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ABSTRACT  
 
Syftet i uppsatsen har varit att visa att reklam på lokal nivå är ett användbart verktyg för att 
spåra människors mentalitet i vardagen. Metoden har varit kvalitativ. Som källor till 
uppsatsen har ett urval av tidningen Norrländska Socialdemokratens annonssidor under åren 
1960-1970 används. Resultatet visar att annonser i lokal dagspress kan användas som metod 
för att fånga tidsandan och människors mentalitet med hjälp av hermeneutisk tolkning.
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Inledning 
 

Introduktion 

 

Jag har valt att som C-uppsats skriva om tiden mellan 1960 och 1970 i ämnet reklamhistoria. 

Anledningen är att förändringarna för de breda folklagren var stor under 60-talet, med 

ungdomsrevolter och demonstrationer som vardagsmat i tv och annan media. Jag vill via 

tolkningar av reklam se hur tiden påverkade människor. Jag anser att tolkningar av reklam 

kan ge en mycket bra bild av tidsandan i och med att reklam vänder sig till de breda 

folklagren. 

 

Reklamen är givetvis ibland riktad till specifika målgrupper som t ex tonåringar eller barn. 

Även i den reklamen måste budskapet träffa människor rätt. Reklam kan inte vara för vulgär 

eller på annat sätt stöta sig med den reklamen riktar sig till, för då får den ingen effekt. 

Köparen attraheras inte av meddelandet om köparen inte kan identifiera sig. Varan säljs inte 

och då förfelas reklamens syfte. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att visa att reklam på lokal nivå är ett användbart verktyg för att spåra 

människors mentalitet i vardagen samt att utifrån text och bilder tolka tidsandan 1960-1970 ur 

ett sociologiskt historiskt perspektiv. 

 

Frågeställning 

 

Hur ville människorna vid den undersökta tidpunkten att livet skulle se ut? 
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Avgränsning 

Uppsatsen kommer bara att hantera delar av reklamutbudet, de annonser som kan anses 

innehålla trend- eller livsstilsbudskap genom att de visar människor och deras agerande. 

Tidsperiod som undersöks kommer att vara tiden från 1960 till 1970.  

 

Materialet kommer uteslutande från Norrländska Socialdemokratens annonssidor. Trots det är 

materialet stort vilket gör att även om samtliga annonser ingår i underlaget kommer bara ett 

urval av de som tillför uppsatsen information att tas upp för kommentar. Det är huvudsakligen 

annonser från våren som valts ut till uppsatsen, eftersom det är på våren som nya moden och 

trender lanseras. 

 

Metod 

Metoden är kvalitativ. Den bygger på en hypotetiskt deduktiv metod. Jag kommer att granska 

reklam i form av annonser och att sätta in dem i ett historiskt sammanhang, diskutera mot 

vedertagen historieuppfattning om rådande samhällsanda vid tidpunkten. I analysen kommer 

kombinationen bild och text och vilket budskap de vill förmedla att tolkas ur en vedertagen 

uppfattning om det historiska skeendet under perioden.  

 

De bilder och personer som finns i annonserna kommer att sättas in i ett kollektivt 

aktörperspektiv. Utifrån text och bilder tolkas tidsandan ur ett sociologiskt historiskt 

perspektiv. Med det menar jag att reklamen sänder ett budskap för att locka till köp. Vem 

sände reklammakaren budskapet till? Hur tänkte människan, vilka idéer hade hon? Hur var 

livsstilen hos målgrupperna? 

 

Hermeneutisk metod 

Den hermeneutiska forskningen är den teori och praktik som går ut på att förstå meningar i 

språk och existens. Den har en annan hållning än den historieskrivning som går ut på att 

förklara varför historien har haft det skeende det haft. Det handlar i stället om att försöka lära 
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känna och förstå de människor som fanns vid tidpunkten. En viktig del i den hermeneutiska 

forskningen är att försöka leva sig in i textförfattares och aktörers psyke och mentalitet.1 

 

Hermeneutiska metoder används även inom andra vetenskaper. Inom samhällsvetenskapen 

används hermeneutiken på olika sätt. Människor sätts i ett sammanhang, kan ha möjligheter 

och val utifrån den position hon befinner sig i.2 Inom psykologin finns olika uppfattningar om 

vad förståelse och tolkning innebär. Förståelse kan tänkas vara en kognitiv aktivitet där syftet 

är att frilägga mening och betydelse eller som ett villkor för att höra till, att vara i världen. 

Hermeneutik innebär att tolkningen binds till vardagssituationer. Vardagen tolkas utifrån 

kulturella och samhälleliga budskap. Sammanhanget och kontexten ger texten dess mening.3 

 

Aktörsperspektiv 

 

Aktörsperspektiv inom forskning förutsätter att någon eller några personer handlar på ett visst 

sätt. Handlingarna är medvetna, till skillnad från omedvetna beteenden och ingår i ett socialt 

sammanhang eller system. Handlingarna kan styras både av konflikter eller 

överenskommelser, samförstånd4. Enligt Thompson skapar dessa handlingar ”... mönster i 

deras sociala relationer, hos deras idéer och deras institutioner.”5 

 

Aktörsperspektivet landar slutligen i ett mentalitetshistoriskt synsätt. Problemet angrips som 

ett förhållande mellan individ och kollektiv samt mellan det personliga initiativet och den 

sociala nödvändigheten6.  

                                                 
1 Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna. Studentlitteratur 1996 s 192-193 
2 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj Tolkning och reflektion Studentlitteratur 1994 s133 
3 Allwood, Carl Martin, Erikson, Martin G (red) Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper, 
Studentlitteratur 1999 s 73-74 
4 Dahlgren, Stellan och Florén, Anders, Fråga det förflutna, Studentlitteratur, 1996 s 131 - 132 
5 ibid s 138 
6 ibid s 161 
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I ”Med känslan som ledstjärna” tar Alvesson och Köping upp att det är känslan hos 

reklamproducenten som till stora delar styr reklamen.7 

 

Det är nödvändigt att kombinera synsätt vid denna undersökning. Individer styr annonser. 

Annonser styr individer. Individerna styrs av rådande tankar och idéer som i sin tur styr 

annonserna. Ett helhetsperspektiv är nödvändigt eftersom hela system interagerar med 

varandra, både på ett individuellt och samhälleligt plan och i ett idéperspektiv. Tankar och 

handlingar är inte fristående från systemen, även om individen anser att de är det. 

 

Material 

Litteratur 

För diskussionen av reklam som media har ”Marketing Management Analysis, Planning and 

Control, fourth edition” av Philip Kotler använts. Boken används i grundläggande 

marknadsföringsutbildning både i Sverige och övriga västländer och presenteras som ”bibeln” 

inom området. Fjärde utgåvan (1980) är ett medvetet val, den grundar sig på forskning och 

erfarenhet som började användas och blev nydanande under den undersökta perioden. Boken 

har kompletterats med andra verk inom marknadsföringsområdet som är mer inriktade på just 

annonser.  

 

För diskussion om mentalitet har Jean Paul Sartres bok ”Existensialismen är en humanism” 

tagits in. Sartre ingår eftersom han var mycket beundrad som filosof under 40-, 50- och 60-

talet. Han stod tillsammans med Simone de Beauvoir för människans förmåga att tänka och 

välja själv.  

 

En annan bok som använts är Erich Fromms ”Flykten från friheten”. Den utgavs första 

gången 1945. Boken är en kulturpsykologisk framställning av massrörelser som hotar 

demokratin. Frigörelseförsök har funnits sedan medeltiden, men människan har inte förmått 

frigöra sig själsligt.. Författaren visar mänsklighetens flyktmekanismer.  

                                                 
7 Alvesson Mats, Köping Ann-Sofie, Med känslan som ledstjärna, 1993 s 177-178 
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Litteratur av historisk karaktär som använts för att beskriva perioden är ”I historiens spegel” 

av Oredsson och Andersson samt ”Bra Böckers världshistoria”, Bra böckers förlag.  

 

Annonser  

Bilder, såsom hällristningar, tavlor och gobelänger är vanliga källor för historiker. För 

historisk forskning avseende 50-70-tal är naturligtvis hällristningar av mindre betydelse. 

