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Sammanfattning
En broschyr har framställts åt det mindre förlaget Brombergs Bokförlag. Företaget har funnits i trettio 
år och ger bland annat ut böcker av J.M Coetzee, Isaac Bashevis Singer, Czeslaw Milosz och Octavio 
Paz

Med hjälp av broschyren vill Brombergs informera om sina böcker och om vilka författare som ges ut 
som nyheter våren 2005, samt göra reklam för sig själva och locka potentiella kunder till förlaget.

Förlaget stod för det material broschyren skulle innehålla, men hade inga övriga önskemål på  
broschyrens utseende. Efter att format valts och en layoutmall skapats i Adobe InDesign CS kunde 
en broschyr av önskat resultat färdigställas. Även Adobe Photoshop 7.0 användes vid skapandet av 
broschyren. 

Arbetet har fungerat tillfredsställande och resultatet blivit det eftersträvade. Ylva Åberg, hand- 
ledaren på företaget har varit tillmötesgående och hjälpsam under arbetets gång.

En fördjupning gjordes i reklamhistoria. Valet föll på detta ämne eftersom historien ger lärdomar om 
hur bra reklam bör utformas. 
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Summary
A pamphlet has been produced for Brombergs Bokförlag, a small publishing house. The company has 
been in business for 30 years, and publish books by among others J.M Coetzee, Isaac Bashevis Singer, 
Czeslaw Milosz and Octavio Paz

With the pamphlet, Brombergs wish to give information about their books and which authors they 
publish in the spring of 2005, as well as to promote themselves and attract new customers to the  
publishing house.

Brombergs Bokförlag contributed with the material that was to be in the pamphlet, but had no 
further requests on its design. When the format was chosen, a plan for the layout was constructed using 
Adobe InDesign CS. By using the plan, the pamphlet was successfully created. Adobe Photoshop 7.0 
was used when creating the pamphlet, as well as Adobe InDesign CS.

Producing the pamphlet has worked out satisfactory, and the achieved results are according to plan. 
Ylva Åberg, the supervisor at Brombergs, has been very helpful and obliging during the work process.

A literature study of the history of advertising was carried out. The subject was chosen since it gives 
information on how good advertising should be created. 



Anna Aleblad
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reklambroschyr åt Brombergs Bokförlag

4

Innehållsförteckning

1. Inledning  6
1.1 Bakgrund  6
1.2 Syfte 6
1.3 Mål 6
1.4 Metod  7
1.5 Avgränsningar 7

2. Genomförande  7
2.1 Brombergs Bokförlag   7
2.2 Önskemål   7
2.3 Texter och bilder 7
2.4 Teckensnitt 7
2.5 Format 8
2.6 Layout 8
2.7 Pappersval 8
2.8 Slutprodukt 8

3. Reklamens historia 9
3.1 Reklamen innan 1900 9
3.2 1900-1920 10
3.3 20-tal 11
3.4 30-tal 11
3.5 40-tal 12
3.6 50-tal 13
3.7 60-tal 14
3.8 70-tal 15
3.9 80-tal 15
3.10 90-tal 16
3.11 00-tal 17
3.12 Annonsbyråerna 17
3.13 Reklamens föregångare i USA 18

3.13.1 John E. Powers 18
3.13.2 Albert Lasker och John E. Kennedy 18
3.13.3 Claude C. Hopkins 19
3.13.4 Theodore MacManus 19
3.13.5 Stanley och Helen Resor 19
3.13.6 Raymond Rubicam 19



Anna Aleblad
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reklambroschyr åt Brombergs Bokförlag

5

3.13.7 John Caples 19
3.13.8 Leo Burnett 20
3.13.9 Rosser Reeves 20
3.13.10 William Bernbach 20
3.13.11 David Oglivy 21
3.13.12 George Lois 21
3.13.13 Mary Wells 21

3.14 Reklamens föregångare i Sverige 22
3.14.1 Sofia Gumaelius 22
3.14.2 Lennart C.G. Ranghusen 23
3.14.3 Sven Rygaard 23
3.14.4 Anders Beckman 23
3.14.5 Olle Eksell 23
3.14.6 Leon Nordin 23
3.14.7 Alf Mork 24
3.14.8 M & Ö 24
3.14.9 Lars Hall och Jan Cederquist 24
3.14.10 Mats Alinder 25
3.14.11 Torbjörn Lenskog och Jan Arbman 25
3.14.12 Bo Rönnberg 25

