefattade vilken kommer redogöras för i nästa avsnitt. 

 

Nationella definitioner i Om kriget kommer 

 

I händelse av anfall kommer Sverige att försvara sitt område med all makt.
50

 

 

Det moderna kriget är icke blott en kraftmätning mellan militära styrkor. Det berör allt och alla.
51

 

 

Vilka typer av nationella aspekter syns då i Om kriget kommer, som reklambranschen bidrog 

med att sprida? De nationella definitionerna som kan analyseras ur broschyrens innehåll kan 

delas in i två kategorier. Dessa handlar dels om nationella gränser och dels om den nationella 

gemenskapen, något som citaten ovan exemplifierar. Denna indelning går i samklang med den 

presenterade innebörden av Andersons nationsbegrepp – att nationen är en begränsad 

gemenskap. Dessa kategorier relaterar såklart till varandra och nationen som helhet existerar i 

förhållande till andra nationers gemenskaper och gränser. 

De gränser som talas om i broschyren tycks kunna referera till de gränser som bestämts 

genom uppritandet av landsgränser på kartor, även om sådana kartor är frånvarande i 
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broschyren. I broschyren betonas gränser istället genom ord såsom land och område.
52

 Dessa 

gränser anses definitiva och utgör också den gräns över vilken friendetrupper kan ta sitt första 

steg i ett angrepp – innanför gränsen finns de landområden som utgör Sverige och som ska 

skyddas. I broschyren framgår bland annat att allmänheten till exempel kan förvänta sig 

angrepp från land, sjön och från luften.
53

 Därmed gäller gränsdragningen inte bara de 

horisontella linjerna som går över land eller i anslutning till vatten. Luftrummet får här också 

en gräns som kan överskridas. 

Dessa linjer sätter däremot också gränser för annat än geografin, där landområden delas 

upp i nationer. Det är inom dessa gränser som svenskar oftast befinner sig, det som utgör 

svenska medborgares hemland och där det svenska samhället, den svenska kulturen och de 

svenska värderingarna, finns. Det var sådana faktorer som förde det svenska folket samman. 

Idéer om den svenska gemenskapen syns ännu tydligare än de svenska gränserna i 

broschyren. Ord som svensk, folk, befolkning och medborgare förekommer frekvent i den.
54

 

Broschyren understryker den svenska gemenskapen och allas ansvar för försvaret av 

nationen.
55

 Tankar kring solidaritet syns till exempel tydligt när det i broschyren uppmanas 

om att hjälpa varandra i nödsituationer.
56

 Trots dessa idéer finns i och med uppräknandet av 

olika uppgifter i broschyren en indelning av folket i olika verksamma grupper, såsom 

stridande och icke stridande invånare.
57

 Gemenskapen utgörs alltså av olika grupperingar, 

men som genom en föreställd gemenskap verkar för samma sak – det svenska samhället. 

Något annat som binder samman det svenska folket, mer än att bara tala om det som ett 

folk eller liknande, är värderingar. Målet med att folket och statsmakten skulle stå eniga var 

enligt informationen i broschyren att ”värna rikets frihet och självständighet”.
58

 En av 

informationsorganisationens huvuduppgifter var att motverka oönskad opinionsbildning inom 

landet. Även sådana värdegemenskaper kan penetreras av fienden – även om dessa 

gemenskaper på flera sätt kan anses likna och vara baserade på andra länders exempel. 

Fienden kan enligt vad som framgår i broschyren penetrera värdegemenskapen genom 

att överta kommunikationer i form av flygblad samt radio och genom dessa förmedla 
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propaganda eller falska meddelanden, vilket då skulle kunna skapa förvirring inom folket.
59

 

Även andra kommunikationer kan övertas. Post- och telegramförbindelser kan sättas ut spel, 

så att meddelanden inte kan komma fram.
60

 Här blir alltså inte bara hotet att fel sorts 

meddelanden ska komma ut – utan också att rätt meddelanden inte gör det. Förvirring, panik 

och övertagna eller brutna kommunikationer hotar gemenskapen då den kan orsaka splittring. 