Däremot finns ett stort bildmaterial i form av filmer och t ex annonser. Annonser, med den 

medvetenhet som finns bakom skapandet av dem, är en viktig bärare av information avseende 

förhärskande ideologi och kultur i samhället. Den första annonsbyrån i Sverige grundades 

1877 av Sofia Gumaelus8. 

 

Annonserna är tagna ur Norrländska Socialdemokraten (NSD) under perioden. Tidningen är 

mycket tydligt riktad till befolkningen i norra Sverige, till skillnad från de annonser av 

nischkaraktär som finns i så kallad populärpress. Annonseringen är således anpassad att ha så 

bred täckning som möjligt bland de breda folklagren.  

                                                 
8 Alvesson Mats, Köping Ann-Sofie, Med känslan som ledstjärna, 1993 s 67 
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Teoretisk utgångspunkt  

 

Undersökningen är delvis skriven utifrån reklammakarnas perspektiv. En reklambyrå måste 

ha flera funktioner - en mix av marknadsföringskunnande, kunskap om upplägg samt 

genomförande. Ibland mäter man även effekter.9 Reklammakarna måste arbeta med känslan 

för vad som är rätt reklam för att lyckas i sitt arbeta med att göra bra och säljande reklam. Det 

görs kvantitativa analyser av reklam men det är känslan för vad som är rätt som styr den 

slutgiltiga produkten10.  

 

Reklamen är således baserad på ett tyckande där det inte finns några sanningar. Det handlar 

om att ha en förståelse för det samhälle vi lever i och de normer och värderingar som finns. 

Reklammakarna själva tycker inte att man formar samhället och hävdar att reklamen är en 

spegel av det samhälle som finns. Den förstärker det opportuna och de normer och 

värderingar som existerar. I sådana fall är reklamen en orsak till att samhället konserveras. En 

annan åsikt är att reklam är det ärligaste som finns. En journalist kan skriva väldigt partiskt 

och få människor att tro på det som faktainformation. Läsaren av reklam ifrågasätter 

sanningshalten direkt ur en försvarsposition. Reklamen är således ärlig på det viset att alla vet 

att den ”ljuger”.11  

 

Undersökningen bygger på att jag tolkar reklammakarens känsla för vad som är ”rätt”, hur 

reklammakarens syn på omvärlden är vid den tiden. Det finns således ingen garanti för 

objektivitet i och med att andra som kan göra samma tolkning av materialet kan komma med 

andra slutsatser.12 

 

 

                                                 
9 Alvesson Mats, Köping Ann-Sofie, Med känslan som ledstjärna, 1993 s. 85 
10 ibid s 177-179 
11 ibid s 208-212 
12 ibid s 21 
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Undersökning 
 

Disposition 

Undersökningen disponeras i tre delar. Först görs en överblick av det historiska skeendet 

under den undersökta perioden. Det ska ge en bakgrundsbeskrivning av de större utrikes och 

inrikes skeendena som präglar tidsperioden och samtidigt ge ett uttryck för ”tidsandan”. 

Därefter ges en beskrivning av området reklam i syfte att strukturera upp utvecklingen under 

perioden och reklamens uppdrag samt samhällets inställning i form av lagstiftning. 

Undersökningen avslutas med en analys av de enskilda annonserna. 

 

Det världshistoriska skeendet under 1950-1970 

 

Efterkrigstiden präglades av kommunist- och kapitalistskräck i världen. Kommunistskräcken 

urartade i USA med McCarthys kampanjer i början av 1950-talet. Kampanjen riktades mot 

tänkbara kommunistiska intellektuella och höll nationen i ett järngrepp som påminde om det 

grepp som Stalin höll sin befolkning i öst. Med McCarthys och Stalins fall i början av 50-talet 

inleddes inrikespolitiska töväder i supermakterna.  

 

Världen var i princip uppdelad mellan USA, Sovjet och den fattiga världen. I slutet av 50-talet 

blev president De Gaulle i Frankrike mer europainriktad, Europa skulle gå sin egen väg. 

Samtidigt steg medborgarrättsrörelser fram i USA. En viss folklig resning finns även att se i 

öst.  

 

Filmer som ”Ung rebell” visades. ”Ung rebell” motsätter sig det amerikanska familjeidealet 

och samhällssynen som präglat Amerika under lång tid. Ett ideal som kanske formats av 

kommunistskräcken. Filmen ansågs göra revolt mot den predestinerade konformistiska livsstil 

som rådde i USA. Även böcker med budskap om frigörelse skrevs, Jack Keruoracs ”På drift” 

(1958), Allen Ginsbergs ”Howl” kunde läsas. De ansågs stödja den hippie-kultur som 

existerade i landet. 
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Den afrikanska och latinamerikanska frihetskampen börjar ta form, med supermakterna 

involverade. 

 

Slutet av 50-talet hade också stark framtidstro. Medborgarrättsrörelserna hade dragit igång i 

USA. Rymdkapplöpningen hade startat och både Eisenhower och Chrusjtjov såg nya stora 

samhällen framför sig. I Europa började ett enat Europa att formas med EG och 

Romfördraget.  

 

Vi tar steget in i 60-talet. USA får en ny president, Kennedy, som mördas 1963. Chrusjtjov 

blir avsatt till förmån för Brezjnev. Rasrevolterna fortsätter i Amerika, med Martin Luther 

Kings marscher i förgrunden. De visas på TV via sattelit, ett nytt fenomen som även används 

av andra medier. Amerika skakas av Rachel Carsons bok ”Tyst vår” 1962, ett starkt 

ifrågasättande av den amerikanska livsstilen som bäddar för en miljökatastrof. Michael 

Harringtons bok ”The Other Amerika” visade att 20 % av USAs befolkning levde i fattigdom. 

En annan bok som ifrågasätter rådande ordning i USA och världen är ”The feminine 

mystique” 1963 av Betty Friedman som menade att kvinnor var lika kompetenta som män i 

alla jobb. Detta bidrog till att National Organization for Women, NOW bildades 1966. 

Universiteten skakades av de nya rörelserna. 1964 protesterade studenterna i Kalifornien mot 

undervisnings- och examinationsformerna, och även mot själva samhället. Begrepp som 

användes var alienation, ohederlighet, materialism och konformism. 

 

Den sovjetiska kommunismen blir starkt ifrågasatt. Kommunistpartierna i Europa gör upp 

med Komintern. Kulturrevolutionen i Kina pågår 1966-69. I slutet av 60-talet kan vi se att en 

ny sorts vänster tagit form. Den sammanfattas under begreppet eurovänster. 

Kommunistpartiet i Sverige splittras som en följd av ifrågasättandena. Vänstern i Europa 

liberaliseras. 

 

60-talet domineras i media av tredje världens frigörelse och Amerikas krig i Asien. Olof 

Palme tar Nordvietnams parti i Vietnamkriget 1968. Ungdomsrevolter florerar överallt. De 

kanske är svar på koloniernas frigörelse, kanske svar på en europeisk tanke, kanske ett uppror 

mot amerikanska värderingar och mot ett imperialistiskt USA. Den amerikanska livsstilen 
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med dess medelklassromantik kastas över ända. Nya tankar om liberalism, individualism och 

radikalitet frodas på universitet i Sverige. Kubas kommunistiska Castro hålls fram som 

föredöme av social rättvisa och nationell integritet.  
 

Idehistorisk miljö 1950 – 1970 

 

Idéhistoriskt färgas tiden av Jean Paul Sartres existentialism som hävdar det fria valet för 

varje människa. Han skriver i ”Existensialismen är en humanism” att människan blir vad hon 

skapar sig till. Människan är allt igenom ansvarig för vad hon gör. Att människan väljer även 

om det är svårt, för sig själv och andra på samma gång. Individens handling engagerar till slut 

omgivningen.13 

 

En annan person som påverkade idévärlden under perioden var Erich Fromm. I ”Flykten från 

friheten”, som syftar till att förklara hur nazismen och andra auktoritära ideologier kan växa 

sig stora, visar han hur mänskligheten värjer sig från ett liv i frihet och söker sig till ofriheten. 

Auktoritär uppfostran hindrar människor att vara fria. Det är först när vi förstår att den enda 

meningen med livet är att det skall levas, som vi kan leva i frihet. Ju mer vi underkastar oss 

auktoriteter desto mer förblir vi ofria.14 Summeringen är tydlig, fri barnuppfostran, våga tänka 

själv, fatta egna beslut och du förblir fri.  

