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Inledning 

 Reklamen finns i dag överallt omkring oss, och dess existens ifrågasätts i princip inte. Men så 

har det inte alltid varit. Under slutet av 1960- och början av 1970-talet fanns en livlig sam-

hällsdebatt om reklam och konsumtion. Inte minst reklamen var i fokus. Den sågs som en 

stark samhällsförändrande kraft: enligt vissa en positiv för samhällsutvecklingen och ekono-

min men för andra ett hinder för välfärd och integritet. En given deltagare i debatten var 

reklambranschen. Frågan hur den reagerade på kritiken är intressant – det samma kan sägas 

om dess förhållande till den nya konsumentpolitiska lagstiftning som under samma period 

stegvis utreddes, infördes och tillämpades. Målet med undersökningen är att med ett åskådlig-

görande av reklambranschens opinionsbildning få kunskap om dess agerande i debatten.  

Forskningsläge 

Den svenska reklambranschens opinionsbildning under slutet av 1960- och början 1970-talet 

är inte väl undersökt. Det motiverar en studie, men komplicerar redovisande av ett forsk-

ningsläge, då det inte finns ett givet sådant att relatera till. De tre forskningslägen som tas upp 

ligger nära eller utgör en vetenskaplig kontext som undersökningen kan inlemmas i: mark-

nadsföringshistorisk, konsumenthistorisk och samhällsekonomisk och kontext. De två första 

kommer främst att användas för att kontextualisera undersökningsdelen, medan det tredje är 

utgångspunkten för den övergripande analysen, inte minst i slutdiskussionen. 

Marknadsföringshistorisk kontext 

Få vetenskapliga verk berör i detalj svensk marknadsföringshistoria under undersöknings-

perioden. Däremot finns ett par böcker utgivna av branschföreträdare. Tom Björlunds Reklam 

i svensk marknad från 1967 är en branschhistorik med fyllig beskrivning av utvecklingen av 

den moderna reklamen i Sverige fram tills mitten av 1960-talet, med en skildring av rek-

lamdebatten under 1950-talet och början av 1960-talet. Reklambranschen beskrivs som snabb 

i sin reaktion på kritik, samtidigt som man bemötte kritikerna selektivt. Enligt Björklund hade 

bottnade kritiken vid krigsslutet och början av 1950-talet i en vilja att centralstyra 

produktionen. Mot slutet av bytte den skepnad 1950-talet. Den fria marknaden ifrågasattes 

inte längre, men däremot reklamens inverkan på konsumenterna. Konsumentupplysare ansåg 

att dessa blev utnyttjade och lurade av reklamen, som använde suggestiva medel i stället för 

behövlig produktinformation. Man ifrågasatte om det fanns ett existensberättigande för att 

flera likartade produkter på marknaden. Reklamens försvarare hävdade att det inte gick skilja 

den suggestiva reklamen från den informativa, och påstå att den förra var dålig och den andra 

bra. Likaså tillbakavisade man kritikernas uttalanden att det fanns dåliga eller onödiga 
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lyxvaror på marknaden, och att reklam för dessa borde beskattas. Det nya välståndet i 

samhället hade gjort att det som tidigare var lyx nu var behov hos gemene man, menade man. 

Vad gällde kvalitén menade de reklamansvariga att de arbetade för att få bort eller förbättra 

undermåliga produkter, då de själva bara förlorade på om produkterna de marknadsförde inte 

höll måttet. Reklamen var en nödvändig del av en konkurrensutsatt ekonomi, hävdade de. 

Denna ekonomi också berättigade att en viss typ av produkt tillverkades, såldes och mark-

nadsfördes av flera konkurrerande producenter. Utan reklamen kunde producenterna inte 

konkurrera med varandra på ett rättvist sätt, och konsumenterna inte få information om vad 

som fanns att köpa på marknaden.
1
 

Utöver Björklunds verk finns ytterligare branschhistorik. Gunilla Carlbergs Annonsör-

föreningen 75 år täcker Annonsörföreningens (AF) utveckling fram till slutet av 1990-talet. 

Hon omnämner kort att ett av AF:s viktigaste uppgifter 1968 var att bemöta och tillbakavisa 

den kritik mot reklamen och konsumtionssamhället som kom i kölvatten av 68-rörelsen, vilket 

gjordes via media och i möten med makthavare och opinionsbildare. Hans Wigstrands 50 år 

med svensk reklam – en Resumé skildrar tiden från 50-talet fram till millennieskiftet ur 

reklambyråernas och reklambranschtidningen Resumés perspektiv. Leif Erikssons Lite svensk 

reklamhistoria tar upp reklamen under de senaste hundra åren. I avsaknad av mer extensiv 

akademisk forskning blir den här litteraturen ett relevant komplement för studien, då den 

innehåller värdefull information om reklambranschen. Självfallet måste den ses som tendens-

beroende partsinlagor i skildringen av dess historia.
2
 

De vetenskapliga verk som berör svensk marknadsföringshistoria är som sagt få och re-

lativt översiktliga. Karl-Erik Gustafsson omnämner 1986 i en rapport att reklamen i Sverige 

förhåller sig till två konjunkturer: den ekonomiska och den opinionsmässiga. En första våg av 

reklamkritik kom enligt Gustafsson under slutet av 1950-talet – en andra i slutet av 1960-talet 

och början av 1970-talet. Tomas Gröndal diskuterar 1985 i en rapport samma tidsperioder 

som Gustafsson, men är lite utförligare i sitt resonemang. Enligt Gröndal bidrog reklamkritisk 

litteratur som Packards The Hidden Peruaders och Lindqvists Reklamen är livsfarlig: en 

stridsskrift till skapandet av en reklamkritisk opinion under 1950-talet. Kritiken ledde i sin tur 

enligt Gröndal till att reklam inte infördes i TV och radio. Gröndal menar att den andra rek-

lamnegativa opinionen fångades upp av Reklamutredningen. Avslutningsvis har opinionen 

sedan slutet av 1970-talet enligt Gröndal vänt till reklamens fördel.
3
 

                                                 
1 Tom Björklund, Reklam i svensk marknad, band II (Stockholm 1967), s. 970-1011; Björklund (1967), s. 981-990. 
2 Gunilla Carlberg, Annonsörföreningen 75 år (Stockholm 1999), s. 96-97; Hans Wigstrand, 50 år med svensk reklam – en 

resumé (Stockholm 2000); Leif Eriksson, Lite svensk reklamhistoria (Malmö 2002). 
3 Tomas Gröndal, ‖Reklamkostnadsutvecklingen 1975-1984‖, Rapport 8, Informations- och massmediegruppen (Göteborg 
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Kenth Hermanssons I konsumentens spår. Uppfattningar om konsumtion inom reklam 

och marknadsföring, 1920-1960 beskriver synen på reklam och marknadsföring inom bran-

schen. Hans fokus ligger inte på förhållandet mellan reklam och samhälle, utan mer på vilka 

möjligheter branschens företrädare ansåg reklamen hade att påverka konsumenten. Han har 

dock med ett avsnitt som tar upp de reklamkritiska strömningarna i slutet av 1950-talet, 

liksom de argument som företrädare för reklambranschen bemötte kritiken med. Kritikerna 

menade att reklamen var del i ett överflödssamhälle som karaktäriserades av onödiga varor av 

dålig kvalitet. Motargumentet var att det inte var reklamen utan konsumenten som styrde vad 

som producerades och såldes, och att konsumenten tyckte det var bättre med billiga varor än 

lång hållbarhet.
4
  

Det marknadsföringshistoriska forskningsläget berör även utvecklingen i ett internatio-

nellt perspektiv. Sigvard V. Troye och Philip Kotler anför båda en epokindelning i fyra delar 

av marknadsföringens utveckling: den produktorienterade epoken (Industriella revolutionen -

1930) den försäljningsinriktade (1930-1950), den marknadsföringsorienterade (1950-1970) 

och den samhällsorienterade (1970-). De två sista epokerna är relevanta för undersökningen. 

Under den marknadsorienterade perioden växte en fokusering på konsumenterna fram. Produ-

centerna ville aktivt söka upp konsumenterna, kartlägga deras behov och anpassa produk-

tionen därefter. Marknadsundersökningar, statistiska sammanställningar och kognitiv psyk-

ologi användes. Konsumentens psykologiska behov sågs som lika viktiga som de praktiska 

för att skapa en trogen kundrelation.
5
  

Kring 1970 blev marknadsföringen samhällsorienterad och socialt ansvarstagande. En-

ligt författarna uppkom den samhällsorienterade marknadsföringen av två skäl: det moderna 

konsumtionssamhällets negativa konsekvenser i form av miljöförstöring, och uppkomsten av 

organisationer som bevakade konsumenternas intresse och pressade företagen att vidta åtgär-

der som gynnade konsumenten. Detta tvingade företagen att anpassa sig: marknadsföringen 

blev ekologiskt och socialt medveten, och försökte lyfta fram att den såg till det som gagnade 

samhället i stort.
6 
 

                                                                                                                                                         
1985), s. 37; Tomas Gröndal, ‖A preliminary investigation into the causes and effects of the rise and fall of advertising 

expenditures in Sweden‖, Rapport 11, Informations- och massmediegruppen (Göteborg 1986), s. 15-16; Karl-Erik 

Gustafsson, ‖Medieföretagen och reklamkonjunkturen‖, Rapport 21, Informations- och massmediegruppen (Göteborg 1986), 

s. 28. 
4 Kenth Hermansson, ‖I konsumentens spår, uppfattningar om konsumtion inom reklam och marknadsföring, 1920-1960‖, i 

(red.) Peder Aléx & Johan Söderberg, Förbjudna njutningar, spår från konsumtionskulturens historia i Sverige (Stockholm 

2001), s.  231-237. 
5 Sigurd V. Troye, ‖Marknadsföring som kunskapsområde – från produkt till prosumentorientering‖, i (red) Hans Benndorf & 

Hans Henriksson Framtida perspektiv på marknadsföring (Stockholm 1989), s.  10-14; Philip Kotler, Marketing management 

(Upper Saddle River 2003), s. 19-29, se särskilt, s. 26-27, 29 för resonemang om societal marketing. 
6 Troye (1989), s. 10-14; Kotler (2003), s. 19-29, se särskilt, s. 26-27, 29 för resonemang om societal marketing. 
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Kotler och Troyes epokindelning har kritiserats. Ronald A. Fullerton menar att efterfrå-

gestimulering och marknadsföring länge varit en del av vårt samhälle. David Mercer hävdar 

att efter 1970 ersatte ett strategiskt marknadstänkande det rena marknadstänkandet. Det utgick 

från en verklighet präglad av försämrad konjunktur och begränsade resurser, där det var vik-

tigt att skapa och behålla positionen på marknaden.
7
 

Konsumenthistorisk kontext 

Det har skrivits en del om konsumentfrågornas utveckling,
8
 men jag väljer att bara omnämna 

två forskare, Peder Aléx och Victor Pestoff. Alex menar att debatten om konsumtion i början 

av 1960-talet präglades av två ståndpunkter i synen på konsumenten. Den ena hävdade att 

konsumenten hade makt, och betonade vikten av att ge konsumenten information för att denne 

skulle kunna göra ett bra köp. Den andra menade att konsumenten var svag, och att mark-

naden var den starkare parten. Marknadens mångfald var svår att överblicka för konsumenten, 

som med bristande varukunskaper var i behov av hjälp. Den skulle tillhandahållas av staten i 

form av regler för att främja försäljning av kvalitetsvaror på marknaden.
9
 

Aléx tar också upp att den svenska statliga konsumentpolitiken drabbades av inhemsk 

kritik under 70-talet, där det hävdades att det inte gick att generalisera konsumentens behov, 

att tanken att med konsumentpolitiska medel påverka produktionen var främmande för en 

marknadshushållning, att marknaden på egen hand genomförde produktutveckling till konsu-

mentens nytta och att lagstiftning inte var en garanti för bättre produkter. 
10

  

Victor Pestoff konstaterar att konsumentpolitiken är ett samspel mellan politiker och 

organisationer. De fristående konsumentorganisationerna i länder som USA och England har 

enligt Pestoff svårt att ensamma driva frågor. I Sverige har konsumentpolitiken enligt Pestoff 

alltid utgått från tjänstemän och politiker, och enskilda organisationer har spelat en mindre 

roll. Även Aléx har visat att statliga utredningar på 1950-talet tyckte att den svenska 

samhällsstrukturen inte lämnade utrymme för en särskild konsumentorganisation, och menade 

att konsumentkooperationen redan fyllde en sådan funktion.
11

 

Samhällsekonomisk kontext 

För att bättre förstå detta forskningsläge inleds med en kortare rekapitulation av samhällsut-

                                                 
7 David Mercer, Marketing (Oxford 1996), s. 7-8; Ronald A. Fullerton, ‖How Modern is Modern Marketing? Marketing’s 

Evolution and the Myth of the ’Production Era’‖, i Journal of Marketing (Ann Arbor 1988), s. 117-123, 108-109. 
8 För en bra redovisning av det aktuella forskningsläget se Historisk tidskrifts temanummer om konsumtion: Historisk Tid-

skrift 2/2004 (Stockholm 2004).  
9 Peder Aléx, Konsumera rätt, ett svenskt ideal. Behov hushållning och konsumtion (Lund 2003) s, 141-142. 
10 Alex (2003), s. 151-152. 
11 Victor Pestoff, ‖Konsumentinflytande och konsumentupplysning – den svenska modellen‖ i Rapport till 

konsumentpolitiska kommittén, (Stockholm 1984), s. 63-66; Aléx (2003), s. 139. 
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vecklingen under denna tid ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten till denna 

sammanfattning är Lars Magnussons Sverige ekonomiska historia. Den svenska ekonomin 

upplevde från och med slutet av 1940-talet till och med mitten av 1960-talet en stark tillväxt 

och en kraftig ökning av både den privata och offentliga konsumtionen. Det ökade välståndet 

medförde att varaktiga varor som bilar och bostäder, och förströelse- och lyxvaror ökade sin 

andel av konsumtionen medan basvaror som livsmedel och dryck, och särskilt råvarorna i 

denna grupp, minskade. Ekonomin benämndes såsom blandekonomi, bestående av två delar: 

en privat och konkurrensutsatt marknadsekonomi med fri prisbildning och en starkt 

expanderande offentlig sektor. Staten utövade ett betydande inflytande över den privata mark-

naden. För det första ägde man själv företag som konkurrerade med de privata, för det andra 

försökte man med makroekonomisk planering få större inflytande över den privatägda 

industrin. Slutligen försökte man använda en regleringspolitik för att styra ekonomin mot vik-

tiga politiska mål.
 12

  

Under mitten 1960-talet växte fortfarande den svenska ekonomin, men i slutet av 

decenniet stannade tillväxten av. 1971-1972 drabbades landet av en lågkonjunktur, som följ-

des av oljekrisen 1973. Ökade lönekostnader och höjda avgifter gjorde att exportandelarna 

sjönk samtidigt som staten ökade sin belåning för att täcka upp ökade samhällskostnader. 

1973 blev det dött lopp i valet mellan det socialistiska och borgerliga blocket, och 

socialdemokraterna tvingades till överenskommelser eller lottdragning för att få igenom 

beslut i riksdagen. 1976 förlorade socialdemokraterna regeringsmakten för första gången på 

40 år och landet fick en borgerlig fyrpartiregering. 1976 drabbades landet också av en ny 

ekonomisk kris, och den borgerliga regeringen inledde en första av många devalveringar
 13

 

Fokus i detta forskningsläge ligger på de samhällsekonomiska förändringar som social-

demokratin, i egenskap av statsbärande parti och LO:s politiska partner, initierade i slutet av 

1960-talet. Flera forskare; bland annat Hans de Geer, Walter Korpi, Mauricio Rojas och Klas 

Åmark, har berört detta ämne. Även om deras analyser av förloppet har olika perspektiv är 

man överens om att utvecklingen medförde bestående förändringar i förhållandet mellan 

parterna på arbetsmarknaden. Fack och arbetsgivare hade fram till mitten av 1960-talet haft en 

relativt fridfull relation. Den slogs sönder i och med att LO under slutet av 1960-talet, pressat 

underifrån av medlemmarna som var missnöjda med löneutvecklingen och arbetsmiljö-

problem, tryckte på regeringen att införa en ny arbetsmarknadslagstiftning. SAF upplevde 

därmed att LO bröt med Saltsjöbadsandan, som innebar en tyst överenskommelse att hålla stat 

                                                 
12 Lars Magnusson Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 2002), s. 432-433, 461, 462-471, 473-477, 495-496. 
13 Lars Magnusson Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 2002), s. 432-433, 461, 462-471, 473-477, 495-496. 
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och lagstiftning utanför arbetsmarknaden. Den ideologiska radikaliseringen inom LO och 

socialdemokratin fick en fördröjd motreaktion hos arbetsgivarna. Några var dock tidigt ute 

och ville använda opinionsarbete mot den fackliga offensiven. Curt Nicolin försökte i mitten 

på 1960-talet övertyga SAF-ledningen att påverka allmänna opinionen för att stoppa de 

politiska och fackliga kraven på större arbetstagarinflytande i företagen, men förslaget fick 

ljummen respons. En annan tidig förespråkare för opinionsbildning var Sture Eskilsson, som 

ansvarade för att SAF i början av 1970-talet började arbeta aktivt med informationskampanjer 

för att skapa en samhällsdebatt där näringslivets ideologiska utgångspunkter lyftes fram.
14

  

Med Nicolins tillträde som SAF-chef 1976 inleddes en ideologisering av SAF och ett 

offensivt agerande i massmedia. En konsekvens var nedmonteringen av stödet till den samför-

ståndsmodell som hade präglat arbetsmarknaden sedan Saltsjöbadsandans intåg 1938. Med 

undantag för arbetsdomstolen drog SAF sig ur alla nämnder och styrelser man suttit i till-

sammans med staten och facket, drev krav på individuell lönesättning och sade slutligen upp 

centrala förhandlingar med LO. Man började förorda marknadsekonomiska liberaliseringar 

och tog strid mot det som man ansåg inskränkte näringsfriheten och marknadsekonomin, så-

som löntagarfonderna. Bildandet av förlaget Timbro och produktion av litteratur, seminarier 

och kampanjer för att främja SAF:s ideologiska mål var också del i strategin.
15

 

Sambandet mellan utvecklingen på arbetsmarknaden och näringslivets opinionsbildning, 

med SAF:s förvandling från en korporativistisk förhandlingspart till ideologisk organisation, 

är centralt för undersökningen. Forskningsläget och undersökningen binds samman av att en 

offensiv socialdemokratisk regering i båda fallen under samma tidsperiod införde en för när-

ingslivet kontroversiell lagstiftning med syfte att reglera både arbets- och varu- och tjänste-

marknaden. Genom att med lagstiftning försöka ändra på maktförhållanden inom respektive 

marknad; mellan arbetstagare och arbetsgivare på arbetsmarknaden och mellan producenter 

och konsumenter på varu- och tjänstemarknaden, ville man förändra maktbalansen och stärka 

konsumenternas och arbetstagarnas position. Händelseförloppet kan betraktas som den poli-

                                                 
14 Walter Korpi, Den demokratiska klasskampen (Stockholm 1981), s. 222-224; Berndt Schiller, Det förödande 70-talet. SAF 

och medbestämmande 1965-1982 (Stockholm 1988), s. 24-28, 46-47, 122; Hans de Geer, I vänstervind och högervåg. SAF 

under 1970-talet (Stockholm 1989), s. 18, 19, 119-130, 138-139, 294, 326-336; Hans de Geer, Arbetsgivarna (Stockholm 

1992), s. 133, 139-140; Klas Åmark, Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850-1990 (Stockholm 1993), s. 

122-126, 162-165, 206-207, 255-256, 261; Magnusson (2002), s. 495-496; Peter Ander, ‖Arbetsdomstolen – en korporativ 

rättsinstans‖, i (red.) Håkan Lundgren, Arbetsgivarnas dilemma (Stockholm 2001), s. 141-143; Mauricio Rojas, ‖Svärdet och 

spaden – SAF:s idéer i ett historiskt perspektiv‖, i (red.) Håkan Lundgren, Arbetsgivarnas dilemma (Stockholm 2001), s. 208-

219; Anders Röttorp ‖Från partskartell till näringslivsorganisation?‖, i (red.) Håkan Lundgren, Arbetsgivarnas dilemma 

(Stockholm 2001), s. 163-164, 166; Anders Sandgren, ‖Pragmatism eller ideologi i förhandlingsverksamheten‖, i (red.) 

Håkan Lundgren, Arbetsgivarnas dilemma (Stockholm 2001), s. 115-118, 121-122, 125-127. 
15 Korpi (1981), s. 222-224; Schiller, (1988), s. 24-28, 46-47, 122; de Geer (1989), s. 18, 19, 119-130, 138-139, 294, 326-

336; de Geer (1992), s. 133, 139-140; Åmark, (1993), s. 122-126, 162-168, 206-207, 261; Ander (2001), s. 141-143; Rojas 

(2001), s. 208-219; Röttorp (2001), s. 163-164, 166; Sandgren (2001), s. 115-118, 121-122, 125-127. 
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tiska maktens utmaning av den ekonomiska. Att se branschens opinionsbildning inom ramen 

för en större maktkamp som involverade staten/socialdemokratin, konsumenterna och 

näringslivet gör det lämpligt att använda sig av Walter Korpis maktteori, vars empiriska grund 

i mycket utgår ifrån maktförhållandena mellan stat, näringsliv och arbetsmarknadens parter. 

Nästa avsnitt är därmed vikt åt en presentation av teorin. 

Teoretiska utgångspunkter 

Walter Korpi utgår från att ett samhälle präglas av maktförhållanden mellan olika aktörer, och 

att kontrollen över maktresurserna och fördelningen av det samhälleliga överskottet är 

centrala mekanismer som styr deras agerande. Beprövade maktresurser i ett samhälle är våld, 

egendom och arbetskraft. Dessa kan aktörer mobilisera eller använda som hot och påtryck-

ningsmedel. Om parter som kämpar om makten har ganska jämt fördelade maktresurser ökar 

motivationen hos den något svagare parten att använda sin maktresurs i en konflikt med den 

andra parten. På samma sätt anser Korpi att om en part har ett tydligt överläge minskar risken 

för konflikt, då chanserna att vinna för den som är i underläge är små. Korpi kritiserar de 

maktteorier som baserar sin definition av makt såsom något som används eller prövas i en 

konflikt. Konflikt är inte alltid ett tecken på användande av makt. Makt måste också kunna ses 

som en latent resurs som förekommer i byte mellan och påverkar förhandlingar till den ena 

partens fördel, menar han.
16

 

Korpi anser att det finns tre typer av maktrelationer: konflikt, byte och exploatering. I 

konflikt mobiliserar och använder bägge parter maktresurser för att bestraffa varandra, i ett 

byte frammanar bägge belöningsresurser och i en exploatering använder den ena parten sig av 

både påtrycknings- och belöningsresurser gentemot den andra. Byte ser Korpi som det av-

görande sättet varmed olika parters makt framförallt på arbetsmarknaden interagerar med 

varandra. Byte möjliggör för arbetsgivare och arbetstagare att belöna och vinna fördelar från 

varandra utan att den andra sidan försvagas. Bägge parter tjänar därmed på en bytesrelation, 

men samtidigt kan de ha olika syn på hur villkoren för bytet ska se ut. I en bytesrelation där 

den ena parten har ett övertag i maktresurser kan man anta att bytesvillkoren främst formu-

leras av den starkare parten.
17

  

Korpi utgår ofta ifrån förhållanden på arbetsmarknaden för att konkretisera sin makt-

teori, och menar att arbetsgivarna i västerländska samhällen i förhållande till arbetstagare har 

ett övertag i fördelningen av maktresurser. Lagen ger dem till exempel ensamrätt att leda 

                                                 
16 Åmark (1993), s. 242-243; Walter Korpi, ‖Handling, resurser och makt – om kausala och finala förklaringsmodeller‖ i 

Sociologisk forskning 1 (Stockholm 1985), s. 59-79. 
17 Korpi (1985), s. 59-79. 



 9 

arbetet och fritt avskeda och anställa personal. Korpi gör här också en parallell till förhåll-

andet mellan de olika samhällsskikten, där de högre har mer än de lägre, då man har bättre 

utbildning, större förmögenhet och kontroll över massmedia. Samtidigt finns variationer i 

maktförhållandet från land till land, beroende på hur stort politiskt inflytande medborgarna 

har. Stater med starka fackföreningar och en arbetarklass med politisk makt utmärks av en 

jämnare fördelning av maktresurser än de som saknar detta. De ojämlika förhållandena mellan 

maktresurserna på marknaden balanseras av de – idealt sett – jämnt fördelade politiska resur-

serna enligt demokratiska val och principen en medborgare en röst. Skillnaden i maktför-

hållanden skapar en spänning mellan marknad och politik, menar Korpi. Jag kommer att an-

vända mig av Korpis teori för att analysera branschens opinionsbildning som ett sätt att främja 

sin egen maktposition.
 18

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte är att undersöka hur reklambranschen i sin opinionsbildning förhöll sig till den sam-

hälleliga debatten kring reklam och konsumtion 1965-1977. Undersökningen kommer att 

genomföras genom studium av opinionsbildande källmaterial såsom branschtidningar, böcker 

och skrifter.  