3.15 Kritik mot reklamen 26
3.16 Analys 26

4. Slutsats  27

5. Diskussion 27

6. Slutord  28

7. Referenser 29

Bilaga A  
Tidsplan 

Bilaga B  
Reklammaterialets ursprungliga utseende  

Bilaga C 
Broschyr åt Brombergs Bokförlag



Anna Aleblad
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reklambroschyr åt Brombergs Bokförlag

6

1. Inledning
Ett examensarbete på 10 poäng avslutar utbildningen Grafisk Teknologi 
på Högskolan Dalarna. Arbetet kan innebära att utföra någon form av 
grafiskt material åt ett företag, och ska även innehålla en fördjupningsdel 
med koppling till den praktiska delen.

1.1 Bakgrund
Bokförlaget Brombergs önskar ett förslag på en broschyr, genom vilken 
de ska göra reklam för sig själva inom samma bransch. Förlaget står för 
allt material som ska ingå i foldern, men ytterligare element får tillföras 
och formatet är fritt. Informationen har tidigare publicerats i en bransch- 
tidning, men ska nu produceras som en fristående trycksak. För att 
kunna åstadkomma en broschyr med bästa möjliga resultat kommer även 
en fördjupning inom reklamhistoria att genomföras. 

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att skapa en broschyr åt Brombergs 
Bokförlag. Denna ska vara nyskapande och spännande, men samtidigt 
stämmer väl överens med den attityd företaget vill visa.

1.3 Mål
Målet är att skapa en broschyr för att informera kollegor inom förlags-
branschen samt locka potentiella kunder till Brombergs Bokförlag. 

1.4 Metod
Innan färdigställandet av broschyren kommer delar av förlagsbranschen 
att studeras. Detta görs för att fastställa vad som gör Brombergs unikt, 
och ta reda på hur denna särskillnad ska betonas på bästa sätt. 

Broschyren kommer att skapas med programmen Adobe InDesign CS 
och Adobe Photoshop 7.0, efter att skissarbete först utförs.

Parallellt kommer även reklamens historia att studeras för att ge  
ytterligare information om hur reklammaterialet bör utformas.

1.5 Avgränsningar
Eftersom reklammaterialet endast är ett förslag har inte Brombergs 
satt några specifika gränser för hur de önskar resultatet. Därför  
kommer ej kostnader för eventuell produktion och dylikt att behandlas.

Fördjupningen av reklamens historia kommer främst att inriktas mot 
Sverige och USA.
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2. Genomförande

2.1 Brombergs Bokförlag
Brombergs Bokförlag är ett litet förlag som har funnits i trettio år. 
Förlagets utgivning är bred och täcker allt från litterära titlar till lättare 
presentböcker. Bland de publicerade författarna finns till exempel fyra 
nobelpristagare, J.M Coetzee, Isaac Bashevis Singer, Czeslaw Milosz och 
Octavio Paz

2.2 Önskemål
Brombergs förlag önskar en broschyr för att ge information om sina  
böcker och om vilka författare som ges ut som nyheter våren 2005. 
Eftersom en del författare är nya för säsongen och inte är så välkända är 
det viktigt att på alla sätt sprida informationen om nyheterna. Det är även 
viktigt för förlaget att meddela potentiella kunder att redan etablerade  
författare har kommit ut med nya böcker.

Med broschyren hoppas förlaget nå kulturjournalister, bokhandlare 
och deras medhjälpare och inköpare på bokklubbar. Även kulturintresserad 
allmänhet som deltar i något av förlagets evenemang ska kunna ta del 
av foldern. 

Broschyren ska förmedla en känsla av att Brombergs förlag ger ut god 
litteratur som inte behöver vara svår. 

2.3 Texter och bilder
Den text och de bilder som foldern skulle innehålla erhölls i ett tidigt 
skede från förlaget. Dessutom bifogades en pdf av den information som 
redan ingått i en branschtidning, som nämnt i inledningen. Pdf: en är 
bifogad som Bilaga B. Bilder att komplettera de som förlaget skickat 
söktes även på Internet.