 

Reklam 

 

Det är omtvistat hur länge reklam har funnits som medel för att förstärka försäljning. Som 

akademisk disciplin inom området ekonomi har marknadsföring funnits sedan början av 

1900-talet15. Kotler definierar marknadsföring som ”... human activity directed to satisfying 

needs and wants through exchainge processes.” I syfte att uppnå tillfredsställelse av behov 

och önskemål använder sig företagen av övergripande strategier, koncept. Det koncept som 
                                                 
13Sartre Jean Paul Existentialismen är en humanism, 1946, Bonnier 2002, nytryck, s 35-40 
14Fromm, Erich, Flykten från friheten 1945, Natur och Kultur, nytryck 1979 s 195 
15Kotler, Philip, Marketing management. Analysis, Planning and Control, Prentice/Hall International editions, 
1980 
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Kotler framhåller kallar han ”The Social Marketing Concept”. Strategin innebär att 

konsumentens långsiktiga intresse ska styra produktion och försäljning av varor och tjänster. 

Konsumentens långsiktiga intresse sammanfaller inte alltid med samhällets och konsumentens 

behov. ”In this sense, the social marketer is more attuned to the buyers´ unexpressed needs 

than overexpressed wants.”16 Konsumenten söker alltså tillfredsställa en mängd behov, 

psykologiska, sociala, fysiska och andliga. Det är därför av vikt för säljaren att söka sin 

målgrupp, det karaktäristiska för de köpare man vänder sig till. Säljaren måste känna till vilka 

kulturella, sociala, personliga, och psykologiska faktorer som styr kundens liv. Kulturella 

faktorer inkluderar begrepp som subkultur och socialgruppstillhörighet. Sociala faktorer 

påverkas av vilka referensgrupper, familjen, roller och status som kunden har. Personliga 

karaktäristika kan gälla kön och ålder, yrke, privatekonomiska omständigheter, livsstilsval 

etc. Slutligen inkluderar Kotler motivation, perception, attityder, tro och värderingar i de 

psykologiska faktorerna17.  

 

Denna uppdelning som Kotler diskuterar i detalj leder till en definition av produkten som ska 

säljas. Produkten har en ”kärna”, ett syfte, ett svar på frågan ”Vad är det köparen köper – 

egentligen?” Som exempel anger han ett köp av läppstift som inte i första hand är ett köp av 

en kemisk blandning utan ett köp av hopp. En kamera är inte ett köp av en mekanisk låda, den 

är ett försök att köpa nostalgi eller kanske t o m odödlighet18.  

 

Med denna bakgrund väljer sedan företaget hur budskapet ska kommuniceras till kunden. 

Annonser är enligt Kotler en av fyra kanaler19. De andra tre är personlig försäljning, säljstöd 

(t ex material som tillhandahålls i butiker, affischer etc) och publicitet (ickebetald 

mediauppmärksamhet). Valet av kanal styrs av vilken målgrupp och vilket budskap som 

bedöms lämpligt att kommunicera. Tonfallet som används är mycket viktigt. Naturligtvis 

måste reklamen vara oerhört kostnadseffektiv och följas upp.  

 

                                                 
16 Kotler, Philip, Marketing management. Analysis, Planning and Control, Prentice/Hall International editions, 
1980 s 35 
17 ibid s 137 
18 ibid s 352 
19 ibid s 468 
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Reklammakarna måste arbeta med känslan för vad som är rätt reklam för att lyckas i sitt 

arbete med att göra bra och säljande reklam. Det görs analyser av reklam men det är känslan 

för vad som är rätt som styr den slutgiltiga produkten. Det är känslan för vad som är rätt som 

styr den kreativa reklammakaren. 20 

 

Bilden av annonsen som ett mycket medvetet val med ett medvetet tonfall och ett medvetet 

innehåll i syfte att tilltala den tänkta konsumenten både direkt och indirekt stärks av Kleins 

bok ”No logo”. Klein visar hur medvetenheten avseende reklamens betydelse i produktion 

som utvecklades i efterkrigstiden, utvecklats till att reklam och varumärken blivit överordnad 

produktionen under 90-talet21.  

 

 

Situationen i Sverige 

 

Sverige var vid krigsslutet Europas rikaste nation. Tillväxten bromsades av ransoneringar men 

kan sägas ta fart från slutet av 40-talet. Urbaniseringen var ett faktum, en ohejdbar lavin. 

Miljonprogrammet med en höjning av bostadsstandarden tog fart. Bil och kylskåp blev 

folkhemsstandard22.  

 

Den svenska reklamproduktionen var starkt amerikainfluerad under mellankrigstiden. 

Människornas utseende fördes in mer än tidigare. De tidigare tyskinfluerade texterna ändrade 

struktur till att bli mer argumenterande kring stämningar och karaktär. Psykologiböckerna 

gjorde sitt intåg och handböcker i reklam började spridas. Kampanjerna blev mer omfattande, 

man hade börjat inse reklamens makt. Affischer och slagdängor dök upp inte bara på teatrar. 

Varudistributionen ändrade karaktär. Vi fick varuhus i städerna, butikskedjor och förpackade 

varor. Detta var naturligtvis till en början en storstadsföreteelse. Reklamfilm och reklammusik 

användes mycket frekvent. Ännu hördes inga protester mot reklamen23.  

 
                                                 
20 Alvesson Mats, Köping Ann-Sofie, Med känslan som ledstjärna, Studentlitteratur 1993 s 177-179 
21 Klein, Naomi, No Logo, Ordfront, Stockhom 2001 s 41-52 
22 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Tiden/Athena Raben/Prisma 1996 s 410-423 
23 Conradson, Birgitta, Nessle, Olle, Svenska skyltar, LT, Stockholm, 1980 s 72-73 
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Medellönerna steg med 120 procent under 50-talet, priserna med 60 procent. Den kraftigt 

ökande konsumtionen öppnade industrins portar. Varor sköljdes in i nya varuhus. Det stora 

genomslaget för reklam kom på 50- och 60-talen, när konsumtionen och konkurrensen ökade. 

Marianne Fredriksson skrev i tidskriften Allt i Hemmet 1961 att fattig-Sverige har gått till 

historien och att det finns en del kulturknuttar som tycker att lycka inte kan köpas för pengar. 

Enligt Fredriksson visste de som var arbetslösa på 30-talet att man till viss del kan det. Med 

en ny matta kan man köpa skönhet till hemmet. Med en ny bil köpte man frihet och 

oberoende, med en tvättmaskin fritid.24 

 

Konkurrensen bland reklambyråerna var inte så stor. De var få, men stora och uppbyggda 

kring fullsevicekoncept, med en stor lönsamhetsstyrning. I mitten av 60-talet förändras 

branschen, fler små annonsbyråer, ofta inte med mer än 4-5 anställda25 skapas. De 

varuproducerande företagen skaffar egna marknadsavdelningar. Detta gjorde att många stora 

byråer gick omkull samt att de fullservande reklamföretagen enbart inriktade sig på reklam.  

 

Företagen satsade hårt på reklam samtidigt som röster mot reklam började höras. Det gällde 

främst tvättmedelsindustri och ölindustrin där man inte skydde några medel alls, utan 

förhärligade budskapet å det grövsta. En ny generation reklammakare tar täten. ”Mitt namn är 

Mork, Alf Mork Jag gör reklam för mellanöl. Det skäms jag inte för. Och jag gör reklam för 

Expressen. Det skäms jag inte heller för. Länge leve uppkäftigheten”26.  

 

Datorn kom och med dess hjälp delades vi in i målgrupper så att reklamen blev riktad. Svensk 

Direkt Reklam (SDR) bildades 1962. DN och övrig dagspress ställde krav på en fri 

reklammarknad.  

 

Jämställdheten tog ett stort steg framåt i och med att kvinnor behövdes på arbetsmarknaden. 

Den höga tillväxttakten och arbetskraftbristen gjorde att löneskillnader jämnades ut, fler fick 

mer pengar. Tonårsrevoltens decennium baserades på alla barn som föddes efter kriget. 