Frågeställningar 

1. Vilka argument tas upp i reklambranschens opinionsbildning? 

2. Framträder någon särskild strategi i fråga om reklambranschens opinionsbildning? 

3. Kan man skönja en förändring över tid, och vad beror den i så fall på? 

4. Vilka effekter, om några, hade opinionsbildningen? 

5. Vilka övergripande syften hade opinionsbildningen? 

Definition av begrepp  

Reklam är en kommunikationsprocess som använder sig av masskommunikation för att på-

verka konsumenterna. Den har i Sverige definierats såsom ‖av en identifierbar sändare betald 

form av presentation via massmedia i syfte att främja försäljningen av varor och tjänster‖
19

. 

Kotler utgår ifrån American Market Associations definition, där man poängterar att reklam är 

‖en presentation och främjande av idéer, varor eller tjänster‖
20

. Den svenska definitionen är 

något snävare, då den inte inkluderar främjande av åsikter och idéer, vilket därmed utesluter 

                                                 
18 Åmark (1993), s. 242-243; Korpi (1985), s. 59-79; Walter Korpi, ‖Om maktförhållanden och motsättningar mellan parterna 

på arbetsmarknaden‖, i (red.) Casten von Otter Arbetslivet i kris och förvandling (Stockholm 1974), s. 18-19, 34-36; Walter 

Korpi, ‖Maktens isberg under ytan‖ i Institutet för social forskning, särtryckserie nr. 184 (Stockholm 1987), s. 99-103, 109-

114. 
19 Göran Albinsson, Sten Tengelin, Karl-Erik Wärneryd, Reklamens ekonomiska roll (Stockholm1969), s. 2. 
20 Kotler (1991), s. 567. 
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politiska budskap och opinionsbildning. Reklamen ingår vidare enligt Kotler som en av fyra 

beståndsdelar i en s.k. marknadskommunikationsmix, där de andra är Sales Promotion, Public 

Relations och personlig försäljning.
 
Den är alltså ett konkurrensmedel av många inom mark-

nadsföring, som i detta sammanhang i sin tur syftar på alla konkurrensmedel som står till buds 

för att skapa efterfrågan på varor och tjänster. Bland andra konkurrens medel kan nämnas 

varans och tjänstens pris, kvalitet respektive produktutformning och försäljningsarbete av 

olika slag.. Enligt Kotler är marknadsföring ‖en social och manöverbar process genom vilka 

individer och grupper skaffar sig vad de behöver och önskar genom skapande, gåvor och ett 

byte av produkter av värde med andra‖.
 21

 Jag kommer att i uppsatsen fokusera på begreppet 

reklam, och då utifrån den svenska definitionen. Termen marknadsföring kommer dock att 

nämnas, då den bland annat förekommer i källmaterialet.
22

 

 Jag har i uppsatsen valt att i första hand använda begreppet konsumtion i stället för 

konsumentpolitik och konsumentupplysning. Detta beror på att de två senare begreppen är 

starkt förknippade med en syn på konsumtion som utgår ifrån konsumentens perspektiv
23

. 

Eftersom min undersökning rör näringslivets och mer specifikt reklambranschens syn har jag 

valt det mer neutrala begreppet konsumtion, för att betona branschens utgångspunkt där rela-

tionen mellan konsument och producent på varu- och tjänstemarknaden är i fokus. Därför har 

jag valt en enkel definition där konsumtion förklaras som ‖förbrukning av/…/varor och 

tjänster‖.
24

 Reklam och marknadsföring skapas på uppdrag av producenterna. Producenterna 

inkluderar de som tillverkar, säljer och marknadsför varor och tjänster. Produktion, försälj-

ning, marknadsföring och inköp sker på en arenan kallad varu- och tjänstemarknaden. 

Produkterna är riktade till Konsumenterna, vars behov och önskemål marknaden ska till-

godose. I debatten representeras de av den reklamkritiska allmänna opinionen, vars före-

trädare menade sig representera just konsumenterna. De kommer ibland att refereras till 

enbart som kritikerna.
25

 

Reklambranschen blir den sammanhållande termen för den grupp i näringslivet som i 

någon form sysslade med reklam, antingen som annonsörer och kreatörer eller som ansvariga 

för marknadsföringsfrågor inom sina företag eller näringslivsorganisationer. I denna grupp 

                                                 
21 Philip Kotler, Marketing management, Analysis, Planning, Implementation and Control, (Englewood Cliffs 1991), s. 4. 
22Tom Björklund, Handbok i försäljning och reklam (Stockholm 1966), s. 103-104, 152; Albinsson, Tengelin, Wärneryd 

(1969), s. 2; Kotler (1991), s. 4, 567, (mina översättningar); Göran Erasmie, Marknadsföring i förändring. Från 60-tal till 90-

tal (Göteborg 2003), s. 12; Norstedts svenska ordbok, 80.000 ord och fraser, (1990), s. 601, se ‖marknads/föra‖. 
23 Aléx (2003), s. 113-128, 135-154. 
24 Norstedts svenska ordbok, 80.000 ord och fraser, (1990), s. 504,  se ‖konsumtion‖. 
25 Kotler (1991), s. 4-10; Ragnar Hedlund, Så drabbar oss reklamen! (Stockholm 1969), s. 8, baksidan; Kjell Jäfvert, Reklam 

och näringsliv svarar sina kritiker (Stockholm 1969), s. 81; Brita Åkerman, Makt åt konsumenterna (Stockholm 1968), s. 

135, 140-142; Norstedts svenska ordbok, 80.000 ord och fraser, (1990), s. 504 se ‖konsumtion‖. 
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inkluderas också akademiker vars uppgift varit att utbilda marknadsförare. Ibland kommer 

jag, av stilistiska skäl, att enbart referera till den som branschen. Staten är en tredje part och 

innefattar regering och departement, riksdag myndigheter som Konsumentverket (KV), 

Marknadsdomstolen (MD) och Konsumentombudsmannen (KO) och utredningsväsendet. 

Dess huvudsakliga arena i denna undersökning är lagstiftning. Med sin politiska makt har 

staten exklusiv rätt att via regeringen och utredningar förslå lagar, via riksdagen anta dem och 

genom myndigheter tillämpa dem.
26

  

Utredningsväsendet intar en särställning. Utredningarna är tillsatta av och sorterar 

formellt under regeringen, som i sin tur kan utöva en viss styrning över dem genom att be-

stämma dess direktiv och sammansättning. Samtidigt är det inte ovanligt att samansättningen 

av dess ledamöter skall anses återspegla den parlamentariska maktfördelningen och/eller de 

samhällsintressen som berörs av dess direktiv. Dessa samhällsintressen representeras oftast av 

de intresseorganisationer som anses höra till det berörda området. Utredningar har också 

sedan efterkrigstiden i en del fall bedrivits väldigt öppet gentemot offentligheten. Syftet har 

då varit att skapa debatt under utredningens gång. Utredningarna som tas upp i denna 

undersökning hade representanter från regering och intresseorganisationer, och bedrevs 

relativt öppna gentemot offentligheten. De är därmed också en möjlighet för andra parter än 

staten att påverka lagstiftning och regler och att föra en debatt om dessa områden. I min 

undersökning är dessa funktioner centrala.
27

 

Slutligen kommer jag att använda termen opinionsbildning, som jag definierar som ‖för-

sök till påverkan av (de politiska) åsikterna hos en större grupp‖
 28

. Opinionsbildningen sker 

på vad jag väljer att kalla Åsiktsmarknaden. Med detta menas en marknad som regleras av till-

gång och efterfrågan på åsikter och opinion, vanligtvis förknippad med men dock inte alltid 

liktydig med offentligheten. 

Metod 

Undersökningen består av två delar. Det motiveras med att källmaterialet visat att reklam-

branschens opinionsbildning i debatten om reklam och konsumtion kan delas upp i två dis-

tinkta men delvis överlappande faser, som skiljs åt av ett skiftande fokus i fråga om debattens 

motpart. I den första fasen låg fokus på den reklamkritiska allmänna opinionen. Den fasen är 

tydligast under åren 1965-1971, då den konsumentpolitiska lagstiftningen ännu inte hade 

                                                 
26 Daniel Tarchys, ‖Regeringens styrformer‖ i Att styra riket regeringskansliet 1940-1990, (Stockholm1990), s. 243-245; 

Svenska regeringens hemsida, ‖Lagstiftningsprocessen, från initiativ till slut‖, http://www.regeringen.se/sb/d/1522, 2004-11-

12, kl. 12.20. 
27 Kent Zetterberg, ―det statliga kommittéväsendet‖, i Att styra riket regeringskansliet 1940-1990, (Stockholm1990), s. 296-

302, se särskilt, s. 306-308. 
28 Norstedts svenska ordbok, 80.000 ord och fraser, (1990), s. 699, se ‖opinionsbildning‖. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1522
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införts eller var helt ny. I den andra fasen låg fokus på staten, i form av regering, riksdag, 

myndighet och utredningsväsendet. Den är tydligast under 1969-1977, då lagstiftningen var 

införd eller på väg att införas, för att sedan successivt byggas ut. Det bör klargöras att bägge 

faser framträder i någon form under hela undersökningsperioden, men att indelningen i två 

delar motiveras med att respektive fas dominerade under uppgivna tidsperioder. 

För att tydliggöra både argumentation och strategiska val i opinionsbildningen använder 

jag begreppen argument respektive strategi. Det första fokuserar på vilken uppfattning rek-

lambranschen hade om sin och andras syn på reklam och konsumtion. Det andra berör hur 

branschen valde att agera i själva debatten. 

I första fasen analyseras argument och strategi var för sig. Argumenten undersöks först, 

därefter strategin. Detta för att klarlägga de argument branschen menade definierade debatten, 

och sedan diskutera de handlingsstrategier man valde utifrån sina ställningstaganden. I den 

andra fasen kommer argument och strategi inte behandlas åtskilt, utan analyseras om vart 

annat. Det förändrade arbetssättet motiveras med att debatten och händelseförloppen då upp-

visar en komplicerad dynamik som lättast åskådliggörs i en sammanhållen analys. 

Den andra fasen behandlar hur opinionsbildningen skildrade och bemötte förändring-

arna de nya lagarna innebar. För att synliggöra detta struktureras den andra delen i en inled-

ande beskrivning av det nya läget för opinionsbildning och vad detta innebar för branschens 

argument och strategi. Sedan sker en analys utifrån tre kausala sambandskedjor som grovt sett 

åskådliggör hur opinionsbildningen skildrade utvecklingen från utredningarnas förslag till 

antagande av lagar och fungerande myndigheter.  

En översiktlig studie av källmaterialet visar att den samhälleliga debatten om reklam 

och konsumtion kan kategoriseras i tre delar, som berör var sitt område: 

 Reklamens och konsumtionens funktion. Den handlar om hur reklam, och konsumtion sägs 

fungera, vilka egenskaper som karaktäriserar företeelserna och vilken direkt inverkan de har 

på konsumenter och producenter.  

 Regleringen av reklamen och konsumtion. Den rör frågan om hur dessa företeelser skulle 

regleras och även hur denna reglering skulle genomföras, liksom dess förmodade effekter. 

Regleringens inverkan både på konsumenter och producenter som enskilda och som kollek-

tiva enheter täcks in.  

 Reklamens och konsumtionens relation till samhället. Den behandlar vilket samhälle som 

skapades beroende på hur reklamen och konsumtionen såg ut och tilläts agera. Den berör 

konsumenter, producenter och staten som helhet, det vill säga de tre enheter som ur ett konsu-

mentpolitiskt perspektiv kan sägas utgöra hela samhället.  
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Debatterna går delvis in i och är beroende av varandra, vilket skapar en intressant dynamik. 

Jag kommer att använda mig av denna kategorisering i analysen av källmaterialet för att åskå-

dliggöra reklambranschen i sin opinionsbildning underbyggde argument och strategier.  

Källmaterial och avgränsningar 

Tidsperioden 1965-1977 är vald då det i början av perioden den fanns en tilltagande 

reklamkritisk opinion och ett begynnande intresse från statsmakten att lagstifta på området. 

Dessa båda fenomen blir desto starkare kring slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. 

Slutpunkten i undersökningen är vald då det vid detta tillfälle genomförts flera genom-

gripande förändringar i fråga om lagstiftning och inrättande av nya konsumentpolitiska 

instanser som Konsumentombudsmannen och Konsumentverket. Dessa hade då också haft 

några år på sig att verka och etablera en position. I slutet av 1970-talet började den 

reklamkritiska vågen i samhället att ebba ut. Reklamen blev alltmer accepterad, och den 

konsumentpolitiska reformivern stannande av. Införandet av Marknadsföringslagen 1976 kan 

ses som något av en slutpunkt för denna våg av aktiv statlig konsumentpolitik. Genom att ha 

med 1977 inkluderas också ett år med borgerlig regering, vilket kan vara intressant för analy-

sen av branschens opinionsbildning gentemot staten. 
29

 

Källmaterialet består till stor del av artiklar ur reklambranschens tidskrifter Resumé och 

Info, liksom ett par böcker skrivna av författare med delaktighet i eller närhet till reklam- och 

marknadsföring. Jag har i tidskrifterna gått igenom cirka 1 000 för undersökningen relevanta 

artiklar. Det betyder att de artiklar som det hänvisas till i undersökningen är ett urval av en 

större mängd. De utvalda är tagna både för att tydligt stödja analysen, men också för at visa 

den bredd och variation som fanns i materialet, stilistiskt och temamässigt. Böckerna som ska 

studeras är Ekorrhjulet – sann och falsk information i konsumentsamhället, Otillbörligt i 

reklam och marknadsföring och Den värnlöse konsumenten, alla av Fride Antoni, Reklam och 

näringsliv svarar sina kritiker av Kjell Jäfvert, Reklamens ekonomiska roll och Reklam och 

konsumentupplysning av Göran Albinsson, Sten Tengelin och Karl-Erik Wärneryd, Handbok i 

reklam och försäljning av Tom Björklund och Visionen om en ny konsumentpolitik av Göran 

C-O Claesson. Resumé presenterar: Reklamen inför 70talet, en skrift utgiven av Resumé 1970 

ingår också. Jäfvert, Antoni, Claesson och Tengelin hade alla nära band till branschen, 

antingen som fackmän eller organisationsanknutna, medan Albinsson var verksam inom 

näringslivsorganisationen Studieförbundet näringsliv och samhälle och Wärneryd var pro-

fessor i ekonomisk psykologi. Jäfverts bok är särskilt intressant. Den gavs ut 1969 medan 

                                                 
29 Gröndal (1985), s. 37; Gröndal (1986), s. 15-15; Gustafsson (1986), s. 28. 



 14 

debatten om reklam och konsumtion med den reklamkritiska allmänna opinionen kanske var 

som intensivast. I sin bok redogör Jäfvert för hur han uppfattade debatten i sin bok. Den första 

halvan innehåller intervjuer och utsagor av flera kända reklamkritiker, medan den andra är 

vigd åt företrädare för reklam och näringsliv. Den ger en bra bild av hur branschen och 

näringslivet uppfattade debatten med den reklamkritiska allmänna opinionen.
30

 

Resumé gavs först ut 1950 av Auktoriserade Annonsbyråers förening. 1968 bytte 

utgivaren till Svenska reklambyråförbundet (SRF), som bildades 1968 i ett samgående mellan 

AF/Annonsbyråernas Förening och SKARF/Sveriges Kompetensauktoriserade Reklambyråers 

Förening. 1977 bytte SRF namn till Sveriges Reklambyråförbund. Info gavs ut av Svenska 

Annonsörers förening, oftast benämnd Annonsörsföreningen (AF), vilka representerade 

annonsörerna.
31

 Tidskrifterna Resumé och Info hade i stort samma grundsyn på reklam och 

konsumtion, och var i början av 1970-talet nära att samgå. Tidskrifternas huvudmän i SRF 

och AF bildade självsaneringsorganet Reklamens etiska nämnd, och samarbetade i Reklam-

utredningen, där SRF:s ordförande och Annonsörföreningens VD var ledamöter.
32

 

Resumé var en allsidig nyhets- och branschtidning som kom ut med 12 nummer per år, 

förutom under 1977 då man kom ut med 14 nummer. Ledare och nyhetsartiklar om reklam, 

marknadsföring, och konsumtion blandades med debattartiklar, analyser och recensioner.
33

  

Info var likartad i innehåll och ton, men skrev utöver byråernas också från 

annonsörernas och säljarnas perspektiv. Den utkom med tio nummer per år fram till 1975, då 

den bytte till fyra nummer och enbart inriktade sig på reklambranschen. Ansvarig utgivare för 

Info var under undersökningsperioden Lars Wiege, tillika VD för AF, och även ledarskri-

bent.
34

 Reklambranschen representeras i undersökningen av AF och SRF och deras tidningar, 

liksom av författare med koppling till branschen.  

                                                 
30 Göran Albinsson, Sten Tengelin och Karl-Erik Wärneryd Reklam och konsumentupplysning (Stockholm 1965); Tom 

Björklund (1966); Fride Antoni, Ekorrhjulet – sann och falsk information i konsumentsamhället (Stockholm 1969); Kjell, 

Jäfvert, Reklam och näringsliv svarar sina kritiker, (Stockholm 1969) Bland kritikerna i Jäfverts bok fanns framträdande 

journalister, akademiker, kulturpersonligheter, konsumentupplysare och politiker. Bland företrädarna för reklambranschen 

fanns främst chefer inom reklambranschen och näringslivet samt höga representanter för deras organisationer; Albinsson, 

Tengelin, Wärneryd (1969); Resumé presenterar: Reklamen inför 70talet, (Stockholm 1970); Fride Antoni, Otillbörligt i 

reklam och marknadsföring (Stockholm 1971); Fride Antoni, Den värnlöse konsumenten (1972); Göran C-O Claesson, 

Visionen om en ny konsumentpolitik (Stockholm 1972); Claesson (1972), s. 103 och baksidan av omslaget; Jäfvert(1969), 

baksidan av omslaget; Antoni (1969), se baksidan av omslaget. 
31 A, ‖Reklambyråbranschen enas‖, Resumé 3/1968, s. 2; Klinte, Bertil, ‖Sveriges reklambyråförbund‖, Resumé 14/1977, s. 

2; Wigstrand (2000), s. 84-86; Eriksson (2002), s. 18, 24, 30; Bengt Hanser, Sveriges Reklamförbund och dess anfäder - en 

kort historiebeskrivning Svenska Reklamförbundets hemsida, se ‖Om förbundet‖, därefter ‖Historik‖: http://www.reklam.se/ 

default.asp, 2004-10-15, kl. 15.14. 
32 A, ‖Gemensam reklametisk nämnd för annonsörer och byråer SRF-förslag‖, Resumé 3/1969, s. 1; A, ‖Reklamens etiska 

nämnd‖, Resumé 5/1969, s. 2; A, ‖TV-reklam möjliggör snabbare information‖, Resumé 1/1974, s. 3-4; A, ‖Chefred.‖, 

Resumé 3/1974, s. 3; A, ‖Fusion sprack, Resumé fortsätter. Lars G. kvar som ordförande‖, Resumé 7-8/1974 , s. 1; A, ‖SRF 

satsar på Resumé‖, Resumé 7-8/1974, s. 2; Hanser, Svenska Reklamförbundets hemsida, se ‖Om förbundet‖, därefter 

‖Historik‖: http://www.reklam.se/default.asp (2004). 
33 Jäfvert (1969), s. 228; Carlberg (1999); Wigstrand (2000), s. 84-86; Resumé 1965-1977. 
34 Info 1966-1974; A, ‖Tack och farväl till säljarna i läsekretsen‖, Info 10/1974, s. 3; Carlberg (1999), s. 75-79, 106,109. 

http://www.reklam.se/%20default.asp
http://www.reklam.se/%20default.asp
http://www.reklam.se/default.asp
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Frågan om tidskrifterna och böckerna är representativa för hela reklambranschen är be-

rättigad. Vissa uppgifter talar för att en del av branschen hade mer inflytande över innehållet i 

Resumé än andra. Wigstrand beskriver tidningen vid tiden för undersökningen som en röst för 

de stora auktoriserade byråerna, vilka dominerade Sveriges Reklamförbund (SRF). Att aldrig 

kritisera dem var en oskriven lag, menade han. Resumé hade dessutom en ledare där SRF:s 

ledning kom till tals, och SRF:s VD var också Resumés utgivare. Vid tiden för under-

sökningens början kom en ny generation reklambyråer att dyka upp. De var mindre och 

inspirerade av den ‖kreativa våg‖ som betonade ett fördjupat arbete med bild och text. De 

organiserade sig i en organisation, Förbundet för Art, Bild, Copy & Design. I bransch-

historiker beskrivs en antagonism mellan de gamla och nya byråerna, vilket även åter-

speglades i källmaterialet, där SRF:s VD uttalade sig negativt om den nya kreativa reklamen. 

Dock är motsättningarna irrelevanta för undersökningen, då de främst rörde interna byråfrågor 

och inte den samhälleliga debatten kring reklam och konsumtion.
35

  

Därmed menar jag att Resumé och Info i dessa frågor får betraktas som representerande 

branschen. Några andra etablerade branschtidningar under denna period som specifikt 

representerade branschen i debatten fanns inte. Vad anbelangar motparterna i debatten, staten 

och den reklamkritiska allmänna opinionen, är det i en del fall lite flytande vilken kategori en 

viss person ska räknas till, staten eller kritikerna. Lillemor Erlander och Sven Lindqvist var 

både verksamma som egna debattörer, där de representerade sig själva eller utomstatliga 

organisationer. Samtidigt satt Erlander med i Konsumentutredningen och representerade LO, 

medan Lindqvist var med i Reklamutredningen. Utifrån min tolkning betraktade branschen 

dem som representanter för den reklamkritiska allmänna opinionen i fas 1, och som en del av 

staten i fas 2 enbart då de uttalade sig å utredningens vägnar. 

Bakgrund 

Fram till och med 1960-talet saknades lagstiftning som särskilt reglerade reklam och mark-

nadsföring. De regler som fanns utfärdades av reklambranschens egna självsanerande organ.  

Reklambranschens viktigaste självsanerande organ var Näringslivets opinionsnämnd (NOp). 

Den baserade sina utslag på Grundregler för reklam, vilket var den Internationella handels-

kammarens regler för god affärssed inom reklam och marknadsföring. I lagen fanns fram tills 

1971 endast en reglering av marknadsföringen: 1932 års lag mot illojal konkurrens. Den be-

stod av två paragrafer: en som riktade sig mot osanning och överdrifter i marknadsföring, och 

                                                 
35 Jäfvert (1969), s. 228; A, ‖Vad väntar du dig av 1976? Kraven på reklambudskapen skärps‖, Resumé 1/1976, s. 16; 

Wigstrand (2000), s. 49, 53-57, 82, 84-86; Resumé 1965-1977; Carlberg (1999), s. 75-79, 106, 109; Bengt Hanser, Sveriges 

Reklamförbund och dess anfäder - en kort historiebeskrivning Svenska Reklamförbundets hemsida, se ‖Om förbundet‖, 

därefter ‖Historik‖: http://www.reklam.se/default.asp . 

http://www.reklam.se/default.asp
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en som reglerade kombinationserbjudanden. Någon konsumentlagstiftning fanns inte. Under 

1968 och 1969 planerade och genomförde branschen ett ambitiöst reformprogram för själv-

sanering som involverade både reklambyråerna och annonsörerna. I och med detta skapades 

nya instanser för att förbättra självsaneringens effektivitet. 
36

 

Samtidigt hade sedan slutet av 1950-talet en reklamkritisk allmän opinion vuxit sig allt stark-

are. Reklamen skapade konstlade behov, menade kritikerna. Den utnyttjade sitt övertag för att 

pracka på konsumenterna dåliga och onödiga produkter och bidrog till att skapa ett tomt mate-

rialistiskt överflödssamhälle. Böcker av John Kenneth Galbraith, Herbert Marcuse, Sven 

Lindqvist och Åke Ortmark tog upp dessa teman och bidrog till att skapa en reklamkritisk 

opinion.
37

  

Debatten om reklamens och konsumtionen bedrevs särskilt intensivt i slutet av 1960-

talet och början av 1970-talet. I böcker, rapporter, utredningar, press, paneldebatter, radio och 

TV tvistade man om reklam och marknadsföring: fungerade den som upplysande hjälp eller 

vilseledande överdrift, var den en fara för eller nytta till samhället, och hur kunde situationen 

förbättras?
38

 

Kritikerna verkade finna gehör hos regering och riksdag. Under 1960-talet kom ett antal 

statliga utredningar med förslag att via lagstiftning och regler skapa en aktiv statlig konsu-

mentpolitik som stärkte konsumenternas position. Utredningarna och lagstiftningen kan delas 

in i två delar: en som specifikt skulle reglera reklam och marknadsföring och en annan som i 

bredare drag skulle ta sig an konsumentpolitiska frågor. 1969 föreslog regeringen en ny 

lagstiftning för att reglera marknadsföringen. Lagförslaget utgick ifrån det betänkande som 

utredningen om illojal konkurrens lämnat 1966. Det var dock till stora delar mer radikalt än 

utredningens betänkande. Bland annat yrkade regeringen på införande av en Marknads-

domstol och en Konsumentombudsman som skulle se till att lagen efterlevdes, inte minst för 

                                                 
36 Antoni (1971), s. 12; Antoni (1972), s. 41-42; Rita Mårtenson, Marknadskommunikation (Lund 1984), s. 470; Per 

Samuelsson & Göran Skogh, Konsumentpolitik (Stockholm 1985), s. 4-5; Carlberg (1999), s. 97; Eriksson (2002), s. 18. 
37 Sven Lindqvist, Reklamen är livsfarlig: en stridsskrift (Stockholm 1957); John Kenneth Galbraith, The Affluent Society 

(London 1958); Vance Packard, The Hidden Persuaders (New York 1957); Åke Ortmark, Sveket mot konsumenterna (Stock-

holm 1963), s. 22, 145, 13; Herbert Marcuse, Den endimensionella människan (Stockholm 1969), s. 22-25, originalet publi-

cerat 1964; Gröndal (1985), s. 37; Gröndal (1986), s. 15-16; Lizabeth Cohen, Consumers’ Republic (New York 2003), s. 10. 
38 Reklam under debatt, en artikelserie i Dagens Nyheter (Stockholm 1962); Ortmark (1963), s. 50-78; John Kenneth Gal-

braith, Den nya industristaten (Stockholm 1967), s. 164-171; Göran Therborn, ‖Den planmässiga profiten‖, i (red.) Göran 

Therborn, En ny vänster (Stockholm 1966), s. 111-119; Åkerman, (Stockholm 1968), s. 83-93; Albinsson, Tengelin, Wärne-

ryd, (1969); Antoni (1969), s. 22, 40-42, 91-134; Eva Börestam, Kerstin Myrehed, Ingvar Myrehed, Lönar sig köpet? 