I de fall det behövdes behandlades bilderna i Adobe Photoshop. Vissa 
bilder gjordes även svart-vita för att passa det intryck som broschyren 
önskade ge.

2.4 Teckensnitt
Förlaget arbetar oftast med Baskerville Book och Scala Sans, vilka 
ses till vänster. I logotypen är företagsnamnet satt i Baskerville Book. 
Eftersom dessa teckensnitt passar bra i en folder fanns det inga  
anledningar att inte använda dem.

AaBbCcDdEe
AaBbCcDdEe
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2.5 Format
Den broschyr som skapades åt förlaget gjordes i pocketformat,  
110x177 mm, för att lätt kunna stoppas i en nyinköpt bok från Brombergs. 
Detta innebär att kunden samtidigt får reda på vilka andra publikationer 
som Brombergs tillhandahåller. För att göra broschyren mer spännande 
gjordes den i ett liggande format.

Formatet innebär även att resultatet blir litet och behändigt, och 
lätt att plocka med sig hem för att studera noggrannare. Dessutom är 
det intressant att använda ett format som kopplar ihop reklamen med  
produkten den ska marknadsföra. 

2.6 Layout
Efter att ha granskat det material som skulle ingå i broschyren på- 
börjades arbetet med skisser över layouten. 

En enfärgat svart framsida med en tydlig logotyp skapades. Resultatet 
blir stilrent samtidigt som det framgår tydligt vem avsändaren är. 
Eftersom logotypen dessutom är svart-vit passade detta bra. 

För inlagan skapades en mall i Adobe Indesign för sidlayouten. Den 
delar upp varje sida i två spalter, där en stor eller flera mindre bilder 
ska ligga i den yttre, något smalare spalten. Bilden eller bilderna ska 
vara utfallande uppåt och nedåt, men inte i sidmarginalen. I den inre 
spalten ska texten läggas. När mallen konstruerats lades text och bilder 
in. Mallen ses i marginalen till vänster. 

I Brombergs grafiska manual anges att tydliga linjer och luft är att 
eftersträva vid skapande av trycksaker. Därför har extra arbete lagts på 
att få uppslagen att överensstämma med dessa riktlinjer.

2.7 Pappersval
Eftersom broschyren inte kommer att tryckas, har inget definitivt  
pappersval gjorts. Tanken är dock att omslaget ska tryckas på papper 
med en ytvikt på 160 gram och inlagan på papper med ytvikten 120 gram. 
Dessutom är avsikten att omslaget ska vara högblankt, medan inlagan 
ska vara matt. 

2.8 Slutprodukt
När broschyren färdigställt skrevs den ut hos A digi Copy AB. Broschyren 
sparades även som pdf och brändes på cd-skiva för att skickas till  
förlaget. Utseendet på den färdiga broschyren kan ses i Bilaga C.
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3. Reklamens historia
I det moderna samhället blir vi hela tiden överösta av nya varor och  
innovationer, samtidigt som gamla, etablerade produkter försöker hålla 
sin position på marknaden. Till företagens hjälp finns reklamen, som 
många gånger är lika viktig som produkten i sig. Reklamen finns idag i 
stort sett överallt, och är många gånger en så naturlig del av vardagen 
att den inte ens ifrågasätts. När reklamens historia granskas är det  
slående hur mycket reklambranschen har utvecklats genom tiderna, men  
historien ger även en förklaring till varför branschen ser ut som den gör 
idag.

3.1 Reklamen innan 1900
Reklamen har varit en del av människans vardag längre än man kanske 
kan tro, beroende på definitionen. Så länge det har funnits varor att sälja 
eller budskap att förmedla har reklam funnits. Ett exempel på detta är 
kyrkan, som tidigt använde sig av ljud och bild för att kommunicera.  
Korset visade var kyrkan kunde hittas och klockringningen visade när 
en gudstjänst ägde rum. 