 

                                                 
24 Eriksson, Thomas, Älskade pryl!, Prisma, 1999 s 25 
25 Alvesson Mats, Köping Ann-Sofie, Med känslan som ledstjärna, Studentlitteratur, 1993 s 66-67 
26 Wigstrand, Hans, 50 år med Svensk reklam, Ekerlid, 1999 s 57 
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Kvinnorna var på marsch, kvinnliga präster vigdes 1960. LO och SAF enades om att de 

särskilda kvinnolönerna skulle avskaffas. Kraven på fri abort restes och kvinnor som for till 

Polen för att göra abort åtalades inte.  

 

Musiklivet förändrades i och med att Beatles och Rolling Stones gav konserter i Stockholm. 

Vietnamdemonstrationerna mot USAs krig i Vietnam samlade 12 000 deltagare 1967. Radio 

Nord startade sina reklamfinansierade sändningar från internationellt vatten i Östersjön.27 

Debatten om den sexuella frigörelsen återspeglar en liberalisering inom nästan alla områden. 

 

Sexualliberalism och liberalism 
 

Vi kan tydligt se konflikter, inte bara när det handlar om reklam. Sexualdebatten handlade om 

friheten att njuta av sex. Debatten om sexualitetens liberalisering kom som en chock för den 

stereotypa människosyn som medelklassamhället med tidigt gifta par och två barn stod för. 

Inom filmen kämpade censuren 1963 mot filmen 491 av Vilgot Sjöman. Filmen bedömdes av 

Biografbyrån som ”Förråande och skadligt upphetsande”. Vilgot Sjöman fortsatte senare med 

filmerna, ”Jag är nyfiken gul” och ”Jag är nyfiken blå” där han flyttade fram gränsen för vad 

som fick visas på filmduken.28  

 

Debatten om den sexuella frigörelsen handlade inte bara om att komma tillrätta med stora 

barnaskaror och illegala aborter. Lika mycket handlade den om frihet att njuta, att leva ut sin 

sexuella lust, frigörelse från restriktioner som giftermål och kärlekskrav, att bejaka fria 

sexuella förbindelser.  

 

En annan debatt beredde väg för kvinnors yrkesarbete och fulla deltagande i samhället. Att 

bryta invanda könsmönster var viktigt för skribenter som Eva Moberg.29 De mest 

framträdande i den debatten var SLS, ett liberalt ungdomsförbund. Såväl liberalismen som 

                                                 
27 Dahlberg, Hans Hundra år i Sverige, Bonnier, 1999, s 232-257 
28 Lennered, Lena, Frihet att njuta, Nordstedts, 1994 s 170-173 
29 Ibid s 231-232 
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sexualliberalismen på 60-talet har sin grund i individualismen som har som mål att öka 

individens frihet. Det var ett angrepp på förmyndarsamhället.30 

 

Den liberala och kreativa revolutionen drabbade även reklammakarna som kritiserades för, 

och även förde en intern debatt om, reklamens förljugenhet och brist på innehåll. Resultatet 

blev att det skapades nya typer av byråer som riktade in sig på olika målgrupper.31 

 

Debatterna var inte kopplade mellan varandra, men hade ändå ett samband. Idéerna om 

individens frihet och privatlivets helgd är hörnstenarna och kritiken riktades mot 

förmyndarsamhället. Frihet var på tapeten, all sorts frihet. 

 

Reklammotstånd 

1957 kom ett dråpslag mot reklam. Det var författaren Sven Lindqvist som skrev ”Reklamen 

är livsfarlig”, en med tiden mycket omdebatterad bok. Han menade att hjärnorna tvättas med 

syntetiskt tvättmedel och att reklam var ett hot mot den egna valfriheten. Han var före sin tid, 

1957 var endast 4% av svenskarna mot reklam32 

 

Lindqvist menade att reklamens förföriska förmåga ändrade folks attityder och behov. I boken 

beskriver han hur konsumenter lockas in i konsumtionssamhällets köpkvarn. Han menar att 

människans tankefrihet är hotad på samma sätt som vid den själsterror som finns i öststaterna. 

Reklam används på samma sätt som psykologisk krigföring i krig. Livsviljan ersätts av 

köpvilja.33 Den blev omdiskuterad och satte igång en opinion mot reklam.34 

 

Reaktionen från dagspress var omedelbar. Boken förvrängdes i tidningarna och det kläcktes 

lustigheter över den på ledar- och debattsidor landet över. Lindqvist menar att om boken 

skrivits tio år senare, när kritik av reklam var högsta mode, hade detta aldrig hänt. Boken 

                                                 
30 Lennered, Lena, Frihet att njuta, Nordstedts, 1994 s 237 
31 Eriksson, Leif, Lite svensk reklamhistoria, s 30-31 
32 Ibid, s 228-237 
33 Lindqvist, Sven, Reklamen är livsfarlig, nytryck 2001 s 27 
34 Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam  1999 s 38-41 
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såldes endast i 1 300 exemplar vilket gör den enorma reaktionen förvånande. Tydligen sågs 

den som ett allvarligt hot mot massmediabranschen35.  

 

Ytterligare kritik mot reklam och konsumism tog vid i slutet av 60-talet när 

Stockholmsförorten Skärholmen byggdes. Journalister i olika tidningar skrev ner den nya 

förorten som ett uttryck för konsumtionsepokens, för att inte säga lyxkonsumtionens 

förankrande i samhället. Ord som kapitalism och konsumism gjorde att reklam ansågs farligt 

för människor36 

 

Miljödebatten var en annan faktor som talade mot kapitalismen och konsumismen. Den 

politiska och ekonomiska makten gick hand i hand och hade en ovilja att minska 

miljöförstöringen som skapades av konsumtionssamhället. Politiker och andra makthavare 

ansågs av Gillberg indirekt mörda medborgare och miljö. Han menade att lagstiftningen inte 

hade hunnit med sin tid och att ansvar måste krävas av samhället.37 

 

Reklamutredningar tillsattes där olika hypoteser lades fram som t ex att reklam minskar 

förmågan att göra egna ställningstaganden.38 En del utredare tyckte att reklam hade 

odemokratiska drag och att kommersiella värderingar dominerade. Den ansågs osaklig, 

ickeinformativ, och ickerationell. Den var även att anse som påträngande och omöjlig att 

undgå.39 

 

                                                 
35Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam  1999 s 13 
36 Arnstberg, Karl-Olov, Ekenborn, Lars, Tio år efteråt, Liberförlag 1979 s 138-139 
37 Gillberg, Björn O, Mordet på framtiden, Wahlström & Widstrand 1973, s 10-11 
38 Andrèn, Gunnar. Ericsson, Lars O, Hamilton, Ian, Hemberg, Göran, Tännsjö, Torbjörn, Argumentation och 
värderingar i reklamen, Studentlitteratur 1970 s 120-121 
39 ibid s. 135-137 
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Samhällets inställning till reklam 

 

En statlig utredning som startades 1967 ledde till att vi fick en marknadsföringslag och 

Konsumentombudsman (KO) samt att Marknadsdomstolen (MD) inrättades 1971. I 

inledningen till utredningen konstateras att reklamkostnaderna ökat med mer än 10 % per år, 

från ca en miljard till 1,7 miljarder mellan 1960 och 1965. Hälften av detta ansågs ligga i 

annonsering.  

 

Marknadsföringslagen kompletterade lagstiftning avseende grundläggande krav som gäller 

människors rättigheter och friheter. Huvudsyftet med marknadsföringslagen var att skydda 

konsumenter och konkurrerande producenter. Dåvarande marknadsföringslag innehöll tre 

generalklausuler och tre förbudsfall. De tre generalklausulerna var  

 

1. Marknadsföringsåtgärd som är otillbörlig mot konsument eller näringsidkare kan 

förbjudas. 

2. Produkter som är otjänliga eller farliga för sitt ändamål kan förbjudas. 

3. Marknadsförare kan åläggas att lämna sådan information som har särskild betydelse för 

konsument. 

 

De tre förbudsfallen  

1. Förbud mot avsiktligt vilseledande reklam. 

2. Förbud mot rabattmärken eller likartade bevis som utlämnats i samband med 

försäljning, om man för märket inte kan erhålla pengar. 