Dessa värderingar ligger bland annat som grund till, men kan också grundas på, de 

regler och lagar som gäller. Genom att redogöra för dessa i broschyren visar det inte bara 

vilka skyldigheter som folket har, utan också vilka rättigheter. I broschyren berättas att de 

rättigheter och skyldigheter som gäller för civilbefolkningen, men också för de fiendestyrkor 

som kunde befinna sig inom ockuperade områden finns fastställda i lantkrigsregementet, från 

vilket ett utdrag finns presenterat i Om kriget kommer. Dessa bestämmelser säger bland annat 

att fienden inte kan tvinga befolkningen inom det ockuperade området att lämna uppgifter om 

försvaret eller tvinga dem att strida mot det egna landet. Vidare informerar broschyren att om 

fienden kräver att befolkningen hjälper till att arbeta för truppernas försörjning eller förse dem 

med natura inom ockuperade områden är detta dock tillåtet eftersom fienden annars kan 

bestraffa dem som vägrar. Dessa bestämmelser gäller dock inte inom de områden där strider 

pågår eller där fiendetrupper befinner sig.
61

 I broschyren berättas att tidigare under kriget har 

reglerna inte följts helt av andra länder, så någon garanterad trygghet skulle inte kunna ges 

även om svenskarna skulle följa dem. Vad det däremot skulle ge var en ”rättsgrund att stå på” 

efter kriget.
62

 Dock poängteras det också i broschyren att civila stridande speciellt kan 

behandlas hårdare av en fiende om de bryter mot reglerna – oavsett om fienden följt dem eller 

inte.
63

 

Relationen, och speciellt skillnaden, mellan det svenska folket och andra folk syns 

också i Om kriget kommer. Bland annat används ordet ”mellanfolkliga” i fråga om de 

krigsregler som bestämts gemensamt av grupper med länder.
64

 I detta fall handlar det ändå om 

något som olika folk har kommit överrens om och enats kring, ”mellanfolkliga regler”, men 

ändå påpekas de folkliga skillnaderna genom förledet ”mellan”.
65
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Genom broschyren förmedlar informationsverksamheten och reklambranschen en 

definition av vad det nationella är. Broschyren visar tydligt på föreställningar om både ett 

svenskt område, en svensk gemenskap och andra gemenskaper i kontrast till detta – och 

därmed på föreställningar kring det nationella, och nationen Sverige. Dock understryks att 

dessa faktorer är flytande och kan under kortare perioder eller mer permanent förändras som 

följd av till exempel krig.
66

 

 

Broschyren visar vägen till det nationella 

 

Varje svensk måste på förhand vara på det klara med sin […] uppgift. Det efterföljande avser att vara en 

vägledning.
67

 

 

Tidigare avsnitt har visat hur Om kriget kommer presenterar en definition av det nationella i 

fråga om gemenskap och gränser. Hur skulle nationen enligt broschyren då skyddas rent 

praktiskt? För att nationen ska skyddas har olika grupper av medborgare – värnpliktiga, 

krigsfrivilliga, civila stridande, civilbefolkningen som inte strider och de som tillhör de civila 

myndigheterna – olika instruktioner i broschyren att handla efter. Dessa handlingar kan 

kategoriseras på två sätt – för det första genom militära handlingar som försvarar eller 

återerövrar områden som anses tillhöra Sverige och för det andra genom att upprätthålla vad 

Sverige var och handlade om, i fråga om samhälle och värderingar. 

