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Abstract 

Eskil Vesterlund: Med reklamen mot framtiden. Uppsala universitet: Inst. för idé- och 

lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen, 2016. 

 

This thesis studies the ways in which Swedish advertising agents tried to reshape advertising 

into a practise seen as working for the public benefit, and not just for economical profit of 

themselves and their clients. Earlier research on Swedish advertising has not paid enough 

attention to the advertising sectors ambitions to spread their views of advertising as a societal 

good during the 1930s. By investigating, among other things, the 4th Nordic Advertising 

Congress in 1937, which was held on the theme “Advertising serves society”, and the 

magazines Futurum and Reklam nyheterna, published by and for advertising agents in 

Sweden, this thesis shows that the Swedish advertising sector actively tried to represent 

advertising as an important factor in the improvement and modernization of Sweden. The 

arguments used to legitimize advertising as a question with relevance for the whole of society 

was intimately connected to ideals that are usually associated with the emergence of the 

Swedish welfare state, such as public health, social improvement, modernity and rationality. 

Earlier research tend to focus on the agency of the state in this period, but this study shows 

that also the private advertising sector of Sweden were embracing these ideals and playing a 

part in the processes creating these policies by advocating a society with more “propaganda” 

for things such as public health, better homes, and traffic safety. 

 

Keywords: advertising, Sweden, Futurum, Reklam nyheterna, social reformism, house wives, 

public health, consumers, 1930s  
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En samhällsnyttig reklam 

”Reklamen tjänar samhället”, var mottot för den fjärde Nordiska Reklamkongressen som hölls 

i Stockholm 1937.1 Kongressens själva tema var alltså just de sätt på vilka reklamen var 

samhällsnyttig. Delar av kongressen var specifikt riktade till allmänheten och flera olika talare 

var inbjudna med olika perspektiv på reklamen och dess positiva roll i samhället. Eleanor 

Lilliehöök representerade Sveriges husmödrar och talade om den goda reklamens betydelse 

för ekonomi och folkhälsa genom dess förmåga att vägleda husmodern rätt i sin konsumtion. 

Den industriledaren och före detta handelsministern Elof Ericsson talade om hur reklamen 

främjar den ekonomiska utvecklingen. Läkaren och näringsfysiologen Ernst Abrahamson 

talade om reklamens betydelse för näringshygienisk upplysning. Det förekom många tal av 

personer från andra verksamheter än reklambranschen, och under ”Allmänhetens dag” sändes 

talen i radio.2 

Reklamtidskriften Futurum, med den talande sloganen ”Reklamen bygger framtiden”, 

uttryckte ofta liknande åsikter. Tidskriftens huvudsakliga fokus var definierat som 

reklamkonst och reklamkunskap, men det fanns också artiklar där det utrycktes starka åsikter 

om reklamens roll i samhället. Den kommersiella reklamens gynnsamma egenskaper för både 

nationens ekonomi och upplysningen av konsumenter lyftes fram, samtidigt som de också 

visade på reklambranschens framgångar i ideella kampanjer för exempelvis trafikvett, 

folkhälsa och hygien. 

I 1930-talets Sverige var i stor utsträckning präglat av vad som brukar kallas social 

ingenjörskonst. Med detta avses en stark tro på att man på vetenskaplig väg kan planera bort 

samhälleliga problem.3 Strävan efter förbättrad folkhälsa, social jämlikhet, 

samhällsgemenskap och rationalisering var viktiga mål. I ett samhälle präglat av detta 

moderna projekt försökte reklambranschens företrädare att lyfta fram reklamens 

samhällsnyttiga aspekter, exempelvis i hur den verkar för en större ekonomisk tillväxt, 

främjar folkhälsan och hur den upplyser individer till att konsumera bättre. Med en 

reklambransch som står för sådana anspråk är reklamarbetaren inte endast en säljare, eller en 

lurendrejare, utan snarare en oumbärlig person för den moderna ekonomin och byggandet av 

ett nytt samhälle. 

                                                 
1 Tom Björklund, ”Välkomsttal”, i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar (Stockholm, 1937), s.7. 
2 ”Kongressbudskapen till radiolyssnarna”, Reklam Nyheterna 1937-06-05. 
3 Petter Tistedt, Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet (Höör, 

2013), s.30f. 
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Syftet med den här uppsatsen är att analysera vad personer inom och kopplade till 

reklambranschen säger och gör, för att se hur dessa aktörer framställde reklamen som en 

samhällsnyttig verksamhet. De framställde dock inte endast en bild av fenomenet reklam, utan 

de skapar snarare en verklig och observerbar representation, med reella effekter. Jag vill 

observera de meningsskapande processer som formar vad fenomenet reklam är för något, och 

således förändrar både handlingsutrymmet för de som arbetar med reklamen och det sätt på 

vilket konsumenterna ser på den. Denna undersökning beskriver således reklamens historia i 

1930-talets Sverige, utifrån hur företrädare för reklambranschen skapade mening kring sin 

egen verksamhet. Detta är en period då reklambranschen som sådan etableras och 

professionaliseras, allså står gränsdragningar och definitioner för både branschen och själva 

reklamen på spel i denna process. Samtidigt vill jag också säga något mer, och inte bara 

skriva reklambranschens historia. Dels så vill jag visa hur privata aktörer, så som 

reklambranschen, utgjorde en del i 1930-talets samhälleliga processer, ofta förknippade med 

staten, så som folkhälsoupplysning och rationalisering av hemmet. Men jag vill också säga 

någonting i ett större perspektiv, om hur mening kan skapas och hur processerna ser ut då 

företrädare för ett visst fält legitimerar och etablerar sin verksamhet som ett samhällsnyttigt 

expertområde. 

Den främsta frågeställningen i uppsatsen blir således: På vilka sätt representerades 

reklam som en samhällsnyttig verksamhet av personer inom och kopplade till 

reklambranschen? 

Material och metod 

Det främsta källmaterialet för denna undersökning är olika former av tidskrifter som 

behandlade reklam under den aktuella tidsperioden, samt handlingarna från den nordiska 

reklamkongressen 1937 och konferensen Folkhälsa och Reklam. De tidskrifter som kommer 

att användas är de två branschtidningarna Futurum och Reklam nyheterna. De bådå började 

publiceras 1936, och jag använder i denna studie årgångarna 1936-1939. Med dessa tidskrifter 

hoppas jag kunna få en inblick i hur diskussionen såg ut inom själva reklambranschen. 

Svenska Reklamförbundets årsböcker Svensk Reklam, från hela årtiondet, kommer användas 

på ungefär samma sätt som tidskrifterna, då de också utgör publikationer inom själva 

branschen. Konferensen Reklam och Folkhälsa: Föredrag och Diskussionsinlägg innehåller 

konferensens alla diskussioner och föredrag, och är ett relevant material för att se reklamens 

relation till den medicinska vetenskapen och folkhälsan. I 4e Nordiska Reklamkongressens 

Handlingar finns alla kongressens föredrag nedtecknade, däribland flera som gjordes 
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tillgängliga för allmänheten genom radiosändningar, vilket ökar deras betydelse, främst därför 

att de nådde ett mycket stort antal människor, men också för att själva praktiken i att vilja nå 

ut med föredragen till en så stor allmänhet är intressant. 

Den gemensamma nämnaren för mina olika typer av material är att de alla innehåller 

utsagor kring reklamens roll i samhället. Tilltalet är dock olika i materialet. Föredragen 

rörande reklamteknik från den Nordiska Reklamkongressens tredje dag, Reklam nyheternas 

nyheter från reklambranschen och Svenska Reklamförbundets årsböcker Svensk Reklam 

vänder sig främst till reklamarbetare av olika slag. Futurum har en lite mer oklar läsekrets, 

den verkar med artiklar om reklamteknik främst ha reklambranschen som tilltal, men när 

tidningen i Svensk Reklam marknadsför sin egen annonsräckvidd så påstås det att 75 procent 

av läsekretsen utgörs av andra än ”yrkesmän”.4 Talen från reklamkongressens andra dag var 

explicit riktade till allmänheten och gjordes tillgängliga genom radiosändningar. De olika 

omständigheterna inom vilka reklamens samhällsroll diskuteras i de olika materialtyperna är 

inte till nackdel, snarare så ger detta en större bredd och omständigheterna i sig är värda att 

analysera i kombination med de aktuella utsagorna. 

Teoretiskt sett ansluter sig denna studie till de kulturstudier som betonar språkets 

meningsskapande egenskaper, med utgångspunkt i vad som brukar kallas representation. Det 

brukar betonas att föremål och fenomen inte har någon på förhand bestämd mening eller 

innebörd, utan att föremålen och fenomenen är någonting som skapas genom språket. När vi 

förmedlar någonting genom språket skapas alltså samtidigt mening, då föremål och fenomen 

representeras. Denna mening i sig är inte skild från det som representeras, snarare så kan man 

säga att den meningsskapande processen bestämmer vad det som representeras är för något. 

Denna meningsskapande pågår inte endast hos den aktör som gör själva representationen, utan 

sker i lika stort avseende i själva förmedlandet, och är således bundet till vilken kontext som 

representationen förekommer i.5  

I den här undersökningen blir detta meningsskapande tillgängligt på två olika sätt. Dels 

genom en nära läsning av utsagor kring reklamens roll i samhället. Men också genom en 

analys av hur man går tillväga för att sprida åsikter om reklamens samhällsnytta, och under 

vilka omständigheter detta görs, då meningsskapandet finns i själva kommunikationen, 

samtidigt som idéerna rörande reklamens roll i samhället går att observera i hur de går till 

väga för att sprida sina åsikter. Som jag tidigare nämnt så handlar denna undersökning dock 

                                                 
4 “Annonserna”, Svensk reklam 1937 (Stockholm, 1937). 
5 Stuart Hall, “The Work of Representation”, i Representation: Cultural Representations and Signifying 

Practices, red. Stuart Hall (London m.fl., 1997). 
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inte om endast idéer, utan om iakttagbara förlopp med inverkan på samhällets organisation 

och historiska aktörers handlingsutrymmen. Så som Louise Nilsson beskriver det i Färger, 

former, ljus så är reklam inte bara en avspegling av samtidens ideal, utan även något som 

”bidrar till att konstituera livsstilar och sociala relationer.”6 Således blir de processer som styr 

de sätt på vilka fenomenet reklam får mening viktiga, då de har inflytande på reklamens 

förmåga att påverka individen. 

Givet denna metodologi så blir det speciellt intressant att ta fasta på konflikter som 

reklambranschen är inblandade i, då reklambranschens argumentation ofta ställs på sin spets i 

samband med dem. Samtidigt blir det i samband med konflikterna också tydligt vad det 

egentligen är som står på spel i de processer jag undersöker. Även praktiker och 

omständigheter kring förmedlandet av budskap blir viktiga analysobjekt. 

Begreppet reklam används i denna undersökning så som det förekommer i 

källmaterialet. Propaganda är ett begrepp som också används så som det förekommer i 

materialet. Även begreppet reklambranschen används så som i materialet. Det är dock viktigt 

att poängtera att det vid denna tid inte fanns några klara gränser för vilka som utgjorde en del 

av reklambranschen, eller vad som är reklam respektive propaganda, två begrepp som i högsta 

grad flyter in i varandra. Som sagt så är det snarare så att reklambranschens gränser är några 

av de gränsdragningar som står på spel i den historiska process som jag undersöker, och 

därför använder jag inte dessa begrepp som analytiska kategorier, då de snarare är en del av 

mitt studieobjekt. 