3. Förbud mot tilläggs- och kombinationserbjudanden om varorna uppenbart saknar 

naturligt samband och förfarandet försvårar för konsumenten att bedöma erbjudandets 

värde. 40 

                                                 
40 SOU 1974:23 
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KO och MD tillsattes för att kontrollera att lagarna följdes. KO kunde direkt via 

överenskommelse förhandla med företag. Vid konflikt gick man till MD, en specialdomstol 

som inrättades för marknadsföringsmål. MD hade rätt att döma till förbud och vite vid 

upprepat brott mot marknadsföringslagen.41 

 

Reklamen blev hårt kringskuren, framför allt tobak-, öl- och spritreklam. Samtidigt blev 

gemene man reklambärare i och med att märkesjeans och reklamtext på tröjor blev mode.42  

 

                                                 
41 Strandlund, Tommy, Praktiskt reklamtänkande LiberFörlag 1985 s 59-61 
42 Conradson, Birgitta, Nessle, Olle, Svenska skyltar, LT, Stockholm, 1980 s 75-76 
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Tidningen Norrländska Socialdemokraten  

 

NSD utkom med sitt första ordinarie nummer 1919. Tidningen är socialdemokratisk. Under 

tiden 1960-1968 ökade tidningen från 37 700 exemplar till 40 700 exemplar.43 Omsättningen 

steg från 5,5 miljoner kronor 1958 till 13,4 miljoner 1968.44 En delförklaring till ökningen är 

naturligtvis inflationen. En annan mycket stor förklaring torde vara ökade annonsintäkter.  

 

I början av 60-talet tyckte annonsavdelningen på NSD liksom andra norrlandstidningar att för 

liten del av annonseringen placerades i Norrland. Tidningen startade 1965 ett samarbete med 

Piteå-Tidningen som kallades NSD-PT annons. Samarbetet övergick 1973 till Media-Pool. 

Dåvarande Media-Pool var en av de tre första samannonskombinationerna i landet. Tidningen 

fick på så sätt en stor volym från annonsbyråer. Tidningen blev ”störst norr om Uppsala”.45 

 

Tolkning av reklam 

 

För att kunna tolka en reklambild måste vi tänka att bilden och texten är helt rätt i tid och rum. 

Det är så här människorna vill se ut, det är så här det är, förutsatt att de som gjort reklamen 

har rätta känslan. All reklam bygger på identifikation eller att kunna identifiera sig med något 

man kommer att bli eller skulle kunna vara. Ingenting finns med på bilden av en slump. Allt 

som finns på bild och i text finns där för att det är väl genomtänkt och genomfört.46 Detta 

stöds även av Lena Johannesson som menar att industrin lärt sig av konsumenternas seder och 

bruk. Detta i syfte att integrera produkter hos konsumenterna. I de fall som industrin 

misslyckats så har produkten stötts bort.47 

 

                                                 
43 Rörling, Anders, Unga, Sven, En tidning växer fram 1968 s 219 
44 Ibid s 223 
45 Andersson, Ove, red Från fattig sate till rik drake, 1988 s 83-84 
46 Eriksson, Thomas, Älskade pryl!, Prisma, 1999 s 22 
47 Johannesson, Lena. Den massproducerade bilden, Carlsson 1997 s 42 
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Annonser i NSD före 1965  
 

Vid 60-talets början var det fortfarande det amerikanska medelklassidealet med en 

karriärdrivande man och en fru som sköter hem och barn som var drömmen för många 

människor.  

 

Bilsamhället förstärks. Reklam för Volvo vänder sig till familjen, mannen kör. Reklamen 

säljer mycket mer än bara bilen. Ekonomi och kvalitet är gamla argument, nya är Volvia 

försäkring, PV-garantin, riktprislista för reparationer samt säkerhet i form av säkerhetsbälten. 

Modellerna har blivit fler, kunden kan fritt välja mellan fem olika modeller48.  

 

”Reserverade för tonåringar med modeblick” är en annan annons som visar att tonåringen 

etablerat sig som målgrupp. Det är barnekiperingen på Drottninggatan i Boden som enligt 

annonsen har packat upp två alldeles speciella tonårsnyheter49.  

 

Mannen har gjort gemensam sak med kvinnan i 

tvättmaskinsreklamen, även om han som fackman är rådgivande. I 

Construkta-reklamen för tvättmaskiner vänder sig reklamen till 

kvinnan. Det är hon som har chansen till en demonstration och 

hon får även provtvätta om hon beställer tid50.  

 

Prylsamhällets mångfald tar sig olika utryck och riktar sig mot 

husmodern. I Philips annons gör företaget reklam för fyra olika 

dammsugare, elektrisk kaffekvarn, elvisp, och elstrykjärn. 

Samtliga priser är med oms, det redovisas också i texten.51  

 

Vi kan tydligt se hur annonseringen vänder sig till målgrupper, 

även om de är få. Medelklassfamiljen är en livsstil som 

                                                 
48 Norrländska socialdemokraten 30 april 1960 
49 ibid 
50 Norrländska socialdemokraten 21 oktober 1960 
51 Norrländska socialdemokraten 30 november 1960 
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förekommer och visar att tanken på att vara lik den amerikanska medelklassen eller att 

identifiera sig som sådan är ett starkt säljbudskap. Drömmen om att ha en familj är stark och 

fullt accepterad som livsstil och val. Valfriheten är begränsad till olika modeller av diverse 

saker, samtliga är familjerelaterade. Sakerna ska vara en naturlig del av människornas vardag 

och behovsdrömmar och utgör grunden för att känna lycka. Hemmafrun är självklar, det är 

ofta kvinnan som är mottagare för reklamen. Det är i många fall väldigt tydligt vem som är 

initiativtagare till köp i familjen. Det är kvinnan som dominerar i hemmet, det är henne 

budskapet riktar sig till. Det amerikanska familjeidealet finns och är framtiden. Det är 

filmstjärnelook som gäller, män i karriär. Tonåringarna är bekymmerslösa och fria, vuxna 

barn som obekymrat vandrar i världen. Samhället är tryggt och ombonat. Det här var lyckan 

för människorna, gammal som ung. 

 

Urbaniseringen gör sig påmind i 

annonseringen. Under rubriken ”De 

flyttar in i en modern 3:a med ett 

omodernt badrum” sitter ett ungt 

par i ett trångt badrum. Paret är 

ensamt utan barn, rummet saknar 

fönster. Bilden ger ett intryck av 

isolation och osäkerhet vilket säkert 

var fallet för många av dem som 

flyttade. Mannen följer den 

amerikanska stilen med kavaj, rock och hatt, även kvinnan har filmstjärnelook. Paret ser en 

smula betänksamma ut, kvinnan ifrågasättande. Vi får en känsla av att dessa unga vill något 

annat, ställa krav på ett bättre badrum. Det är lägenheter med bättre badrum som annonsören 

vill sälja eller hyra ut. Ifrågasättandet är tydligt i annonsen. 52 

                                                 
52 Norrländska Socialdemokraten 15 maj 1961 
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I annonsen från Luma sitter en ung kvinna 

framför TVn och rengör rutan. Bilden 

avspeglar en idyllisk tillvaro med en kvinna 

som arbetar hemma. Hon markerar ett skönt 

och avkopplande liv med att ha benen 

utsträckta. Vi kan även se hur lugnt hon har 

det i och med att hon ler avspänt, TVn är ett 

bevis för en lyckad vardag. Kvinnan är glad 

att ha denna statusmöbel i hemmet. Hon är 

mottagare eller initiativtagare till ett 

eventuellt köp och möbelns vårdare. Det 

slutna rummet som omger kvinnan 

betecknas i texten som ett hem.  

 

 

Annonsen till vänster är lika tydlig i sin 

sändning. Mannen, klädd i vit skjorta och slips, typiska 

tjänstemannaattribut, skall använda AZYMOL kristallhårcreme för 

ett välvårdat hår. Det prydliga skönhetsidealet är tydligt. Azymol 

gör håret fritt från mjäll och det blir dessutom lättkammat så det 

sitter på plats hela dagen. Frisörlinjen (fackmannen) går in som 

garant för välvårdat hår. Skall människor känna sig lyckade är det 

här något att se upp till. Han ler glatt, den nya Kennedyeran har 

slagit igenom. Det unga vackra Amerikas hopp, John och Jackie 

Kennedy har sin höjdpunkt. De var den nya amerikanska 

hellenismens största exportprodukt, ett slags kulturella 

ambassadörer.53 Annonsen är öppen och ljus. Lycka är inte 

självklart ”hemmets trygga vrå”, mannen är ensam, inget rum, 

ingen kvinna, inga barn.  