Det militära var en viktig faktor i försvaret av nationen, eftersom det var dessa som 

skulle stå emot andra länders militära erövringsförsök eller ta tillbaka redan erövrade 

områden. Genom flera exempel visar broschyren hur Sverige militärt skulle försvaras. Till 

exempel så skulle värnpliktiga och krigsplacerade krigsfrivilliga inställa sig vid sitt eller vid 

närmaste förband. Detta skulle garantera att förbanden skulle kunna upprättas och börja sin 

verksamhet.
68

 Ett slags militärt försvar kunde även de civila ingå i. Även om de inte räknas in 

i krigsmakten kunde de ändå ta vapen i hand och strida antingen i de reguljära förbanden eller 

i frikårer.
69

 Även myndigheter skulle kunna komma att omorganiseras för att hjälpa till i det 
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militära arbetet, enligt informationen.
70

 En icke-stridande del fanns också inom det militära 

arbetet, där civila kunde hjälpa militära myndigheter eller arbeta i luftskyddsförsvaret.
71

 

Det var dock inte bara militära, väpnade, åtgärder som enligt informationen i broschyren 

skulle skydda nationen. I Om kriget kommer gavs också andra typer av direktiv och till 

exempel uppmanades civilbefolkningen till en typ av passivt försvar där de förslagsvis skulle 

försvåra för fienden genom att gömma eller förstöra förnödenheter, tillgångar eller 

transportmedel.
72

 Även här hade myndigheterna en viktig roll då de kunde delta i ett segt och 

passivt försvar genom att till exempel undvika kontakt med fienden.
73

 

De handlingar som broschyren uppmanar till kan även kategoriseras som ett slags 

samhällsupprätthållande arbete, vilket också kan kopplas till vissa försvarsaspekter – men i 

detta fall var det inte nödvändigtvis fienden som var boven. De civila och vissa krigsfrivilliga 

som inte blivit krigsplacerade skulle i den mån det gick fortsätta med sitt arbete.
74

 Vissa civila 

myndigheter, såsom präster, skulle stanna på orten oberoende av en ockupationsrisk och de 

civila fick gärna hjälpa till i sådana myndigheters verksamhet.
75

 Att motverka panik, 

ryktesspridning och spionage var också en åtgärd. Panik skulle bara underlätta för fienden 

samt försvåra försvaret, och flykt eller evakuering fick bara ske efter order.
76

 Att helt kunna 

upprätthålla en arbetskraft och olika myndigheter var något som inte var möjligt, utan 

broschyren gav då information och anvisningar om detta och vilka åtgärder som skulle tas.
77

 

I Om kriget kommer ges alltså varje medborgerlig grupp information om vilka uppgifter 

de har och vilka handlingar de skall utföra för att skydda nationen, men de måste även följa 

vissa bestämda regler. Dessa regler är sådana som Sverige officiellt har anslutit sig till och 

som följer ”folkrättens bud och de mellanfolkliga regler för krigsföring”.
78

 Det är intressant 

att notera att broschyren trots sitt syfte ändå drar en gräns i försvaret av nationen. Trots att det 

inte är garanterat att reglerna skulle skänka någon trygghet med sig, förutom en ”rättsgrund att 
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stå på” efter kriget, så skulle de följas.
79

 Här spelar det ingen roll om ett regelbrott skulle 

garantera att någon medborgare inte blev skadad eller landet lättare skulle kunna skyddas – 

reglerna skall följas oavsett dess följd. Därmed verkar de nationsskyddande handlingarna 

begränsas, men samtidigt inte eftersom det är sådana gränsdragningar i de nationella 

handlingarna som också definierar nationen. Sådana regler definierar vad nationen handlar om 

– i detta fall föreställningar om rättssystem, människors rättigheter, civilisation och 

demokrati, olika föreställningar som inte bara är gällande inom nationen, utan som delas av 

nationer. 