Tidigare forskning 

Internationellt sett så är det reklam- och konsumtionshistoriska forskningsläget i stor 

utsträckning dominerat av forskning från USA, med USA i fokus. Många historiker har 

undersökt framväxten av det amerikanska konsumtionssamhället, och den tillhörande 

reklamen.7 Historikern Roland Marchands Advertising the American Dream: Making Way for 

Modernity 1920-1940 utgör något av ett standardverk, och behandlar etablerandet av en 

professionell reklambransch i USA. Marchand visar hur reklamen är kulturskapande, och har 

haft betydelse för att etablera en amerikansk identitet hos USA:s immigrantgrupper.8 Paul 

McGovern ligger nära detta då han i Sold American: Consumption and Citizenship 1890-1945 

                                                 
6 Louise Nilsson, Färger, former, ljus: Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930 (Uppsala 2010) s. 

28f. 
7 Kulturhistoriska studier av denna process finns bland annat i Jackson Lear, Fables of abundance: a 

cultural history of advertising in America (New York, 1994) och William Leach, Land of Desire: Merchants, 

Power and the Rise of a New American Culture (New York, 1993). 
8 Roland Marchand, Advertising the American Dream: Making Way for Modernity (Berkeley, 1985). 
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undersöker etablerandet av det amerikanska konsumtionssamhället. Han visar hur den 

amerikanska identiteten fick så nära kopplingar till konsumentidentiteten, och hur reklam- och 

näringslivsföreträdare kämpade mot marknadskritiska konsumentföreträdare om den 

amerikanska konsumtionens inriktning och utformning.9 McGoverns forskning är viktig för 

den har studien då den skildrar hur den amerikanska reklambranschens företrädare kämpar 

mot konsumentorganisationer för att vinna legitimitet som konsumenternas främsta 

representanter, konflikter som till viss även finns i Sverige.10 

Det svenska forskningsläget på detta område är mindre, men det finns ett antal forskare 

som har undersökt framväxten av det svenska konsumtionssamhället och den svenska 

reklambranschen. Ett viktigt verk inom svensk reklamhistoria, som kan användas som en 

slags introduktion är antologin Förbjudna njutningar: Spår från konsumtionskulturens 

historia i Sverige, där konsumtionens historia undersöks med tyngdpunkt på perioden mellan 

1910 och 1960. Det av antologins bidrag som är mest intressant för denna undersökning är 

ekonomhistorikern Kenth Hermanssons, ”I konsumentens spår: Uppfattningar om konsumtion 

inom reklam och marknadsföring, 1920-1960”, där han bland annat skriver om reklamens 

professionalisering och dess fostrande funktion.11 Hermanssons har även skrivit I 

persuadörernas verkstad: marknadsföring i Sverige 1920-1965: en studie av ord och 

handling hos marknadens aktörer, i vilken han redogör för vilka normer som rådde inom den 

svenska marknadsföringen och vilka idéer som fanns kring hur reklam och marknadsföring 

skulle bedrivas.12 Hermanssons studier liknar mina i det att de visserligen undersöker hur 

aktörer från reklambranschen definierar reklam och beskriver fördelar med den, men 1930-

talets intensiva argumentation för reklamens samhällsnytta behandlas inte. Ett 

ekonomihistoriskt verk med mer fokus på reklamens samhällsansvar är Michael Funkes 

Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-

Regulation of Swedish Advertising 1950-1971, som behandlar den svenska reklambranschens 

självreglering.13 Reklambranschens självreglering var viktigt då reklambranschen skulle 

                                                 
9 Paul McGovern, Sold American: Consumption and Citizenship 1890-1945 (Chapel Hill, 2006). 
10 Ibid., kapitel 7, s. 221-260. 
11 Kenth Hermansson, ”I konsumentens spår: Uppfattningar om konsumtion inom reklam och 

marknadsföring, 1920-1960”, i Förbjudna njutningar: Spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, red. 

Peder Alex & Johan Söderberg (Stockholm, 2001). 
12 Kenth Hermansson, I persuadörernas verkstad: marknadsföring i Sverige 1920-1965 : en studie av ord 

och handling hos marknadens aktörer (Stockholm, 2002). 
13 Michael Funke, Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the 

Self-Regulation of Swedish Advertising 1950-1971 (Uppsala, 2015). 
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legitimera sig som samhällsnyttig, och även om Funkes undersökning i huvudsak hanterar en 

senare tidsperiod än min så har den en del relevant information om 1930-talets situation.14 

Louise Nilssons avhandling Färger, former, ljus: Svensk reklam och reklampsykologi, 

1900-1930 fokuserar på reklampsykologin och hur den påverkade samtidens reklamteknik, 

men utgör relevant bakgrund till min undersökning då den visar hur den svenska 

reklambranschen etablerades och hur reklamen blev en integrerad del i människors vardag 

under 1900-talets första decennier.15 I antologin Reklam och hälsa: Levnadsideal, skönhet och 

hälsa i den svenska reklamens historia finns det flera studier om svensk reklams relation till 

hälsa, ofta med ett fokus på vilka ideal kring skönhet och kroppar som förmedlas.16 

Denna undersökning är även knuten till studier av den svenska välfärdsstaten och 

socialreformismen under 1930-talet, speciellt mediehistorisk forskning på detta område. 

Filmvetaren Ylva Habel har i Modern Media, Modern Audiences: Mass Media and Social 

Engineering in the 1930s Swedish Welfare State främst undersökt filmrelaterad populärkultur 

under 1930-talet. Genom detta behandlar hon även flera aspekter som kan sägas relaterade till 

socialreformistiska idéer, så som, eugenik, befolkningsfrågan, hälsa och hygien.17 Vad som är 

mest intressant för denna undersökning är dock att hon kort snuddar vid hur budskap om 

reklamens samhällsnytta förmedlades vid den nordiska reklamkongressen och i 

reklambranschens tidskrifter, analysen är dock relativt kort och används främst som 

inramning till en undersökning som främst behandlar reklam i koppling till tidens 

filmkultur.18 Idéhistorikern Petter Tistedts avhandling Visioner om medborgerliga publiker: 

Medier och socialreformism på 1930-talet ligger även denna inom detta fält, och handlar om 

hur publiker föreställdes i 1930-talets Sverige, med utgångspunkt i debatten om 

befolkningsfrågan samt fritidsutställningen 1936.19 

Den här undersökningen skiljer sig från många andra reklamhistoriska undersökningar, 

nämnda ovan, i det att den, snarare än att undersöka reklam i sig, undersöker hur reklam som 

fenomen representeras av aktörer inom reklambranschen. Tema- och materialmässigt 

närliggande studier finns, men det rör sig om två studentuppsatser.20 Det material jag 

                                                 
14 1930- och 1940-talets självreglering behandlas dock kort i kapitel tre, Funke, Regulating a Controversy 

s. 91-104. 
15 Louise Nilsson, Färger, former, ljus. 
16 Roger Qvarsell & Ulrika Torell (red.), Att sälja hälsa: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska 

reklamens historia (Stockholm, 2004). 
17 Ylva Habel, Modern Media, Modern Audiences: Mass Media and Social Engineering in the 1930s 

Swedish Welfare State (Stockholm 2012), s. 59-85, 167-188. 
18 Ibid., s. 91ff. 
19 Petter Tistedt, Visioner om medborgerliga publiker. 
20 Sandra Häll Pettersson, Reklam och nation: Nationsformering i Sverige under andra världskriget 

(Uppsala, 2013) är en C-uppsats, där källor som liknar mina behandlas, och reklamens egenskaper som 
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undersöker har det gjorts väldigt lite forskning på, men genom att undersöka det kan vi 

komma åt vad reklam var på 1930-talet på ett nytt sätt än vad de tidigare studier som 

fokuserat på själva reklamen gjort. Från denna vinkel, där reklambranschens egen 

samhällsnyttoargumentation kommer i fokus, kan man få nya perspektiv på reklambranschens 

etablering, reklamens roll i samhällsutvecklingen och de tankar som låg bakom 

reklamverksamhet under 1930-talet. 

Förutom att denna studie undersöker en relativt outforskad del av den svenska 

reklamhistorien så syftar den också till att göra ett inlägg i den svenska forskningen kring det 

svenska samhället under 1930-talet, inom vilken fokus länge har legat på relationen mellan 

stat och individ.21 Jag hävdar att icke-statliga aktörer så som företag, ideella organisationer, 

reklambolag eller branschorganisationer också hade en stor roll i de upplysningskampanjer 

som ofta brukar förknippas med statens tillrättaläggande av det lilla livet, så som Hirdman 

uttryckte det. Exempel på det privatas betydelse i dessa processer kan ses i kampanjen om A-

människor, som var mjölkreklam, i kampanjerna för bröd- och fruktkonsumtion, där 

marknadens branschorganisationer i högsta grad var involverade, och i 

trafiksäkerhetsreklamen med hönan Laura, vilken finansierades av den ideella 

”Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande”.22 Att undersöka vilket budskap 

reklambranschens aktörer försöker förmedla kring sin egen roll i samhället och des utveckling 

blir alltså i högsta grad relevant för att förstå 1930-talets upplysningsverksamhet, då de är 

inblandade i både skapande och genomförande av kampanjer som dessa. 

Disposition 

Undersökningens första del kommer att ge en slags introduktion till ämnet genom att beskriva 

hur reklambranschen under den 4:e Nordiska Reklamkongressen gjorde för att lyfta fram 

reklamen som en relevant samhällsfråga. Sedan kommer argumentationen för den 

kommersiella reklamens samhällsnytta att behandlas, då reklambranschens argument kring sin 

egen samhällsnytta görs tydliga på detta område, då kommersiell reklam vanligtvis inte ses 

som samhällsnyttigt. Nära knutet till detta är hur reklambegreppet definierades som synonymt 

med ”sund reklam”, i dikotomi mot den ”osunda” eller ”ovederhäftiga” reklamen, vilket tas 

                                                 
samhällsnyttig beskrivs, om än med ett väldigt annorlunda fokus. I Michael Funke, Reklam för reklamen: 

Reklambranschens opinionsbildning 1965-1977 (Stockholm 2004) behandlas frågor som liknar de som jag 

ställer, men med ett helt annat tidsspann och källmaterial. 
21 Exempel på detta kan ses i Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta: Studier i svensk folkhemspolitik 

(Stockholm, 1989) och Eva Palmblad & Bengt Erik Eriksson Kropp och Politik: Hälsoupplysning som 

samhällsspegel (Stockholm, 1995). 
22 Mjölkpropagandan, 1937:10, s. 338; Habel, Modern Media, Modern Audiences, s. 91f; Wilhelm 

Beckman, ”Det där med Laura”, Futurum, nr. 7 (Stockholm, 1937) s. 271. 
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upp i den andra delen av undersökningen. Representationen och de meningsskapande 

processerna i dessa definitioner blir tydliga, då reklamen som sådan representeras som god, i 

motsatsförhållande till någonting dåligt.  