                                                 
53 Norrländska Socialdemokraten 29 mars 1962. 
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Det gamla lever fortfarande kvar. En Cary Grant-inspirerad bild på 

en rökande man i mohairkostym är nästan en replik av 

skådespelaren. Mannen är litet äldre och personifierar en lyckad 

karriärist. Kvinnan som står bakom övertygar betraktaren att detta 

krävs för att vara lyckad även hos kvinnan. Under denna tid 

förekommer ofta annonser med par, man och kvinna tillsammans. 

Det var vad medelklassystemet stod för, centrum låg i familjen eller 

paret, de tu var ett, i form av en familj med barn. Människor 

dyrkade och önskade en bekymmersfri vardag med lycka och 

glädje, och det här var vägen att nå den. Reklammakaren tolkar hur 

män vill och skall se ut och vad det ger för gensvar hos det motsatta 

könet. Kvinnan bär ring, de är gifta, en förutsättning för kroppslig 

närhet54.  

 

 

I april 1962 dyker en påminnelse om den 

amerikanska kulturdominansen upp. VO5 

annonsen som stoltserar med ”Amerikas 

mest sålda hårspray” En spray som 

krävdes för att hålla håret högt och fast 

(Vilket var hur håret skulle se ut) 

Kvinnan är ensam mottagare av 

budskapet. En viss individualism kan vi 

se i materialet, det finns inget rum 

bakom, ingen man, inga barn, bara kvinnan som skall vara vacker för sin egen skull. Att se ut 

som Marilyn Monroe eller Jackie Kennedy var viktigt. Hårspray är en intimare företeelse och 

högst individuell. I annonsen kan vi se att det är ”inne” att gilla vad den amerikanska 

livsstilen står för. 55  

                                                 
54 Norrländska Socialdemokraten 28 mars 1962 
55 Norrländska Socialdemokraten 7 april 1962 
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Systemet att rikta sig till en kvinna för produkter som vänder 

sig till män används tämligen flitigt. ”Jag älskar hans hår - 

hans doft av Panteen” är en variant. Man kan tvista om vem 

som egentligen är mottagare. Individen eller paret kan vi fråga 

oss. Paret är fortfarande norm, det märks tydligt genom att det 

betonas att kvinnan känner doften även om mannen har 

förtjänsten i form av mindre mjäll. Vem köper varan? Är det 

kvinnan som vill ha en lyckad man som ser bra ut och luktar 

gott, en slags skylt mot omvärlden? Eller är det mannen som 

behöver mineralhårvattnet för att bli lyckad i sin kontakt med 

det motsatta könet eller frun? I sextiotalets början är det ibland 

tveksamt vem som är mottagare av budskapet. Det ungdomliga håret lyfts fram. Det 

ungdomliga Amerika syns tydligt vid den här tiden. Paret Kennedy är på väg att slå ut det 

mogna. 

 

GOOD YEAR säljer däck med argumentet familjesäkerhet. 

Det trippelkordade däcket från Good Year sägs öka både 

komfort och säkerhet. En rolig iakttagelse är att Good Year 

logon är en sko med vingar som ger en känsla av det antika 

Grekland. Att familjens väl går först är tydligt. Kvinnan 

sitter i baksätet med barnen sovande mot sitt bröst, mannen 

kör, allt tyder på en lycklig, lyckad familj. Bilden är 

sannolikt amerikansk eftersom bilden är tagen ur ett 

högertrafik-perspektiv. Bilen har börjat göra rejält intåg i 

annonsfloran. En amerikansk bil syns lite diffust i 

bakgrunden. Bilarna befinner sig i rörelse på en väg. 

Bakgrunden är ljus och öppen. Bilden av kvinnan ger 

intryck av avslappning och glädje. Blicken är riktad ut genom fönstret, framåt i tiden.56 

                                                 
56 Norrländska Socialdemokraten 25 april 1962 
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Kommentarer till annonser före 1965 

 

Frånvaron av individualism är slående, familjen är i centrum. Människor lever i en stereotyp 

livsroll bestående av fasta könsroller och en instängd familj. Instängdheten syns tydligt i 

frånvaron av ljusinsläpp och mörka bakgrunder överlag. Instängdheten i bilderna är 

naturligtvis inte avsedd att vara negativ utan symboliserar trygghet. Reklamen övergår i slutet 

av perioden till att bli mer ljus i samband med att Kennedy-eran inleds. Familjen är 

fortfarande en given enhet, men i viss rörelse, omslutna av t ex sin bil. 

 

Annonser i NSD fr o m 1965  

 

Den ensamme individen återkommer, men nu klädd som en engelsman 

med paraply. Det europeiska har börjat ta form hos gemene man och 

kvinna. Här kan vi även se mannen som individ, han är ensam utan 

någon medmottagare. Ett klart avsteg från tidigare annonsering där 

ofta familjen eller paret var mottagare. En början på något nytt kanske, 

en europeisering i tidig form? Att mannen är ensam är något nytt, ett 

steg mot en mer individuell syn på hur man agerar i vardagen. På 

samma uppslag finns även en annons om den nya modeaffären Estella, 

en affär för större anspråk på en individuell inriktning. 57  
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Volkswagen säljer med en kvinna och hennes dotter i 

blickpunkten. I texten står att bilen är slitstark och 

ekonomisk vilket gör att den tål att användas dagligen. 

Kvinnan och barnet har varit och handlat. Hon har 

handlat så mycket att hon inte kan bära inköpen själv 

eller ta det på bussen. Kvinnan är fortfarande hemmafru 

men hon kör bilen själv. Bilen är trygg och säker, 

mottagaren är kvinnan eller familjen. Ekonomi är ett 

viktigt argument.  

På samma uppslag finns en annons med en man med en 

rock, hatt och handskar. Han platsar mycket väl in bland 

filmstjärnorna och kan stå som modell för den 

handlingskraftige ensamvargen som gör karriär på egen hand. Individer har börjat frigöra sig 

från etablerade livsmönster. Par- och familjeinriktning är mindre tydlig. Personer agerar 

individuellt i bilderna och i vardagssituationer. 58  

 

Den vildare ungdomskulturen börjar ta form i annonserna. 

Frame har en kvinna som shakar loss på ett diskotek. Kvinnan 

ligger i fokus, mannens rygg är med i bild. Annonsen säljer 

deodorant, kvinnans armar är i fokus. Livsstilen har förändrats, 

bilden och texten är medryckande, fartig och aktiv. Bilden ger 

känslan av att slita sig loss. Människorna bryter sig ur, ger sig 

hän. Frihet att njuta av frihet. Bilden vänder sig till egot. Det 

moderna sättet att vara på i en vardag. Medelklassidyllen finns 

inte i den här annonsen, inte heller den oskuldsfulla tonåringen. 

Tonåringen är även initiativtagare till köp. Det här tyder på att 

paret, familjen som en central idé är ifrågasatt. Människor vill 

ha andra saker än familj och barn. Människor vill vara och 

tänka själv. 59  
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Ensamma tonåringar har börjat figurera i reklamen. I 

RESOs annons planerar tonåringen sin egen resa, utan 

familjen, med en broschyr om sommarens semesterresor 

till Riva del Sol-bilderna. Annonsen saknar helt 

amerikansk filmstjärnelook. Tonåringen är aktiv, har 

fångats av fotografen mitt i livet. Ungdom och naturlig 

framtoning är hennes främsta attribut. Hon är en människa 

som tänker och lever själv, ingen docka, ingen lycklig 

hemmafru.60  

 

Annonser i samma tidning visar en man, lite tankfullt 

meditativ i posen, med rynkig skjorta. Ingen hemmafru 

har strukit hans skjorta före fotograferingen. På samma 

sida ser vi en kvinna som står i en klädaffär. Hon är ensam 

och själv initiativtagare till köp.61 

 

Det är bara ett år som skiljer dessa annonser från tidigare annonser, men budskapet är väldigt 

förändrat. Ungdomsrevolten och den allmänna liberaliseringen både in landet och 

reklambranschen är tydlig i annonserna. Bara det faktum att resor i världen är en vara man 

säljer i en dagstidning som vänder sig till ”vanligt folk” visar på hur mycket öppnare 

tidsandan är. 
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Det individuella syns överallt och tanken på individualism är tydlig. Reklamen vänder sig allt 

mer till enskilda som förmodas ta initiativ till köp. Bilderna visar attityden hos befolkningen.  