Andra tidiga exempel på reklam i mer traditionell mening är när 
handskrivna reklamblad och reklamutropare dök upp under medeltiden. 
När sedan Gutenberg uppfann boktryckarkonsten på 1400-talet kunde  
vackert tryckta flygblad och tidningar nå allt fler. 

I mitten av 1500-talet annonserades det friskt för kaffe, choklad och 
thé i brittiska tidningar, och på 1670-talet introducerar London Gazette 
som första tidning en speciell annonsdel. I Sverige publiceras den 
första annonsen den 27 augusti 1645 i nummer 35 av Posttidningen. 
Boktryckaren Ignatius Meurer berättade i den att hans nytryckta psalm-
bok gick att köpa. Ändå är det Urban Hjärne som har kallats Sveriges 
första reklamman. Hjärne var medikus och intendent på Medevi Brunn. 
Han skrev långa artiklar under rubriken ”Notifieres”, där han beskrev 
vattnets alla fantastiska egenskaper och förmåga att bota alla typer av 
sjukdomar (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl). 

Det effektivaste sättet att annonsera på den här tiden var med hjälp 
av affischer och skyltar, eftersom läskunnigheten var låg. Hantverkare 
hängde ofta ut exempel på vad de tillverkade utanför butiken för att 
locka kunder till just den egna affären. När sedan industrialiseringen 
kom igång ökade läskunnigheten, och skyltarna och annonserna försågs 
även med text. Industrialiseringen ledde även till att varor började mass- 
produceras och att fler hade möjlighet till större konsumtion. Det blev 
lättare att sprida varorna över ett större område, och på så sätt nå 
fler kunder. Fler varor innebar dessutom att tillverkaren måste jobba 
för att sälja just sina varor. Med detta följde behovet av en tydlig  
avsändare av varan, och därmed föddes reklamen och varumärkena. I 
Sverige lär textilföretaget Norrköpings Tuppen ha varit först, år 1859, följt 
av Barnängen 1868. Som en följd av detta infördes den första varumärkes- 
lagen 1884, och Patentbyrån öppnade 1885. Under samma år  
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registrerades 3 133 varumärken i Sverige, att jämföra med 3 052 under 
1960 (Ref: Lite svensk reklamhistoria, Sveriges arkiv för reklam och gra-
fisk design). 

Pressen har hela tiden varit viktig för reklamen. Det första numret av 
Dagens Nyheter kom ut 1864, och året efter fanns två annonsspalter i 
slutet av den fyra sidor tjocka tidningen. Mot slutet av 1800-talet dök det 
upp nya medier för reklamen att synas i. Stockholms första skyltdocka 
kom, och reklampelaren introducerades i Sverige 1880.

Efter att den första postorderkatalogen kommit 1890 dök även 
konsumenttävlingar upp. En tävling för Idun uppmuntrade 
konsumenterna att komma på så många ord som möjligt av bokstäverna i 
devisen ”Allt för fosterlandet”. Vinnaren hittade hela 15 000 ord och vann 
en jordenruntresa (Ref: Älskade pryl!, Eriksson T).

Sakta men säkert utvecklades ett konsumtionssamhälle, vilket innebär 
att merparten av befolkningen har möjlighet att konsumera. Under hela 
1800-talet ökade antalet människor med möjlighet till konsumtion, och 
en medelklass växte fram ur den gamla borgarklassen. Ändå var det först 
när arbetarklassen fick möjlighet att konsumera som man kan tala om 
ett fullgott konsumtionssamhälle. 

3.2 1900-1920
När industrialiseringen kom igång på allvar i Sverige flyttade en stor 
del av befolkningen till städerna. Bondenationen kom då istället att 
bli ett industriland. Allt fler fick tillgång till elektricitet, vilket var 
viktigt för det framväxande konsumtionssamhället. Mellan 1912 och 1916 
steg antalet Stockholmshushåll med el från 22 till 40 %. I och med att 
industriproduktionen ökade, ökade svenskarnas köpkraft liksom 
levnadsstandarden. Eftersom Sverige heller inte drabbades av världs-
kriget gick utvecklingen snabbare och stadigare än i många andra länder 
(Ref: Älskade pryl!, Eriksson T).