Undersökningens tredje del kommer att behandla det som i materialet benämns som den 

ideella propagandan, och ofta har formen av upplysning och utbildning. Fokus kommer vara 

på hur den ideella propagandan användes för att lyfta fram reklamarbetares expertis och 

samhällsnytta. Ett närliggande område som behandlas i den följande delen är 

reklambranschens förhållande till tidens folkhälsodiskurs. Varken den forskning som rör 

folkhälsa och annan upplysning under 1930-talet, eller den som behandlar reklamens relation 

till hälsa rent generellt, har behandlat de sätt på vilka reklambranschen var inblandad i 1930-

talets olika upplysningskampanjer. Jag hoppas således att med detta avsnitt belysa ett skeende 

som är intressant för båda dessa forskningslägen, och visa hur reklambranschen spelade roll i 

de processer som ofta brukar kopplas till den socialdemokratiska välfärdsstaten.  

Den femte delen av studien kommer att behandla reklamens relation till husmodern, 

alltså hur man argumenterade för reklamens betydelse för husmodern och hur diskussionerna 

om reklam riktad till kvinnor fördes. Denna argumentation och de konflikter som uppstår 

mellan reklam och husmodersorganisationer blir, förutom att vara ett exempel på 

samhällsnyttoargumentation, också intressanta som en svensk jämförelse med McGoverns 

beskrivningar av reklambranschen och konsumentorganisationernas kamp sinsemellan om att 

vara representant för konsumenterna. Analysens sjätte och sista del är en redogörelse för hur 

reklambranschens argumentation för reklamens samhällsnytta förändrades under 1930-talets 

gång, med startpunkt i depressionen och sitt slut i andra världskriget. Denna del är tänkt att ge 

en kronologisk överblick med vilken det blir lättare att se hur de fenomen jag analyserar 

placerar in sig i tiden. Sist kommer ett avsnitt där undersökningens viktigaste slutsatser 

sammanfattas. 

 

Att omdefiniera reklamen 

Den 4:e Nordiska Reklamkongressen och reklamen som samhällsfråga 

Den fjärde nordiska reklamkongressen pågick under tre dagar, 3-5 juni 1937, och 

arrangerades av Nordiska Reklamförbundet. Den första dagen var ägnad åt öppnandet av 

kongressen, med tal av hedersordförande Per Albin Hansson, representanter från de nordiska 

ländernas egna reklamförbund samt ett föredrag av Eleanor Lilliehöök, ordförande för 
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Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund. Den andra dagen gick under namnet 

”Allmänhetens dag” och fylldes med föredrag specifikt kopplade till temat ”Reklamen tjänar 

samhället”. Föredragshållarna var då personer från olika organisationer och yrken, som talade 

om hur reklamen kan tjäna samhället på just deras specifika område. Under denna dag sändes 

alla föredragen i radio. Bland föredragshållarna kan man bland annat se den tidigare 

handelsministern och industriägaren Elof Ericsson med ett föredrag om reklamens roll i 

ekonomin, författaren Ludvig ”Lubbe” Nordström (senare känd för radioreportageserien Lort-

Sverige) med ett föredrag om reklamens betydelse för klädkulturen och läkaren Ernst 

Abramson med ett föredrag på temat ”Näringsfrågan och livsmedelsreklamen”. Kongressens 

sista dag var ägnad åt mer reklamtekniska diskussioner, där utsagor om reklamens plats i 

samhället är mindre närvarande, till förmån för diskussioner om ämnen så som olika 

annonsformats effektivitet, färgtrycksteknik och olika förpackningsformats egenskaper. 

Som jag nämner i inledningen så är det inte bara källornas innehåll som är viktigt, utan 

även de metoder med vilka åsikter sprids och de kontexter detta sker inom är relevanta 

studieobjekt. Man kan genom att studera kontexten läsa ut mer om hur själva förmedlandet 

har gått till samtidigt som de specifika sätt på vilka reklambranschens företrädare förmedlar 

sina åsikter innehåller ett budskap i sig. Huruvida ett föredrag sänds i radio eller inte bär ett 

budskap, likaså kan upplägget på en kongress eller valet av talare också förmedla någonting i 

sig. 

Den 4:e Nordiska Reklamkongressen hade det uttryckliga syftet att göra reklam för 

reklamen, som ett medel för samhällsutveckling.23 Det finns således mycket information i de 

metoder vilka reklammännen använde för att sprida dessa åsikter vid detta specifika tillfälle. 

Kongressen inleddes som sagt med ett tal av Per Albin Hansson, i vilket han instämmer i att 

reklamen tjänar samhället och betonar det positiva i att de sprider denna övertygelse. Hans 

enda invändning mot kongressprogrammet är att han saknar ”en lektion i den politiska 

reklamens konst”.24 Under kongressens andra dag, allmänhetens dag är Elof Ericsson, 

industriman, före detta handelsminister och folkpartist, den förste inbjudne talaren och ledare 

för diskussionerna under dagens gång.25 Två av tidens ledande politiker har alltså 

framträdande roller under kongressen, vilket kan tänkas ge politisk legitimitet. Samtidigt så 

                                                 
23 Björklund, ”Välkomsttal”, s.7. 
24 Per Albin Hansson, ”Kongressen förklaras öppnad”, i 4:e Nordiska reklamkongressens handlingar 

(Stockholm, 1937), s. 10. 
25 Tom Björklund, ”Hälsningsord” i 4:e Nordiska reklamkongressens handlingar (Stockholm, 1937), s. 

31; Elof Ericsson, ”Reklamens ekonomiska funktioner”, i 4:e Nordiska reklamkongressens handlingar 

(Stockholm, 1937), s. 32-38. 
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visades det också genom deras skilda partitillhörigheter att kongressen, och reklamen, inte var 

politiskt bunden, utan snarare verkade för ett mer allmänt, samhälleligt bästa, som både 

folkpartister och socialdemokrater kan enas kring. 

Reklamkongressen hölls på Stockholms konserthus vid Hötorget. På fasaden till 

varuhuset PUB vid samma torg hade Nordiska Reklamförbundet låtit uppföra ett över 200 m² 

stort montage med kongressens affisch, föreställande en muskulös man som i sin hand bär upp 

en stad, med det tillhörande mottot ”Reklamen tjänar samhället”.26 Även Hötorgshallen var 

smyckad, med de nordiska flaggorna i stora format.27 Nordiska Reklamförbundet ville göra 

kongressen till en allmän angelägenhet, alltså något som inte bara rör fackbesökare och de 

som är specifikt intresserade av reklamteknik, utan alla. Med hjälp av de offentliga 

utsmyckningarna kring torget, men även av ”Allmänhetens dag” och de radiosändningar som 

gjordes av föredragen, ville man bjuda in den breda allmänheten att bilda sig en uppfattning, 

och på så sätt göra reklamen till en allmän samhällsfråga. I Reklam Nyheterna skrivs det 

explicit ut att anledningen till att kongressen riktar sig till allmänheten är att ”den rör sig på 

områden där ingen människa kan betrakta sig som utomstående. Reklamen berör envar just 

därför att dess uppgift är att tjäna samhället.”28 

Att kongressen vill göra reklamen till en mer allmän angelägenhet syns även i vilka det 

är som är inbjudna att tala under allmänhetens dag. Det rör sig helt och hållet om personer 

som står utanför den egentliga reklambranschen, men som talar om reklamens betydelse för 

det område som de utgör experter på. En läkare talade, som sagt, om näringshygienen, KF:s 

chefsarkitekt om ”hemkulturen” och en ledamot från Skolöverstyrelsen om folkbildningen. 

De låter alltså utomstående aktörer gå i god för reklamens samhällsnytta på ett sätt som 

reklamarbetarna själva inte kan göra. Samtidigt visar de, med hjälp av den legitimitet som 

dessa aktörers deltagande skänker, att reklamen, snarare än ett sätt att sälja varor, är en fråga 

med betydelse för många olika delar av samhället. Denna samhälleliga betydelse ligger i 

reklamarbetarens speciella expertis, och syns både i den upplysning som reklamarbetaren 

deltar i att utforma, men också i den kommersiella reklamens samhällsnyttiga aspekter. 

 

                                                 
26 ”Reklamnyheterna hälsar de 576 samhällstjänarna välkomna”, Reklam nyheterna 1937-06-03. 
27 ”Kongressupptakt i representativ statsmakts-, föredrags- och standardinvigning”, Reklam nyheterna 

1937-06-04. 
28 ”Kulturintressena söka reklamens stöd: Allmänhetens dag kongressens höjdpunkt”, Reklam Nyheterna 

1937-06-05. 
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Den kommersiella reklamens samhällsnytta 

Att reklam, det vill i sista hand säga propaganda, måste betecknas som en, socialt sett, lovvärd och god 

sak, när den användes för att befordra sådana ändamål som en effektiv, billig och sund folknäring, den 

allmänna folkhälsans höjande eller höjande av hemkulturen och folkbildningen, det säger väl sig självt. 

Lika odisputabelt lovvärd måste reklam för trafiksäkerhet anses. 

Men hur ska man ställa sig till en reklam för något, som kan tyckas så lyxbetonat som den allmänna 

klädkulturens höjande, sådant detta fenomen faktiskt framträtt för våra ögon genom 

konfektionsindustrin?29 

Detta frågar sig Ludvig Nordström i sitt anförande ”Klädkulturen och reklamen”, i vilket han 

argumenterar för klädreklamens goda influenser på samhället genom ”klädkulturens” 

förbättrande. Den kommersiella reklamen, som ofta uppfattades ha försäljning och ekonomisk 

vinning som enda syfte, hade inte självklar plats som samhällsnyttig, till skillnad från ideell 

reklam, och således ägnade reklambranschen mycket tid åt att förklara hur även den 

vinstdrivande reklamen tjänar samhället. I detta avsnitt kommer jag att ge några exempel på 

hur argumentationen kring den kommersiella reklamens samhällsnytta såg ut. 

Ett mer allmänt exempel på hur den mer kommersiella reklamen beskrivs som 

samhällsnyttig, än Nordströms ganska specifika föredrag kring klädkultur, kan hittas i början 

av det dubbelnummer av Futurum som är specifikt tillägnat den nordiska reklamkongressen. I 

tidningens första artikel skriver Tom Björklund, ordförande för både Nordiska 

Reklamförbundet och Svenska Reklamförbundet: 

Det är sant att företagsreklamen i första hand synes tjäna – och säkerligen också av de flesta företagare 

anses tjäna uteslutande företaget. Men det finns något som heter samhället och som ingen kan förbise, hur 

individualistiskt han än må vara inställd. Varje företag, som är engagerat i försäljning, kommer snart 

underfund med att det måste basera denna försäljning på tillgodoseendet av kundens behov. Samstämma 

varorna eller försäljningspolitiken ej med dessa behov, har man endast två vägar att gå, antingen att 

anpassa sig efter marknaden – eller att förr eller senare ge upp. Företagaren är till för att betjäna 

samhället, även om han givetvis inte gör det utan krav på ersättning.30 

Björklund betonar här hur det ligger i företagares intresse att tillgodose kundens behov. En 

företagare måste således basera utformningen av sin försäljning på ”kundkollektivets”, alltså 

samhällets, behov och önskemål. I och med detta så gör företagaren alltså en samhället en 

tjänst, även om han själv inte ser det som syftet. Här vill alltså Björklund belysa hur 

företagare generellt tjänar samhället, genom tillgodoseendet av konsumenternas behov. I 

stycket efter så drar han vidare resonemanget kring att tjäna samhället till att mer specifikt 

handla om reklambranschen: 

                                                 
29 Ludvig Nordström, ”Klädkulturen och reklamen” i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar 

(Stockholm 1937), s. 66. 
30 Tom Björklund, ”Samhälle och Reklam”, Futurum, 1937:5-6, s. 231. 
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Reklamen, den moderne företagarens starke bundsförvant, måste också och framför allt vara inställd på 

att tjäna, icke endast den som släpper till de summor den kostar utan i första hand de enskilda kunderna 

samt därmed också kundkollektivet, samhället.31 

Reklamen är enligt Björklunds argumentation förbättrande för samhället på fler sätt, 

exempelvis genom att den upplyser allmänheten om nya, bättre varor, och att den i 

utformningen av nya varor kan bidra med kunskap för att ”fastslå de faktorer som skola ge 

varan det bästa mottagandet hos publiken”.32 Reklamen hjälper alltså till att dels övertyga 

människor om nyttan i att öka sin konsumtion, varpå tillväxten och levnadsstandarden blir 

högre. Samtidigt är reklamen också, enligt Björklund, en demokratisk kraft i det att den 

företräder konsumenternas intressen i produktionen av nya varor och således, eftersom att 

samhället utgör ett ”kundkollektiv”, företräder den även samhällets intressen. 