(Stockholm 1969), s. 15-16, 329; Hedlund (1969); Jäfvert (Stockholm 1969), s. 13; Elise Ringborg, Varor på Väg 

(Stockholm 1969), s. 20-22, 83-84, 141-145; Antoni (1971), s. 7; Antoni (1972), s. 35-46; Göran C-O Claesson, Visionen om 

en konsumentpolitik, (Stockholm 1972); Henrik Örnebring, TV-parlamentet, debattprogram i svensk TV 1956-1996 

(Göteborg 2001), s. 185; Gunnar Andrén, Lars O Ericsson, Ian Hamilton, Göran Hemberg, Torbjörn Tännsjö, Argumentation 

och värderingar i reklamen (Lund 1970); Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation SOU 1971: 37; SOU 1972:6 

Beskattning av reklam; SOU 1972:7 Beskrivning och analys; SOU 1973:10 TV-reklamfrågan: tv-reklam, ljudradioreklam, 

statistik, utbildning, forskning; SOU 1973:11 Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer; SOU 1974:23 Information i 

reklamen; artiklar i Resumé och Info 1965-1977, se undersökningsdelen för specifika artiklar.  
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konsumenternas räkning. Båda dessa instanser ingick också 1971 i den nya Lagen om otill-

börlig marknadsföring.
39

  

Lagen om otillbörlig marknadsföring och det nya KO-ämbetet bidrog också till att reklamen 

för tobak och alkohol begränsades kraftigt. KO och regeringen visade också ambitioner att 

införa förbud mot könsdiskriminerande reklam.
40

 

Med den nya lagen blev branschen visserligen representerad i Marknadsrådet sedermera 

Marknadsdomstolen, men i stort flyttades frågan om reglering över från de självsanerande 

branschorganen till av regeringen utsedda myndigheter. Som ett resultat av detta bildades 

Näringslivets delegation för marknadsfrågor (NMD), ett branschorgan som fick till uppgift att 

representera och bevaka näringslivet inom konsumentpolitiska frågor.
41

  

Reklamutredningen tillsattes 1966 av dåvarande kommunikationsministern Olof Palme 

för att utreda reklamens plats i samhället, och i synnerhet frågan om reklam i TV. Dess leda-

möter bestod av representanter för staten, allmänheten och näringslivet. Den lämnade fem 

betänkanden 1972-1974, och föreslog bland annat reklamskatt, förbud mot reklam i radio och 

TV och vidgad informationsplikt för produkter. Alla förslagen bifölls.
42

 

Konsumentutredningen tillsattes 1967 för att utreda hur konsumenternas situation kunde 

stärkas. Den utgjordes av representanter för staten, samhällsorganisationer som LO och KF 

liksom lantbrukarna och näringslivet. Man lämnade två betänkanden 1971-1972, och föreslog 

bland annat att ett konsumentverk skulle bildas med syfte att främja konsumenternas 

rättigheter på marknaden. Man ville att verket skulle undersöka konsumenternas behov, och 

vidarebefordra dem till producenterna. Man uttryckte också en vilja att ta reda på vilka behov 

som egentligen var viktiga att tillgodose för konsumenterna, och att man utifrån den kun-

skapen skulle påverka producenterna att bättre tillgodose dessa.
43

 

1973 inrättades ett Konsumentverk, och 1976 slogs det samman med Konsumentom-

                                                 
39 Antoni (1969), s. 20-22; Antoni (1971), s. 7-12, 17-20; Antoni (Stockholm 1972), s. 41-42; Samuelsson & Skogh (1985), s. 

4-5; Aléx (2003), s. 141-151; Göran Inger, Svensk rättshistoria (Stockholm 1986), s. 262, 292-293; Lagutskottets betänkande 

1998/99: LU6 ‖allmän bakgrund‖, http://www.riksdagen.se/debatt/9899/utskott/LU/LU6/LU6.ASP#SIDTOPP 2004-11-12, 

kl. 20.12. 
40 A, ‖Trycksaker och reklam‖ Info 1/1976, s. 3; Heurgren, Sven, ‖Några reflexioner om reklamen i framtiden‖, Info 1/1977, 

s. 30; Cecilia Beck-Friis, Könsdiskriminerande reklam (Stockholm 1992), s. 16; Ericsson (2002), s. 34. 
41 ‖Consumer Protection Policy in Sweden” i Federation of Swedish Industries 54 (Stockholm 1975), s. 18; Mårtenson (Lund 

1984), s. 470-471; Samuelsson & Skogh (Stockholm 1985), s. 4-5. 
42 Jäfvert (1969), s. 335-340; SOU 1972:6 Beskattning av reklam, s. 3-4, 45, 81; SOU 1972:7 Beskrivning och analys; SOU 

1973:10 TV-reklamfrågan: tv-reklam, ljudradioreklam, statistik, utbildning, forskning, s. 158, 161; SOU 1973:11 Reklamens 

kostnader och bestämningsfaktorer; A, ‖SRF vill avskaffa reklamskatten‖, Resumé 3/1973, s. 2; SOU 1974:23 Information i 

reklamen, s. 9-11; A, ‖Vi måste jobba för att få reklam-tv‖, Resumé 7-8/1976, s. 8; Ericsson (2002), s. 30; Edling, Axel, 

‖Informationsplikten enligt marknadsföringslagen‖, Info 1/1977, s. 33; Carlberg (1999), s. 106-109. 
43 Jäfvert (1969), s. 341-345; Synpunkter på den framtida konsumentpolitiken. Lägesrapport från konsumentutredningen. 

December 1969 H 1969:5, s. 2:10, 3:15-19; SOU 1971:37 Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation, s. 9-10, 52, 54-55; 

Aléx (2003), s. 140-150; 1975: 1418 Marknadsföringslagen; Lagutskottets betänkande 1998/99: LU6 ‖allmän bakgrund‖, 

http://www.riksdagen.se/debatt/9899/utskott/LU/LU6/LU6.ASP#SIDTOPP . 

http://www.riksdagen.se/debatt/9899/utskott/LU/LU6/LU6.ASP#SIDTOPP
http://www.riksdagen.se/debatt/9899/utskott/LU/LU6/LU6.ASP#SIDTOPP
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budsmannaämbetet till en myndighet, med KO som chef. Förändringen följde i spåren av att 

Lagen om otillbörlig marknadsföring, delvis utifrån Reklamutredningens sista betänkande, 

detta år byggdes ut under det nya namnet Marknadsföringslagen. Det sistnämnda visar att de 

två riktningarna inom utredningsväsendet och lagstiftningen delvis berörde likartade fråge-

ställningar och också interagerade. 1976 tillsattes Insynsutredningen, med syfte att se om 

Konsumentverket via lagstiftning skulle få rätt att ta del av företagens produktutveckling och 

marknadsföring. Samma år diskuterades också att tillsätta en utredning för att via lagstiftning 

få bort ‖onödig reklam‖ och begränsa reklamvolymen. I och med den borgerliga valsegern 

tillsattes dock inte utredningen. 
44

 

Fas 1: Den reklamkritiska allmänna opinionen (1965-1971) 

Reklambranschens bild av argumenten i debatten  

De argument som reklambranschen förde fram i debatten med den reklamkritiska allmänna 

opinionen är viktiga för att kunna förstå branschens opinionsbildning. Även den bild av rek-

lamkritikernas argument som branschen valde att ge är betydelsefulla i sammanhanget. I för-

hållandet mellan de egna argumenten och kritikernas framträder en dynamik i debatterna som 

i sin tur är sammanlänkad med de strategier man valde i bemötandet av kritikerna. De tre 

debattkategorierna som togs upp i metodavsnittet utgör utgångspunkt för redogörelsen av 

argumenten. 

Reklambranschens bild av kritikernas argument 

Branschen menade att reklamens funktion enligt kritikerna var att lura konsumenten att hand-

la till varje pris, och att det ofta var undermåliga eller onödiga produkter den torgförde.
 
Den 

använde sig skickligt av suggestiva medel för att övertala konsumenten att produkten kunde 

svara mot både materiella och immateriella behov, vilket den inte kunde – därför borde bland 

annat reklam för läkemedel, sprit och tobak begränsas eller förbjudas. I fråga om de imma-

teriella behoven som solidaritet, kärlek, frihet och rättvisa och de materiella som samhälls-

service och vårdresurser kunde reklamen och det materialistiska samhälle det representerade 

inte skapa tillfredställelse hos människan. Reklamen försvårade för konsumenten att fatta 

rationella val så att man kunde täcka de nödvändiga och viktiga behoven. Dessutom fördyrade 

den konsumtionen, då företagen konkurrerade med dyrbar marknadsföring i stället för med 

                                                 
44 Aléx (2003), s. 140-150; 1975: 1418 Marknadsföringslagen; Lagutskottets betänkande 1998/99: LU6 ‖allmän bakgrund‖, 

www.riksdagen.se/debatt/ 9899/utskott/LU/LU6; A, ‖Trycksaker och reklam‖ Info 1/1976, s. 3; Broström, Åke, ‖Lidbom 

uttrycker sin oro: Finns det allt för mycket reklam?‖, Resumé 2/1976, s. 9; A, ‖Reklamens juridik‖ Info 1/1977, s. 3; A, 

‖Reklam behövs!‖, Resumé 6/1977, s. 4; SOU 1979: 5 Konsumentinflytande genom insyn, s. 3, 11-15; Insynsutredningen lade 

1980 fram sitt betänkande, där man utifrån marknadsekonomiska principer avstyrkte att ge KV rätt att få insyn i 

produktutveckling och marknadsföring, Konsumentverkets Uppgiftsbehov, Ds H 1980:6. 

http://www.riksdagen.se/debatt/%209899/utskott/LU/LU6
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priser, och bidrog till att konservera fördomar och en ålderdomlig kvinnosyn. Enligt bran-

schen påstod kritikerna att de aktivt ville arbeta för att de produkter som framställdes mot-

svarade konsumentens sanna behov.
45

 

Utifrån dessa utgångspunkter menade kritikerna att reklamen måste regleras med lag-

stiftning, och konsumenterna ges inflytande över dess tillkomst. Det var enda sättet att komma 

till rätta med avarterna och göra den mer sanningsenlig och mindre manipulativ. Lagstiftning 

kunde också vara ett sätt att minska reklamens inflytande och mängd, exempelvis via lagar 

som minskade reklamvolymen eller beskattade reklamen.
 46

 

I fråga om synen på reklamens och konsumtionens relation till samhället utläste bran-

schen två olika linjer. Den ena menade att reklamen var problematisk för samhället då det 

saknades lagstiftning som såg till att den höll sig inom acceptabla gränser. Den andra tyckte 

att reklamen till själva sitt väsen var negativ, kapitalismens värsta komponent, och borde mot-

arbetas tills den helt försvann ur samhället. Ett nytt samhälle skulle byggas där kapitalismen 

och det reklamunderstödda överflödssamhället byttes ut mot något mer rättvist.
 
Båda linjerna 

menade att reklamen hotade uppsluka människan i ett materialistiskt men tomt samhälls-

system, med miljöförstöring, utarmning och fattigdom i tredje världen som följd.
 47

 

Reklambranschens egna argument 

Reklambranschen menade att reklamen var det bästa, billigaste och mest öppna sättet för 

producenterna att informera konsumenterna om utbudet på varu- och tjänstemarknaden och 

samtidigt slåss om marknadsutrymmet med konkurrenterna. Reklamen ville inte luras eller 

manipulera fram konstlade behov: den svarade endast på konsumenternas efterfrågan, och 

hjälpte konsumenter med information för att kunna tillfredställa deras behov. Den kunde bidra 

till att skapa efterfrågan, men var bara en av många faktorer som påverkade detta. Branschen 

underströk att konsumenternas behov var komplexa och dynamiska i sin struktur. De utgick 

ifrån både objektivt mätbara och subjektiva behov, vilka gjorde dem individuella och situa-

tionsberoende. Detta innebar att det var svårt att generalisera vad konsumenten behövde och 

                                                 
45 Broström, Åke, ‖Den bortskämda reklamen‖, Resumé 11/1968, s. 3-4; B.F. ‖Alla parter vill ha upplysta konsumenter men 

skall vi samarbeta eller ’ta makten’‖?, Resumé 12/1968, s. 9; Björlund (1966) s. 108-110; A, ‖Upp till kamp mot 

konsumtionen‖, Info 1/1969, s. 3; Jäfvert (1969) Del 1: ‖Reklamkritikernas syn på reklamen och samhället‖, se exempelvis, 

s. 57-58, 64, 67, 70, 76-77, 82-85, 87-88, 90-100, 108, 116, 118-119, 122-123, 127, 130-131, 133-134, 139-140, 143, 294-

306; A, ‖Röster om reklam I: repetition av reklamdebattens argument‖, Resumé 5/1971, s. 3, 16-17. 
46 Albinsson, Tengelin, Wärneryd (1969), s. 219-222; Jäfvert (1969) Del 1: ‖Reklamkritikernas syn på reklamen och 

samhället‖, se exempelvis 57, 64, 67,77, 87-88, 91, 98,108, 118-127, 130-134, 139-140, 143, 294-306; A, ‖Röster om reklam 

I: Repetition av reklamdebattens argument‖, Resumé 5/1971, s. 3, 16-17. 
47 Broström, Åke, ‖Den bortskämda reklamen‖, Resumé 11/1968, s. 3-4; A, ‖Upp till kamp mot konsumtionen‖, Info 1/1969, 

s. 3; A, ‖Varför denna okunnighet?‖, Info 2/1969, s. 3; Broström, Åke, ‖Är reklamen till sin natur odemokratisk?‖, Resumé 

4/1969, s. 3; Albinsson, Tengelin, Wärneryd (1969), s. 219; Jäfvert (1969) Del 1: ‖Reklamkritikernas syn på reklamen och 

samhället‖, se exempelvis, s. 57, 66, 82, 92-93, 97, 105-106, 119, 122-123; Jäfvert (1969), s. 294-30; A, ‖Röster om reklam 

I: Repetition av reklamdebattens argument‖, Resumé 5/1971, s. 3, 16-17. 
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tala om ‖bästa köp‖. Därmed existerade inget rätt köp eller några normativa behov. Man 

hävdade att konsumentupplysningen ofta bortsåg från behovens subjektiva beståndsdelar, 

vilket gjorde att de missbedömde konsumentens behov och marknadens agerande. Märkes-

differentiering och produktutveckling var helt enkelt uttryck för producenternas strävan att 

tillfredställa konsumenterna. Därmed var det konsumenterna och inte producenterna som 

kontrollerade marknaden. Branschen erkände att reklamen visserligen var en partsinlaga som 

använde både informativa och suggestiva metoder, men varför skulle det inte tillåtas inom 

reklam om det tilläts inom andra delar av samhällets masskommunikation, såsom politik och 

media? Samma demokratiska normer borde gälla inom alla dessa områden. 
48

 

Branschen ansåg att det bästa vore om de som arbetade med reklam ansvarade för regle-

ringen via självsaneringssystemet, som man nyligen hade reformerat. Inskränkningar i re-

klamen med hjälp av lagar och skatter ansågs kunna hota det ekonomiska systemets 

effektivitet, och missgynna både producenterna och konsumenterna. Branschen menade att 

det var väldigt vanskligt att lagstifta om något subjektiv som reklam: vem kunde objektivt 

säga vilken reklam som var bra och vilken som var dålig och vilseledande? Vad gällde 

läkemedel, alkohol och tobak skulle ett förbud eller en begränsning av reklamen inre få någon 

effekt, då dessa konsumtionsvanor främst spreds via tv, tidningar och film. Däremot tyckte 

man att mer konsumentupplysning och konsumentutbildning vore bra, inte minst om det 

hjälpte producenterna att få information om konsumenternas synpunkter om varor och 

tjänster. Att däremot införa en lagstiftning där staten kunde reglera konsumtionen genom att 

påverka vad som producerades var man emot, och menade att det stod mot marknads-

ekonomins och det demokratiska samhällets principer.
49

 

I fråga om reklamens och konsumtionens relation till samhället ansåg man inte att rek-

                                                 
48 Albinsson, Tengelin, Wärneryd (1965), s. 120-121; Björlund (1966) s. 108-110 A, ‖Är reklam lyx?‖, Info 9/1967, s. 3; A, 
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ningar som på reklam?‖; Resumé 2/1969, s. 3; Österman, Eric, ‖Reklamens uppgift är inte att sälja utan att informera om 

fördelen av att köpa‖, Resumé 2/1969, s. 6; Albinsson, Tengelin, Wärneryd (1969), s. 22-24, 33, 38-42, 224; Fride Antoni 

‖Miljön i reklamen och massmedia‖, i Resumé informerar: Reklamen inför 70talet (Stockholm 1970), s. 4-5; Antoni, Fride, 

‖Politiken, journalistiken och reklamen har olika etiska normer att gå efter‖, Resumé 3/1970, s. 29; A, ‖Politikerna och 

marknadsföringslagen‖, Info 7/1970, s. 3; A, ‖Konsumtion och sådant‖ Info 2/1974, s. 24-25. 
49 Börjesson, Olof, ‖Bättre med öppen tobaksreklam än med svart reklam anser STA‖ Resumé 5/1969, s. 29-30; Albinsson, 
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Resumé 1/1968, s. 4; Jäfvert (1969) Del 2: ‖Reklamen och näringslivet svarar‖, se exempelvis 150-152, 155, 164, 171, 174-

175, 189, 192, 196, 202, 208, 209- 211, 218- 221, 223- 227, 230-231, 233, 246-247, 249-251, 266, 269-270, 275-276, 288, 

294-306. 
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lamen skapade samhällets värderingar. I stället speglade den dem, allt för att kunna vara så 

effektiv som möjligt i sin kommunikation mot konsumenten. Reklamen var också enligt bran-

schen en viktig en del av marknadsekonomin, som var det mest effektiva sättet att tillfred-

ställa behoven i ett avancerat industrisamhälle som Sveriges. Dessutom bidrog den till till-

växten och sysselsättningen, genom att hålla igång produktiviteten och konsumtionen på en 

hög nivå. En hög konsumtion var heller inte något ont i sig, och uteslut inte andlig och social 

tillfredställelse. Det var också ett samhällssystem som man demokratiskt slutit upp kring. 

Reklamen kunde inte beskyllas för att skapa ett orättvist samhälle, då alla avancerade 

samhällen hade hierarkier och löneskillnader – även de socialistiska. Förslaget att skapa ett 

samhälle utan eller med starkt reglerad reklam var enligt branschen baserat på diffusa 

planekonomiska samhällsidéer som kritikerna saknade praktiskt kunskap om och folkligt stöd 

för. Detsamma gällde idén om att reglera konsumtionen. Planekonomier kunde kanske 

tillfredställa konsumtionsbehoven i primitiva jordbrukssamhällen, men knappast i Sverige, 

hävdade man. Ingrepp i reklam och konsumtion riskerade att skapa oreda i och skada 

marknadsekonomins funktioner. Sådana ingrepp riskerade också leda till ett odemokratiskt 

förmyndarsamhälle. Man pekade också på att samhällets invånare på en och samma gång var 

producenter, konsumenter och medborgare. I arbetet producerade man, på marknaden konsu-

merade man och av det offentliga förväntade man sig vissa åtaganden. De krävdes en balans 

mellan alla tre roller för att samhället skulle fungera, menade man. 
50

 

Analys 

Bilden av reklambranschens och den reklamkritiska allmänna opinionens argument antyder 

att de bägge debattparterna stod väldigt långt ifrån varandra. Inte minst i debatten om 

reklamens och konsumtionens relation till samhället framträder stora skillnader. Där reklam-

branschen såg reklamen som en viktig del i marknadsekonomin, och marknadsekonomin som 

det bästa sättet att tillfredställa behoven, betraktade kritikerna reklamen som en problematisk 

del i marknadsekonomin – ett system som enligt vissa i sig själv var orättvist och negativt. 

Även i fråga om dess direkta funktion hade man olika syn: kritikerna såg reklamen som ett 

sätt att med suggestiva metoder manipulera konsumenten att göra onödiga inköp, medan bran-

schen hävdade att den bara svarade på konsumentens informationskrav för att kunna till-

                                                 
50 Albinsson, Tengelin, Wärneryd (1965), s. 53-54; A, ‖Tips för en berg- och dalbaneresenär‖, Info 3/1967, s. 3; A, ‖Är 

reklam lyx?‖, Info 9/1967, s. 3; A, ‖Reklamen och könsroller‖ Info, 10/1967, s. 3; A, ‖Det går inte att diskutera konsumtion 

utan att komma in på politiska frågor‖, Resumé 12/1968, s. 4; B.F. ‖Alla parter vill ha upplysta konsumenter men skall vi 

samarbeta eller ’ta makten’‖?, Resumé 12/1968, s. 9; A, ‖Varför denna okunnighet?‖, Info 2/1969, s. 3; Albinsson, Tengelin, 

Wärneryd (1969), s. 200-201, 208, 208-218; Antoni (1969), s. 11, 18-24; Jäfvert (1969) Del 2: ‖Reklamen och näringslivet 

svarar‖, se exempelvis, s. 148, 154, 160, 165-166, 169, 173, 176, 181-183, 187-189, 192, 200-201,206- 207, 216,234, 238, 

240, 243, 268, 253-254, 259, 266, 241, 251, 276, 281, 289, 294-306; Fride Antoni ‖Miljön i reklamen och massmedia‖, i 

Resumé informerar: Reklamen inför 70talet (Stockholm 1970), s. 4-5. 
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godose deras subjektiva och komplexa behov. Kritikerna tyckte att man med lagstiftning och 

konsumentpolitik kunde gripa in och påverka produktionen till konsumenternas fördel, medan 

branschen såg det som ett främmande för marknadsekonomins mekanismer och uttryck för en 

odemokratisk samhällssyn. 

Reklambranschens strategier i debatten  

De två åtskilda positioner som reklambranschen målade av debatten med kritikerna återspeg-

lades i hur man valde att bemöta dem. Överlag anlade man en avfärdande eller antagonistisk 

hållning, även om man ibland sade sig vara villig att ta till sig kritik. Ur branschens agerande 

utkristalliserar sig två strategiska linjer: den första byggde på att försvaga motståndarens 

position, den andra på att stärka den egna. Utifrån källmaterialet syns en betoning på linje ett, 

vilket motiverar att inleda med en analys av denna. 

 Linje 1 – försvaga motståndarens position 

Det ideologiska hindret – ingen dialog med vänsterradikala drömmare 

En strategi byggde på att utmåla kritikernas förslag som grundande i vänsterradikala utopier 

vilka inte kunde appliceras på verkliga förhållanden. Man poängterade att majoriteten av 

befolkningen heller inte var intresserad av de genomgripande förändringar av ekonomin som 

kritikernas förslag innebar. Detta gjorde det svårt att diskutera med motparten, menade man. 

Relationen mellan reklambranschen och reklamkritiker präglades enligt branschen av kon-

frontation. Branschen betraktade sig mer som aggressivt angripen av den reklamkritiska 

allmänna opinionen än delaktig i en dialog. Något samtal gick inte att föra, menade man, 

eftersom kritikerna bara ville fördöma och vägrade lyssna till andra argument än deras egna.
51

 

I en ledare Resumé 1968 påtalade vad som man ansåg vara huvudproblemet med kritikernas 

argumentation:  

Tyvärr är den kritik som framförs ofta ovederhäftig, skälet härtill är, att våra kritiker 

saknar elementära kunskaper om hur vårt samhälle fungerar. Och vad värre är. De har 

inte gjort klart för sig vad andra samhällssystem i praktiken innebär.
52

 

I en ledare i Info 1969 menade man att kritikerna inte kunde hålla isär två skilda frågor i 

debatten om reklam:  

Det ena är: Vilket samhällssystem skall vi ha här i landet? Det andra: Vilken roll skall 

reklamen spela i det samhällssystem vi faktiskt har i Sverige i dag? Det är en absurd 

tanke att man i en blandekonomi av vår svenska typ skulle kunna kräva av konsum-

tionssektorn, att den på eget initiativ tillämpade en kommunistisk planhushållning. 