Annonserna under den här tiden var efter dagens mått primitiva, och 
fotografier var mycket sällsynta. Teckningar fungerade bättre eftersom 
de blev bättre i tryck. Under den här perioden startades även många 
veckotidningar, och genom att annonsera i dessa kunde annonsören nå 
en mer specifik kundgrupp än via dagspressen. Förutom annonser var 
kataloger, broschyrer och affischer populära vid den här tiden. Dessutom 
genomförde företagen ”registerkampanjer” med tävlingar och liknande 
för att få adresser till sina kunder. Därefter kunde man använda sig av 
direktreklam för att nå kunderna.  

Den allra första elektriska reklamskylten tändes på Broadway i 
New York redan 1891, men Sveriges första, Stomatolreklamen på 
Katarinahissen vid Slussen, tändes 1909. Sedan 1930 sitter den 
på Klevgränd, och är idag världens äldsta ljusreklam i drift. Bertil 
Andersén var reklamchef på Stomatol och plockade snabbt upp nya 
sätt att göra reklam. Förutom ljusskylten använde han sig av reklam-
ballonger och flygmaskiner (Ref: Lite svensk reklamhistoria, Sveriges 
arkiv för reklam och grafisk design).

Fig. 1.
Exempel på två av Sveriges 
första registrerade varu-
märken, Barnängens Tekniska 
Fabrik och Norrköpings 
Bomullsväferi AB.

Fig 2. 
Exempel på svensk affischkonst 
från början av 1900-talet
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3.3 20-talet
Under 20-talet börjar reklambranschen i USA, men även i Sverige, att 
formas på riktigt. 1920 har sagts vara startpunkten för den moderna 
professionella reklamen i Sverige. Medier och tekniker utvecklas, och 
reklambranschen kommer igång efter världskriget, då utvecklingen 
avstannat av naturliga skäl. I Sverige hämtades inspirationen främst 
från Tyskland, men så småningom även från USA.

Efter världskriget hade konsumenterna ett uppdämt köpbehov. 
Eftersom köpkraften ökade, gjorde även annonsmängden det. Direkt 
efter kriget var dock reklamen relativt onödig, eftersom de nya och  
spännande varorna så gott som slets ur hyllorna och sålde sig själva. 
Viktigare för att locka konsumenten, än annonser och reklam, blev  
istället etiketten. Man började profilera varor i större utsträckning, då 
mycket började säljas färdigpaketerat istället för på lösvikt. Som en följd 
av detta fick förpackningsdesignen en helt ny betydelse.

På 20-talet introducerades flera nyheter inom reklamen. Slogans blev 
populära, bland andra kom ”Tag det rätta – tag Cloetta” som används än 
idag. Radioreklamen kom 1923, men stoppades redan ett år senare i och 
med bildandet av AB Radiotjänst. Dessutom kom reklamfilmens genom-
brott i Sverige 1925. Det var Stomatols nytänkande reklamchef Bertil 
Andersén som övertalade SF att visa reklam innan filmen och i film-
pauserna. Bland annat gjorde Greta Garbo reklam för PUB. Den första 
reklamfilmen med ljud och i färg kom fyra år senare. Bara i Stockholm 
fanns över 100 biografer vid den här tidpunkten, så reklamfilmerna var 
ett effektivt sätt att sprida sitt budskap (Ref: Lite svensk reklamhistoria, 
Sveriges arkiv för reklam och grafisk design).

 Mot slutet av årtiondet gjordes Sveriges första marknadsunder- 
sökningar. Marabou beställde bland annat en undersökning för att 
kartlägga svenska folkets kakaodrickande. I USA hade man vid den här 
tidpunkten bland annat börjat studera köpprocesser, annonspåverkan, 
läsbarhet och konsumtionsmönster.

3.4 30-talet
Början av 30-talet påverkades av depressionen och Kreugerkraschen, 
och gav tid för eftertanke. Till skillnad mot 20-talet eftersträvades nu 
mer medveten och strategisk reklam, mycket på grund av den minskade 
köpkraften. 