I Svenska Reklamförbundets årsbok, Svensk Reklam, från samma år, lyfter Björklund 

också fram hur reklamen hjälper samhällets tekniska utveckling, när den bringar ”alla dessa 

tekniska framsteg till den stora allmänhetens kännedom”, så att ”var och en fortast möjligt kan 

i sitt dagliga liv draga nytta av dem”. Reklamen moderniserar och rationaliserar alltså 

samhället och hemmet, kopplat till saker så som hygien, köksarbete och distribution. 33 

Den kommersiella reklamens samhällsnyttiga effekter lyfts dock inte endast fram i det 

att ”kundkollektivet” tjänas och samhället moderniseras, utan reklamen uppfostrar även 

konsumenter till att konsumera mer samhällsnyttigt. I Ludvig Nordströms tal, som jag tidigare 

nämnde, så betonar han hur klädreklamen förbättrar ”klädkulturen” i samhället. Han är tydlig 

med att det inte handlar om lyx eller ”moraliskt förfall”, utan att en sådan förlegad och 

omodern syn på klädkulturens höjande måste bytas ut, för att man istället ska kunna betrakta 

den ”ur mer rationella synpunkter, d.v.s. ur främst hygieniska och social-psykologiska”.34 

Med hjälp av denna, enligt honom själv moderna, syn på klädkulturen redogör Nordström för 

hur goda kläder ger kunden ”social respekt”, och hur denna sociala respekt ger honom en 

högre status i samhället.  

Och frågan är då till sist, vad han [affärsmannen i klädindustrin] därmed i själva verket utför för gärning? 

Jo, han tjänar helt enkelt, mer än man i allmänhet förstått, klassutjämningens och därmed den fredliga 

sociala utvecklingens intressen. Få saker ha nämligen i det förgångna skapat så mycket främlingsskap 

mellan samhällets olika skikt, så mycket kortsynt överlägsenhet uppifrån, så mycket hätsk bitterhet 

nedifrån, som just olikheten i klädedräkt35 

                                                 
31 Tom Björklund, ”Samhälle och Reklam”, s. 231. 
32 Ibid., s. 231. 
33 Tom Björklund, ”Reklamen tjänar samhället”, i Svensk Reklam 1937 (Stockholm, 1937), s. 7ff. 
34 Nordström, ”Klädkulturen och reklamen”, s. 66. 
35 Ibid., s. 69. 
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Nordström hävdar alltså att klädreklamen, genom att fostra konsumentens smakpreferenser, 

jämnar ut klasskillnaderna och verkar för en större samhällelig gemenskap över 

klassgränserna. Både Nordström och Björklunds argumentationer handlar om att legitimera 

den kommersiella reklamen som samhällsnyttig, något som inte syns på samma sätt i de 

utsagor som finns om mer direkt upplysning av icke-kommersiell typ. Den kommersiella 

reklamen ses av många i samhället (även företagare) som enbart kommersiell, men här vill 

företrädare för reklambranschen visa de sätt på vilka den kommersiella reklamen kan ses som 

nyttig för samhället. Denna samhällsnytta blir i Nordströms fall lätt att koppla till tidens 

socialreformistiska anda, när argumentationen tar avstamp i idéer kring rationalitet, hygien 

och socialpsykologi, och där slutsatsen explicit handlar om klädreklamens klassutjämnande 

egenskaper. Viktigt att poängtera är dock att klassutjämnandet ifråga inte handlar om 

ekonomisk jämlikhet, utan snarare om någon form av gemenskap över klassgränserna. Syftet 

är snarare att bygga nationell gemenskap och motverka klassfientlighet än att skapa ett 

ekonomiskt jämlikt samhälle. Detta klassresonemang är alltså, till skillnad från mer 

socialistiska sådana, ofarligt för reklambranschen, som ju är företagare och en del av 

näringslivet. 

Ibland ligger argumentationen för reklamens nytta på en mer vardaglig nivå. En anonym 

kåsör skriver exempelvis i Futurum om hur nödvändigt det är med tydliga varumärken på 

produkter, så att man som konsument ska kunna veta vilka tillverkare som är de bästa.36 Ett 

annat exempel är i Reklam nyheterna, där det i flera artiklar skrivs om hur positiv den nya 

förpackningsreklamen är för hygienen och husmödrarnas varukännedom.37 

Reklamarbetarna kan sägas se sig som innehavare av en neutral form av expertis, som 

kan användas i olika syften. Att argumentera för att denna expertis är nyttig är inte så 

nödvändigt när den används till ideell upplysning inom exempelvis trafiksäkerhet eller 

folkhälsa. I kommersiella sammanhang blir detta ett större problem, när det snarare kan ses 

som att de försöker lura folk till köp än upplysa människor. Ofta försöker man då lyfta den 

kommersiella reklamens egenskaper som upplysande och moderniserande, och betona att den 

reklam som är oärlig, den ”osunda reklamen”, hör till undantagen. 

                                                 
36 ”Julklappar under mikroskopet”, Futurum 1937:1, s. 48ff. 
37 ”Husmoderskraven dyrbara, ofta skadliga att genomföra: Riksannonsörerna bemöta kvinno-

organisationerna”, Reklam Nyheterna 1937-07-16. 
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Sund och osund reklam 

Den kommersiella reklamen behövde alltså mer argumentation än den ideella upplysningen, 

eller ”propagandan” som den i sin samtid ofta kallades. I denna argumentation riktas det ofta 

kritik mot den kommersiella reklam som inte är samhällsbyggande, utan kan misstänkas 

sprida falsk information eller lura konsumenten. I det här avsnittet undersöker jag vilken 

relation denna ”osunda reklam” hade till reklambegreppet och hur dikotomin mellan sund och 

osund reklam användes för att ge hela reklamen som sådan en positiv innebörd. Så här skriver 

Tom Björklund i Svenska Reklamförbundets årsbok 1937, som ett led i att förklara den 

kommersiella reklamens samhällsnytta: 

Är det inte rent av ett bålt påstående av Nordiska Reklamförbundet att med sitt stolta motto ’Reklamen 

tjänar samhället’ vilja hävda, att den ofta i högsta grad privatkapitalistiska reklamen skulle syfta till ett 

främjande av det stora kollektiv, som benämnes samhället? Vid det första oreflekterade påseendet kanske 

det kan synas så. För det första vill jag emellertid, för att ögonblickligen undanrödja [sic.] åtminstone ett 

nära till hands liggande missförstånd, göra det förtydligandet att Nordiska Reklamförbundet här sätter 

likhetstecken mellan ’reklam’ och ’sund, sann och vederhäftig reklam’. Att den osunda, osanna och 

ovederhäftiga reklamen icke verkar till samhällets bästa får väl nästan generellt anses som givet.38 

Den ”ovederhäftiga” eller ”osunda” reklamen är ofta närvarande i argumentationen för 

reklamens samhällsnytta, likt i citatet ovan. Det lyfts ofta fram hur den är farlig och måste 

bekämpas, och de som arbetar med reklam, exempelvis Björklund, lyfter ofta fram hur reklam 

alltid är att jämställa med sund reklam. Det är dock svårt, även för Björklund, att tala om den 

osunda reklamen som någonting annat än just reklam, men han försöker ändå att skapa en 

dikotomi mellan dessa. 

De inbjudna talarna på den fjärde Nordiska Reklamkongressen har dock en lite 

annorlunda inställning till denna dikotomi. Eleanor Lilliehöök talar exempelvis om 

nödvändigheten i den upplysande reklamen, men hon lyfter fram den ”ovederhäftiga” 

reklamen som ett stort reklamproblem på ett annat sätt än vad Björklund gör, när han talar om 

att den osunda reklamen inte är reklam.39 Även den inbjudne näringsfysiologen Ernst 

Abramson lyfter fram hur näringsreklam har ”lätt att bli en parodi på sann 

näringspropaganda”, och även om hans generella inställning till reklam är att den besitter en 

stor potential att förbättra folkhälsan, så ser han samtidigt den problematiska annonseringen 

som en del av reklamen som fenomen.40 Elof Ericsson, som leder diskussionen, ger dock 

efteråt en avslutande kommentar på Abramsons föredrag ”Hans ord har därför [för att han är 

                                                 
38 Björklund, ”Reklamen tjänar samhället”, s. 8. 
39 Eleanor Lilliehöök, ”Husmodern och reklamen”, i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar 

(Stockholm 1937), s. 18-24. 
40 Ernst Abramson, ”Näringsfrågan och reklamen” i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar 

(Stockholm 1937), s. 39-42. 
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forskare] en särskild tyngd när han betonar reklamens värdefulla insatser och när han sätter 

fingret på de överdrifter och tvivelaktiga påståenden, som enskilda annonsörer kan göra sig 

skyldiga till.”41 Ericsson poängterar här att reklamen som fenomen gör värdefulla insatser, 

emedan det endast är enskilda annonsörer som orsakar de problem som lyfts fram. Han är 

alltså betydligt mindre kritisk mot reklamen än vad Abramson, och försöker få dennes kritik 

mot osaklig reklam att framstå som rörande endast enskilda annonsörer snarare än att vara 

kritisk mot någonting större. Ericsson själv är inte en reklamarbetare, men han är en 

näringslivsrepresentant som uppenbarligen står reklambranschen väldigt nära, vilket kan ses i 

att han får leda diskussionerna på den reklamkongressen. 