 

Mannen är en medveten tänkare, en grubblare enligt James-Dean-

koncept som själv väljer sitt liv. Sartres idéer påverkar tydligt. 

Kvinnan ser framåt och planerar eller drömmer. Eller en ung kvinna 

som är lycklig och leker lite osäkert, livet är spännande, tre individer 

med olika karaktärer. Plaggen säljs med argumentet att de är 

detaljtestade. Tyget, sömmarna, färghärdigheten, formbeständigheten 

är detaljtestad. Kan det vara ett krav från konsumenter och samhälle? 

Konsumenten vill veta vad dom köper. Bilderna är suggestiva, litet 

drömska och visar på en förunderlig värld med massor av möjligheter. 

(Åtminstone när det gäller underkläderna?)62.  

 

Vi kan tydligt se att människor vänder sig från det gamla 

familjeidealet. Medelklass är ute. Familjen är inte i centrum, det är 

individen som gäller och speciellt de unga. De protesterar mot allt och 

vänder sig från etablerade livsmönster. De unga är många och på 

marsch. Människan skall välja själv utifrån sina behov. Gör vad du 

vill, tänk själv, var medveten, oberoende av andra är budskapet.  

 

En reflektion i sammanhanget är att detta år etableras reklamsamarbetet NSD - PT annons. 

Detta kan vara en delförklaring till att formspråket i annonserna moderniseras.  
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Vi ser även andra skillnader i målgrupper och individer. I en 

annons om blommogram blir en gift äldre man blir uppvaktad 

med blommor. Det hade varit otänkbart före 1967. Genus har 

ifrågasatts så mycket att reklammakaren kan leka med 

könsrollsmönster. Beteendet är så pass kontroversiellt att han 

tar avstamp i de trygga familjevärderingarna genom att 

använda en äldre gift man. På det sättet får annonsen en 

humoristisk vinkling. En förändring av gamla värderingar, 

som inte riktigt har etablerats. Fars dag är inte på våren.63 

 

En 

annan 

annons som tydligt vänder sig från det 

etablerade, nu något föråldrade 

familjeidealet, är Pripps kombinations-

annons för öl och boken ”Kom in på 

en öl” Vid den här tiden fanns 

mellanölet. Flera författare ger recept 

på olika maträtter. Annonsen visar ett 

sätt att främja gemenskap med 

människor som inte hör till familjen. 

Här finns ingen familj utan mys och 

gemenskap med vänner som tema. 

Författarna är etablerade; Jolo, Piraten; 

Marianne Höök och herr Ehrenmark. Umgängesmönstret är helt nytt, ingen familjemiddag 

utan en otvungen samvaro med kamrater och nya bekanta. Här har ingen lagat mat i flera 

timmar, korven är oskuren, brödet är varken hembakat eller färdigbrett. Det är fint att vara 

intellektuell och dricka mellanöl med kamrater. Boken innehåller även en skiva med sånger 

och ölplojar.64 
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Kvinnan som chaufför dyker upp mer frekvent och har inte 

längre familjen med sig. Hon kör själv och är ensam. Annonsen 

säljer säkerhet och känsla. Familjedrömmar med man och barn 

är inte är en självklarhet. Människan är som individ en egen 

tänkande varelse som fattar egna beslut i vardagen oberoende 

av andra. 

Annonsen säljer säkerhet och skillnaden mot andra bilmärken, 

den är nordisk, inte amerikansk. Bilsäkerhet och pålitlighet är 

ett köpargument.65 Tryggheten som används som argument 

syftar till den individuella upplevelsen och har ingenting med 

familjen/hemmet att göra längre. 

 

 

 

 

Den franska frammarschen i Europa syns tydligt i 

annonsen ”toppen av den franska vågen”. Bilden 

visar en mamma med barn men den är ledigare, 

inte lika strikt som annonseringen tidigare år även 

om layouten är saklig. Sakligheten är kanske en 

reaktion på den kritik mot reklam som fanns i 

debatten. Familjen är på semester och den lediga 

stilen fanns inte förut. Det är mera en frihet över 

sättet att förhålla sig till vardagen. Annonsen 

säljer möjligheter och fritid genom att redovisar 
de olika kombinationsmöjligheter som finns i 

bilen. Människorna i familjen är fria att fara vart 

dom vill och göra vad dom vill. Frihet och fritid är 

viktigt. 66  
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Ord som revolt och revolution var ofta förekommande i 

media. Ordet ”våroffensiv” används av Lindfors som 

säljargument som menar att man nått ett modemakt-

övertag. Samtidigt har ett överraskande flankangrepp 

inletts av commandosoldater iförda maxilånga modell    

-68 uniformen. Anfallet har förlamat vidare motstånd 

från de yngre. Militära termer byggs in i annonsen för att 

ge igenkännande rapportering. Krig på avstånd och 

ungdomsrevolt på nära håll kombineras. Annonsen 

beskriver händelser som existerar i verkligheten, en 

konflikt mellan gamla och nya värderingar. 1968 var i 

massmedia revolternas år bland de unga på 

universiteten. Revolten inom vänstern gav 

Sovjetunionen en ordentlig törn när europeiska 

kommunister frigjorde sig från Moskva.  

 

Den amerikanska glorian, ”the great society” kastades 

över ända i och med medborgarrättsrörelsens 

frammarsch samt bilderna på det brutala motstånd som 

fanns mot den i USA. TV visade amerikanska soldater 

mördade civilbefolkningen i Vietnam. Media hade gjort 

sig gällande som makt och åsiktsbildare.  

 

Människorna ville ha något nytt. Det syns tydligt i reklamen. Människorna som förekommer i 

annonserna gör upp med gamla stereotypa roller. Människorna dansar och är fria. Detta är 

extra tydligt med tanke på att detta inte är en nationell annons. Det är en annons från en lokal 

butik, direkt riktad till innevånarna i den svenska småstaden Luleå. Lägg märke till att texten i 

annonsen av tidningen uppfattas som förväxlingsbar med redaktionell text så att man väljer 

att märka den med ”annons”. 67  
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Annonseringen blir mer frigjord, en aning mer 

vulgär. En bilannons inleds med ”Uppkäftig? Säg 

medveten.” Retoriken i annonserna har blivit vildare. 

Ett språkligt avståndstagande från den idylliska 

familjebilden på 50- och i början av 60-talet sker. 

Revolterna syns i språkbruket, annonsörerna tar ut 

svängarna, så också människorna. Här finns en 

markering om att den äldre generationen kallar det 

nya för uppkäftigt, medan den nya unga betraktar 

valet som medvetet. I bilden står personen som valt 

sin bil nonchalant lutad mot bilen, i total 

respektlöshet gentemot det värdefulla tinget. Bilen är 

placerad utanför staden och dess strukturerade, 

planerade miljö. Han har enligt texten valt bilen efter 

sina personliga önskemål och inte efter ”tio i topp 

listan”, vilket krävs för att han ska vilja kalla den 

sin. Bilen måste ha en personlighet därför att den är 

en del av honom själv. Språket har en antydan om att han behöver hitta sig själv, ett sökande 

efter sin egen identitet.68 Att vara medveten om sina val var en av Sartres stora slagdängor, 

likväl som liberalismens krav på individens frihet.69  

 

Annonsen återkopplar till reklamdebatten i Alf Morks James Bond-inspirerade ”Mitt namn är 

Mork, Alf Mork. Jag gör reklam för mellanöl. Det skäms jag inte för. Och jag gör reklam för 

Expressen. Det skäms jag inte heller för. Länge leve uppkäftigheten.”70 
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”Moderevolutionen” det sköna, fräcka, roliga 

lockar tidningen Allers med i sin bilaga. Ordet 

revolution är direkt taget från 

nyhetsrapporteringen, både vad gäller politik och 

ungdomar, studentrevolutionen inte att 

förglömma. ”Ungt mode med det sköna fräcka 

roliga som hänt från Europas modecentra. Kläder 

och ting som påverkar vår tillvaro. De unga 

startar, de gamla följer efter, ingen kan vara 

opåverkad”. Europa nämns som en enhet, vilket 

tidigare är ovanligt. Den storpolitiska tanken om 

ett starkt enat Europa syns här. Annonsen greppar 

stort; Budapest, London, Paris, Rom, en allt 

tydligare europatrend med det unga vilda i 

förgrunden.71 

 

Det evigt unga finns även i bilannonser. Volkswagen menar att 

inte minst de unga väljer en bil som överlever alla modenycker. 