Reklamen förändrades även från att främst ha marknadsfört 
en vara i förhållande till priset. Nu blev det viktigare att locka  
konsumenten att köpa tillfredsställelse. Produkterna började anpassas  
efter konsumentens önskemål i större utsträckning, och förpackningarna 
blev ännu viktigare för att särprägla varorna och öka försäljningen.  
Man började även förstå vikten av att komplettera reklamtekniken  
med försäljningsekonomiska, konsumentsciala och marknadstekniska 
problemställningar (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl).

Vikten av genomtänkta förpackningar syntes bland annat när LUX-
tvålen lanserades i Sverige i början på 30-talet. Tvålen skulle för-
medla lyx och flärd för vanligt folk, vilket var viktigt att även visa med  

Fig. 3. 
Detta är en annons ur en  
amerikansk kampanj för Lucky 
Strike. Kvinnor uppmanades 
att röka i stället för att äta 
godis och bli tjocka. Aldrig har 
så många kvinnor börjat röka. 

Fig. 4. 
Som ett resultat av funktiona-
lismens intåg rensade många 
företag sina grafiska pro-
filer. Övan ses Mazettis nya  
utseende, skapat av Olle 
Eksell.
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förpackningarna, speciellt eftersom tvålar inte ens förpackats tidigare. 
Lanseringen sköttes med hjälp av amerikanska filmstjärnor och parollen 
”9 av 10 filmstjärnor…”. 

Funktionalismen introduceras i Sverige i och med Stockholms- 
utställningen 1930, och syns i allt från reklam till arkitektur. Bland 
annat satte funkisen sina spår gällande olika produkters och varu- 
märkens utseenden. Knäckebrödet Kronan rensade sin grafiska profil, 
och följdes av bland andra Mazetti och Electrolux.

Även på 30-talet introducerades nyheter i reklambranschen. 
Butiksreklamen fick sitt genombrott, då allt från skyltar till monterbara 
bakgrunder och skyltställ dök upp i butikerna. Även bussreklamen gjorde 
sitt intåg på 30-talet. 

3.5 40-talet
Självklart påverkade även andra världskriget Reklamsverige, då reklam 
inte var viktigast för stunden. Många handlare drog ned på mängden 
reklam, åtminstone vad gällde utbudsannonseringen, eftersom det 
rådde brist på både varor och pengar. I stället blev goodwill- och image-
annonsering mer vanligt förekommande, både för att få folk att härda 
ut, med även för att förbereda inför krigsslutet. Avsikten var att stödja 
och bygga upp det svenska folkets hopp och tillförsikt. Ett exempel på 
sådan samhällsreklam är ”En svensk tiger”. Tigern gjorde reklam för 
Esselte, och symboliserar försvarsvilja och verksamheten under kriget. 
Kilowattgubben, skapad för att uppmuntra till sparande av energi, är en 
annan uppmärksammad samhällsreklamkampanj. När kriget väl tog slut 
kom kampanjen ”Köp inte en Zebra”. Denna kampanj skapades för att 
dämpa konsumenternas uppdämda köpbehov (Ref: Lite svensk reklam-
historia, Sveriges arkiv för reklam och grafisk design).

Mängden reklam minskade även på grund av den pappersbrist som 
blev en följd av kriget. Pappret började ransoneras 1946, och året  
därefter var bristen så stor att man i stort sett upphörde med direkt-
reklam. Dessutom rådde brist på linolja, och därmed tryckfärg. Som ett 
resultat av detta infördes teknisk censur, vilket innebar att färgerna i 
reklamen blev av en lättare valör. Detta var inte en negativ konsekvens,  
utan innebar snarare att reklamen fick ett elegantare utseende. Elegansen 
försvann dock när censuren hävdes. 

1944 meddelade NBC att TV: n stod färdig att förmedla rörliga bilder. 
Reklambyråerna var snabba med att planera för reklam i det nya mediet, 
och förstod snabbt vilken betydelsen för framtiden kunde bli. Den första 
reklamen i TV visas i USA 1947. Ytterligare en nyhet, som dock inte har 
påverkat eftervärlden lika starkt, var världens första doftande annons. 
Den infördes i Sydsvenskan 1948 och var skapad för Mazetti. 