En viktig aspekt i avståndstagandet från den osunda reklamen är också att visa hur man 

inom branschen arbetar emot den. Den enda lagstiftning kring reklam som fanns under denna 

tid var den relativt overksamma och smala lagen om illojal konkurrens från 1931. Att denna 

lag var så svag tvingade reklambranschen att själva reglera reklambranschen, och således 

bildade Svenska Reklamförbundet en opinionsnämnd 1935, vars främsta vapen mot 

osanningsenlig reklam var att offentligt hänga ut den osanningsenliga annonsören som 

opålitlig.42 Denna självreglering utgör en viktig del i etablerandet av reklambranschen som en 

bransch för endast den goda reklamen. Ett vanligt argument för självregleringen är att det 

skadar reklamens förtroende att tillåta osund eller osanningsenlig reklam, något som är själva 

motiveringen till existensen av Internationella Handelskammarens reklamkod från 1937, som 

av den svenska branschen verkar vara allmänt erkänd som grundläggande regelverk för 

reklamverksamhet.43 Att osaklig reklam ökar risken för statlig reglering av reklambranschen 

spelar också in i allra högsta grad, då detta är något som man i det längsta vill undvika.44 

Att reklamen representeras som en samhällsnyttig verksamhet blir väldigt tydligt i och 

med att det sätts likhetstecken mellan begreppen ”reklam” och ”sund reklam”, begrepp som 

samtidigt sätts in i dikotomi gentemot den ”osunda” eller ”ovederhäftiga” reklam som 

exempelvis Lilliehöök eller Abramson beklagar sig över. Skapandet av denna dikotomi utgör 

en del i precis den representation av reklamens samhällsnyttighet som denna undersökning 

studerar. En del i strategin för att upprätta denna dikotomi och distansera sig från den reklam 

som ses som skadlig är att aktivt arbeta emot den, och visa att man gör det. Arbetet mot den 

osakliga reklamen hade flera former. Främst utgjordes det av disciplinära åtgärder från 

                                                 
41 Abramson, ”Näringsfrågan och reklamen”, s. 42. 
42 Funke, Regulating a Controversy, s. 91-104. 
43 ”Den nya världsreklamcoden”, Reklam Nyheterna 1937-08-13. 
44 Folke Stenbeck, ”I startgroparna”, Reklam nyheterna 1939-08-25. 
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opinionsnämnden, men reklamarbetare föreslog även upplysning och utbildning av 

konsumenter, dels i syfte att lära dem att stå emot den osunda reklamen, men också i syfte att 

på något sätt väga upp för dålig reklam.45 

Speciellt i 1938 års debatt om den hälsoinriktade reklamen för livsmedel, läkemedel och 

näringspreparat, då ett lagförslag som skulle reglera den hälsoinriktade reklamen låg uppe, 

blev det tydligt att upplysning sågs som ett sätt att motverka den dåliga reklamen. I Reklam 

nyheterna förespråkades en ökad ”propaganda” för bättre mat, där reklamarbetare bör stå för 

den tekniska kompetensen, som en bättre lösning än ”en lagstiftning innebärande censur och 

byråkratisering på reklamens område”.46 Denna debatt och den föreslagna propagandan ledde 

fram till konferensen ”Folkhälsa och Reklam” 1938, som syftade till att försonas med den 

läkarkår som var för dessa lagförslag och tillsammans utforma en allmän 

”hälsovårdspropaganda”.47 

Reklamen och den ideella propagandan  

Den reklamverksamhet som hade uttalad upplysning som sitt främsta syfte, i materialet ofta 

omnämnd som ”ideell propaganda”, var en typ av verksamhet vars samhällsnytta sågs som 

relativ självklar och någonting som det inte behövde argumenteras för i någon större 

utsträckning. Snarare så används reklambranschens deltagande i dylika kampanjer som ett led 

i att argumentera för hur reklammännens expertis gör nytta i samhället. Jag kommer i denna 

del av texten att titta närmare på hur reklambranschen förhöll sig till dessa ideella kampanjer.  

1930-talets upplysningsverksamhet har i forskningen om den svenska välfärdsstaten 

ofta blivit en del av en berättelse om maktrelationen mellan den socialdemokratiska staten och 

individen, där staten vill fostra individerna för att göra dem mer hälsosamma, samhällsnyttiga 

och lyckliga. Det ideala samhället skulle på detta sätt skapas. Det är ofta planeringen av dessa 

olika upplysningsverksamheter som studeras, snarare än praktiken, och i denna planering 

brukar statens roll framhållas. De sätt på vilka privata aktörer, så som reklamarbetare, var en 

del av dessa processer framträder dock inte.48 

                                                 
45 Om opinionsnämnden och självregleringen kan man läsa i Funke, Regulating a Controversy, s. 91-104. 

Exempel på upplysning som uppvägning finns speciellt i ”Tvångströja på livsmedelsreklam”, Reklam nyheterna 

1938-01-14; ”Debatten om näringsmedelsreklamen”, Reklam nyheterna 1938-03-26; ”Hälsovårdspropaganda 

istället för lagstiftning”, Reklam nyheterna 1938-05-20; ”Livsmedels- och läkemedelsreklamen och 

lagstiftningen”, Reklam Nyheterna 1938-07-01. 
46 Debatten kan följas i: ”Tvångströja på livsmedelsreklam”, Reklam nyheterna 1938-01-14; ”Debatten 

om näringsmedelsreklamen”, Reklam nyheterna 1938-03-26; ”Hälsovårdspropaganda istället för lagstiftning”, 

Reklam nyheterna 1938-05-20; ”Livsmedels- och läkemedelsreklamen och lagstiftningen”, Reklam Nyheterna 

1938-07-01. 
47 ”Folkhälsan och reklamen”, Reklamnyheterna 1938-11-04. 
48 Exempelvis Hirdman, Att lägga livet till rätta samt Palmblad & Eriksson Kropp och politik. 
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”Propaganda” var som sagt en väldigt vanlig benämning på de kampanjer vars direkta 

syfte var att sprida någon typ av upplysning eller liknande. Exakt vad som är skillnaden 

mellan reklam och propaganda är dock oklart, en oklarhet som även är tydligt för de 

historiska aktörerna. I Svensk Reklam från 1933/1934 skriver exempelvis Gotthard Johansson 

om reklam och propaganda: ”I praktiken är det så gott som omöjligt att dra en skarp gräns 

mellan dessa båda fenomen, de flyta oupphörligt över i varandra.”49 Skillnaden mellan 

begreppen blir om något ännu mer flytande i och med att den kommersiella reklamens 

upplysande och samhällsförändrande ambitioner blir allt tydligare, då detta annars var 

egenskaper som sågs som mer specifika för just propaganda.  

En aspekt av reklamarbetarnas användning av ideell upplysning i sin argumentation är 

just den som syns slutet av det förra avsnittet, där ”propaganda” för bättre hälsa skulle 

motverka den osakliga reklamen för hälsoprodukter. För att dels förbättra reklamens rykte på 

hälsoområdet, men främst för att undvika en för reklamen skadlig reglering från staten, 

förordades en mer omfattande folkuppfostran, med broschyrer i skolor, annonser i tidningar 

och bättre hälsoråd i husmorstidningar. Här skulle dessutom reklamarbetare kunna vara med, 

och således skulle fler arbetstillfällen för dem skapas.50 

Trafiksäkerhetsupplysning var en viktig fråga under den period som jag undersöker. På 

allmänhetens dag under den fjärde nordiska reklamkongressen var ingenjören G. Otto 

Wallenberg inbjuden för att diskutera detta, och mängden människor som skadas och dödas i 

trafiken lyfts fram som ett av de stora problemen som kommit med samhällets modernisering. 

Eftersom att det är människor som orsakar olyckorna kan dessa dock undvikas, genom 

”fostran och viljedaning”, för vilket ”ständigt pågående propaganda” är det enda medlet.51 

Reklamarbetarnas expertis har alltså en viktig uppgift att fylla här, och i den uppgiften kan det 

”med fullaste rätt och i ordets bästa bemärkelse sägas, att reklamen tjänar samhället”.52 I 

Reklam nyheterna sägs erfarenheterna visa ”vilken förvånande förmåga modern reklam haft 

just när det gällt att bekämpa den företeelse, som kallas ’trafikdöden’.”53 Även i Futurum 

används trafikpropagandan för att lyfta fram potentialen hos reklammannens expertis, då 

upphovsmannen till hönan Laura, en populär trafiksäkerhetsmaskot i en kampanj från 

                                                 
49 Gotthard Johanson, ”Revolution genom reklam”, i Svensk Reklam: Svenska Reklamförbundets Årsbok 

1933/1934 (Stockholm, 1934). 
50 ”Debatten om näringsmedelsreklamen”, Reklam nyheterna 1938-03-26; ”Hälsovårdspropaganda istället 

för lagstiftning”, Reklam nyheterna 1938-05-20; ”Livsmedels- och läkemedelsreklamen och lagstiftningen”, 

Reklam Nyheterna 1938-07-01. 
51 G. Otto Wallenberg, ”Trafiksäkerheten och reklamen”, i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar 

(Stockholm, 1937), s. 55-63. 
52 Ibid., s. 63. 
53 ”Trafikpropagandans framgång”, Reklam nyheterna 1938-06-03. 
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Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, skriver om hur denna kampanj 

utformades och hur lyckad den varit. Här ligger fokus på kampanjens stora framgång med att 

nå ut till allmänheten, och reklamarbetarens expertis ses som den främsta anledningen till 

detta.54 

Trafiksäkerhetsupplysningen är dock bara ett av många områden där olika aktörer 

betonar behovet av upplysning, och reklamens potential för att hjälpa till med detta. Under 

allmänhetens dag på kongressen lyftes liknande saker också fram i förhållande till 

förbättrandet av ”hemkulturen” under ett tal av arkitekten och professorn Eskil Sundahl från 

Kungliga Tekniska Högskolan. Ett förbättrande av hemkulturen innebär här ett utbildande av 

medborgarna, som behöver uppfostras till att dels välja bättre bostäder, när sådana finns, och 

dels köpa bättre bohagsföremål. Sundahl ser stora problem i svenskarnas ”hemvanor” och 

framhåller behovet av en sakkunnig upplysning.55 ”Det behövs därför ett nytt organ som 

tränger till de djupa leden, som griper över detta myller av stridiga och fritt växande viljor, 

som kan säga de riktiga och kloka orden”.56 Här är alltså reklamarbetarens fackkunskap 

ovärderlig, för att hemkulturssträvandena ska nå ut till folket. Även folkbildningsreklam 

förordas under allmänhetens dag, av bibliotekskonsulenten Hans Küntzel som lyfter fram hur 

bättre reklam för bibliotek och ökad ”bildningspropaganda” är nödvändigt. Även här är 

reklamarbetarnas expertis av största vikt för att nå ut till allmänheten.57 Gemensamt för dessa 

olika tal är att de lyfter fram användningsområden för reklamarbetarens expertis där reklamen 

skulle kunna tjäna samhället. 

Behovet av reklamarbetares expertis inom den ideella upplysningen lyfts alltså fram i 

både offentligt radiosända tal från allmänhetens dag under kongressen och i tidskriftsartiklar. 

Talarna under allmänhetens dag var inte en del av reklambranschen, men de fick av det 

nordiska reklamförbundet en offentlig plattform för att förespråka en mer utbredd upplysning, 

och samtidigt betona reklambranschens expertis och samhällsnytta inom deras olika fält. 

Nordiska reklamförbundet kan tänkas ha gjort detta dels för att sprida sina åsikter om 

reklamens samhällsnytta, men en annan viktig aspekt kan vara att reklambranschen faktiskt 

tjänar på att det argumenteras för en mer omfattande upplysningsverksamhet, då det skulle 

erbjuda dem fler arbetstillfällen. En bild som illustrerar, om än på ett skämtsamt sätt, 

                                                 
54 Wilhelm Beckman, ”Det där med Laura”, Futurum, 1937:5-6. 
55 Eskil Sundahl, ”Hemkulturen och reklamen”, i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar 

(Stockholm, 1937), s. 43-48. 
56 Ibid., s. 44. 
57 Hans Küntzel, ”Folkbildningen och reklamen”, i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar 

(Stockholm, 1937), s. 49-54. 