Näringslivet måste anpassa sig efter den verklighet som omger den. Och den verklig-

                                                 
51 Broström, Åke, ‖Dra upp klara gränser mellan politik och reklam‖, Resumé 3/1969, s. 18; A, ‖Varför denna okunnighet?‖, 

Info 2/1969, s. 3; Broström, Åke, ‖Nu är det vänstervridna ointressanta‖, Resumé 2/1969, s. 3. 
52 A, ‖Vederhäftighet och kunnande‖, Resumé 11/1968, s. 2. 



 23 

heten är formgiven av regering och riksdag.
53

 

 Citatet tar fasta på motsättningen mellan det demokratiskt överenskomna samhälls-

systemet och kritikernas revolutionära tongångar. Ledaren fortsatte med att hävda att ett rek-

lamfritt samhälle endast kunde existera i en kommunistisk ekonomi eller i ett ‖lågstandard-

samhälle‖ där endast livets nödtorft skulle finnas på marknaden. Hittills hade svenska folket 

sagt nej till ett sådant system. Ville man behålla ‖högstandardsamhället‖ måste man lita till re-

klamen – den billigaste och effektivaste informationsmetoden. I en ledare i Info1971 hävdade 

man att påståendet att reklamen fördyrade varorna var grundlöst, och att ingen människa med 

moralisk resning skulle kunna ägna sig åt reklam om man visste att det försämrade situationen 

för konsumenterna.
54

 

Jäfvert skrev i förordet till Reklam och näringsliv svarar sina kritiker att kritikerna och 

reklambranschens företrädare inte stod så långt ifrån varandra, då bägge såg problem med re-

klamen, men tillade att kritikerna sällan ville erkänna att reklamen även hade fördelar. Han 

menade att det var svårt att få kritikerna att vara konkreta. Detta försvårade att förmedla för-

slag och påståenden som reklam- och näringsliv kunde ta ställning till och bemöta. Förkla-

ringen var enligt Jäfvert att det egentligen inte var reklamen som kritikerna ville komma åt: 

 Och det visar sig att det inte är så mycket reklamen man kritiserar som hela det 

nuvarande ekonomiska systemet. Varav reklamen är en del. Och den lättaste att angripa. 

/…/ En del förslag har visserligen utkristalliserats men som framgår av intervjuerna är 

det mycket som bara kan lösas av politiker och samhällsnydanare. 
55

  

I beskrivningen av bokens syfte antyds också att en dialog kan bli svår: 

Att få reklamdebatten på ett konkret plan och inom vårt ekonomiska samhälles ram. I 

den mån man ville ha vårt nuvarande samhälle kvar.
56

 

Jäfvert tyckte att debatten måste präglas av en sakligare grund för hur samhällen utan eller 

med begränsad reklam skulle fungera. Samtliga erfarenheter visade att planekonomi inte 

lämpade sig för ett avancerat samhälle som det svenska, som var beroende av tillväxt, handel 

och export. Att kritisera reklamen för allt ont i samhället blev ett sätt för dessa kritiker att 

slippa prata om de reella konsekvenserna deras samhällssyn förde med sig, menade han. Även 

Albinsson, Tengelin och Wärneryd var inne på liknande tongångar, och menade att kritiken 

mot reklamen sällan tog upp hur ett samhälle med ingen eller liten reklammängd skulle 

fungera.
57

 

                                                 
53 A, ‖Varför denna okunnighet?‖, Info 2/1969, s. 3. 
54 A, ‖Varför denna okunnighet?‖, Info 2/1969, s. 3; A, ‖Hur fungerar samvetet?‖, Info 3/1971, s. 3. 
55 Jäfvert (1969), s. 14. 
56 Jäfvert (1969), s. 13. 
57 Albinsson, Tengelin, Wärneryd (1969), s. 223-225; Jäfvert (1969), s. 13-15, 293-295. 
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Att Jäfvert lät reklambranschen svara på kritikernas utsagor men inte tillät kritikerna ta ställ-

ning till dessa svar stärker bilden av att branschen inte trodde på en helt öppen dialog.
58

 

Bland företrädare för branschen som intervjuades i Jäfverts bok tyckte man att kritik av re-

klamen måste ske utifrån de spelregler som fanns för produktion, konsumtion och mark-

nadsföring. Att kritisera utifrån idéer om ett samhällssystem som inte existerade och som de 

flesta i samhället inte ville ha var varken rättvist mot reklambranschen eller samhället i stort. 

Kritik av reklamen blev ofta till en kritik av konsumtion, men ingen kritiserade eller 

diskuterade produktionen, vilket var förutsättningen för konsumtion – detta sågs bevis på 

kritkernas hyckleri.
59

 

En del av reklambranschens representanter i Jäfverts bok menade att politiska ställningstagan-

den låg bakom den inkonsekventa kritiken. Kritiker som talade om att ta reda på och sörja för 

konsumenternas sanna behov hade redan svaret färdigt: behoven var de som staten i ett 

centraldirigerat samhälle enväldigt skulle bestämma över.
60

 

Artiklar om hur reklam och marknadsföring användes som lösningar på produktions- och 

distributionstekniska problem i kommunistländerna var vanliga i Resumé under denna tid, och 

kan kanske ses som ett sätt att ytterligare understryka hur verklighetsfrämmande de 

vänsterideologiska kritikerna var. Genom att påpeka att reklam och marknadsföring fanns i 

planekonomier ifrågasatte man de som menade vänsterradikala kritikernas ideologiska grund i 

debatten. Samtidigt menade man att reklam och marknadsföring aldrig kunde fungera lika bra 

där som i en marknadsekonomi.
61

 

Det förekom dock även att borgerliga företrädare förordade restriktioner inom reklamen. 

Antoni påtalade 1970 i sin bok Om otillbörligt i reklam och marknadsföring att samtliga riks-

dagspartier förordade lagstiftning för att komma till rätta med vilseledande reklam. Inte minst 

folkpartiet utmålades ibland som skeptiska mot reklam. Dessa artiklar är dock få och spridda 

                                                 
58 Jäfvert (1969), s. 15. 
59 Jäfvert (1969) Del 2: ‖Reklamen och näringslivet svarar‖, se exempelvis, s. 160, 169, 200-201, 206, 238, 240, 243, 268, 

294-306. 
60 Jäfvert (1969), s. 157-158, 207. 
61 A, ‖Sovjetreklamen av idag: Syateljéer anses kunna göra reklam för avbetalningsköp‖, Resumé 3/1967, s. 14; A, ‖Rysk 

marknadsforskning har fått eget institut‖, Resumé 4/1967, s. 11; A, ‖’Nyhet’ säljer även i en rysk 

konsumentupplysningsannons‖, Resumé 5/1967, s. 10; A, ‖Reklamkonferens i Moskva: Östländer rekommenderar marknads-

undersökningar‖, Resumé 11/1967, s. 14; A, ‖Hur ljuva damväskor såldes genom skyltning i Belgorod‖, Resumé 12/1967, s. 

17; A, ‖Sovjet visar intresse för reklamutbildning‖, Resumé 1/1968, s. 2; Broström, Åke, ‖Sovjet är intresserat av den 

svenska reklamundervisningen‖, Resumé 11/1968, s. 6; Broström, Åke, ‖Tålamod ett bra marknadsföringsvapen i Sovjet‖, 

Resumé 3/1968, s. 13; A, ‖Statsmakternas förståelse för reklam ökar i Sovjet‖, Resumé 5/1968, s. 4; A, ‖Rysk facktidskrift 

talar varmt för PR-verksamhet‖, Resumé 2/1969, s. 21; A, ‖Den nya ryska servicenäringen sägs vara i behov av reklam‖, 

‖Sovjetiska utrikeshandeln behöver trycksaksreklam‖, Resumé 5/1969, s. 10; A, ‖Sovjetannons för USA-flyg‖, Resumé 

8/1969, s. 23; Markos, Imi, ‖Jugoslavien – ett socialistiskt land med reklam-TV‖, Resumé 9/1969, s. 30; A, ‖Moskva begärde 

tv-reklamfilm‖, Resumé 10/1969, s. 22; Ottander, Chris, ‖Den ryska reklamens ändamål är att sälja eller förändra människors 

karaktär‖, Resumé 2/1971, s. 8; Ringensson, Olle F., ‖Reklam är nyttigt i Östtyskland‖, Resumé 2/1972, s. 8; A, ‖Hur Maos 

nya Kina presenterar sig‖, Resumé 9/1972, s. 6; A, ‖T V-reklam i Rumänien‖, Resumé 10/1973, s. 22; A, ‖Visst finns det 

reklam i Sovjet!‖, Resumé, 4/1976, s. 13. 
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under bägge faser.
62

  

Reklambranschens slutsats att reklamkritikerna angrep hela samhällsystemet, och att de 

hade svårt att formulera en lösning på reklamens problematik inom det rådande systemet eller 

förklara hur ett nytt i så fall skulle fungera, exemplifierar en viktig branschstrategi: att döma 

ut motståndarens argument som irrelevanta och ointressanta för en seriös debatt. Genom 

branschens slutsats att kritiken vilade på ett inkonsekvent resonemang om förhållandet mellan 

reklam och det ekonomiska systemet förvandlades kritikerna till revolutionära drömmare utan 

verklighetsförankring. ‖Nu är de vänstervridna ointressanta‖ var rubriken på en debattartikel i 

Resumé 1969 som angrep kritikerna som en tröttsam politisk modenyck utan substans som 

allmänheten redan tappat intresset för.
63

 

I källmaterialet framkommer också att det fanns en medvetenhet hos kritikerna om denna 

strategi. Reklamkritiske journalisten Ragnar Hedlund klagade över att reklamkritiker svepan-

de anklagades för att vara kommunister. Hade man sakliga argument var den politiska upp-

fattningen ointressant, menade Hedlund, och tryckte på att de synpunkter och fakta kritikerna 

tillförde debatten inte kunde avfärdas svepande om man trodde på demokrati.
64

 

För att ytterligare understryka opinionsbildningens avfärdande av kritikerna omnämndes de 

ofta med ett ironisk och satiririsk tilltal. Genom att nyttja ett ironiskt och sarkastiskt tonfall 

tydliggjordes att man inte tänkte sänka sig till att delta i en debattera med denna gruppering. I 

en ledare i Info 1968 ironiserade man över att det inte längre räckte med att vara professor 

eller företagsledare för att vara intellektuell. Nu skulle man ha läst sociologi eller konst-

historia, ockuperat ett kårhus, skrivit lyrik eller anmält sig till ‖NK-destruktion under jul-

handeln‖
65

. I en artikel i Info med titeln ‖Från Sturebadets damturk‖ berättades om hur de-

monstrerande ungdomar skräpade ned parker med ölflaskor samtidigt som de protesterar mot 

tjuvsamhället och skyller miljöproblemen på näringslivet. Info lade i en spetsig formulering 

fram sin syn på hur representativa dessa grupper egentligen var för samhället: 

 Man säger sig som vanligt – alla 137 – tala för samtliga arbetare och studenter. Är det 

månne Lange, Geijer och Browaldh som roar sig på nätterna med att förstöra 

stadsmiljön genom att med vattenglas klistra affischer på skyltfönster och husfasader? 

Vi tror inte det.
66

  

Namnen Lange, Geijer och Browaldh syftade här på handelsministern, LO:s ordförande 

och en SAF-direktör. Uppenbarligen ville man i de två artiklarna kontrastera de man såg som 

                                                 
62 Antoni (1969), s. 23; Antoni (1971), s. 7-12; Antoni (1972), s. 41-42; A, ‖Så här tycker partierna om reklam‖, Resumé 7-

8/1976, s. 6-7; Bertil E. Schulze, ‖Min åsikt: rädda flygreklamen!‖, Resumé, 4/1977, s. 2. 
63 Broström, Åke, ‖Nu är det vänstervridna ointressanta‖, Resumé 2/1969, s. 3. 
64 Hedlund (1969), s. 8; Jäfvert (1969), s. 82. 
65 A, ‖Snälla nån hjälp mig – jag har kört fast!‖, Info 10/1968, s. 3. 
66 Hipp, Ludvig, ‖Från Sturebadets damturk‖, Info 6/1969, s. 35. 



 26 

samhällets verkliga stöttepelare och representanter för den svenska modellen – regering, fack 

och regering – mot de hycklande men störande vänsterungdomarna.
67

 

En ledare i Info 1969 hade rubriken ‖Upp till kamp mot konsumtionen!‖. Där serverades 

i sirlig ton rådet att man skulle lyda det nya elfte budet ‖du skall sluta konsumera!‖: 

Ty vad fyller väl konsumtionen för uppgift annat än den att tillfredställa vårt konstlade 

och skapade habegär. Och vad leder väl detta av cyniska affärsmän skapade begär till 

annat än olyckor och neuroser.
68

 

Man tillade sedan att: 

 Det finns, o heliga enfald, skeptiker som varnar och säger:‖ Om vi inte konsumerar kan 

vi inte producera, och kan vi inte producera blir vi arbetslösa‖.
69

  

Det var dock inget problem då det fanns nya ‖spännande yrken‖ att omskola sig till: 

 husockuperare, heltidsdemonstranter, telefonterrorister, skyltfönsteraffischklistrare /…/ 

sätter vi bara lönen tillräckligt högt kan vi livnära hela Asien av vårt glädjerika arbete.
70

  

Man avslutade med att berätta att den populära julhandeln visat att folk tyvärr inte insett 

sanningen bakom konsumtionen, och att kritikerna nu måste nyttja det mest effektiva och bi-

lliga medel som fanns för att övertyga: reklamen.
71

 

Att skilja på kritiker och kritiker – att ge utrymme eller inte?  

Det fanns en viss nyansering i hur man bemötte de kritikerna i debatten som man menade 

hörde hemma på vänsterkanten. De som i branschens ögon var vänsterradikaler, som Jakob 

Palme, Carlo Derkert, Bertil Schultz, Laila Freivalds, Staffan Roos och Ragnar Hedlund 

behandlades lite annorlunda än mer etablerade vänsteraktörer som LO-ekonomen och Konsu-

mentutredningens Lillemor Erlander, LO-ekonomen P-O Edin, konsumentupplysnings-

veteranen Brita Åkerman och Reklamutredningens Sven Lindqvist. De förra avfärdades, och 

beskrevs som okunniga, osakliga, oseriösa och hycklande. Deras argumentation analyserades 

inte närmare, men beskrevs som osammanhängande, verklighetsfrämmande, allmänt reklam-

fientliga och vänsterextrema. De bemöttes inte direkt, utan hänvisades till i andra hand och 

behandlades ofta som en anonym massa.
72
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Den andra gruppen fick däremot mer utrymme för sin argumentation – men bemöttes 

nästan lika hårt som de yngre. En skillnad i tilltalet fanns dock, där de mer etablerade snarare 

tillrättavisades än avfärdades. Brita Åkermans bok Makt åt konsumenterna ägnades 

exempelvis en helsida av Resumés redaktör Broström, som dissekerade boken i detalj och tog 

upp vad som ansågs vara överdrifter och felaktigheter. Även Lillemor Erlanders angrepp på 

reklam i tidskriften Tiden ägnades gott om plats och bemöttes i detalj i samma tidning av 

Broström. Likaså gav man utrymme åt Sven Lindqvist. Lindqvist satt med i Reklam-

utredningen, och i ett par artiklar i Resumé skildrades debatter mellan honom och företrädare 

för reklambranschen.
73

 

Uppdelningen av den reklamkritiska allmänna opinionen i en grupp som gavs lite 

utrymme och avfärdades med svepande formuleringar och en annan som fick sina argument 

redovisade följde en tydlig linje: de som hade normativ makt inom det konsumentpolitiska 

området bereddes plats. De som saknade makt fick inte samma utrymme. Samtidigt blev kriti-

ken hård mot bägge grupper, och utgick ofta ifrån samma grund. Förklaringen till skillnaden i 

bemötande kan sökas i det faktum att de med normativ makt hade ytterligare ett förhållande 

till Reklambranschen utöver den som kritiker i den allmänna opinionen. Som medlemmar i ut-

redningar eller andra maktorgan som berörde reklam och konsumtion gick de inte att avfärda 

reservationslöst, och man försökte därför att tillrättavisa dem och få dem på bättre tankar. 

Man var tvungen att föra någon form av dialog med dem, vilket kommer att beröras närmare i 

nästa del av undersökningen. Den andra gruppen försökte man dock med helt utestänga från 

debatten genom att inte ge dem samma utrymme för argumentation. 

 Kritikernas samhällspositioner – den farliga makten att skapa opinion 

En annan strategi ämnad att försvaga den andra sidans position var att betona vänster-

kritikernas argument visserligen gick att avfärda, men att deras samhällspositioner samtidigt 

gav dem stora möjligheter att bedriva opinionsbildning. Reklamkritiska journalister utmålades 
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som ointresserade av att ta en ärlig debatt med reklambranschen om reklam och konsumtion. 

Medierna betraktades generellt som reklamfientliga och hycklande. Man tyckte att de enbart 

gav utrymme åt för reklamkritikerna och förhindrade en balanserad diskussion, samtidigt som 

många av dem själv tjänade sina pengar på annonser. Aftonbladet, Dagens Nyheters 

ledarsektion, Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) utmålades som negativt 

inställda till reklam. Vid ett tillfälle angreps även Svenska Dagbladets ledare då den 

kritiserade reklamen. Journalisten Ragnar Hedlund uppmärksammades som den kanske vikt-

igaste och minst seriöse representanten för reklamkritikerna i media. Under 1968-1969 skrevs 

i Resumé, Info och Jäfverts bok om hans medverkan i Aftonbladet, Sveriges radio (SR) och 

Sveriges Television (SVT). ‖Så drabbar oss Ragnar Hedlund‖
74

 var den talande rubriken i en 

artikel. Även SVT:s Åke Ortmark sågs som en betydande kritiker av reklamen inom media, 

inte minst på grund av den debatt hans bok Sveket mot Konsumenterna hade orsakat några år 

tidigare. I Jäfverts bok, står han fast vid kritiken, och tillägger att man bör överväga att ‖Ev. 

socialisera reklambranschen‖
75

. Jäfvert tog upp ytterligare reklamkritiska mediearbetare 

såsom Marianne Höök, Lena Wennberg, Sven Lindqvist och Willy Maria Lundberg. 
76

 

SVT:s debattprogram Storforums första sändning 1968 fick hård kritik. Diskussions-

temat var reklam och konsumtion, och både reklamkritiker och företrädare för reklam-

branschen deltog. Efter ett tag urartade debatten i högröstade replikväxlingar och skrikande 

reklamkritiker. Avsnittet fick stor uppmärksamhet i massmedierna, och inspirerade Jäfvert att 

skriva sin bok. Resumé skrev att folkpartiet tagit upp programmet i riksdagen som brott mot 

SVT:s princip om opartiskhet. Utöver detta väckte en TV-dokumentär om kommersiella 

jippon och en annan om tillvaron på en reklambyrå också ilska, då det ansåg att filmarna 

klippt och manipulerat materialet för att medvetet svärta ned reklambranschen. Likaså reage-

rade man negativt då reklam skildrades kritiskt i barnprogram eller dramaserier.
77
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Ytterligare en grupp kritiker som skildrades var akademiker på universiteten. När bland 

annat filosoferna Torbjörn Tännsjö och Göran Andrén lämnade en reklamkritisk rapport till 

Reklamutredningen 1970 reagerade branschen snabbt med att avfärda författarna. Info konsta-

terade att det nog var allmän kunskap att viljan att påverka var reklamens funktion, och att det 

knappast behövdes en rapport för att komma fram till den slutsatsen. Man konstaterade också 

att det inte var förvånande att författarna intervjuades i vänsterradikala tidningen Ny dag. 

Resumé dömde ut rapporten som verklighetsfrämmande. Man ironiserade över hur enkelt det 

gick att förklara något så komplicerat som reklam och marknadsföring bara man var filosof. 

Resumé publicerade sedan en artikel av de bägge akademikerna som hade refuserats av Kon-

sumentföreningens tidning Vi. I artikeln argumenterade författarna för att KF inte skulle tillåta 

reklam. En annan akademiker som gisslades var Gunnar Adler-Karlsson, som enligt Resumé 

först helt ville förbjuda reklam, men sedan drog tillbaka sitt förslag. Det senare beskrevs med 

rubriken ‖Adler-Karlsson mildrar sin dom‖. 
78

 

Kulturarbetare var en annan grupp som lyftes fram. I Jäfverts bok finns ett antal sådana 

bland kritikerna, bland annat författarna Sven Lindqvist, Sven Wernström och Tore Zetter-

holm, poeten Sonja Åkesson och regissören Staffan Roos, och Resumé omnämnde att för-

fattaren Lars Ardelius deltagit i en reklamdebatt och varit kritisk. Teaterregissören Staffan 

Roos uppmärksammades även i Resumé, då hans pjäs Alice i Underlandet hade kritik av rek-

lam som bärande tema. Pjäsen ledde till att företrädare för reklambranschen ordnade en 

paneldebatt, där bland annat Roos och Ragnar Hedlund deltog. I Resumés skildring av 

debatten beskrivs Roos och Hedlunds åsikter om reklam som romantiska och naiva.
 
Claes 

Engströms pjäs Snattaren uppmärksammades också i Resumé, då den rättfärdigade stöld och 

snatteri som en sund reaktion på kapitalismens exploatering.
79

 

Reklamkritiska politiker och fackliga företrädare som ansågs stå till vänster uppmärk-

sammades också. Statsminister Tage Erlander, Kommunikationsministern sedermera stats-
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minister Olof Palme skildrades bägge som delvis kritiska till reklam, liksom LO-ekonomerna 

Lillemor Erlander och P-O Edin, och finansdepartementets Lars Anell.
80

  

Många av kritikerna var alltså enligt branschen verksamma inom media, kultur, utbild-

ning och politik – områden som enligt branschen gav dem betydande möjligheter till 

opinionsbildning. Detta kunde skada reklambranschen. Situationen i de etablerade mass-

medierna beskrevs som ett totalt haveri vad gällde balans, fakta och nyansering. Det innebar 

att de inte fullgjorde sin demokratiska plikt som offentlighetens forum. Samtidigt betydde 

detta att branschen kunde avfärda delar av betydande samhällssektorer som massmedia, kul-

tur, politik och utbildning – som megafoner för de vänsterradikala hade de inget att tillföra.
81

 

Linje 2 – förstärka den egna positionen 

Att ta till sig av kritiken – uppvisning i handlingskraft och förnuft 

En strategi som syftade till att stärka den egna positionen gick ut på att visa att man var 

mottaglig för kritik. Det kunde göras genom att man var villig att acceptera att reklam-

branschen hade problematiska sidor, och diskutera dem, liksom att visa att man faktiskt 

agerade för att få bort eventuella missförhållanden. Reklamkritik var befogad, menade man – 

om den var saklig. Reklamen var en stark kraft som grep in i och påverkade samhället, det er-

kändes, och den borde därför diskuteras och kritiseras. Men det skulle utgå ifrån fakta, och 

inte känslomässighet eller felaktiga antaganden, vilket man menade att en stor del av kriti-

kerna gjort sig skyldiga till. Enskilt användande av reklam kunde diskuteras, men då reklamen 

som helhet kritiserades och påståenden om att den var skadlig för samhället fördes fram, var 

den varken underbyggd eller rättvis. Genom att förklara kritik som berörde ändringar i det 

ekonomiska systemet som illegitim försökte branschen i sin opinionsbildning föra ut sådan 

kritik ur debatten och samtidigt definiera vad som var godtagbara argument.
82

 

Självkritik innebar också att föra en diskussion internt om branschens problematiska 

sidor, främst för att bättre kunna tackla den utomstående kritiken. Konsekvent självkritik på 

en djupare nivå är dock inte särkilt framträdande i opinionsbildningen, och det är möjligt att 

man inte ville skylta öppet med sina sämre sidor i en debatt så infekterad som denna. En som 
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trots allt visade en sådan sida var Fride Antoni. Han var en nyckelfigur bland reklambran-

schens företrädare i debatten, och publicerade tre debattböcker om reklam och konsumtion 

mellan åren 1969-1972, liksom ett antal artiklar i Resumé och Info. Han menade att reklamen 

delvis hade sig själv att skylla för kritiken. Branschen hade inte förstått att samhället 

förändrats och att konsumenterna ställde nya krav på reklamen. Den hade sjunkit i kvalité på 

grund av ett aggressivt konkurrenstänkande och innehöll inte längre lika bra och konsument-

anpassad information. Det gav reklamkritikerna skäl att angripa den, även om det skedde på 

felaktiga grunder, enligt Antoni spridda av skribenter som Packard och Galbraith.
83

 

Självkritiken återkom i en debattskrift av SRF från 1970, Resumé informerar: Inför 70talet. I 

den resonerade ett par skribenter med anknytning till branschen om reklamens roll i samhäll-

et. I förordet gavs en programförklaring till hur SRF såg på saken: 

Samtidigt är det uppenbart att reklamen måste uppväcka kritik, eftersom den är ett 

uttryck för det högindustriella samhällets behov att stimulera efterfrågan. Den kommer 

att uppfattas som främste vapendragare för en materialistisk livssyn vilken den också i 

många avseende är. Utan reklamen skulle sannolikt utvecklingen ha gått långsammare. 