En bil som inte skvallrar om årgång. Bilden visar en ledigt klädd 

man som packar bilen. I handen har han en babykorg eller 

picknickkorg. Äger du en Volkswagen är du evigt ung. Bilen har 

Europagaranti. Europa är ett modeord som är säljande.72 

 

Även franska bilar utnyttjar den franska vågen. Söndag den 20/4 

är det Parissalong i Luleå med fransk konst och musettedragspel, 

löksoppa som tilltugg för hela släkten med hundar och allt. Det 

nya fräscha Europa har gjort ordentlig entré.73  
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Samverkande reklam mellan olika företag dyker upp som grepp på reklammarknaden. Via 

och Siemens samverkar i reklam för tvättmedel och tvättmaskiner. I annonsen borgar Via och 

Siemens för ett gott tvättresultat vid användandet av respektive produkter med en bred 

redovisning av varför detta är möjligt.  

 

Kvinnan har tagit steget in som fackman och sakkunnig. Tvättmedelsreklamen har genom 

årtiondena varit riktad mot kvinnor, men fack- och sakkunskap har varit mannens område. I 

denna annons är den sakkunnige fru Lisbeth Dunroth på Siemens. En yrkeskvinna som 

samtalar med två andra kvinnor, konsumenter om konceptet.74 

 

 ”Har din man ingen diskmaskin” är ett annat 

argumenterande grepp för en produkt. Den visar en man som 

torkar svetten ur ansiktet när han diskar för hand. 

Argumentationen fortsätter med ”säger han att det kostar för 

mycket” och att han kan ha rätt i det. Sedan kommer en slags 

låtsasargumentation gentemot den snåle oförstående mannen 

för att köpa en diskmaskin och det råder ingen tvekan om att 

annonsen har hakat på könskampen för att kunna sälja. Att 

män diskar är ingen omöjlighet. Det som är viktigt i den här 

annonsen är att 1960 var kvinnan en självklar initiativtagare 

till köp av tvättmaskin eller andra hushållsmaskiner, Det var 

hon som skötte hushållsarbetet. Hon var initiativtagare till 

köp i familjen. 1970 har genus förändrats. Kvinnan måste argumentera för att få sin vilja 

igenom. Hennes roll i familjen är förändrad. Det är mannen som inte vill släppa till pengar, 

det han som förfogar över dom. Familjen som institution är inte borta utan familjen har blivit 

olika individer i familjen.75 Kvinnan har dessutom tagit steget in i ett yrkesverksamt liv, i det 

här fallet som försäljare. Det har skett en tydlig förändring över vem som har hand om 

pengarna i familjen och även vem som gör vad i familjen. 
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Jämställdheten är ett tema i annonser 1970. Tends annons76 

visar en man som hänger upp tvätt. Bilden av mannen i 

karriären har blivit bytt till en bild av en man klädd i 

neutrala kläder som tar ansvar i hemmet. Familjen som 

samlande faktor i reklamen är borta och det individuella har 

kommit för att stanna. Familjen är inte utrotad utan består 

numera av flera olika individer som har ett eget ansvar över 

sin ekonomi. 

 

 

 
På bio visas den oklippta versionen av ”Ung rebell” med James Dean i huvudrollen. James 

Dean som stod för den nya rebelliska ungdomsvågen finns fortfarande på dukarna 1970. En 

annan film vid den här tiden är Omar Sharifs film ”Che” en film om Che Guevara som har 

blivit så rumsren så han kan göras film av. Personkulten av den avfällda advokatsonen som 

blev revolutionär tillsammans med Fidel Castro skapades efter hans död 1967. 

 

Annonsen är en härva av liberalism, kommersialism och kapitalism. Kapitalet är snabbt på att 

hitta nya objekt att tjäna pengar på. Även kapitalismkritik är säljande. 
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Revolutionen finns med i DAF:s annons77. I 

texten klargör annonsören att man syftar på 

bilens revolutionära egenskaper i fråga om 

teknik. Annonsören har mildrat det kraftfulla 

uttrycket med att ha en familj med radhus 

som bakgrundsmotiv, vilket tyder på ett visst 

avståndstagande till ungdomsrevolten i de 

breda folklagren. Radhuset och den egna 

täppan visar en tidig anpassning till den 

”gröna våg” som komma skall. Familjen 

fortsätter som begrepp, dock utan amerikansk 

förebild. Det enda revolutionära i den här 

annonsen är den nya växellådan som inte syns i bilden. Bil, barn, radhus och köpgarantier i 

form av tusenlappar ingår ju inte gärna i en revolutionär livsstil. 

Hjärtat som pricken över i:et kan hänföras till kärleksbudskap, en föregångare till flower-

power-kulturen. Delvis en frukt av fredsrörelsen som satte sin prägel på 60-talet. Motståndet 

mot kärnvapen och krig förstärktes under slutet på 60-talet, vilket visas av att Olof Palme 

deltog i fredsdemonstrationer. Kärlek sålde på alla sätt när vi gled in i 70 talet. 
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Kommentarer till annonser efter 1965 

 

Individen är i centrum för reklamen. Familjen existerar, men även den i form av individer, det 

finns ingen fokusering på parrelationen. Människor flyter omkring mellan olika yrken och 

olika roller, de givna könsrollerna är lämnade. Det sammanhang som finns för individen är 

snarare i relation till världshistoriska skeenden. Frihet, ifrågasättande och uppror är temat. 

Ändå kan man se att vid varje köp ges garantier, trygghet är intressant genom att tyger 

kontrolleras, säkerhetsdetaljer kommenteras. Det medvetna rationella valet betonas av 

annonsörerna. Den liberala vågen används i marknadsföringen. Bildspråket är ljust, placerat 

utanför hemmet, gärna i utomhusmiljöer.  
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Sammanfattande slutsats 
Genom tolkning av reklam i form av annonser i NSD under 1960 – 1970 har människors 

mentalitet beskrivits ur ett både individualistiskt och kollektivt perspektiv.  
 

Syftet är att visa hur lokal reklam kan användas som verktyg för att spåra människors 

mentalitet i vardagen. Reklamen förändrades från att rikta sig till paret/familjen och dess 

medaktörer till en mer individualistisk syn på människan. Familjens intima, slutna rum blir 

ljusare i och med att Kennedy blev president. En tydlig förändring sker kring 1965. Familjen 

som enhet övergår till att medlemmarna i familj och samhälle blir självbestämmande individer 

med ett eget ansvar. Genus förändras under perioden. Kvinnan går från att vara hemmafru till 

att bli yrkesverksam. Individerna i familjerna, även de unga, tar kontroll över de pengar de 

själva tjänar. Kvinnans roll som initiativtagare till köp förändras till att familjens medlemmar 

ansvarade för sina egna inköp. Människan lämnar familjen som idé och visar en vilja att tänka 

själv. Andra gemenskaper kommer till, människor umgås individuellt med vänner. Den 

stereotypa arbetsindelningen försvinner, kvinnor kör bil och män utför hushållsarbete. Det 

slutna rummet byts ut till ett liv i det fria med natur, resor och fritid under öppen himmel som 

bakgrund. Frigörelsen är central i människornas vardag och fest. 1970 dyker familjen upp 

igen när den unga generationen bygger egna hem. Lägenheten är utbytt till ett hus med egen 

täppa i gröna vågens anda. Reklamen förändrades även av att reklambranschen villkor 

förändrades och nya byråer tillkom i mitten av sextiotalet. NSD anpassade också sin 

annonsavdelning och organisation efter de nya villkoren.  
 

Den globala liberaliseringsvågen omfattar även NSD och dess läsare. Reklammakarnas försök 

att möta den växande opinionen mot reklam och den kommersialism och konsumism som den 

företräder, med en mer informativ och saklig stil, räcker inte till mot protesterna. Även 

kapitalet liberaliseras och finner nya vägar.  

 

Frågeställningen om reklamens möjlighet att fånga tidsandan och människornas idévärld är 

besvarad.  

 

Det är intressant att se att Lindqvist bok ”Reklamen är livsfarlig” finns i nytryck och att 

Naomi Klein med boken ”No Logo” driver debatten om marknadsföring vidare. 
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