19 

 

reklambranschens vilja att utvidga den ideella upplysningen är en annons från reklambyrån 

Ervaco med titeln ”Reklammannens nyårsdröm”, i Reklam nyheterna från nyårsafton 1937. 

Där ser man en man ligga i sin säng, och i en tankebubbla ovanför hans huvud ser man en stat 

illustrerad som ett träd, där propagandadepartementet utgör den överlägset största grenen, 

med äpplen som illustrerar propaganda för allt från folkhälsa och starkare nationalkänsla, till 

fjällsport och vackrare bruksföremål.58 

Reklamarbetarna lyfte alltså gång på gång fram hur deras expertis kan tjäna samhället 

genom olika former av upplysning eller propaganda. Det betonas att deras expertis inom 

reklamteknik var tillämpbara på detta område, och det faktum att likheterna mellan reklam 

och propaganda betonas så pass mycket kan ses som ett led i detta. Många reklammän, och 

det nordiska reklamförbundet som organisation, verkar också ha varit positiva till en mer 

omfattande upplysnings- och fostransverksamhet, där både icke-statliga och statliga initiativ 

sågs som önskvärda. Reklamarbetarnas faktiska bevekelsegrunder för detta är svåra att 

komma åt i efterhand, men att reklambranschen som sådan tjänade på den 

upplysningsverksamhet de deltog i, både genom fler arbetstillfällen och ökad legitimitet, blir 

tydligt i de olika sammanhang där reklamexpertisens roll i den ”ideella propagandan” 

behandlas. 

Ett av de i efterhand tydligaste initiativen från reklambranschens inom 1930-talets 

upplysningsverksamhet är den tidigare nämnda konferensen Folkhälsa och Reklam, som 

arrangerades 1938 av Svenska Reklamförbundet, i samråd med Statens Institut för Folkhälsan. 

Nästa del av uppsatsen kommer att behandla just reklamens förhållande till 1930-talets 

folkhälsoidéer. 

Reklamen och folkhälsan 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva de sätt på vilka reklambranschens aktörer beskrev 

reklam som en folkhälsofrämjande verksamhet, som ett led i att etablera reklamen som 

samhällsnyttig, samt hur de aktivt arbetade för en ökad folkhälsoupplysning. Jag kommer i 

hög grad utgå från konferensen Reklam och Folkhälsa, då det är ett material där relationen 

mellan reklambranschen och medicinen blir tydlig. Tidigare studier om reklamens koppling 

till hälsa, så som de i antologin Reklam och hälsa, behandlar generellt sett reklam för 

medicinska preparat, bantning och liknande.59 Min studie skiljer sig från dessa 

undersökningar, då jag, snarare än att studera den medicinska reklamen i sig, vill undersöka 

                                                 
58 Annons för Ervaco, Reklam Nyheterna 1937-12-31. 
59 Qvarsell & Torell, Reklam och folkhälsa. 
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hur reklambranschens företrädare talade om hälsa, och hur de beskrev sin egen verksamhets 

förhållande till den. 

Tidigare studier kring folkhälsa har ofta haft ett stort fokus på statens agens i 

folkhälsokampanjer och upplysning, men reklambranschens roll i detta har förbisetts. 

Exempelvis så tas konferensen Folkhälsa och Reklam upp i Palmblad och Erikssons Kropp 

och Politik, men trots att konferensen anordnas av Svenska Reklamförbundet så nämner de 

knappt vilken roll reklambranschens aktörer hade i sammanhanget.60 Karin Johannisson tar i 

”Folkhälsa: det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget” upp både statliga och mer 

folkliga initiativ, men kommersiella aktörer så som reklambranschen är frånvarande.61 I det 

här avsnittet hoppas jag kunna säga någonting om reklambranschens position i det sena 1930-

talets folkhälsodiskurs, då det fanns band mellan dem och Statens Institut för Folkhälsa, samt 

tydliga initiativ från deras sida, framför allt i och med konferensen Folkhälsa och Reklam. 

Som sagt så togs initiativet till konferensen för Folkhälsa och Reklam av Svenska 

Reklamförbundet under 1938, samtidigt som det pågick diskussioner om reglering av den 

hälsoinriktade reklamen, då problemen på detta område sågs som allvarliga. Eftersom att 

reklambranschen ville förhindra statlig inblandning i reklamreglering så betonades det i 

Reklam nyheterna under årets gång att det bästa sättet att bekämpa tvivelaktig hälsoreklam var 

att bedriva upplysningsarbete, dels med inriktning mot människors kostvanor och dels för att 

ge kunskap till allmänheten att genomskåda osanningsenliga hälsoannonser.62 I Storbritannien 

hade det beslutats om en liknande propaganda, och om detta även skulle genomföras i Sverige 

så ”torde det missbruk av reklamen, som nu obestridligen förekommer, så småningom 

försvinna av sig själv och den sunda läkemedelsindustrien gynnas utan ett statsingripande, 

vars konsekvenser icke äro överskådliga.”63 I november 1938 blev konferensen till slut av, 

med syftet att ge reklamarbetarna kunskap om medicinska frågor, och de medicinska 

vetenskapsmännen kunskap om ekonomiska frågor och reklam.64 

Trots anordnandet av den gemensamma konferensen var dock spänningarna mellan de 

olika deltagarna påtaglig. Där fanns dels reklamarbetarna och läkemedelsindustrin, som ville 

undvika reklamreglerande lagstiftning, och läkarna, som ville stoppa läkemedelsreklamen. 

                                                 
60 Palmblad & Eriksson, Kropp och Politik, s. 30ff. 
61 Karin Johannisson, ”Folkhälsa: det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget”, i Lychnos 

(Uppsala, 1991), 172-189. 
62 ”Debatten om näringsmedelsreklamen”, Reklam nyheterna 1938-03-26; ”Hälsovårdspropaganda istället 

för lagstiftning”, Reklam nyheterna 1938-05-20; ”Livsmedels- och läkemedelsreklamen och lagstiftningen”, 

Reklam Nyheterna 1938-07-01. 
63 ”Hälsovårdspropaganda istället för lagstiftning”, Reklam nyheterna 1938-05-20. 
64 Konferensen Folkhälsa och Reklam: Föredrag och Diskussionsinlägg (Stockholm, 1938), s. 5. 
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Redan i det första föredraget, efter ordförande Tom Björklunds öppnande av konferensen, 

tillbakavisar medicinalstyrelsens generaldirektör Axel Höjer att en sund reklam för läkemedel 

ens är möjlig, då de enda som har en ordentlig kompetens i att välja läkemedel är läkare. 65  

Flera andra talare, däribland Ernst Abramson som talade på kongressen året innan, följer efter 

och betonar problemen i den hälsoinriktade reklamen, dels den som rör livsmedel och 

näringstillskott, men främst i reklamen för läkemedel.66 

För att försvara sig mot reklamkritiken som framförs av konferensens läkare så betonar 

Sven Rygaard, Futurums huvudredaktör, att reklamen trots enskilda ”svindlare och 

marodörer”, som alltid funnits i alla yrken, är god i sig. Således är lagstiftning inte nödvändig, 

utan den bästa vägen att gå är att låta reklamen reglera sig själv och samtidigt ”öppna vägarna 

för samarbete på förtroendefull basis, mellan myndigheter, läkare, reklamfolk och näringsliv, i 

syfte att uppmuntra de tendenser som inom reklamen redan finnas mot större vederhäftighet 

och ansvar”.67 Argumentationen använder reklamens samhällsnytta som ett argument mot 

statlig intervention, och betonar att en propagandakampanj utformad tillsammans med 

vetenskapsmännen skulle vara det bästa. 

Konferensens sista diskussioner behandlar just den allmänna hälsopropaganda som 

reklambranschen förordat. Även Abramson, som var chef för Statens institut för folkhälsan, 

såg en sådan propaganda som mycket viktig, och betonar, trots sin tidigare kritik mot 

reklambranschen, att dess utformning ”utan tvekan kräver medverkan av den fackutbildade 

reklammannen”.68 

Reklamens samhällsnytta blir under konferensen i allmänhet kraftigt ifrågasatt, då 

många av de närvarande betonar hur farlig den osakliga läkemedelsreklamen är. Samtidigt så 

är dock reklamarbetarnas expertis angående en folkhälsopropagandas utformning helt ohotad, 

och någonting som även de kritiska läkarrösterna ställer upp på. Konferensen avslutas med att 

en samarbetskommitté etableras, med representanter från vetenskapen, läkemedelsindustrin 

samt press- och reklambranschen, för att se till så att det man kommit fram till under 

konferensen får praktiska effekter.69 

Folkhälsan är för reklamen ett av de upplysningsområden där de kan bilda sig 

legitimitet som en samhällsnyttig verksamhet, men med problemet att den kommersiella 

reklamen som rör mediciner och liknande ofta ses som lögnaktig och osanningsenlig. Att det 

                                                 
65 Konferensen Folkhälsa och Reklam: Föredrag och Diskussionsinlägg, s. 7-11. 
66 Ibid., s. 19-22, 31-38. 
67 Ibid., s. 39-45. Citat från s. 45. 
68 Ibid., s. 90. 
69 Ibid., s. 108. 
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finns ett så pass stort legitimitetsproblem för reklamens inom just hälsa skulle kunna vara 

anledningen till att Svenska Reklamförbundet lägger ner så pass mycket ansträngning på att 

etablera ett samarbete med myndigheter, vetenskap och läkarkår på det området. Genom att 

vara drivande i utformandet av en hälsopropaganda och genom att försöka få till stånd ett 

samarbete med vetenskapen kunde reklamarbetarna höja statusen på sin expertis, då de dels 

gjorde sig behjälpliga inom folkhälsoprojektet, och dessutom visade att de motarbetade den 

osunda reklamen på området. Även här ser man alltså den meningsskapande processen som 

etablerar reklamen som en samhällsnyttig bransch, vars propagandaexpertis lyfts fram som 

nödvändig för att i socialreformistisk anda fostra svenskarna till att göra bättre val ifråga om 

sin egen hälsa. 

Reklamen och husmodern 

Den första utomstående talaren på den 4:e Nordiska Reklamkongressen var Eleanor 

Lilliehöök, ordförande för Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund. Kongressordförande 

Tom Björklund introducerar henne genom att fastslå att hon ”representerar den kategori i 

samhället – husmödrarna –, som den ojämförligt största delen av den kommersiella reklamen 

vänder sig till.”70 För att visa att reklamen var samhällsnyttig var det nödvändigt att betona att 

man arbetade för att nå ut till denna största kundgrupp och strävade efter att hjälpa dem till 

bättre varukännedom, då de var ansvariga för den absoluta majoriteten av hemmens 

varuinköp. 