Och i ett samhälle som i så hög grad baserar sin tillvaro på masskommunikation finns 

inte något alternativ till reklamen. Återstår alltså att förbättra och utveckla reklamen, så 

att den står i bättre överensstämmelse med samhället och håller takt med dess förän-

dringar.
84

 

Delvis erkändes att reklamen inte enbart svarade på behov, utan också ville stimulera 

efterfrågan, och att den inte riktigt hängt med i förändrade attityder som det nya samhället gett 

upphov till. Samtidigt poängterade man dess betydelse för den snabba samhällsutvecklingen i 

Sverige, och bristen på alternativ för att lösa dess uppgift. Självkritiken och påståendet att 

reklamen ville skapa efterfrågan är intressant, då det gick emot några av branschens princip-

iella argument för reklam, såsom att den inte skapade efterfrågan utan endast svarade på be-

hov, och att kritiken inte var förankrad i samhällets breda lager. Häftets syfte verkar dock inte 

ha varit till för offentligheten, utan ha varit för internt bruk då det i Resumé, som producerade 

häftet, endast omnämndes i samband med ett SRF-seminarium där författarna till boken 

deltog. I samma artikel påpekades också att man var tvungen att skaffa sig större kunskaper 

om attityderna till reklamen i samhället för att skärpa sin argumentation och opinionsbildande 
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förmåga. Att Antoni, som vid denna tid var mycket aktiv inom SRF, medverkade i skriften 

kan kanske också ha spelat in i att det gavs utrymme för just självkritik.
85

 

Den omfattande självsaneringsreformen 1968-1969 var en strategi för att visa hand-

lingskraft och blidka kritikerna. Fride Antoni var även här en central aktör. Han var engagerad 

i ett flertal branschspecifika självsaneringsorgan och ledde omorganiseringen av självsane-

ringen. Reformerna ledde till inrättandet av flera nya instanser som Allmänna reklamutgivare 

(ARU), Konsultbyrån för marknadsrätt, Anmälningsbyrån för marknadsföring och Reklamens 

etiska råd. ARU skulle finnas på varje SRF-byrå, och ta ansvar för att inte producera vilse-

ledande reklam. Konsultbyrån för marknadsrätt skulle ge företag råd för att undvika att re-

klamen gjorde sig skyldig till överträdelser mot god affärsetik. Anmälningsbyrån för mark-

nadsrätt syftade till att aktivt söka upp och anmäla överträdelser till Näringslivets opinions-

nämnd. Detta saknades i det gamla systemet och gjorde att få fall togs upp i nämnden. 

Reklamens etiska nämnd skulle på ett övergripande sätt bevaka och diskutera reklamens 

etiska nivå. Resumé slog upp dessa ombildningar stort under slutet av 1968 och början av 

1969. Att lyfta fram reformerna i opinionsbildningen blev ett sätt att visa handlingskraft både 

inåt och utåt. När kritikerna påstod att reklambranschen inget gjorde något för att förbättra 

situationen kunde man peka på reformerna som ett bevis på att de hade fel.
86

  

Stödet från etablissemanget – viktiga vänner vägde upp 

I debatten med den reklamkritiska allmänna opinionen försökte man visa att det trots den till 

synes massiva kritiken fanns de i samhället som delade reklambranschens synsätt. En sådan 

grupp var resten av näringslivet, liksom internationella företrädare för reklambranschen. 

Resumé och Info publicerade inlägg av dessa, där dessa gav luft för en positiv inställning 

reklamen, men samtidigt vädrade sin skepticism mot de nya konsumentpolitiska idéerna. Av 

reklamens försvarare i Jäfverts bok kom ett par stycken från övriga delar av näringslivet. 

Dessa uttalade sig om ämnet med en auktoritet som man ville påskina att kritikerna saknade, 
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då de till skillnad från dessa hade praktisk erfarenhet av hur marknadsekonomin fungerade. 
87

 

I en ledare i Resumé 1968 att man önskade att politikerna, och främst socialdemokraterna, 

ville ta större intryck av näringslivets åsikter vad gällde marknadsföring. Samtidigt hastade 

man att tillägga att man inte önskade ‖politisera‖
88

, men väl i vad man menade 

sakliga diskussioner hjälpa politikerna/…/ fram till så rationella lösningar som 

möjligt‖.
89

  

En annan grupp man stödde sig på var akademiker, företrädelsevis verksamma inom 

gränslandet mellan ekonomi, marknadsföring och kommunikation. Man publicerade inter-

vjuer, föredrag och recenserade böcker av dessa, inte sällan verksamma inom ekonomi och 

kommunikation. Man betonade att dessa, till skillnad från flera av de reklamkritiska akademi-

kerna, hade vetenskaplig kompetens inom kommunikation, ekonomi och marknadsföring.
90

  

En väldigt viktig grupp var politiker, inte minst regeringsföreträdare. I Info och Resumé 

slog man upp stort när personer som statssekreterare Kjell-Olof Feldt och finansminister 

Gunnar Sträng uttalade sig till reklamens, näringslivets och marknadsekonomins försvar. Ett 

tal av Tage Erlander 1968, där denne förklarade att socialdemokratins näringspolitik i val-

rörelsen inte var ett kampprogram mot näringslivet, citerades i valda delar i Resumé. Erlander 

menade att socialdemokratin tvärt om betraktade näringslivet som en partner i blandekono-

min, och att man tillsammans och för bägges nytta skulle bygga ett stark och tryggt samhälle. 

Att denna typ av material fick stort utrymme får sättas i relation till att regeringen och det 

statsbärande partiet socialdemokraterna som tidigare nämnts också rymde företrädare som var 

skeptiska eller öppet kritiska mot reklamen. Det var därmed viktigt att i opinionsbildningen 

stödja de krafter inom regeringen och partiet som intog en mer positiv hållning. De borgerliga 

partierna lyftes fram som en motpol till socialdemokratin och kommunisterna, då de bättre an-

sågs förstå förtjänsterna med marknadsföring och dess betydelse för konsumtion och mark-

nadsekonomin. Inte minst Gösta Bohman beskrevs som en förkämpe för en marknadsstyrd 

tjänste- och varumarknad, tillika kritiker av Konsumentutredningen. Även kända internatio-
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nella makthavares stöd åt reklamen, såsom Påven, Churchill och den amerikanske presidenten 

Roosevelt, togs upp som bevis på dess förträfflighet.
91

 

Genom att ta upp viktiga och mäktiga samhällsföreträdare stöd i opinionsbildningen 

visade branschen att man inte stod ensam i kampen mot den reklamkritiska opinionen. Erfarna 

företrädare för näringslivet, akademiker med sakkunskap, ansvarstagande politiker och inter-

nationella makthavare utgjorde därmed en kontrast till det man såg som reklamkritikernas fel-

aktiga och illa underbyggda argument, liksom deras makt, som man antydde endast utsträckte 

sig till en dominans i massmedierna.  

Att vidga den etiska debatten – det demokratiska dilemmat 

Ett sätt reklambranschen hanterade anklagelserna om reklamens påstådda manipulativa 

och farliga karaktär var att vidga den etiska debatten så att den omfattade andra delar av sam-

hället. Om reklamen var en masskommunikation som använde sig av suggestiva medel för att 

påverka mottagaren var man i alla fall inte ensam, menade man. Det fanns andra delar av 

samhället där dessa metoder användes, framförallt politik och media, och då på ett mycket 

mer försåtligt och oärligt sätt. Medier och politiker kunde vräka ur sig vad som helst och för-

vränga fakta efter behag. Här fanns ingen kontroll eller reglering, menade man, och tyckte det 

var självklart att dessa områden i så fall också borde regleras och kontrolleras. Om alla bud-

skap i reklamen enligt kritikerna måste vara sanna och utan överdrifter borde samma principer 

appliceras på politiker och media, hävdade man. Reklamen var i alla fall ärlig i sitt syfte att 

sälja en produkt, och utsatt för konsumentens kontroll: motsvarade varan inte vad reklamen 

lovat så återvände inte konsumenten. Kunde man säga detsamma om politikers löften och 

mediernas lögnaktiga löpsedlar, frågade branschen retoriskt. Intressant är att branschen här 

försökte åberopa den amerikanska definitionen av reklam för att rättfärdiga argumentet, där 

inte bara propagerande för varor och tjänster utan även idéer sågs som reklam.
92
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Genom att kräva att även medier och politiker skulle omfattas av kontroll och reglering 

om reklam och marknadsföring skulle utsättas för sådant försökte man påvisa att reklamen 

hade samma demokratiska rättigheter som annan masskommunikation. Inskränkningar i 

reklamen måste i så fall leda till inskränkningar för medier och politiker. Därmed försökte 

man styra bort debattens fokus från förhållandet mellan producenter och konsumenter till att 

bli en fråga om demokratiska rättigheter. Att begränsa reklamen hotade därmed inte bara 

marknadsekonomin, utan också yttrandefriheten. Samtidigt kunde man anklaga politiker och 

medierna för ett etiskt agerade långt värre än reklamen. Därmed försökte man beröva dem 

deras trovärdighet i debatten. I samband med att lagstiftningen skulle införas valde man att 

omformulera strategin något. Man sade att det kanske inte vore önskvärt att lagstifta om 

yttrandefriheten, men att det vore bra om politikerna försökte ta till sig andemeningen i den 

nya marknadsföringslagen, och liksom reklambranschen uppträda på ett seriöst sätt då man 

använde masskommunikation. Efter att Lagen om otillbörlig marknadsföring införts 1971 

riktade man också krav mot KO att anmäla lögnaktiga löpsedlar, vilket KO gick med på.
93

 

Opinionsbildningens dubbla mål – allmänheten och branschen 

Det poängterades ofta hur viktigt det var för reklambranschen att nå ut med sina argument till 

den allmänna opinionen. Samhället präglades av kanske välmenta men samtidigt vansinniga 

idéer om reklamens roll och funktion. Nu måste branschens företrädare rycka ut och få till en 

dialog där man kunde förklara vad reklam var och vad den åstadkom, menade man. Samtidigt 

hävdade man att kritikerna utgjorde en vänsterradikal falang inom samhället som knappast var 

representativa för hur den breda massan konsumenter tänkte och tyckte. Detta verkade skapa 

svårigheter i att etablera en klar strategi med opinionsbildningen. Joel Haskel skrev i Resumé 

11/1968 att det nu gällde för reklambranschen att svara kritikerna i den allmänna opinionen så 

att reklambranschens synsätt nådde ut. I en ledare Resumé i samma nummer hävdade man att 

branschen inte hade något emot kritik så länge den var saklig och befogad. Den kritik som 

översköljde medierna var dock inte det, och måste tillbakavisas. Ledaren påtalade att 

näringslivet hade svårt att svara anklagelserna, kanske då man ansåg att ovederhäftig kritik 
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inte var värd att bemöta, och att det var meningslöst att diskutera med sådana människor. Men 

ett bemötande krävdes, menade man. Även i en ledare i Info 1969 sade man sig inte ha något 

emot kritik, men ifrågasatte om debatten måste föras på ett så okunnigt sätt som skedde.
94

  

Att effektiv bemöta den reklamkritiska allmänna opinionen i offentligheten var alltså 

något branschen tyckte man hade problem med. Man ordande och deltog ibland med varie-

rande framgång i paneldebatter med kritikerna, men i den stora offentlighet som riksmedierna 

erbjöd tyckte man att det var svårt att göra sig hörd. Utifrån de negativa beskrivningarna i 

källmaterialet av hur de ledande medierna hanterade debatten var det uppenbart att man be-

traktade dem som svåra att ha att göra med. Även Näringsombudsmannen gav stöd för att 

medierna inte opartiskt skildrade debatten om reklam. I Resumé förekom kritik från bransch-

företrädare mot att reklambranschen inte vågade ta debatten med de vänsterradikala reklam-

kritikerna i offentligheten, medan andra skrev att en debatt om reklamen även behövdes i den 

egna branschen. Också ett par år senare, när debatten flyttats över till att föras med staten, 

förekom klagomål på att man inte vände sig till den allmänna opinionen för att få stöd för sina 

positioner, exempelvis i fråga om reklamskatten. Ledande företrädare för reklambranschen 

verkade då ha valt att enbart rikta opinionen mot företrädare för regering och riksdag. 
95

 

SRF:s VD Bertil Klinte menade 1969 att branschen under flera år varit för svag, och 

satsat för lite tid och pengar på att få igång en debatt som såg saken från branschens sida. Hela 

näringslivet behövde aktiveras i debatten, men någon samordnad aktion hade inte kunnat 

genomföras då många näringslivsorganisationer ville hålla reklambyråerna utanför. Klinte be-

klagade detta, då byråerna var duktiga på kommunikation. Samtidigt erkände han att inte ens 

de lyckades lyfta fram reklamens samhällsnytta, inom exempelvis samhällsinformationen.
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Medan man ansågs sig ha misslyckats med opinionsbildningen gentemot allmänheten 

förekom en mer lyckad inom branschen, inte minst under åren 1968-1970. Frågan hur man 

skulle bemöta kritiken och få ett genomslag i debatten diskuterades. Även reklamens etiska 
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natur undersöktes i djuplodade artiklar. I ett nummer av Resumé 1971 ägnade man en lång 

artikel åt att återge reklamkritikernas argument.  I Resumé 6-7/1969 beskrevs ett SRF-möte i 

Tranås, där arbetsgrupper bland annat under Antonis ledning diskuterade angrepp på rek-

lamen och blandekonomin. I en annan artikel i Resumé från samma år skildras en konferens i 

Norge där åter Antoni presenterade ‖den politiseringsprocess som det svenska konsumtions-

samhället nu är inne i‖
 97

 och diskuterade dess konsekvenser för branschen. I samband med att 

SRF samlade sig till årsmöte 1970 skrevs att man diskuterat kritiken mot reklamen i en panel-

debatt med författarna till Inför 70talet, och att man inte fick tro att angreppen mot reklamen 

var över på grund av lagstiftningen. Tvärt om trodde man att Reklamutredningen säkert kunde 

dra upp debatten om reklamen suggestiva och normskapande betydelse. Nu gällde det att 

forma långsiktiga strategier för att bemöta debatten. Även i samband med utredningarna 

betänkanden ordnades informationsträffar.
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Artiklarna som belyste dessa möten tyder på att man ansåg att dessa diskussioner var 

viktiga att vidarebefordra till läsekretsen. Man ville skapa en enad ideologisk och retoriskt 

front bland medlemmarna mot reklamkritikerna, liksom ge prov på handlingskraft. SRF skulle 

ju representera sina medlemmars intressen. Då var det viktigt att visa ett resolut agerande mot 

de krafter som hotade eller motarbetade branschen. 

Analys  

Den reklamkritiska opinionen uppmärksammas sporadiskt i början, men under 1968 sker en 

markant ökning, och fram tills 1971 förekommer det regelbundet artiklar som behandlar den 

och debatten. Man ville med opinionsbildningen både stärka den egna positionen och försvaga 

motståndarens. Motståndarsidan försökte man försvaga genom att påvisa att de visserligen 

hade inflytande i medierna, men att de inte representerade en majoritet i samhället. De 

beskylldes för att basera sin argumentation på verklighetsfrämmande planekonomiska ideal 

som både hotade yttrandefriheten och marknadsekonomin – något svenska folket motsatte sig. 

Därmed diskvalificerades den reklamkritiska opinionens argument, och gick att avfärda, 

vilket betonades genom ett ironiskt och satiriskt tilltal. Man prövade också slå in en kil mellan 

de mer etablerade kritikerna och de yngre vänsterradikala, då de senare inte bereddes ut-

                                                 
97 T.D., ‖Nordiska marknadsföreningens teoretiker och praktiker möttes i tre dagars seminarium på norska högfjället‖, 

Resumé 2/1969, s. 16-18. 
98 Puide , Peeter, ‖Reklamens etik – vet någon vad det egentligen är?‖, Resumé 8/1968, s. 3,10; T.D., ‖Nordiska 

marknadsföreningens teoretiker och praktiker möttes i tre dagars seminarium på norska högfjället‖, Resumé 2/1969, s. 16-18; 

Broström, Åke, ‖Dra upp klara gränser mellan politik och reklam‖, Resumé 3/1969, s. 18; Hermansson, Claes, ‖Vi behöver 

en debatt i branschen‖, Resumé 4/1969, s. 6-7; Broström, Åke, ‖Tvådagarsmötet i Tranås‖, Resumé 6-7/1969, s. 6-7; A, 

‖Andra årsmötet‖, Resumé 6-7/1970, s. 2; Svenska Reklambyrå Förbundet, Resumé informerar: Reklamen inför 70talet 

(Stockholm 1970); A, ‖Röster om reklam I: Repetition av reklamdebattens argument‖, Resumé 5/1971, s. 3, 16-17; Broström, 

Åke, ‖Nu är det hög tid att orientera sig‖, Resumé 4/1974, s. 3. 
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rymme för sin argumentation, medan man gjorde det åt de förra. Genom att påvisa att man 

kunde ta till sig kritik, om den var befogad, genomföra en ambitiös självsanering, hänvisa till 

stöd från etablissemanget och agera för att driva både en intern och extern opinionsbildning 

försökte man stärka sin egen position i debatten.  

Undersökningen visar att man prioriterade att försöka försvaga kritikernas position, och 

att viljan att stärka den egna var underordnad strategin att försvaga. Man var till exempel 

villig att diskutera kritik så länge den var saklig. Men branschen avgjorde själv vad som var 

sakligt, och dömde bort alla argument som hävdade att reklamen var skadligt för samhället. 

Eftersom kritikerna enligt den första linjen främst byggde sina argument på verklighets-

främmande vänsterprinciper om reklamens skadlighet för samhället var deras argument inte 

sakliga och diskvalificerade från att delta i debatten. Att branschen uppfattade kritikerna som 

helt ointresserade av att lyssna på dess argument och enbart vilja angripa branschen bidrog 

säkert till att linje ett prioriterades: det var helt enkelt inte lönt att föra en dialog. 

Ser man till förhållandet mellan de tre debattkategorierna framträder hur branschen 

argumenterade för att kritikernas utsagor rörande funktion och reglering av reklam och kon-

sumtion alltid stod i ett beroendeförhållande till kritikernas syn på reklamens och konsum-

tionens relation till samhället – och denna hållning var fientlig mot demokrati och mark-

nadsekonomi. Därmed var kritiken mot reklamen knuten till en politisk och ekonomisk 

ideologi som majoriteten i landet inte delade, och irrelevant för en saklig debatt.  

Man utgick ifrån denna relation mellan debattkategorierna även för att stödja de egna 

argumenten. Reklamen gjordes till en integrerad del av marknadsekonomin, som i sin tur 

sades vara det bästa ekonomiska systemet för konsumenterna. Det var, hävdade man, ett 

system som det fanns demokratisk uppslutning kring, precis som kring yttrandefrihet inom 

politik och media. Reklamens funktion var enligt branschen att orientera konsumenten om ut-

budet, så att denne kunna stilla sina behov – inget annat. Det var dessutom konsumenten, och 

inte producenterna, som genom sina behovskrav kontrollerade marknaden. Vidare hävdade 

man att ett minimum av regleringar var nödvändigt för att reklamen, och därmed marknads-

ekonomin, inte skulle hotas. Sålunda var reklamens funktion och reglering beroende av dess 

relation till samhället. Det demokratiska marknadsekonomiska samhället och en effektiv och 

oreglerad reklam var enligt branschen två sidor av samma mynt. 

Fas 2: Den nya utmaningen – staten (1969-1977) 

Då lagstiftningen gjorde entré på den konsumentpolitiska arenan riktade reklambranschen om 

sin opinionsbildning från den reklamkritiska allmänna opinionen till dem som hade inflytande 
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över lagen: staten och dess konsumentpolitiska representanter. Här återfanns regering, riks-

dag, departement, myndigheter och statliga utredningar. Denna del av undersökningen foku-

serar på hur reklambranschen i sin opinionsbildning skildrade och bemötte dessa förändringar.  

Nya debattpartners – omformulerade strategier och argument 

I och med att staten som lagstiftande part gick in i den samhälleliga debatten om reklam och 

konsumtion förändrades situationen för branschen. Staten utövande makt genom lagstift-

ningen och de myndigheter som tillämpade den. Därmed blev frågan om en framgångsrik 

opinionsbildning och dialog av en helt annan dignitet jämfört med den reklamkritiska 

allmänna opinionen. 

I källmaterialet framgår att man på flera sätt försökte föra en dialog med staten och be-

arbeta den genom opinionsbildning. Konsumentpolitiska företrädare bjöds in av branschorga-

nisationer för utfrågningar och föredrag, och branschen deltog i sin tur vid presskonferenser 

och informationsträffar arrangerade av staten. Här fanns möjlighet att föra upp frågor och för-

söka påverka företrädare för staten så att de nya bestämmelserna inte skulle missgynna bran-

schen. I branschtidningarna intervjuade man och tilltalade företrädare för regering och de-

partement och myndigheter. Dessa uppmanades agera på ett sådant sätt att det också gynnade 

branschens intresse, och vid de tillfällen man ansåg att de inte gjorde det underströks de 

allvarliga konsekvenserna. Inför beslutet om eventuell utvidgad reklamskatt skrev Resumé i 

sin ledare direkt till riksdagens ledamöter och frågade om det var rättvist att branschen ska 

axla en börda som bara skulle leda till sämre lönsamhet och svårigheter för näringslivet. 
99

 

Man försökte påverka den interna opinionen inom socialdemokratin. I en ledare i 

Resumé uppmanades den reklamkritiske Palme att lyssna på LO-basen Geijer, som förordade 

stimulering av konsumtionen för att få fart på ekonomin. Man skrev att finansminister Sträng 

oroade sig för Konsumentutredningens förslag och ville begränsa dess omfattning och att 

statssekreterare Kjell Olof Feldt ansåg att reklamen var en del av marknadsekonomin. Info tog 
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Wiege, Lars, ‖Avskaffa reklamskatten!‖, Resumé 11/1977, s. 3. 
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upp att Strängs annonskatt hade kritiserats hårt av inte minst den socialdemokratiska pressen, 

och att socialdemokratiska Arbetets chefredaktör motsatte sig den kommande reklamskatten, 

liksom att regeringen tydligen var oenig om Lidboms förslag att förbjuda reklam på video. 
100

 

Denna mer kommunikativa inställning byggde sannolikt på antagandet att företrädare 

för stat och regering vars verksamhet berörde reklambranschen också läste branschens 

opinionsbildande material. I vilken utsträckning så skedde framgår inte av källmaterialet. Den 

avfärdande hållningen gentemot den reklamkritiska allmänna opinionen tyder däremot på att 

man knappast räknade med att de läste branschorganen, eller om så vore fallet tog intryck av 

dess åsikter. Några insändare eller debattartiklar av reklamkritiker utanför branschen finns 

bara enstaka exempel på, vilket kan vara ett tecken på att få av kritikerna läste tidningen.
101

 

Utredningarna erbjöd också en mycket god möjlighet att bedriva opinionsbildning. De 

var sammansatta av representanter från stat och samhällsintressen som berördes av direktiven, 

och i fallet med Konsument- och Reklamutredningen bedrevs verksamheten relativt öppet 

med rapporter, betänkande och remisser. Det bidrog till att skapa en debatt kring utredningar-

nas förslag innan de eventuellt ledde till beslut av regering och riksdag. Reklambranschen 

hade dessutom två egna ledamöter i Reklamutredningen, var av den ena samtidigt kommen-

terade utredningen i ledare i Info, i egenskap av VD för AF.
102

 

Att lagstiftning blev en realitet gjorde att man fick se över argumenten. Att hävda att 

självsanering var bättre än lagstiftning var inte längre realistiskt. Nu gällde det att kunna argu-

mentera för att lagstiftningen och de nya myndigheterna skulle utformas på så sätt att det inte 

skadade branschen.
103

 

Lagen om otillbörlig marknadsföring – förhoppningar och besvikelser 

I och med att Lagen om otillbörlig marknadsföring presenterades av regeringen 1969, och 

antogs 1971, började en ny era inom det konsumentpolitiska området: självsaneringseran var 

över. Staten skulle aktivt via myndigheter som Konsumentombudsmannen och Marknadsrådet 

sedermera Marknadsdomstolen se till att den nya lagstiftningen åtlyddes. Samtidigt öppnade 

sig en möjlighet att bli av med den besvärliga debatten med den reklamkritiska allmänna 

opinionen. I en ledare i Resumé november 1969 skrev man att SRF hade ägnat året åt att 

bättre kunna föra sig i debatten om reklamen och konsumtionen, men att diskussionerna nu ‖ 
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blivit något överspelade‖
104

 i och med att ett lagförslag ‖ efter åtskilliga kontakter mellan när-

ingsliv och departement‖
105

 om otillbörlig marknadsföring lags fram. Man menade att lagen 

inte skulle förändra så mycket, då den skulle utgå ifrån branschens självsanering. I Resumé 

skrevs att statsrådet Carl Lidbom stödde den tolkningen, och nytillträdde KO:s uttalande att 

han hellre såg sig som förhandlare än en åklagare pekade också i den riktningen.
106

  

Men det fanns en oro. Fride Antoni påpekade i Otillbörligt i reklam och marknads-

föring, som utkom samma år som lagen började gälla, att den visserligen formellt tillkommit 

efter ett betänkande lämnat 1966 av utredningen om illojal konkurrens, men att det färdiga 

lagförslaget innehöll flera radikala grepp som helt saknades i betänkandet. Bland annat ville 

regeringen och departement inrätta en särskild domstol och åklagare som skulle se till att 

lagen efterlevdes. Även om Antoni inte direkt angrep regeringen och departement så pekar 

han på att regeringen inte ansåg sig bunden av utredningens förslag. Att ett par specialregler 

gällande kombinationserbjudanden petades in i lagen sätter Antoni i samband med att fack-

föreningen TCO krävt sådan lagstiftning. Det underliggande argumentet blir att regeringen 

tagit större hänsyn till politiska påtryckargrupper än utredningens experter i utformningen av 

lagen.
107

 

I sin opinionsbildning försökte man styra statens tillämpning av den kommande lagstift-

ningen i en för branschen gynnsam riktning.  Man betonade vikten av att meningsskillnader 

inte fick skymma att man ville ha ett samarbete om den nya lagstiftningen. Man uttryckte en 

oro för att lagen skulle bli för detaljerad, och förespråkade att man skulle följa Norges exem-

pel, som hade valt en generalklausul. Ett agerande som kan ses i detta ljus är självsanerings-

reformerna. Det var troligen flera orsaker som låg bakom dem, den kraftfulla reklamkritiska 

allmänna opinionen spelade stor roll, men den kommande lagstiftningen var nog också en 

bidragande orsak, även om Fride Antoni i Resumé framställde det som ett för branschen 

lyckligt sammanträffande att reformerna sågs som utgångspunkt för den nya lagens praxis. 