 

 

Resultat 

 

En studie likt denna visar hur det nationella kan undersökas genom olika faktorer. Genom att 

studera ett exempel på nationella göranden likt detta, visar det att nationen inte bara behöver 

studeras genom sådant som vanligtvis förknippas med nationen, till exempel en nationalistisk 

ideologi. Reklambranschen som aktör i nationella diskurser har dock förbisetts i tidigare 

forskning. Trots att sådan forskning utgår ifrån att det nationella kan undersökas på olika 

nivåer, samt även behandlar reklamaspekten, har denna aspekt inte undersökts. 

Denna uppsats har genom tre led visat hur en svensk reklambransch kan ses som en 

aktör i formandet av nationen Sverige under andra världskriget. Den aktörsposition som 

reklambranschen hade genom den undersökta informationsverksamheten utvecklades markant 

under perioden, vilket vi ser genom det undersökta materialet. Från att knappt ha inkluderats 

alls i denna verksamhet kunde reklambranschen genom deras ökande inflytande få en större 

roll i nationsformeringen. 

Genom de diskussionsforum som Reklam nyheterna och Svensk Reklams årsböcker 

utgjorde för reklambranschen uppdagas ett samhällsengagemang hos branschen. Detta 

engagemang tycks motivera den position i informationsverksamheten som branschen 

uttryckte begär för i diskussionen. I broschyren Om kriget kommer definieras den svenska 

gemenskapen och gränserna som nationen utgör genom många olika uttryck. Den 

reklamtekniska expertis och erfarenhet som reklambranschen hade utgjorde ett medel för 

reklambranschen att delta i informationsverksamheten och garantera en omfattande spridning 

av en nationsdefinition till stora delar av Sveriges invånare. Dessutom förmedlades genom 
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denna broschyr uppmaningar till fler göranden av nationen. Dessa handlingar kategoriseras 

som ett försvar av nationella gränser vilket främst behandlar militära aspekter, men också som 

upprätthållande av ett svenskt samhälle med dess gemenskap och värderingar. 

I slutet av kriget minskade diskussionen kring vilken betydelse reklamen kunde ha för 

samhällsnyttan under kriget. Istället uppkom en liten diskussion om reklamens framtida 

betydelse för samhället, och om deras framtida plats i liknande verksamheter. 

Reklambranschen hade tidigare under kriget varit enad om vilken roll branschen borde ha i 

försvaret av nationen och för det nationella, vilket den statliga organisationen verkade 

instämma med, men enligt senare diskussionsinlägg tycks detta bara vara självklart under 

krissituationer. Att staten under fredstid med hjälp av skattefinansieringar skulle använda sig 

av propaganda eller reklam som antagligen bara förmedlade det regerande partiets intressen 

(under kriget bestod regeringen i Sverige av en samlingsregering, vilket skulle avskaffas om 

det blev fred) var enligt en person från reklambranschen ett maktmissbruk som ”starkt strider 

mot vårt nuvarande demokratiska system”.
80

 Vad som en gång skulle skydda demokratin, 

skulle nu hota den – något som denna skribent menade utgjorde ett argument till varför ett 

samarbete inte borde fortgå när kriget slutat. 

När freden kom avvecklades den statliga informationsorganisationen och därmed 

samarbetet med reklambranschen. Detta krig efterföljdes dock av det kalla kriget. Under detta 

krig skulle nya versioner av den undersöka broschyren Om kriget kommer komma och utgöra 

en bas även för en framtida försvarsberedskap.
81

 Trots att ett samarbete mellan 

reklambranschen och staten ansågs som olämpligt under fred skulle resultatet av det 

samarbetet som hade byggts upp därmed inte försvinna. Denna etablerade definition skulle 

alltså i form av några omformulerade versioner fortsätta spridas till allmänheten. Diskussioner 

om demokrati i relation till en reklambranschs deltagande i ett nationellt försvar öppnar 

därmed för djupare analys av aktörsaspekter hos reklambranschen. Hur påverkar freden och 

samarbetets upphörande reklambranschens inflytande i nationsformerande handlingar och 

definitionen av nationen? 
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