I Futurum är frågan kring hur reklamen ska nå till kvinnan ett viktigt ämne, speciellt 

under 1937, då ett stort specialnummer ägnas åt frågan. Likaså är husmoderns relation till 

reklamen i fokus på 4:e Nordiska Reklamkongressen, då Lilliehööks föredrag får stor 

uppmärksamhet, även om det inte hålls på allmänhetens dag. Att talet får stor betydelse kan 

dock ses i Reklam nyheternas intervjuer med kongressbesökare, hennes tal omnämns som en 

av kongressens intressantaste händelser.71 

Att det enligt Lilliehöök är av så stor betydelse att husmödrarna konsumerar rätt beror 

till viss del på ekonomin, då deras konsumtionsval ”påverka såväl produktion som 

försäljningsformer”, men även för folkhälsan då man enligt Lilliehöök lätt kan ”konstatera i 

hur hög grad folkhälsan är beroende av husmödrarnas varukännedom plus naturligtvis deras 

kunskaper i näringshygien.”72 Att husmödrarna är upplysta konsumenter, med god 

                                                 
70 Eleanor Lilliehöök, ”Husmodern och reklamen”, s. 18. 
71 ”Nordisk reklamkvartett sjunger ut sin mening om…”, Reklam nyheterna 1937-06-05; ”Kongressen får 

betyg av kongressgästerna”, Reklam nyheterna 1937-06-18. 
72 Eleanor Lilliehöök, ”Husmodern och reklamen”, s. 19. 
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varukännedom och en vilja att höja sin levnadsstandard, har alltså en stor betydelse för 

samhällets framåtskridande. Den ”goda reklamen” har således en stor uppgift att fylla här: 

De grupper av husmödrar, jag här representerar, se i den goda och upplysande reklamen ett stöd i våra 

strävanden för bättre hemförhållanden. Vi anse, att reklamen i hög grad bidragit till att sprida de nya 

principerna för bostadsinredning, i synnerhet då det gäller vetskap om de tekniska möjligheterna för 

hemarbetets rationalisering. Den har bidragit till den näringsfysiologiska upplysningen genom t. ex. 

mjölkpropaganda och en inspirerande fruktreklam och framför allt har den spritt kännedom om tidsenlig 

och god konfektion genom en oftast mycket god och upplysande annonsering på detta område.73 

Husmödrarna ses som de som har ansvar för många aspekter av Sveriges modernisering. Både 

näringshygien och förbättrandet av hemförhållandena, och därmed folkhälsan, hänger på att 

husmödrarna får information och upplysning om hur man konsumerar rätt. Husmödrarnas 

ansvar syns även på andra områden än de som är direkt kopplade till husmodern och hemmet, 

exempelvis när G. Otto Wallenberg talar om trafikupplysning och säger att han ibland brukar 

”rikta en vädjan till kvinnorna här i landet” att de ska lära sina barn om trafikvett.74 För en 

reklam som framställer sig som samhällsnyttig är det alltså av stor betydelse att nå ut till 

denna konsumentgrupp, vilket är en av de stora frågorna i Futurum under 1937 och 1938. 

I början av 1938 skriver reklamkonsulenten Brita Elmquist i Futurum, och lyfter fram 

hur reklam riktad till kvinnor generellt sett skapas av män, och oftast tar den ”sexuella vägen” 

för att marknadsföra sig till kvinnan, alltså att produkter marknadsförs med att de ska göra 

dess användare mer åtråvärd för män. Hon efterlyser en reklam med förståelse och respekt för 

kvinnor och deras egentliga önskningar. För att reklamarbetare ska uppnå detta hänvisar hon 

dem till Futurums specialnummer om kvinnor från året innan, ”Kvinnan och framtiden”.75  

I ”Kvinnan och framtiden” publicerade Futurum resultaten från en enkät utförd av en 

”kvinnokommitté” ledd av journalisterna Carin Hermelin och Kaj Andersson, kända från det 

frisinnade respektive socialdemokratiska kvinnoförbundets tidningar. I specialnumret 

presenteras 150 svar från olika husmödrar under rubriken ”Här presenterar sig Fru Kund 

själv”, och syftet är just att ge ”industrimän och affärsmän och deras propagandamän” en 

bättre uppfattning om vilka landets kvinnor är och vad de vill ha, så att de slutar rikta sin 

reklam endast till den urbana och trendkänsliga ”flappern”76, för att snarare rikta sig till 

landets alla husmödrar.77 

                                                 
73 Eleanor Lilliehöök, ”Husmodern och reklamen” s. 21. 
74 G. Otto Wallenberg, ”Trafiksäkerheten och reklamen”, i 4:e Nordiska Reklamkongressens Handlingar 

(Stockholm 1937), s. 58. 
75 Brita Elmquist, ”Maskulin penna stryker kvinnligheten”, Futurum, nr 1 1938, s. 18-21. 
76 Ordet flapper användes ofta under 1920-talet för att beteckna unga och normbrytande kvinnor med 

kortklippta frisyrer och moderna kläder, ofta kopplade till jazzkulturen. 
77 ”Nu vill också fru kund vara med”, Futurum, nr, 7 1937, s. 340-352. 



24 

 

Att en enkät gjordes på detta sätt kan sägas vara en handling som utgör en del i 

argumentationen för att reklamen utgör ett kommunikationsmedel mellan konsumenter, i detta 

fall husmödrar, och marknaden, i detta fall reklambranschen själv. Elof Ericsson betonar i sitt 

föredrag under 4:e Nordiska Reklamkongressen att marknadsundersökningen ”såsom en 

vanlig underavdelning till reklamen, gjort stor samhällelig nytta”, då den ger allmänheten 

makten över produktionen. ”Allmänheten är produktionens diktator”, och 

marknadsundersökningen ger dem möjligheten att utnyttja denna makt.78  

Att så som reklambranschen göra anspråk på att vara länken mellan konsument och 

producent är inte någonting de är ensamma om. Under början av 1930-talet fanns det liknande 

typer av argumentation i det socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris, främst 

i samband med kampanjen ”Fabrikernas bästa till hemmens behov”, inspirerad av en 

amerikansk kampanj med liknande stuk. Tidningen gjorde då anspråk på att utgöra just en 

länk mellan husmödrarna och marknaden, med målet att genom utbildning och upplysning ge 

husmödrarna den ekonomiska makten de hade potential till i egenskap av befolkningens 

främsta konsumenter.79 Det var alltså inte självklart att det var reklamen som skulle 

representera husmodern, eller konsumenten, utan snarare så fanns det flera olika aktörer med 

egna agendor. I USA var denna konflikt större. Där anklagade marknadens aktörer 

konsumentorganisationer och kvinnoklubbar för att vara icke-amerikanska och socialistiska. 

Konsumentorganisationerna fick mycket inflytande i depressionens kölvatten, och sista 

halvan av 1930-talet var en kamp då reklambranschen försökte att vinna tillbaka 

legitimiteten.80 Den svenska situationen var annorlunda. Här förekom det samarbete mellan 

exempelvis kvinnoorganisationer, som vanligen företrädde husmodersintressen, och 

reklambranschen.81 Trots detta fanns det dock intressekonflikter mellan de olika aktörerna. 

Ett exempel på en konflikt mellan reklambranschen och husmodersorganisationen går 

att se i Reklam nyheterna under våren 1937. Sveriges Husmödraföreningars Riksförbund, 

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund och Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, tre 

organisationer som betraktades som ”husmodersförbund”, föreslog då att alla förpackade 

varor enligt lag skulle förses med viktspecifikation, innehållsförteckning och 

förpackningsdag. Detta för att ge kunden bättre kännedom om varan och minska utrymmet för 

                                                 
78 Elof Ericsson, ”Reklamens ekonomiska funktioner”, s. 38. 
79 Eva Ekstrand, Kaj Anderssons Morgonbris: Kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid (Umeå, 

2007) s. 137-147. 
80 McGovern, Sold American, s. 253-260. 
81 Lillehööks föredrag på reklamkongressen eller Andersson och Hermelins medverkan i Futurum kan ses 

som exempel på detta. 



25 

 

opålitlig marknadsföring på förpackningen.82 Den svenska reklambranschen var mycket 

kritisk till detta, och i Reklam nyheterna skrivs det om hur husmödrarnas kritik mot 

förpackningar, trots god vilja, var både missriktad och omodern.83 Förpackningar lyftes fram 

som mer hygieniska än lösviktsvaror och bättre för både konsument och producent. Opålitlig 

reklam på förpackningarna sades inte vara ett problem då ”överdrifter kunna förekomma även 

i reklamen, men de höra numera till de sällsynta undantagen och äro alldeles oförenliga med 

den samvetsgrannhet, som utgör grunden för den moderna reklamens utbildning och 

verksamhet”.84 Reklamens samhällsnytta och ansvarskänsla användes alltså som ett argument 

mot en potentiell reglering av reklamen, precis som i fråga om läkemedelsreklamen. Att 

reklambranschen ville definiera reklamen som en samhällsnyttig praktik kan således ses även 

som ett sätt att göra rollen som representanter för konsumenterna tydligare, då den 

ansvarskänsla som byggs in i reklambegreppet i denna process används för att argumentera 

för att reklamens mål alltid är konsumentens bästa. 

En intressant aspekt är hur konsumentens makt lyfts fram när reklamen behöver hävda 

sig som representant för husmödrarna. I diskussionerna om reklamens nytta i relation till 

folkhälsa och upplysning ser övervägandena om konsumentens förmågor radikalt annorlunda 

ut, då diskussionerna snarare rör hur reklamen kan forma, eller fostra, konsumenten till att 

göra bättre val. Denna diskrepans uppmärksammas även av Hermansson, som visar att det 

sker en förändring i huruvida reklamen ska skapa behov hos konsumenten, eller uppfylla de 

befintliga behoven. Brytpunkten mellan dessa två sker enligt Hermansson under just 1930-

talet, då reklamens syfte långsamt övergår från att forma eller skapa kundens behov till att 

använda de befintliga behoven för att locka till köp.85 

Kontinuitet och förändring 

Hittills har denna undersökning främst fokuserat på 1930-talets sista år, vilket beror på att 

mängden källor där reklamens samhällsnytta behandlas är mycket mer förekommande under 

decenniets senare del än det tidigare. Svenska Reklamförbundets årsböcker Svensk Reklam är 

dock utgivna någorlunda kontinuerligt under hela decenniet, och ger därför en bild av vilka 

frågor som sågs som aktuella och diskuterades inom branschen under decenniets gång. I detta 

avsnitt kommer jag, främst utifrån dessa årsböcker, att undersöka hur diskussionerna kring 

                                                 
82 ”Husmödrar misstro paketering”, Reklam nyheterna 1937-04-23. 
83 ”Husmodern och varudistributionen”, Reklam nyheterna 1937-04-23. 
84 ”Husmoderskraven dyrbara, ofta skadliga att genomföra: Riksannonsörerna bemöta kvinno-

organisationerna”, Reklam Nyheterna 1937-07-16. 
85 Hermansson, ”I konsumentens spår”, s. 208-217 
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reklamens samhällsnytta förändrades under decenniets gång. Det skulle vara intressant att här 

återvända till de teman jag behandlat tidigare i undersökningen, och se hur förändringen såg 

ut på dessa mer specifika områden, men i och med det skralare källäget från decenniets början 

så blir det svårt att genomföra. 