SRF:s ordförande Lars G. Johnsson omnämnde i en ledare 1973 i Resumé att reformerna gav 
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branschen ett ‖ovärderligt förtroendekapital‖
108

 gentemot statsmakterna, vilket antyder att 

man inte var helt ovetande om dess betydelse för lagstiftningen.
109

  

Tolkningen att självsaneringsreformen syftade till att påverka lagstiftningen stärks av att 

arkitekten bakom reformen, Fride Antoni, kort därefter i sin bok Otillbörligt i reklam och 

marknadsföring tog upp 55 hypotetiska exempel på hur han trodde KO och MR utifrån den 

nya lagen skulle döma i enskilda fall. Den kommande lagen skulle nämligen styras av en 

generalklausul där rättspraxis skulle skapas utifrån enskilda domar och fall. Här försökte upp-

enbarligen Antoni inte bara informera om, utan också påverka kommande praxis.
110

 

Denna tolkning av bokens syfte finns också i Resumé då de anmälde boken:  

Hans kommentarer om den sannolika lagtolkningen är naturligtvis subjektiva, och det är 

självfallet en förutsättning för att boken har kommit ut. Det är nu den behövs – när 

prejudikatfallen så småningom kommer blir den mindre angelägen.
111

  

Artikeln påpekar också att Antoni var den förste  

Inom reklamen som på allvar studerade socialdemokraternas och LO:s gemensamma 

näringspolitiska program och insåg att marknadsföringens villkor skulle komma att 

ändras/…/ utan den väckelse som Fride Antoni har predikat i SRF och som ledamot i 

NOp hade reklamens goodwill hos statsmakterna kanske varit ännu sämre och lagen 

ännu hårdare‖
112

 

Likaså betonade Info att branschens Grundregler för reklam inte var betydelselös för att 

lagstiftning införts, då de förutom en regelbok för självsanering utgjorde vägledning för 

domarna i MD. Branschen hade uppenbarligen inte lämnat åt staten att definiera de nya 

spelreglerna. Även om man inte kunde stifta lagarna, fanns möjlighet att påverka dess 

tillämpning.
 113

 

En annan strategi var att ta fasta på och betona de uttalanden och tendenser hos statens 

konsumentpolitiska företrädare som låg i linje med branschens önskemål. Konsumentombuds-

mannen skildrades först positivt. Man lyfte fram att KO Sven Heurgren hellre såg sig som för-

handlare än åklagare. KO:s kommentarer om att viss reklam fyllde en funktion i samhället, 

och att han redan efter en kort tids verksamhet sett en väsentlig förbättring i kvalitén på 

reklamen gav också en branschvänlig framtoning. Statsrådet Carl Lidbom, ansvarig för till-

komsten av mycket konsumentpolitisk lagstiftning under denna tid, porträtterades på ett lik-
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nande sätt. Lidboms löften om att den nya lagen skulle baseras på branschens självsanerings-

regler, och att KO inte skulle vara en åklagare utan förhandlare slogs upp stort. Betoningen på 

dessa aspekter av KO:s och Lidboms roller och att man använde deras egna ord för att betona 

budskap pekar på att man aktivt försökte skapa en offentlig åsiktsmall som makthavare skulle 

känna sig bundna av och inte röra sig utanför.
114

  

När KO efter något år började agera på ett sätt som ansågs motverka branschens in-

tressen och ensidigt gynna konsumenterna förändrades hållningen. Myndigheten beskrevs nu i 

mestadels negativa termer: att KO egenmäktigt försökte förändra lagstiftningen till sin fördel 

då utslag i MD gick emot KO, att KO började kräva restriktioner och begränsningar för re-

klam- och marknadsföring utan att inhämta branschens råd eller samtyckte, att KO:s agerande 

gjorde reklamen feg och tråkig. Bilden av KO:s som någon som ville samarbeta och föra dia-

log byttes ut till en egenmäktig byråkrat som vägrade lyssna på branschen, ensidigt värnade 

om konsumenternas intressen och inte minst var mån om att öka sitt eget inflytande.
115

  

Samma fenomen drabbade Lidbom. Allt eftersom lagen implementerades beskrevs han 

mer och mer som någon som ensidigt brydde sig om konsumenternas villkor och förordade en 

allt mer restriktiv lagstiftning gentemot reklam och marknadsföring. Uppenbarligen hade 

branschens massmediala bild inte blivit någon mall för vare sig Lidbom eller Heurgren. Bran-

schens reaktion blev att angripa dem för att inta en branschfientlig hållning. Man anklagade 

dem och ibland regeringen som helhet för att antigen vilja manipulera gällande lag eller 

utnyttja sin ställning för att påverka själva det juridiska systemet. Syfte var enligt branschen 

att med lagstiftning och myndighetsvälde öka statens makt på branschens bekostnad, eller 

åtminstone inte inse att deras konsumentpolitik ledde till för omfångsrik lagstiftning och 

problem för branschen. Den förändrade inställningen tyder på att man delvis misslyckades i 
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strategin att med opinionsbildning påverka statens agerande. 
116

 

Den statliga myndighet som skildrades som påverkbar och någorlunda neutralt inställd 

till branschen var Marknadsrådet sedermera Marknadsdomstolen. Här satt bland annat repre-

sentanter för branschen, och man rapporterade nöjt varje gång MR/MD:s utslag gick emot de 

konsumentpolitiska myndigheterna eller domstolen i remisser kritiserade Reklam- och Konsu-

mentutredningen. Samtidigt fanns tillfällen då MR/MD inte alls dömde i branschens favör, 

som exempelvis i frågan om tobaksreklam, vilket fick kritik i Resumé.
117

 

Analys 

Sätter vi in opinionsbildningen i den debattkategori som rör regleringen av reklam och kon-

sumtion framträder en utveckling av opinionsbildningen i två steg. Under det första, vid 

införandet av den nya lagen, fanns en samstämmighet i branschens syn och den man menade 

att staten gav uttryck för i hur lagen skulle tillämpas. Bägge sidor uppfattades vara överens 

om att man skulle utgå ifrån branschens självsaneringsprinciper, och att KO hellre skulle 

agera som en förhandlare än en åklagare. Det framgår också att branschföreträdare, 

framförallt Fride Antoni, agerat för att styra lagens praxis mot detta mål. 

Vid det andra, som tonar fram efter att lagarna och myndigheterna fått verka något år, 

betonas allt mer att samförståndet ersatts med konfrontation. Enligt branschen tog inte staten, 

som lovat, hänsyn till reklambranschens intressen eller önskemål då man tillämpade lagarna. I 

stället menade man att den försökte använda lagen och myndigheterna för att aktivt motarbeta 

branschen. I den andra perioden är parallellen i skildringen av den reklamkritiska allmänna 

opinionen tydlig – åter igen hade den andra parten gjort sig omöjlig genom att enbart vilja 

främja egenmakt och inte lyssna på branschen. Frågan om reklamens reglering påverkades nu 

enligt branschen negativt av statens syn på dess funktion och relation till samhället. Den 

utgick där ifrån ett ensidigt konsumentperspektiv, och försökte med en maktfullkomlig attityd 

göra intrång i producenternas frihet på varu- och tjänstemarknaden. 
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Konsumentutredningen och Konsumentverket – ett hot mot marknaden 

Konsumentutredningen och Konsumentverket betraktades med misstänksamhet av branschen. 

I sin opinionsbildning angrep man dem som statliga försök att styra över varu- och tjänste-

marknaden. Konsumentutredningens första rapport 1970 väckte stor indignation. Både Resu-

mé och Info uttryckte missnöje. Att ett föreslaget konsumentverk bättre än konsumenterna 

själva skulle bestämma vilka behov som var viktiga var fel, menade man. Konsumenten risk-

erade att förlora sin valfrihet till ett statligt verk, skrev man i Info. I Resumé tyckte man att 

rapporten visade på två oroande tendenser i utredningens syn på konsumenten och marknads-

ekonomin. Dels att konsumenten själv inte skulle fastställa sina behov och att dessa i stället 

skulle definieras av staten, dels att man hade en förlegad bild av marknadsekonomin som inte 

återspeglade att konsumentens önskemål styrde produktionen. Alla i branschen uppmanades 

att försöka påverka utredningen – som man meddelade tyvärr saknade representanter från 

reklam och marknadsföring – att inte verka för instiftandet av ett ‖förment rationellt statligt 

verk‖
118

. I stället borde konsumentupplysningen sköttas av en neutral och trovärdig aktör.
119

  

Peeter Puide skrev något senare i Resumé att rapporten ville att konsumentpolitiken 

skulle ha samma mål som välfärdspolitiken, men att den ensidigt betonade konsumenterna 

och bortsåg ifrån att producenterna var en  lika viktig del för konsumtionen. Puide tyckte att 

rapporten rörde sig med svepande generaliseringar och ignorerade samarbetsmöjligheterna 

med näringslivet för att förbättra situationen för konsumenterna. Dess ambition att definiera 

normativa behov var kanske lovvärd, men knappast genomförbar i praktiken. Vidare menade 

han att utredningen och även statsrådet Lidbom gav uttryck för en motsägelsefull inställning, 

där man å en sidan inte ville styra produktionen, men å andra sidan enligt Puide var beredd att  

vid behov tillgripa samhällsåtgärder för att korrigera en snedvridning av efterfrågan som 

kan uppkomma till följd av näringslivets bearbetning av konsumenterna‖
120

 

Puide avslutade sin artikel med att referera till ett anförande av Lidbom: 

I anförandet efterlystes en förankring av konsumentpolitiken i Organisations-Sverige. 

Kooperationen och löntagarorganisationerna nämndes uppskattande. Visst är det i sin 

ordning med förankring, men precis vad är det som förankras? Kan det vara riktigt att 

efterlysa stöd åt en konsumentpolitik som är så bristfälligt definierad att medborgarna 

löper risken att just utsättas för det resursslöseri man vill ha bort? Näringslivet ingår 

också i Organisations-Sverige. Det skall också vara med och yttra sig.
 121

 

Uppenbarligen tyckte inte Puide att denna nya politik var så förankrad som utredarna 
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och statsråden ville ge sken av. I samband med att statsminister Palme och statsrådet Lidbom 

vid en presskonferens 1970 presenterade sin syn på konsumentpolitiska åtgärder tog Resumé 

upp frågan om ett konsumentverk. Man menade att en sådan organisation knappast skull ge 

bra konsumentupplysning. Regeringen och konsumentutredningen lade sig i områden som 

inte angick dem, inte minst genom att i utredningen ge en så vid definition av de konsument-

politiska målen att de omfattade individens hela tillvaro. Utredningen definierade nämligen 

konsumentpolitikens mål att ansvara för ‖individens fysiska, psykiska och sociala välbe-

finnande‖
122

. I andra länder skilde man på begreppen medborgare och konsument – i Sverige 

verkade inte vissa vilja det, skrev Resumé. Bättre vore att man såg till att hela samhället 

genomsyrades av en konsumentanda som gav rättvisa åt även de med små ekonomiska och 

organisatoriska medel, menade Resumé, och sade sig vara villig att hjälpa till med saken.
123

 

Utredningens första och huvudsakliga betänkande 1971 fick stor uppmärksamhet i 

medierna. Då SRF lämnande sitt remissvar togs det upp i Resumé. SFR menade att begreppet 

konsumentpolitik hade en ospecificerad innebörd, och att betänkandet var fullt av: 

allmängiltiga sanningar eller föga diskutabla slutsatser, vilket gör ett ställningstagande 

på flera punkter svårt. 
124

 

Men bland alla vaga utsagor också fanns saker att kritisera. Detta gällde inte minst begreppen 

normativa behov och producentpåverkan. Dessa idéer förbisåg konsumentens egen vilja och 

de sammansatta mål som konsumtionen hade. Att som utredningen påstå att den konkurrens-

utsatta ekonomin inte gynnade den enskildes rationella val var en slutsats utan grund, hävdade 

man, då konsumentens rationalitet enligt branschen utgick ifrån individens specifika önskemål 

och situation. Resumé rapporterade om andra remissyttranden från Marknadsrådet, Annonsör-

föreningen och Sveriges Marknadsförbund där man påpekade att konsumenterna gynnades av 

en konkurrensutsatt marknadsekonomi.
125

 

I samband med att Konsumentutredningen lämnade sitt första betänkande och staten 

presenterade hur man tänkte handla utifrån dess slutsatser försökte branschen via debattböcker 

och branschtidningar påverka statens agerande. Ett sätt att åstadkomma detta var att precis 

som då man bemötte den reklamkritiska allmänna opinionen försöka definiera viktiga begrepp 

i debatten. Branschen angrep begreppen producentpåverkan och normativa behov, och bränn-
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märkte dem som uttryck för planekonomiskt tänkande. Man förklarade att de kunde spåras 

tillbaka till ett socialdemokratiskt program för aktiv näringspolitik från 1967, och att syftet 

var att staten skulle kunna påverka och styra näringslivets produktion. Man ogillade att utred-

ningen lanserade begreppet konsumentpolitik som ersättning för konsumentupplysning och 

konkurrenspolitik, och antydde att det skvallrade om statens maktpolitiska ambitioner. Strate-

gin att utpeka nyckelbegrepp inom Konsumentutredningen som bevis på en politik som all-

varlig hotade både konsumentens och producentens frihet verkade också vara effektiv.
126

  

I en paneldebatt om konsumentpolitik som återgavs i Resumé 1971 stod att Anna Lisa 

Levén-Eliasson, ordföranden i distributionsutredningen, ville att producentpåverkan hellre 

skulle ses som uttryck för samverkan och samråd än för tvångsstyrning. Thord Wallén från 

TCO, och medlem i Konsumentutredningen, menade dock att man måste se konsumentfrå-

gorna som en del av fördelningspolitiken, och att man visserligen ville ha samarbete med 

producenterna, men att det inte uteslöt att ett konsumentverk hade påtryckningsmöjligheter. 

Resumé skildrade 1968 hur Konsumentutredningens Jan Odhnoff i en paneldebatt om kon-

sumtion krävde att samhället inte skulle acceptera att individer blev tillfredställda på olika 

nivåer, utan göra kollektiva behovsanalyser som skulle inkludera både den kommersiella och 

offentliga sektorn. 
127

 

Även Fride Antoni var aktiv inom opinionsbildningen kring Konsumentutredningen och 

Konsumentverket. I Den värnlöse konsumenten utgiven 1972, ställde han sig tveksam till ett 

konsumentverk. Risken var stor att det enligt Antoni skulle bli en ‖centraliserad, hierarkisk 

uppbyggd institution‖
128

 som inte tillät individuella konsumenter att komma till tals, och 

hellre ägnade sig åt konflikter än samarbete med näringslivet. Tecken på en sådan konflikt 

fanns enligt Antoni i remisser och uttalanden som visade att löntagarorganisationer hade en 

annan syn på begrepp som normativa behov och producentpåverkan än näringslivet. Fackför-

eningar och Konsumentutredningen tyckte enligt Antoni att det fanns normativa behov, och 

att en myndighet skulle definiera dem och påverka produktionen i en sådan riktning att de 

möttes. Näringslivet menade däremot att den typen av agerande hotade marknadsekonomins 

funktion och effektivitet. Antoni skrev att näringslivet av tradition hade haft svårt att uttala sig 

om politiska beslut, men att man borde överväga att ta initiativet och föra en dialog eller de-
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batt om konsumtion och näringspolitiken med de folkvalda.
129

 

Branschen hade inledningsvis ingen representant i utredningen, men efter hand fick den 

en sådan, ehuru ej i formellt hänseende. Göran C-O Claesson klev, i egenskap av anställd vid 

industridepartementet, in i mitten av utredningsarbetet som ny sekreterare. Han hade dock en 

bakgrund som före detta VD i Svenska försäljnings- och reklamförbundet/Marknadsför-

bundet. I sin bok Visionen om en Konsumentpolitik från 1972 skrev han att utredningens 

första betänkande fick stor uppmärksamhet i medierna, och att de flesta med undantag av 

Aftonbladet gav en bild av att den förespråkade tvångsmedel och styrning av konsumtionen. 

Claesson menade dock att utredningens intentioner med termen producentpåverkan delvis 

hade feltolkats. I lägesrapporten hade begreppet tagits upp utan närmare precisering. När det 

blivande verkets uppgifter skulle konkretiseras tvingades man ta ställning till vilka gränser 

som skulle omgärda begreppet, och man var eniga att tvångsmedel inte skulle användas. 

Enligt Claesson hade varken författarna till lägesrapporten eller betänkandet  

tänkt sig tvångsmedel för att påverka producentsidans förhållanden. Under arbetet med 

organisationsbetänkandet höjdes en à två röster för att utredningen skulle föreslå någon 

form av tvångsmedel. Några konkreta förslag lämnades dock inte/../ ingen ledamot 

reserverade sig när majoriteten fastställde den text som nu står.
130

.  

Att denna felaktiga uppfattning om utredningens intentioner fanns hos allmänheten 

berodde enligt Claesson på att de flesta missuppfattade de skissartade intentionerna som fär-

diga förslag, och fyllde dem med sina egna tolkningar. Inte minst utredningens stora upp-

märksamhet i medierna, som till stor del beskrev den som ett statligt ingripande i folks kon-

sumtion, bidrog till denna vrångbild. Enligt Claesson fanns också politiska intressen som 

försökte, bland annat via Aftonbladet, att påverka utredningen åt ett mer radikalt håll. När han 

i ett föredrag förklarade att utredningen inte skulle förorda tvångsmedel anklagades han av 

Aftonbladet att på näringslivets uppdrag medvetet vattna ur förslaget. Claesson medgav dock 

att några ledamöter försökte odla en bild utåt av motsättningar mellan näringslivs- och kon-

sumentintressen inom utredningen, men att enighet ofta rådde då man väl tog beslut.
131

 

Konsumentverket kritiserades alltså på planeringsstadiet, men fick liksom KO ett varm-

are bemötande i samband med dess tillkomst 1973. I en artikel i Resumé samma år skildrades 

ett möte mellan verkets chef Lars Ag och AF och andra representanter för näringslivet, 

massmedia och politik. Initialt uttryckte man sitt gillande över det nya verket. Men efter hand 

fick Ag kritiska frågor, bland annat om han kunde definiera sin syn på normativa behov. Ags 
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svar blev att det kunde gälla att vissa produkter skulle ha en viss livslängd – ett uttalande 

fjärran från det hot om socialistisk centralstyrning som branschen basunerat ut i sin opinions-

bildning. I samband med att Ag intervjuades i Resumé samma år tog han också upp termen 

producentpåverkan, och förklarade att man inte skulle använda den för att beskriva Konsu-

mentverkets hållning gentemot producenterna, då det ‖gått troll i ordet‖
132

. Ag föreslog i 

stället det mer neutrala ordet producentkontakt, även om det enligt honom givetvis inte uteslöt 

att verket självklart ville påverka producenterna. 
133

 

Analys 

Konsumentutredningen och Konsumentverket skildrades negativt i opinionsbildningen. 

Liksom tidigare hävdade man att flera av de statliga instansernas åsikter om konsumtionens 

reglering berodde på deras syn på konsumtionens funktion respektive relation till samhället – 

de två senare synsätten bottnade ofta i farliga planekonomiska idéer, vilket gjorde att en del 

av förslagen var farliga och måste fördömas. Begrepp som konsumentpolitik, konsumentverk, 

normativa behov och producentpåverkan betraktades inte som sätt att förbättra konsument-

ernas villkor, utan som täckmantel för statlig styrning av varu- och tjänstemarknaden. 

Branschen gav i sin opinionsbildning en ‖avslöjande‖ bild av den föreslagna konsument-

politiken, som var en annan än den än den man menade de statliga företrädarna ville få fram: i 

stället för en starkare position för konsumenterna hotade ingrepp som skulle leda till ekono-

miskt kaos och förtryck av både konsumenternas och producenternas rättigheter. En ledande 

företrädare för utredningsväsendet valde att ge begreppet producentpåverkan en försonande 

innebörd som betonade samarbete. Samtidigt fanns det andra som enligt branschen stod fast 

för att till exempel producentpåverkan skulle innefatta möjligheter till tvångsmedel. Det nya 

Konsumentverkets chef valde dock enligt branschen att helt avveckla begreppet producent-

påverkan, och begränsade definitionen av normativa behov till en fråga om kvalité. 

Branschens taktik att brännmärka nyckelbegrepp som uttryck för en radikal och samhällsfarlig 

vänsterideologi verkade alltså enligt opinionsbildningen ge resultat. De finns tecken, bland 

annat Claessons skildring av mediedrevet mot utredningen, som tyder på att detta var en del i 

en större kampanj som fördes även av andra aktörer och andra media, vilket i så fall skulle 

göra branschens opinionsbildning till en del av en större och troligen mer effektiv sådan. 

Claesson hade en mer välvillig inställning till utredningen än branschtidningarna och Antoni, 

                                                 
132 Broström, Åke ‖Lars Ag om Konsumentverket: Vi ska inte bli något prylverk‖, Resumé 1/1973, s. 3 
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varudeklarationer på förpackningarna‖, Resumé 4/1973, s. 5; Broström, Åke, ‖’Näringslivet tycker det är bra med ett 

konsumentverk’‖, Resumé 4/1973, s. 25; Broström, Åke ‖Lars Ag om Konsumentverket: Vi ska inte bli något prylverk‖, 

Resumé 1/1973, s. 3. 
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och menade att dess utsagor antingen hade feltolkats eller medvetet förvrängt av medierna och 

politiska intressen. Han erkände dock att det funnits konflikter i utredningen mellan 

producent- och konsumentintressen, men ville samtidigt tona ned dess betydelse. 

Reklamutredningen och Marknadsföringslagen – från nederlag till seger 

Reklamutredningen berörde direkt branschens villkor, och gavs följaktligen stort utrymme i 

opinionsbildningen. Här hade branschen två ledamöter, SRF:s ordförande Lars G. Johnsson 

och AF:s Lars Wiege. Samtidigt var två kända representanter för den reklamkritiska allmänna 

opinionen knutna till utredningen: Åke Ortmark som expert, och Sven Lindqvist som ledamot. 

Utredningen lämnade fem betänkanden. De första fyra kritiserades kraftigt för att missgynna 

branschen. Det sista betänkandet lyftes dock fram som en framgång, då det sades slå fast flera 

för branschen viktiga grundprinciper. Det sågs som en seger som på många sätt ansågs 

uppväga de tidigare förlusterna.
134

 

Men inledningsvis betraktades utredningen som helt i händerna på regeringen och den 

reklamkritiska opinionen. I samband med att finansminister Sträng 1971 införde annonsskatt, 

och att en ytterligare skatt på reklam var på väg, skrev man i en ledare i Resumé att Rek-

lamutredningen blivit ‖desavouerad‖.
 135

 Man menade att Sträng hade kört över utredningen, 

vars uppgift det var att utifrån ett sakligt expertutlåtande utreda frågan, och ministern verkade 

inte bry sig om konsekvenserna för branschen och samhället i stort. Risken att efterfråge-

stimulansen minskade och att ekonomi skulle krympa var överhängande. Det negativa 

omdömet om Sträng visar på samma nyorientering som i förhållandet till Heurgren och Lid-

bom. Sträng hade uppfattats som en ansvarsfull och mot näringslivet positivt inställd politiker, 

som förstod vikten av att marknadsekonomin inte reglerades mer än nödvändigt, även om han 

var lite avvaktande med att uttala sitt offentliga stöd för reklambranschen och menade att 

‖reklamen borde kunna göra reklam för reklamen‖.
136

 I och med att finansministern obönhör-

ligt och mot branschens vilja drev igenom en reklamkatt kände man sig sviken, inte minst då 

Sträng i ett möte med branschfolk 1968 försäkrat att det inte fanns planer på någon reklam-

skatt. Resumé meddelade 1972 att Sträng trots 37 avstyrkande remisser och 3 jakande ändå 

tänkte lägga fram ett förslag om reklamskatt, och finansministern framställdes nu som makt-

fullkomlig och ointresserad av branschens situation .
137
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Utredningens första betänkande kom i början av 1972, och förordade bland annat en 

skatt på reklam. Branschens ledamöter reserverade sig mot ett par punkter, och det bemöttes 

negativt i Resumé. 
138

 En viktig del i opinionsbildningen kring betänkandet var att döma ut 

dem som motiverade av politiska hänsyn istället för fakta. De som förväntade sig sakliga 

motiv till förslagen skulle enligt Resumé bli ‖grymt besvikna‖
139

. Ledamöterna bakom majori-

tetsbeslutet hade en reklamfientlig inställning, menade man, och var ointagliga för argument 

som utgick ifrån verkligheten. De kunde heller inte motivera vilken samhällsnytta deras beslut 

innebar, ansåg man. Förslaget hörde inte hemma i det samhället vi valt att leva i, menade 

Resumé, men väl i ett annat och mindre demokratiskt:  

där det räcker med att ett statligt verk som avgör var och när vi kan få köpa vad. Ett 

samhälle där medborgarna frånkänns all förmåga till självständigt tänkande och med 

‖förtroende‖ placerar sig i händerna på en grupp ‖övertyckare‖. Den utgångspunkten för 

förslaget borde redovisas klarare.
140

 

Majoriteten i utredningen saknade förmågan till sunda analyser, menade branschen. De 

kunde inte förstå att den ökade reklamvolymen inte var ett hot mot konsumenterna, utan ett 

tecken på hård konkurrens i näringslivet. Det föreslagna befrielseinstitutet, som skulle belöna 

bra reklam med skattebefrielse, betecknades av Lars G. Johnsson som utslag för planekonomi. 

Det var omöjligt att objektivt döma om vad som var god eller dålig reklam och vilken som 

skulle belönas, menade han. MD och KO skulle tack vare en reklamskatt få det svårare att 

övervaka marknadsföringen, då andra mer svårbevakade former av marknadsföring skulle 

fylla tomrummet efter reklamen. Dessutom hotade åtgärden leda till att produktutvecklingen 

avstannade. Johnsson menade att utredningen var unik, så till vida att den inte agerat opartiskt 

utan istället på regeringens order skakat fram ett förslag till reklamskatt som knappast gick att 

motivera utifrån kunskap och fakta. Johnsson påtalade också det enligt honom oerhörda i att 

majoriteten i utredningen fått läsa och bemöta minoritetens reservationer, men att minoriteten 

inte fått göra detsamma. De kalkyler som majoriteten förde fram som underlag för sin tes att 

reklamvolymen växte för mycket, byggde enligt Johnsson på felaktig statistik. I samma 
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nummer av Resumé intervjuades Sven Lindqvist, som inte trodde att förslaget skulle minska 

reklamvolymen, men väl dess tillväxt. Han tillade dock med anledning av Resumés fråga att : 

personligen skulle jag däremot med glädje ha sett att Era farhågor hade varit grunda-

de.
141

  

Resumé skrev också att rätten att kommunicera fritt borde gälla både för kommersiella 

och icke-kommersiella delar av samhälle. Lagen hotade därmed att inkräkta på de demokra-

tiska rättigheterna.
142

 

Någon månad efter det första betänkandet kom delbetänkande II, som innehöll 

faktaunderlag och beräkningar till förslagen i betänkande I. Resumé beskrevs utredningsmajo-

ritetens inställning till reklam som genomsyrad av misstänksamhet. Reklamens nödvändighet 

i ekonomin konstaterades visserligen, men den beskrevs samtidigt som utom räckhåll för 

konsumentpåverkan. Det kunde heller inte enligt dessa uteslutas att reklamens snabba kost-

nads- och volymökning berodde på reklambyråernas egenintresse.
143

 

Reklam III, utredningens tredje betänkande, lades fram 1974 och rörde frågan om re-

klam i TV. Återigen rådde oenighet i utredningen. En majoritet röstade mot, medan bransch-

ens ledamöter röstade för. Johnsson och Wiege radade i en presskonferens bevakad av 

Resumé upp ett antal fördelar med reklam i TV: snabbare information om nya produkter, en 

mer kvalitativ produktutveckling och gynnsammare prisutveckling, ekonomiskt tillskott till 

tv-kanalen, en positivt inställd allmänhet och garantier för att kanalens integritet inte skadas 

eller att reklamen ska upplevas som påträngande. Majoritetens skäl att inte förorda reklam i 

TV sades vara baserad på farhågan att reklamintäkter skulle påverka programutbudets inne-

håll och kvalité. För att motverka detta föreslog AF att intäkterna skulle gå direkt till 

Televerket, som ansvarade för infrastrukturen.
144
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Efter reklam III kom betänkande IV, en teoretisk uträkning av reklamens kostnader och 

bestämningsfaktorer, och kort därpå reklam V. I en ledare i Resumé 1974 tog man upp att rek-

lam IV missbrukats av reklamkritiker för att påvisa höga reklamvolymer. I Reklam V hade 

plötsligt alla utom Sven Lindqvist i utredningen tagit avstånd ifrån volymbegränsande åtgär-

der, då man menar att de hörde hemma inom konkurrensbegränsningslagstiftningens område. 

Resumé noterade också att utredningen visserligen fört fram krav på utökad informationsplikt 

i reklamen, men att man på tre punkter gått på branschens linje: nej till tanken på befrielse-

institut, nej till volymbegränsning av reklamen och nej till beriktigandereklam. Nu var det 

Lindqvist som skrev reservationer, meddelande man, där han krävde ett befrielseinstitut och 

en omformning av reklamskatten till en särskild reklamavgift. Lars G. Johnsson menade att 

utredningen sammantaget hade sina poänger då den:  

givit reklambranschen två ovärderliga tillgångar som rätt förvaltade kan ge oss en 

väsentlig bättre ideologisk framtida grund att stå på: erkännande av reklamen som en 

nödvändig förutsättning i vår ekonomi har givit ett konstruktivare debattklimat (en del 

kritiker har tystnat när sakliga argument kommit att ersätta ljudnivån); inordnade av 

reklamen i det konsumentpolitiska perspektivet/…/ det finns inget skäl till varför inte en 

majoritet i reklambyråbranschen skall läsa detta som en introduktion till den förändrade 

framtid som där signaleras.
145

 

Inte minst hade inställningen till konsumenten förändrats sedan utredningen tillsattes. 

Istället för att konsumentupplysarna skulle ange normerna för konsumtion kunde nu konsu-

menten själv anses fatta dessa beslut. Kravet om utökad produktinformation i reklamen var 

enligt Johnsson också ett tecken på konsumentupplysningens fullständiga misslyckande. 

Johnsson tog upp att utredningen menade att det var tillåtet för marknadsföraren att själv välja 

målgrupp, och att Lindqvists idé om befrielseskatt och minskad reklamvolym röstats ner.
146

 

Sammanfattningsvis menade han att reklam V var: 

väl värd att studera så mycket mera att den är av den karaktären att den stärker rek-

lambranschens självkänsla. Hela marknadsföringsbranschen står bättre beredd nu än ti-

digare att möta svårigheterna.
147

 

Efter att utredningen var klar återkom Resumé till den i slutet av året då remissvaren 

kommit in. NDM och SRF skrev att förslaget om informationsplikt var bra om det anpassades 

till omständigheterna som gällde en specifik situation och om kraven var rimliga. Vidare 

krävde man att det skulle utredas i fall de nya bestämmelserna bröt mot tryckfrihetsförord-

ningen. Man menade också att förhandlingar skulle ses lika viktiga som sanktioner och att ut-
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redningen underskattade betydelsen av frivillighetssystemet. I Industriförbundets remiss fann 

man det värdefullt att:  

 utredningen både slår fast att reklamen innehåller information om än i varierande ut-

sträckning, och att reklam som konkurrensmedel är en nödvändig förutsättning för en 

effektivt fungerande marknadsekonomi. Förbundet vill särskilt understryka värdet av en 

konsumentstyrd marknadsekonomi, där konsumenternas behov och önskemål styr pro-

duktionens inriktning.
148

  

Industriförbundet betonade också att reklamen existerade som en information för att 

möjliggöra konsumenternas fria val på marknaden. 
149

 

Men trots denna seger för branschen gav opinionsbildningen uttryck för att läget fort-

farande var problematiskt, inte minst i förhållande till myndigheterna.. I samband med att 

Marknadsföringslagen infördes 1976 och Sven Heurgren blev chef för de sammanslagna 

myndigheterna KV och KO skildrade Resumé Heurgren som om möjligt ännu mer maktfull-

komlig än tidigare. Nu ville han dra in produkter som drog för mycket energi, och anklagade 

pressen för att publicera annonser för skräpprodukter, vilket de borde sluta med, oavsett det 

ekonomiska bortfallet. Dessutom skulle KO i den nya organisationen få en renodlad funktion 

som åklagare och själv bestämma om vilka mål som skulle upp i MD. KO menade att det 

fanns gott om områden där det kunde bli aktuellt att driva fall. Vidare önskades från statens 

sida att KO skulle ges möjlighet att ta upp fall i civila domstolar och förvandla konsu-

mentpolitiska ärenden till brottsmål, vilket branschen motsade sig. Samtidigt varnade en jurist 

i NDM för att nya så kallade riktlinjer som KV skulle utfärda för produkter på marknaden 

hotade att skapa oreda, då KV:s anställda saknade juridisk kompetens och utmärktes av dålig 

organisation.
150

 

Man lyfte också fram att företrädare för KV angrep reklamen i kampanjer riktade till 

skolungdomar, och att en ledande företrädare för ämbetet krävde att marknadsföring skulle 

socialiseras, då det var en teknik som hade makt att påverkade folks attityder och beteenden. 

Därmed förstärktes bilden av KO och KV som fientligt inställda till reklam och marknads-

föring efter införandet av Marknadsföringslagen.
151
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I fråga om utredningsväsendet kvarstod också en viss oro. Lidboms tillsättande av 

Insynsutredningen 1976, vars syfte var att utreda om KV av konsumentpolitiska skäl kunde ha 

rätt att ta del av företagens produktutveckling och marknadsföring, sågs som ett nytt allvarligt 

problem. Den för konkurrensens viktiga produktsekretessen hotades om staten skulle ha rätt 

att ta del av dessa delar i produktionen, menade man i Resumé. Lidboms uttalande 1976 att 

det borde utredas om det fanns onödig reklam i samhället väckte liknande farhågor, och man 

andades ut när Lidboms borgerliga efterträdare Staffan Burenstam-Linder sade nej till en så-

dan utredning och förklarade att reklamens behövdes i samhället.
152

 

Huruvida den borgerliga regeringens tillträde innebar att branschen i sin opinions-

bildning uppfattade en förändring av statens konsumentpolitiska mål framgår inte av käll-

materialet. Ett fåtal artiklar berör den nya regeringens syn på konsumentpolitik, och där 

framgår inte en vilja att riva upp den förra regeringens, även om en del uttalanden, som 

motstånd mot att låta staten få insyn i produktutveckling och marknadsföring, pekade på 

större branschvänlighet,. Vad som framgår är branschens förhoppning om att regeringsskiftet 

skulle leda till ett styre präglat av större förståelse för branschens önskemål.
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Analys 

I undersökningen av Reklamutredningen och dess konsekvenser ser vi hur de argument och 

strategier som reklambranschens opinionsbildning använde sig av under debatten med den re-

klamkritiska allmänna opinionen och Konsumentutredningen återkom. Man beskyllde leda-

möterna som inte representerade reklambranschen för att basera sina beslut på verklighets-

främmande och vänsterideologiska principer som gick emot samhällets demokratiska funda-

ment. De anklagades för bristande saklig- och självständighet, och sågs som bulvan åt en 

maktfullkomlig regering. Utredningens sista betänkande betraktades dock av opinionsbild-

ningen som en vändpunkt och viktig seger för branschen. Här tillbakavisade utredningen för-

slag från tidigare betänkanden som branschen ogillade, samtidigt som det slog fast att viktiga 

branschprinciper skulle vägleda lagstiftning och praxis.  

I opinionsbildningen kring Reklamutredningen betraktades åter frågan om reklamens 
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bostäder och bilhandel‖, Resumé 13/1977, s. 6; Broström, Åke, ‖Lidbom uttrycker sin oro: Finns det allt för mycket 
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‖Reklam behövs!‖, Resumé 6/1977, s. 4. 
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het‖, Resumé 11/1977, s. 7; A, ‖Reklam i video‖, Resumé 11/1977, s. 7; Zackrisson, Olle, ‖Marknadsföringsstöd i regerings-

paket‖, Resumé 12/1977, s. 3. 
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reglering som härledd ur hur man såg på dess funktion och relation till samhället. Länge gav 

branschens opinionsbildning uttryck för att Reklamutredningens betänkanden formats av de 

åsikter utredningens reklamkritiska falang hade i fråga om reklamens och konsumtionens 

funktion, reglering och relation till samhället, och de var, menade man, färgade av samma 

planekonomiska tendenser som framkommit i Konsumentutredningen. I och med det sista be-

tänkandet förändrades dock läget. Nu var det branschens syn på reklamens funktion och dess 

relation till samhället som hade fått inflytande över regleringen: konsumenten definierade 

själv sina behov, och reklamen behövdes i en marknadsekonomi. Tanken att det fanns för 

mycket reklam i samhället, och att volymen borde minskas med statlig styrning avvisades, 

liksom förslag om befrielsebehov, beriktigandereklam och permanent reklamavgift.  

Samtidigt gjorde man i opinionsbildningen klart att förhållandet till staten ofta präglades 

av antagonism, inte minst då till regeringen och de myndigheterna. Dessa beskrevs ofta som 

maktfullkomliga – ibland rent fientliga – och ointresserade av att beakta branschens villkor. 

Förklaringen bottnade enligt opinionsbildningen åter i deras felaktiga och vänsterideologiska 

slutsatser om reklamens och konsumtionens funktion och relation till samhället.  

Slutdiskussion 

Undersökningen av reklambranschens opinionsbildning i förhållande till den samhälleliga 

debatten om reklam och konsumtion 1965-1977 visar på en medveten vilja hos branschen att 

försvara och stärka branschens position. Olika argument och strategier användes och anpassa-

des allt eftersom situationen förändrades. En del var framgångsrika, medan andra kanske inte 

gav den utdelning man hade hoppats på. Därmed kan man skönja en dynamik och förändring 

över tid i fråga om opinionsbildningen. För att återkoppla till frågeställningarna kan vi se att 

man både tog upp de egna och den andra sidans argument i debatten. Kritikernas argument 

mot reklamen byggde enligt branschen på att den manipulerade konsumenterna till köp, inte 

tog hänsyn till konsumentens egentliga behov och påtvingade denne ett materialistisk över-

flödsideal. Enligt vissa var reklamen ett konkret uttryck för ett orättvist kapitalistiskt sam-

hälle, och måste bort. De flesta menade att reklam och konsumtion borde regleras via lag-

stiftning och en statlig konsumentpolitik.  

Branschens argument utgick ifrån att reklamen svarade på konsumenternas egna behov, 

att den var en integrerad del i en demokratisk marknadsekonomi, och att denna ekonomi var 

den bäst lämpade att tillgodose behoven i ett modernt samhälle som det svenska. Demokratin 

garanterade reklamen samma rätt till yttrandefrihet som massmedierna och politiken. 

Kritikernas förslag byggde i sin tur enligt branschen på odemokratiska planekonomiska 
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utopier utan förankring hos allmänheten. De var inte representativa för konsumenterna i stort, 

som enligt branschen dessutom inte hade ett underläge på varu- och tjänstemarknaden, utan 

styrde den genom att via sina behov diktera villkoren för producenterna. 

Branschens strategi i debatten följde två linjer: att försvaga motståndarens position och 

samtidigt stärka den egna. Den första linjen utgick ifrån att man hävdade att kritikernas 

argumentation om reklamens och konsumtionens reglering och funktion var beroende av 

deras syn på dess relation till samhället. Denna byggde enligt branschen på vänsterideologiska 

och verklighetsfrämmande utgångspunkter som stred mot vad majoriteten demokratiskt 

beslutat om: i stället för en fri marknad ville de ha en centralstyrd planekonomi – i stället för 

yttrandefrihet en diktatur. Därmed var deras åsikter i branschens ögon irrelevanta för en seriös 

debatt. Både argumenten och dess framförare avfärdades därmed, ofta i ett satiriskt och 

ironisk tonläge. Man poängterade dock att kritikerna besatt starka opinionsbildande positioner 

och favoriserades av de stora massmedierna, vilket förvrängde den demokratiska öppenheten 

och förhindrade att branschen föra ut sina synpunkter på ett rättvist sätt.  

Den andra linjen utgick ifrån att stärka den egna positionen. Genom att betona att man 

kunde ta saklig kritik, agerade för att förbättra självsaneringen, hade stöd av viktiga delar av 

det politiska och ekonomiska etablissemanget och aktivt drev intern och extern opinions-

bildning försökte framstå som stark. Man hade dock problem med den externa opinionsbild-

ningen, vilket förklarades med mediernas jävighet. Den interna opinionsbildningen verkar ha 

varit mer framgångsrik, och engagerat en del av medlemmarna. Problemen med att nå ut i 

offentligheten gav intryck av att opinionsbildningens framgångar begränsades till ett stärk-

ande av den egna positionen istället för att försvaga motståndaren. Samtidigt är det tydligt att 

den strategin var underordnad den att försvaga motståndaren, vilket tyder på att man upp-

fattade att motståndaren hade ett stort överläge som bara kunde minskas genom att försvaga. 

Sammantaget tyder det mesta på att branschen i sin opinionsbildning gav uttryck för att kriti-

kerna hade ett tydligt övertag. 

I och med att staten klev in på den konsumentpolitiska arenan gick opinionsbildningen 

in i en ny fas, och staten istället för den reklamkritiska opinionen hamnade i fokus. Detta be-

rodde med största sannolikhet på att staten via lagstiftningens olika aspekter hade en normativ 

makt över branschen som kritikerna saknade. Opinionsbildningen blev ett viktigt instrument 

för att försöka påverka staten att använda sin makt på ett för branschen gynnsamt sätt. Även 

strategiskt bytte man inriktning, och sökte inledningsvis med saneringsreformer och dialog nå 

ett samförstånd om att de nya lagarna skulle utgå från självsaneringen. Detta uppfattades 

också initialt som framgångsrikt.  
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Efter hand gav man dock uttryck för att regering och inte minst de nya konsument-

politiska myndigheterna övergav samförståndet. I stället valde de enligt branschen att agera 

ensidigt för konsumenternas bästa, eller använde konsumentpolitiken som täckmantel för 

statlig maktfullkomlighet. I sin opinionsbildning ömsom vädjade man, ömsom krävde att 

staten skulle agera på ett sätt som tog hänsyn till branschens önskemål. I fråga om utrednings-

väsendet gick utvecklingen enligt branschen åt motsatt håll. Initialt var man i underläge, och 

den reklamkritiska opinionens värderingar genomsyrade enligt branschen förslagen.  

Men sedan uppfattade man att situationen vände till branschens fördel. Man tyckte att 

man bidrog till att stoppa eller vattna ur förslag i Konsumentutredningen som man ansåg 

hotade marknadens och konsumentens frihet. Reklamutredningens sista betänkande inskärpte 

enligt branschen viktiga branschprinciper, såsom att reklamen var en viktig del av marknads-

ekonomin, och att konsumenten själv definierade sina behov. Överlag kan sägas att bransch-

tidningarna drev en hårdare och tydligare polemik i sin opinionsbildning än böckerna, som 

hade en mer nyanserad och resonerande karaktär. Antonis självkritik och Claessons försvar av 

Konsumentutredningen hade ingen direkt motsvarighet i Info och Resumé. Att tidningarna till 

skillnad från böckerna hade en kontinuerlig periodicitet och var knutna till branschorgan med 

en tydlig agenda kan nog vara en förklaring till skillnaden. Författarna till böckerna hade en 

möjlighet att tala fritt och dessutom i efterhand analysera – eller lägga till rätta – på ett sätt 

som tidningarna kanske inte hade. Samtidigt framgår att båda delade samma grundperspektiv 

– ett försvar för marknadsekonomins förtjänster och reklamens givna plats i denna ekonomi. 

För att kontextualisera opinionsbildningens dynamik i ett större ekonomisk och politisk 

perspektiv har jag valt att använda mig av den i teoriavsnittet redovisade maktteorin. Betrak-

tar vi utifrån teorin hur branschen i sin opinionsbildning skildrade sig och de andra parterna i 

debatten framträder hur man såg på sina och de andra parternas maktresurser, och vilken 

påverkan man bedömde att de hade eller kunde få. Detta kan åskådliggöras schematiskt med 

följande två tabeller: 

1. Branschens syn på parternas maktresurser 

Part Maktresurs 

Reklambranschen opinionsbildande makt 

politisk makt (demokratiska rättigheter, lägga 

 förslag till lagar/ policy via utredningar) 

ekonomisk makt  

Reklamkritiska 

allmänna opinionen 

opinionsbildande makt 

politisk makt (demokratiska rättigheter, lägga 

förslag till lagar/ policy via utredningar) 

Staten (regering/dep.) politisk makt (lägga förslag till lagstiftning) 

Staten (riksdag) politisk makt (stiftande av lag) 
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Staten (KV, KO, MD) politisk makt (tillämpning av lagstiftning) 

Utredningsväsendet politisk makt (lägga förslag till lagar/ policy) 

 

2. Branschens syn på maktresursernas dynamik på olika arenor 

Maktresursernas 

dynamik 
Makt över 

åsiktsmarknaden 

Makt över varu- och 

tjänstemarknaden 

Makt över 

Lagstiftning 

Reklambranschen Fas 1: svag 

Fas 2: stärks 

Fas 1: stark 

Fas 2: försvagas marginellt 

Fas 1: svag 

Fas 2: svag 

Reklamkritiska  

allmänna opinionen 

Fas 1: stark 

Fas 2: försvagas 

Fas 1: svag 

Fas 2: stärks marginellt 

Fas 1: svag 

Fas 2: svag 

Regering Fas 1: stark 

Fas 2: stark  

Fas 1: svag 

Fas 2: stärks måttligt 

Fas 1: stark 

Fas 2: stark 

Riksdag Fas 1: stark 

Fas 2: stark 

Fas 1: svag 

Fas 2: stärks måttligt 

Fas 1: stark 

Fas 2: stark 

Myndighet 

(KO,KV,MD) 

Fas 1: (ej inrättade) 

Fas 2: stark 

Fas 1: (ej inrättade) 

Fas 2: måttlig 

Fas 1: (ej inrättade) 

Fas 2: stark 

Utredningsväsendet Fas 1: stark 

Fas 2: stark 

Fas 1: svag 

Fas 2: svag 

Fas 1: måttlig 

Fas 1: måttlig 

 

 

I den första tabellen ser vi vilka maktresurser branschen ansåg att deltagarna i debatten 

om reklam och konsumtion hade. I den andra syns resursernas dynamik på de olika arenorna 

där de applicerades. Att staten utifrån undersökningen kan anses ha en stabil stark position på 

åsiktsmarknaden härleds till att dess företrädare som visat fick stort utrymme i branschens 

opinionsbildning, vare sig det rörde citat, intervjuer, analyser eller ledare. Både branschen och 

kritikerna hade resurser på åsiktsmarknaden, och kritikernas sågs under fas 1 som starkare. 

Det förklarar varför man i debatten med kritikerna prioriterade strategin att försvaga mot-

ståndaren före att stärka den egna positionen. Det var ett indirekt erkännande av att kritikerna 

hade en så pass starkare maktresurs på åsiktsmarknaden att ett stärkande av den egna posi-

tionen inte räckte till, utan att främst ett försvagande att motståndarens krävdes för att lyckas. 

Debatten med kritikerna var då utifrån Korpis teori en konflikt med given förlust, då kritiker-

na hade ett till synes stort övertag. Det kan förklara varför branschen upplevde att man trots 

ansträngningarna misslyckades i opinionsbildningen under fas 1. 

Initiativet till självsaneringsreformen kan betraktas som branschens försökt att åstad-

komma ett byte med kritikerna. Reformen var ett indirekt sätt att erkänna kritiken och visa 

handlingskraft utifrån dess krav, och kritikernas motprestation var att stödja branschens linje 

som innebar bevarande av självsaneringen. Men utifrån opinionsbildningen framstod det inte 

som så värst framgångsrikt, då källmaterialet inte ger uttryck för att kritikerna gav sitt bifall åt 

reformerna, och lagstiftning trots allt infördes. 