Under början av 1930-talet beskrivs reklamen främst som nyttig för samhället, och inte 

minst nationen, i rent ekonomiskt avseende. Kollektiv reklam, alltså när en bransch 

gemensamt gör reklam för den vara de producerar, beskrivs i en artikel från år 1930:s upplaga 

av Svensk Reklam som ett skydd för svensk produktion mot den utländska konkurrensen och 

ett intresse som staten borde ge pengar till.86 Även utlandsreklam lyfts i en annan artikel i 

samma bok fram som någonting gynnsamt, då den främjar svensk produktion och turism.87 I 

den ekonomiska kris som rådde under 1930-talets början så beskrivs reklamen ha sin 

”viktigaste och mest krävande mission”, då den kan hjälpa till att öka konsumtion och 

tillväxt.88 1934 beskrivs krisåren ha ”givit spridning och styrka åt uppfattningen om 

reklamens stora betydelse som en oundgänglig faktor i vårt näringsliv, sådant det i det 

moderna samhället utvecklat sig”.89 

Precis som Ylva Habel skriver i Modern Media, Modern Audiences så blir reklamen 

under decenniets gång allt mer sammanlänkad med social välfärd, främst genom upplysning 

av olika slag.90 1931 skriver Einar Lenning i artikeln ”Reklamen och tidsandan” om hur 

reklamen allt mer lämnar det ”vulgära och smaklösa” för att istället upplysa: 

inom varje art av reklam och för varje reklamändamål börjar den våldsamma uppmärksamhetsväckningen 

att giva vika till förmån för saklig upplysning och övertygelse, och därmed framträder också allt klarare 

dess naturnödvändiga strävan att tjäna ej blott sitt eget företag utan även sin publik.91 

Denna förändring, där reklamen ses allt mer som ett verktyg för att påverka samhället, blir 

tydligare och tydligare under årtiondets gång. I Gotthard Johanssons artikel ”Revolution 

genom reklam” från 1934, skriver han, inspirerad av reklamens ställning i USA, om hur den 

reklamteknik som skapats inom marknaden kan finna nya syften utanför den: 

Hur ekonomiskt betydelsefull reklamen än varit för varudistributionen, ligga dock des mest djupgående 

sociala och psykologiska verkningar på ett annat plan. Det är först genom att växa ut över de rent 

                                                 
86 Torsten Karling, ”Kollektiv reklam”, i Svensk Reklam: Svenska Reklamförbundets Årsbok 1930 

(Stockholm, 1930), s. 87-102. 
87 Bengt Ljungberger, ”Svensk utlandsreklam”, i Svensk Reklam: Svenska Reklamförbundets Årsbok 1930 

(Stockholm, 1930), s. 7-38. 
88 ”Förord”, i Svensk Reklam: Svenska Reklamförbundets Årsbok 1931 (Stockholm, 1931), s. 5. 
89 Yngve Hedvall, ”Fem år” i Svensk Reklam: Svenska Reklamförbundets Årsbok 1933/1934 (Stockholm, 

1934), s. 7. 
90 Habel, Modern Media, Modern Audiences, s. 91. 
91 Einar Lenning, ”Reklamen och tidsandan”, i Svensk Reklam: Svenska Reklamförbundets Årsbok 1931 

(Stockholm, 1931), s. 87. 
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kommersiella syftena, som den moderna reklamen blivit den samhällsfaktor den idag utgör. Redan den 

kommersiella reklamen har ju vidgat sina gränser. Den har, som jag i det föregående sökt visa, i det 

moderna Amerika placerat sig själv i folkuppfostrarens roll.92 

Johansson ser hur reklamen och propagandans masspsykologiska tekniker har stor potential 

för att förändra samhället, och hur de i det moderna samhället har blivit till nödvändigheter 

om man vill sprida idéer.93 I dessa möjligheter att förändra samhället finns det dock en stor 

fara, eftersom att de även används av demokratins fiender, Tyskland och Sovjetunionen.94 

Reklamens samhällsförändrande potential får än mer utrymme under 1936, när Futurum 

börjar ges ut, med sloganen ”Reklamen bygger framtiden”. Redaktören Sven Rygaard skriver 

i början av det första numret att han redan 1926 höll ett föredrag med titeln ”Reklamen och 

samhället”, där han föreslog en tidskrift för reklamkonst och reklamkunskap, och att det nu 

efter 10 år finns så pass många som delar hans uppfattning om reklamens betydelse som 

”medhjälpare i affärslivets och samhällets tjänst” att det finns en grund att bygga utgivningen 

av denna tidskrift på.95 

Budskapen om reklamens samhällsnyttiga potential blir från och med 1936 mycket mer 

explicita och utåtriktade än de tidigare varit. Artiklarna i Futurum och Reklam nyheterna får 

antas ha nått en större läsekrets än vad årsböckerna Svensk reklam gjorde, och den nordiska 

reklamkongressen 1937 var med sina kända gäster, radiosända tal och offentliga dekorationer 

än mer riktat mot allmänheten. 

Precis i slutet av decenniets bryter det andra världskriget ut, och diskussionerna om 

reklamens samhällsnytta blir då mycket annorlunda. I Svensk Reklam från 1940 får frågan 

kring hur reklamarbetare kan ställa sin kompetens till statens förfogande mest vikt.96 

Reklamens roll som samhällsnyttig verksamhet fortsatte alltså i högsta grad under kriget, med 

en än närmare kontakt med staten.97 De sätt på vilka reklamen ansågs kunna tjäna samhället 

blev dock annorlunda i och med krigsutbrottet, då fokus nu snarare hamnade på att dels hålla 

igång marknaden trots krigstid samt bedriva olika former av informations- och 

beredskapsverksamhet.98 

                                                 
92 Gotthard Johansson, ”Revolution genom reklam”, i Svensk Reklam: Svenska Reklamförbundets Årsbok 

1933/1934 (Stockholm, 1934), s. 44. 
93 Ibid., s. 35-48. 
94 Ibid., s. 54. 
95 Sven Rygaard, ”Reklamen bygger framtiden”, Futurum 1936:1. 
96 Gunnar Unger, ”Den statliga informationsverksamheten i Sverige”, i Svensk reklam: Svenska 

Reklamförbundets årsbok 1940 (Stockholm, 1940), s. 9-16. 
97 Häll Pettersson, ”Reklam och nation”, s. 12ff, 22f. 
98 Exempel kan ses i ”Hamstringen som propagandaproblem”, Reklam nyheterna 1939-09-08; ”Hur sker 

vår luftskyddspropaganda", Reklam nyheterna 1939-10-20 eller ”Hur 405.000 affischer spridas över landet”, 

Reklam nyheterna 1939-11-17. 
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Synen på reklamen och dess roll i samhället var under 1930-talet i förändring. Den 

politiska propagandans framgångar gav reklamtekniken ny innebörd som en 

samhällsförändrande kraft, en innebörd som reklambranschens företrädare tar fasta på. 1937 

års reklamkongress kan sägas utgöra kulmen för argumentationen för reklamens 

samhällsnytta, vilket syns både på 4:e Nordiska Reklamkongressen och på de teman som 

behandlas i Svensk Reklam och olika tidskrifter. Det är dock inte så att reklambranschen 

upphör med denna typ av argumentation efter 1937, utan den fortsätter även under decenniets 

sista år, om än mindre tydligt, och in i kriget, då förutsättningarna för reklambranschen att 

visa sin samhällsnytta förändras radikalt.  

 

Reklambranschen som samhällsaktör 

I den här studien har jag undersökt de meningsskapande processer igenom vilka 

reklambranschen skapade mening kring reklam som en samhällsnyttig verksamhet. Genom att 

titta närmare på några olika sammanhang i vilka reklamarbetare argumenterade för reklamens 

samhällsnytta, har jag visat hur försöken att etablera reklamen som en samhällsaktuell fråga 

med potential att förändra och förbättra samhället. Genom att lyfta fram dels den 

kommersiella reklamens samhällsnyttiga aspekter, både konsumentupplysande och 

ekonomiskt, men också hur den samhällsförändrande potentialen i reklamarbetarnas expertis 

kan användas i propaganda, så strävade reklambranschen efter att göra reklamen till en viktig 

del av samhället, istället för en verksamhet med försäljning som enda syfte. Denna process 

kan observeras i tidskrifter och kongressföredrag, och argumenten från reklambranschens sida 

blir ofta som tydligast i de konflikter där reklamens oberoende hotas av statsintervention, så 

som när läkare eller husmödrar argumenterar för olika typer av lagstadgade begränsningar 

eller krav. Att ändra vad reklam är för något, gav både fördelar i dessa konflikter och fler 

arbetstillfällen. Detta kunde uppnås genom att sprida åsikterna om reklamens samhällsnytta, 

vilket var det uttryckliga målet med både reklamkongressen och Futurum.99  

Den här uppsatsen har visat en sida av reklambranschen som tidigare forskning om 

svensk reklam inte har tagit någon större hänsyn till. De sätt på vilka reklamen beskrevs som 

samhällsförändrande under 1930-talet blir i denna undersökning tydliga, också i koppling till 

den politiska propagandan som internationellt sett spelade stor roll under denna tidsperiod. 

                                                 
99 Det sägs uttryckligen i Sven Rygaard, ”Reklamen bygger framtiden”, Futurum 1936:1; Björklund, 

”Välkomsttal”. 
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Likaså blir de sätt på vilka reklambranschen anpassade sina framställningar av reklamens 

syfte och roll i samhället för att bättre passa 1930-talets ideal blir tydliga i min undersökning. 

Det ses främst i och med argumentationen kring reklamens potential i koppling till upplysning 

och ”ideell propaganda” av olika slag, men även i hur den kommersiella reklamen sägs 

modernisera hemmen och fostra konsumenter. 

Dessa kopplingar är även viktig att ta fasta på i relation till tidigare forskning om 1930-

talets välfärdssamhälle, folkhälsa och socialreformism. Denna forskning har ofta fokuserat på 

hur staten vill utforma upplysningssatsningar och propagandakampanjer, samtidigt som den 

inte har tagit hänsyn till hur privata aktörer, däribland Svenska Reklamförbundet, haft del i 

dessa processer. Jag visar i denna undersökning hur reklambranschen aktivt arbetar för en stat 

som bedriver mer av vad som då kallades propaganda, dels som en del i omdefinierandet av 

reklamen till någonting mer samhällsnyttigt, och dels för att helt enkelt skapa nya områden att 

tillämpa sin expertis på. Den tydligaste sätt som reklambranschen driver på denna utveckling 

är genom konferensen Folkhälsa och Reklam, men i tidskriftsartiklar och kongressföredrag 

syns även argumentation för propaganda rörande exempelvis trafiksäkerhet, folkbildning och 

hemkultur. 

Den här studien svarar på frågor kring hur reklambranschen försökte legitimera sin 

verksamhet och expertis i 1930-talets samhällsklimat, och ger en inblick i hur de var en del i 

processer där privata aktörers roll inte brukar synas. Undersökningen visar hur mening kring 

en verksamhet kan skapas av dess utövare, hur detta kan användas för att legitimera 

verksamhetens samhällsnytta och på vilka sätt dessa processer kan bero av de frågor som är 

aktuella i samtiden. Diskussionen om hur reklambranschen deltog i 1930-talets diskussioner 

om propaganda, folkhälsa och upplysning öppnar också för nya sätt att se på andra icke-

statliga aktörers inblandning i historiska processer där statens roll brukar få väldigt mycket 

utrymme. Reklambranschen var, som vi ser i exempelvis pressens och läkemedelsindustrins 

deltagande i konferensen Folkhälsa och Reklam, inte den enda delen av näringslivet som var 

inblandade. Det skulle vara intressant att se vilka roller andra aktörer hade i dessa processer, 

där statens roll tidigare har fått mest uppmärksamhet. 
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