Samtidigt fanns, trots underläget på åsiktsmarknaden, ett drag av säkerhet och över-
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lägsenhet i branschens agerande gentemot kritikerna. Man böjde sig inte utan avfärdade i 

stället dem. Orsaken till detta ligger kanske i hur branschen värderade den opinionsbildande 

maktresursens potential och kritikernas ställning i samhället. Till sin form är opinionsbildning 

en instabil och ickenormerande maktresurs, vilket inte låter den på egen hand ändra makt-

förhållanden i samhället. Dess kraft ligger i att via opinionsbildning påverka och mobilisera 

andra mer normativa maktresurser inom politik och ekonomi. Den opinionsbildande makten 

hade därmed inget automatiskt inflytande över varu- och tjänstemarknaden. Där besatt däre-

mot branschen, som en del av producenterna, en betydande ekonomisk maktresurs i form av 

privat äganderätt, den konkurrensutsatta marknadsekonomins fria priser och fria rätt att pro-

ducera och marknadsföra produkter. Dessutom var man liksom resten av näringslivet 

organiserade. Konsumenterna saknade i sin tur inflytande: man hade varken kraftfulla organi-

sationer eller någon lagstiftning att luta sig mot för att påverka producenterna. Det är möjligt 

att man verkligen trodde att majoriteten av samhället ställde upp på branschens position, 

vilket borde ha inneburit att kritikernas opinionsbildande överläge i debatten ändå inte 

återspeglade den allmänna opinionen och inte skulle få återverkningar på den politiska makt-

en. Med slutsatsen att man satt relativt ohotad på den ekonomiska maktresursen i förhållande 

till vad som skedde på åsiktsmarknaden ansåg nog branschen att ett underläge på åsikts-

marknaden inte spelade så stor roll.  

Denna tolkning av den egna makten går för övrigt stick i stäv mot påståendet att det 

egentligen var konsumenterna som hade all makt, eftersom deras behov styrde produktionen. 

Genom att hävda detta i opinionsbildningen försökte man dra undan grunden för argument 

som påstod att det var branschen som hade makten. Utifrån Korpis teori blir dock detta 

påstående för branschen mer av en opinionsstrategisk utsaga än något man verkligen trodde 

på, även om det är också möjligt att branschen utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv 

fann det fullt rimligt.  

Risken fanns dock att kritikerna lyckades utnyttja sin ställning på åsiktsmarknaden för 

att få staten att använda sin politiska maktresurs på lagstiftningsarenan. Sammanhanget 

mellan de olika maktresurserna och arenorna kan beskrivas som att branschen och den rek-

lamkritiska opinionen båda försökte använda sig av sin opinionsbildande maktresurs på 

åsiktsmarknaden för att påverka staten att bruka sin politiska maktresurs inom lagstiftnings-

arenan, så att den i sin tur skulle ändra eller bevara fördelningen av den ekonomiska makt-

resursen på varu- och tjänstemarknaden.  

Utifrån Korpis resonemang att maktförhållandena på marknaden i viss mån kan utmanas 

av den politiska makten, och att detta är troligast i samhällen med starka arbetarpartier och 
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fackföreningar, blir den socialdemokratiska regeringens val att som konsumenternas företrä-

dare gå in med lagstiftning på tjänste- och varumarknaden inte helt överraskande. Regeringen 

initierade dessutom samtidigt en liknande offensiv lagstiftning på arbetsmarknaden. Där 

försökte staten visserligen inte gå in som arbetstagarnas företrädare, men väl stärka deras 

organisation, som i form av LO-kollektivet hade täta band till det statsbärande socialdemo-

kratiska partiet.  

Med sin lagstiftande makt hotade staten att gripa in i den av branschens maktresurser 

som den reklamkritiska allmänna opinionen inte hade rått på – den ekonomiska makten över 

varu- och tjänstemarknaden. Och här fann en skillnad från lagstiftningen på arbetsmarknaden 

som borde ha oroat branschen. Det som hittills varit en fördel – en svag och oorganiserad 

konsumentpart – hotade nu bli en nackdel. På arbetsmarknaden var båda parter sedan 

sekelskiftet organiserade, och lagstiftningen blev i praktiken anpassad till denna förhandlings-

kultur som rådde mellan dem, och arbetsgivaren behöll i stort sitt övertag. På varu- och 

tjänstemarknaden hotade nu staten att gå in med en lagstiftning som i brist på ett etablerat 

partsförhållande helt enkelt skulle utgöra regler och lagar som branschen fick rätta sig efter – 

och där staten med nya myndigheter offensivt skulle se till att den efterlevdes som man 

önskade. Därmed var det troligen viktigt för branschen att i sin opinionsbildning verka för att 

den nya lagstiftningen gav branschen och näringslivet stort utrymme och inte inkräktade på 

dess ekonomiska maktresurser.
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Sett i Korpis termer kan vi se att branschen inledningsvis försökte sig på ett byte med 

staten: lagstiftning accepterades mot att den utgick ifrån de principer branschen satt upp i 

självsaneringssystemet. Allt eftersom att man uppfattade att myndigheter och regerings-

företrädare avvek från bytesvillkoren och började agera på vad man ansåg vara ett makt-

fullkomligt och branschfientligt sätt övergick man i opinionsbildningen till ett konfliktläge. 

Opinionsbildningen ger uttryck för att man hade svårigheter att påverka statens maktresurser, 

och framförallt de konsumentpolitiska myndigheterna med makten över tillämpningen av 

lagstiftningen verkar ha varit problematiska i det hänseendet. Dessa myndigheters skyldig-

heter inför branschen bestod enligt branschen i att tillämpa lagen på ett rättvist och 

förutsägbart sätt, vilket naturligtvis var en tolkningsfråga. Regeringen hade enligt branschens 

opinionsbildning motiverat lagarna med att man ville stärka konsumenternas position, vilket 

även återspeglades i hur myndigheterna skildrades. Denna enligt branschen ensidiga utgångs-

punkt gjorde att man automatiskt hamnade i ett underläge.  

                                                 
154 Åmark (1993), s. 67-78, 165, 168, 260, 255-257. 
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I stort gav den konfliktbetonade opinionsbildningen sken av att staten och dess företrä-

dare, med undantag av Marknadsdomstolen, utnyttjade sitt överläge inom lagstiftningsarenan 

för att agerade mot branschens intressen. Den bild av regeringens och myndigheternas 

maktfullkomlighet som framträdde i opinionsbildningen återspeglade nog också i någon mån 

branschens uppfattning om socialdemokratins speciella maktställning. Vid tiden för undersök-

ningen hade partiet haft regeringsmakten i nästan 40 år, och via den organiserade arbetar-

rörelsen lika länge utövat ett inflytande över arbetsmarknaden och samhällsekonomin. Men 

vid inledningen av undersökningen och en bra bit in på 1970-talet påverkades partiet och sam-

hället av en vänstervåg och radikalisering av fackföreningsrörelsen.
155

  

 Mer eller mindre vänsterradikala element inom partiet fanns enligt branschen verksamma i 

debatten om reklam och konsumtion. Därmed existerade troligen en rädsla för att de skulle 

försöka använda konsumentpolitiken för att minska näringslivets manöverutrymme på mark-

naden. Detta färgade troligen branschens retorik rörande konsumentpolitikens syften, där rek-

lamfientliga LO-företrädare och Konsumentverkets ‖socialistiska‖ byrådirektörer och rek-

lamfientliga kampanjer i skolan lyftes fram för att bekräfta farhågorna. Samtidigt fanns en 

motsatt tendens, där man betonade Strängs och Feldts påstådda stöd för reklam och marknads-

ekonomi och uppmanade statsminister Palme att lyssna på LO-basens Geijers råd om kon-

sumtion. Opinionsbildningen tyder på att man såg socialdemokratin som en mäktig men 

splittrad motpart, där det gällde att stödja ‖de goda‖ och kritisera, tillrättavisa eller avfärda 

‖de onda‖. 

Inte bara statens maktresurser, utan även dess speciella position i samhället, gjorde att 

branschen modifierade sin opinionsbildande strategi. Den reklamkritiska allmänna opinionen 

hade i debatten varit tydlig med att man enbart ansåg sig företräda konsumenterna, och att 

dessa befann sig i ett underläge gentemot producenterna. Statens identitet var däremot inte 

enbart definierad som motpart i konsumentpolitiska frågor. Den ansvarade för alla politiska 

spektra, där andra delar av samhällsekonomin som arbetsmarknaden, näringslivets villkor och 

den offentliga sektorn ingick.  

Utifrån det perspektivet kunde branschen i sin opinionsbildning argumentera för att 

staten inte bara skulle agera som motpart till branschen i konsumentpolitiken, utan också hade 

en skyldighet att beakta den ekonomiska politiken i stort, vilket även berörde näringslivets 

villkor. Där ingick, menade man, ett ansvar för att marknadsekonomin fungerade på ett 

tillfredställande sätt, och det gjorde den bara om reklam och konsumtion underkastades 
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marknadsprinciper. Branschen använde sålunda en tvåhövdad strategi i opinionsbildningen, 

där man försökte hävda att staten visserligen var motpart i konsumentpolitiska frågor, men 

också att den hade ett viktigare ansvar för den övergripande samhällsekonomin. Därmed 

försökte branschen höjde nivån för debatten från konsumentpolitiken till att omfatta hela det 

samhällsekonomiska systemet. I opinionsbildning försökte man förminska statens roll som 

företrädare åt konsumenterna och förstora upp dess ansvar för den ekonomiska politiken i 

allmänhet och marknadsekonomin och reklambranschen i synnerhet. Utifrån den ståndpunk-

ten kunde man i retoriken trycka på att staten måste se till att konsumentpolitiska vågspel inte 

gick ut över marknadsekonomins frihet och effektivitet.  

Branschen försökte på detta sätt kompensera den opinionsbildande maktresursens 

tillkortakommanden vad gällde påverkan på den konsumentpolitiska lagstiftningen och dess 

myndigheter. Den mest lämpade måltavlan för denna strategi var utredningsväsendet. Den var 

till sin natur en måttlig maktresurs i fråga om lagstiftning, och lade endast förslag, men 

utgjorde en viktig inkörsport för både branschen och kritikerna att komma närmare den poli-

tiska makten. Med sin öppna karaktär, där rapporter och betänkanden innan de ledde till 

beslut hos regering och riksdag debatterades på åsiktsmarknaden, var de perfekta att bedriva 

opinionsbildning mot. Genom att angripa utredningsväsendets konkreta förslag för konsu-

mentpolitik som baserade på verklighetsfrämmande planekonomiska ideal och ett hot mot 

marknadens effektivitet, ideologiserade man förslagen på ett sådant sätt att de framstod som 

hot mot både den ekonomiska stabiliteten och yttrandefriheten. Att företrädare för utrednings-

väsendet och myndigheterna valde att inte använda eller tona ned de utredningsförslag bran-

schen ogillade mest antyder på att det kan ha varit en framgångsrik strategi.  

 Sett ur Korpis maktperspektiv kan betoningen i opinionsbildningen på att man var en 

integrerad del av näringslivet och marknadsekonomin ses anspela på att man ingick i ett ytter-

ligare partsförhållande med staten utöver den konsumentpolitiska, och därmed hade tillgång 

en avsevärd ekonomisk maktresurs. Detta partförhållande gällde det mellan socialdemokratin 

och näringslivet i stort, och utgjorde basen för det korporativistiska och blandekonomiska 

system som dominerade landet under undersökningsperioden. Det präglades av ett att starka 

intresseorganisationer och näringslivet fick stort inflytande över den statliga politiken via 

representation i statlig förvaltning och utredningsväsende. Det var ett partförhållande som 

präglades av kompromissande och förhandlingskultur, inte minst mellan arbetsmarknadens 

parter. I grunden skedde ett byte mellan näringslivet och socialdemokratin: marknads-

ekonomins grundläggande principer om fri konkurrens, fri prissättning och rätten att anställa 

och avskeda arbetskraft ifrågasattes inte av socialdemokratin, förutsatt att näringslivet genere-
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rade sysselsättning, tillät vissa ekonomiska regleringar, accepterade en solidarisk lönepolitik 

och var villig att betala skatt för välfärden. Genom att anspela på detta större och betydelse-

fulla partförhållande försökte man i opinionsbildningen inte bara övertala staten att gå på 

branschens linje, utan även påminna om vilka betydelsefulla partförhållanden och maktresur-

ser båda var del av, och som statens socialdemokratiska ledning borde respektera.
156

 

Utifrån hur utvecklingen tedde sig i branschens opinionsbildning under fas två kan man 

konstatera att branschen uppfattade att man lyckades stärka sin opinionsbildande maktresurs, 

medan kritikernas betraktades som försvagade. Likaså kan kritikernas maktresurser på varu- 

och tjänstemarknaden i branschens perspektiv ha ansetts ökat bara marginellt. Nu ansvarade 

staten för konsumentpolitiken, och konsumenterna hade ingen given makt över dess agerande. 

Visserligen hade kritikerna med hjälp av staten via utredningarna drivit igenom reklamskatt 

och nej till reklam i TV, men de förslag som mer direkt kunde anses beröra marknadseko-

nomiska mekanismer hade inte gått igenom.  

Statens maktresurser på varu- och tjänstemarknaden jämfört med fas 1 ansågs ha ökat 

tack vare dess överläge i politisk makt via lagstiftning och myndighetsutövande, men det var 

en måttlig ökning. Via en lyckad opinionsbildningen på åsiktsmarknaden och framgångar i 

utredningsväsendet gav branschen uttryck för att ha lyckats behålla mycket av den ekono-

miska maktresursen – minskningen var marginell. Försöket att slippa lagstiftning genom 

självsaneringsreformen hade visserligen misslyckats, men trots att branschen nu reglerades av 

lagar och myndigheter tydde allt enligt branschen på att konsumentpolitiken skulle omgärdas 

av marknadsekonomiska principer. 

Förklaringen till den medvetna ideologiseringen kan kanske delvis sökas i att branschen 

upplevde sig som hotad av fler än den politiska vänstern. Att ideologisera debatten och reklam 

och konsumtion så att det konkreta förhållandet mellan producenter och konsumenter 

hamnade i skymundan för frågan om landets ekonomiska och politiska system blev ett sätt att 

tvinga parterna i debatten att välja sida i ett mycket större sammanhang än frågorna kring 

reklam och konsumtion. I undersökningen framgår att man gärna utmålade reklamkritikerna 

som vänsteranstrukna, men det framkommer också att samtliga riksdagspartier under fas 1 

förordade lagstiftning för att komma till rätta med vilseledande reklam. Reklambranschens 

opinionsbildning ger därmed utryck för att man upplevde sig som ifrågasatt från flera håll, 

och att man kämpade för att bevara sin ställning.  

Ett sätt att rättfärdiga sig var att ideologisera debatten och hävda symbiosen med 

                                                 
156 Åmark (1993), s. 255-257, 259-261; Magnusson (2002), s. 447-451, 461-472. 



 65 

marknadsekonomin. I opinionsbildningen angrep man och avfärdade de som man menade 

motsatte sig marknadsekonomin och medan man samtidigt påminde de som inte gjorde det 

om reklamens vikt för att få den att fungera. Att Jäfvert döpte sin debattbok till Reklam och 

näringsliv svarar sin kritiker var nog ingen slump – banden mellan reklam och resten av 

näringslivet var viktiga att framhålla i debatten så att man som ‖liten specialistbransch‖
157

 inte 

framstod som liten och övergiven. Detta kan förklara varför man flera år före SAF försvarade 

marknadsekonomin och brännmärkte vad man betraktade som planekonomiska och odemo-

kratiska tendenser. 
158

 

Detta leder in i frågan om hur branschens opinionsbildning kan relateras till SAF:s för-

vandlig från en apolitisk förhandlingspart på arbetsmarknaden till ideologisk opinionsbildare. 

Intressant är att SAF i sina första trevande försök att bearbeta den allmänna opinionen i ett par 

debattskrifter från 1971 och 1972 omnämnde just samhällsdebatten om reklamen. Bland annat 

tog man i upp att Sverige hade en marknadsekonomi, och att den inte skulle fungera utan rek-

lamen, som talade om vad som fanns att köpa och möjliggjorde prisjämförelser. Dock sades 

att reklamen var kritiserad, och anklagades för att få folk att köpa saker de inte vill ha, att 

gränsen mellan manipulation och påverkan var svår att dra, men att det fanns en ny lagstift-

ning som kunde stävja övertrampen. Om reklambranschen påverkade SAF:s opinionsbildning 

är svårt att säga, men de nämnda referenserna till debatten om reklam och den nya 

lagstiftningen tydde på att SAF såg den som viktig. SAF-ordföranden Curt-Steffan Giesecke 

intervjuades till exempel av Jäfvert 1969, där han tillbakavisade kritiken mot reklamen och 

uttalade sig om marknadsekonomins fördelar. Att både branschens och SAF:s opinionsbild-

ning tog fart då man upplevde att staten via lagstiftning och regler försökte begränsa 

näringslivets makt inom marknadsekonomin är något som förenar. Samtidigt finns tecken på 

att branschens opinionsbildning i någon form försökte stödja sig på den samhälleliga överens-

kommelsen om den korporativistiska blandekonomins realitet: talet om att inledningsvis inte 

vilja politisera frågan om reklamen utan bara komma med goda råd, publiceringen av 

Erlanders tal och kravet att som en del av ‖Organisations-Sverige‖ få inflytande över 

konsumentpolitiken tyder på detta. Claessons vilja att tona ned motsättningarna i Konsument-

utredningen och i stället skapa en bild av dess arbete som själva sinnebilden för korpora-

tivistisk samförståndsanda och förnuft pekar i samma riktning. Detta skilde sig från SAF:s 

opinionsbildning som från och med mitten av 1970-talet mycket tydligare valde att angripa 

och distansera sig från just denna struktur. Detta utgör i så fall en skillnad i opinions-
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bildningarnas utgångsläge och syfte, vilket kanske har sin förklaring i att näringslivets 

brytning med den korporativa blandekonomiska systemet inte inträffade förrän SAF initierade 

denna rörelse, och att reklambranschen, som en underordnad del av näringslivet, knappast på 

egen hand skulle initiera en sådan. Vidare forskning krävs dock för att klarare belägga hur 

branschens opinionsbildning förhöll sig till SAF:s.
159

  

Förslag till vidare forskning 

Slutligen är det värt att kort beröra några hypoteser och tankar som undersökningen gett, och 

hur de kan tänkas motivera ytterligare studier i ämnet. Givet är att ett studium av själva utred-

ningarna skulle kunna ge en bättre bild av hur branschens opinionsbildning eventuellt på-

verkade dess betänkanden, och över huvud taget hur debatten fördes internt mellan de olika 

ledamöterna. Ett större studium av opinionsbildningen kring reklam och konsumtion vid 

denna tid vore också intressant, så att branschens opinion kunde sättas in i en större kontext. 

Denna undersökning har också lett fram till några funderingar om de andra parterna i de-

batten, som kanske kunde utgöra utgångspunkter för vidare studier.  

I fråga om dem som den reklamkritiska opinionen sade sig representera, konsument-

erna, framstår det som att deras maktresurser i stort var ganska oförändrade efter lagstift-

ningens införande. Lagen utgjorde visserligen ett skydd mot de värsta avarterna inom mark-

nadsföringen, men som part på varu- och tjänstemarknaden blev de kvar i sitt oorganiserade 

tillstånd. Detta var en tydlig skillnad mot situationen på arbetsmarknaden, där bägge parter 

var organiserade. Utifrån uppsatsens resultat kan man kanske betrakta den brokiga reklam-

kritiska allmänna opinionen under den första fasen som ett frö till en större fristående och 

organiserad konsumentrörelse. Denna protorörelse verkade dock utifrån vad källmaterialet 

antyder ha avklingat då lagstiftningen infördes, medan en del av dess representanter sögs upp 

av utredningsväsendet. Ett närmare studium av denna ‖rörelse‖ behövs för att bättre kunna 

karaktärisera dess struktur, potential och dynamik. 

Att staten, eller snarare socialdemokraterna, i debatten med branschen och den reklam-

kritiska allmänna opinionen valde att själv företräda konsumenterna, och efter ett tag tona ned 

de maktpolitiska ambitionerna i konsumentpolitiken, har troligen komplexa skäl och ger ut-

rymme för vidare forskning. Att föra en politik som både förordade tillväxt och god löne-

utveckling för medborgarna i rollen som löntagare och billiga produkter av god kvalité för 

dem i egenskap av konsumenter var kanske ett motstridigt mål, och svårt att förvandla till fun-

gerande realpolitik utifrån den svenska blandekonomins förutsättningar Man kan därmed 
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fråga sig om inte de konsumentpolitiska ambitionerna i någon mån riskerade att krocka med 

andra större och mer etablerade samhällsekonomiska mål. Löntagarna var dessutom till 

betydande del knutna till partiet via fackföreningsrörelsen, medan någon konsumentorga-

nisation med liknande partipolitiska närhet inte existerade. Att styrelseledamöterna i de nya 

konsumentpolitiska myndigheterna som skulle företräda konsumenterna ofta i praktiken kom 

att bestå av representanter från LO, TCO, KF och riksdagen, medan näringslivet företrädde 

producenterna, tyder på att man önskade att konsumentpolitiken skulle under- eller i alla fall 

samordnas rådande maktstrukturer inom näringslivet och arbetsmarknaden.
160

 

Att socialdemokratin i det läget skulle försöka dra igång en rörelse som skulle agera 

motpart till näringslivet på varu- och tjänstemarknaden när LO-kollektivet redan fanns som en 

etablerad och organiserad motpart på arbetsmarknaden framstod kanske som både onödigt och 

riskabelt. Utifrån Pestoffs och Aléx slutsatser att konsumentpolitik i Sverige sedan decennier 

organiserats av staten, och att denna varit skeptisk till fristående konsumentrörelser, framstår 

utvecklingen under undersökningsperioden som en del i ett historiskt mönster.
161

   

Vad staten verkade eftersträva med konsumentpolitiken, liksom inom flera samhälls-

områden under denna tid, var kanske som Magnusson beskriver snarare reglering än kontroll 

över marknaden: man fick bort de värsta avarterna och satte press på branschens etiska age-

rande, men verkade inte villig att ändra på de grundläggande samhällsekonomiska makt-

förhållandena. Ett vidare studium av förhållandet mellan den sena korporativistiska statens 

interna dynamik och näringslivets rörande frågorna konsumtion och marknadsföring utifrån 

ett maktteoretiskt perspektiv under denna period vore intressant
 162

 

Sammanfattning 

Reklambranschens opinionsbildning i den samhälleliga debatten om reklam och konsumtion 

1967-1977 präglades av två distinkta faser. Den första fasen är tydligast 1966-1971, och ut-

märks av att debatten i huvudsak fördes mellan branschen och den reklamkritiska allmänna 

opinionen. Utgångsläget för debatten var att varu- och tjänstemarknaden i stort saknade en 

konsumentpolitisk lagstiftning. Kritikerna angrep enligt branschen reklamen för att vara en 

manipulativ och oreglerad kraft som satte konsumenterna i underläge och bidrog till att skapa 

ett orättfärdigt samhälle. Branschen försvarade sig med att reklamen var en viktig del av 

marknadsekonomin, och att marknadsekonomin bäst svarade upp till de behov som konsu-

menterna hade. Någon lagstiftning behövdes inte, menade man. Branschens självsanerande 
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organ var bättre lämpade att reglera övertramp. Branschen gav uttryck för att kritikerna hade 

ett övertag, då de stora medierna anklagades att vara på deras sida. Samtidigt avfärdade man 

kritikerna som ointresserade av dialog och anhängare av verklighetsfrämmande planekono-

miska idéer som stod i motsats till ett öppet demokratiskt samhälle. 

Den andra fasen är tydligast 1969-1977. Då gick staten in på varu- och tjänstemark-

naden som företrädare för konsumenterna via en konsumentpolitisk lagstiftning. Detta, och in-

rättandet av nya konsumentpolitiska myndigheter, ledde till att branschen riktade om sin opin-

ionsbildning mot staten. Initialt försökte man föra en dialog. Ganska snart växte dock miss-

nöjet med framförallt regeringens och de konsumentpolitiska myndigheternas agerande, som 

sågs som maktfullkomligt och ensidigt inriktat på konsumenterna, och relationen präglades 

allt mer av motsättningar. Branschen var mer framgångsrik med att påverka utredningsväsen-

det, där man efter ett begynnande underläge i förhållande till de reklamkritiska ledamöterna 

lyckades få ett allt större inflytande och inskärpte att marknadsekonomiska ramar skulle 

omgärda de konsumentpolitiska målen. Utifrån Walter Korpis maktanalys konstateras att 

branschen besatt maktresurser på flera arenor. Reklambranschen försökte använde sig av en 

opinionsbildade maktresurs för att först påverka den allmänna opinionen, sedan den politiska 

maktresursen på lagstiftningsarenan. Syftet var att förhindra att lagstiftningen användes för att 

begränsa branschens och näringslivet ekonomiska maktresurs på varu- och tjänstemarknaden. 

Opinionsbildningen ger uttryck för att man i stort lyckades eller i alla fall bidrog till detta. 
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