Fig. 5. 
Exempel på amerikansk 
affishkonst i form av krigs- 
propaganda.
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3.6 50-talet
Med 50-talet inleddes reklamens guldålder i Sverige. Det var ett intensivt 
och händelserikt årtionde, då det mesta låg i startgroparna och man för-
beredde sig för den köpares marknad som skulle komma. Reklamen var 
fortfarande relativt omogen och konsumenterna var heller inte speciellt 
kritiska. På Helsingborgsutställningen H55, år 1955, redovisades vad 
som hänt inom design och form under de 25 år som gått sen Stockholms-
utställningen. 

Importen kom igång och handelsvägarna öppnades. En stor mängd nya 
produkter kom in i landet, och Sverige drabbades av en köpexplosion. 
Den svenska industrin gick på högvarv, och produktionen hjälpte till 
att bygga upp det krigsdrabbade Europa. Allt fler fick allt mer fritid och 
samtidigt mer pengar att spendera. Medellönen steg med 120 % under 
50-talet, medan priserna endast steg med 60 %. För första gången kunde 
den breda allmänheten lägga pengar på något annat än bara det nöd-
vändigaste (Ref: Älskade pryl!, Eriksson T).

Användningen av slogans i reklamen hade som sagt introducerats på 
20-talet, men var som populärast under 50-talet. Exempel på sådana är 
”Välstånd spirar där många sparar” och ”När gav ni er fru en blomma 
sist”. Den sista gjorde reklam för Sveriges Handelsträdgårdsmästare- 
förbund och publicerades under 15 år med start 1951 och blev en  
klassiker. LUX fortsatte även att anvä nda sig av ”9 filmstjärnor av 
10 använder LUX toalettvål”. Nu hade de amerikanska filmstjärnorna 
ersatts av svenska sådana i annonserna, och tvålen blev därmed ännu 
populärare. Nu började också utseendet på annonserna att förändras. 
Fotografiet började på allvar att konkurrera med illustrationen, och ögon-
kontakten dök upp i annonserna.

Reklammakarna hade till en början problem med att göra reklam för 
en steril och känslolös maskin, men genom att sätta in maskinen i ett 
stämningsfullt sammanhang löstes det problemet. Andra vanliga knep 
var att med text anknyta till något välkänt, som till exempel Kockums 
”7 vackra spisar i en ring” och Asea Skandias ”Disken ska tåla en svär-
mors granskande öga”.  För att ge maskinen personlighet gav många 
tillverkare produkterna namn som ”Röda Clara”, ”Fisksaxen Laxen” och 
”Råkostkvarnen Råkost-Nisse”. 

Reklamfilmen fortsatte att vara en framgångsrik reklamform, och 
perioden var en av de mest kreativa inom svensk reklamfilm. Det var 
många hemmafruar som gick på bio, och därför gjordes mycket reklam 
för tvättmedel och hushållsartiklar. Direktreklamen kom igång igen, 
efter papperskrisen på 40-talet, och även tävlingar blev vanliga inom  
reklamen. Surf genomförde en av de största 1954, där man genom 
att samla förpackningsflikar kunde vinna en möblerad femrumsvilla,  
inklusive tomt. Tävlingen drog in hela 1 130 000 svar (Ref: Lite svensk 
reklamhistoria, Sveriges arkiv för reklam och grafisk design).

29 oktober 1954 visas den första reguljära tv-sändningen i Sverige, med 
Lennart Hyland som programledare. Det fanns långt gångna planer på 
reklamsändning, men reklamtv blev inte verklighet förrän långt senare. 
På radio förekom dock reklam, men då endast från piratstationer. Detta 

Fig 7. 
LUX populäritet ökade ytterli-
gare när man började använ-
da sig av svenska stjärnor i 
annonserna. Denna föreställer 
Lill Lindfors.

Fig. 6. 
Ett exempel på en affisch ur 
kampanjen "När gav ni er fru 
en blomma sist?".
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gillades inte av Radiotjänst, men trots det köpte SJ tid hos stationen 
Radio Mercur. Reklam fortsatte ändå att sändas ett tag in på 60-talet via 
piratradiostationerna.

1950 kom det första numret av tidningen Resumé. Tidningen var 
Sveriges första att endast handla om reklam och annonsbyråer.

3.7 60-talet
Under 60-talet utrustades det svenska folkhemmet. Folk köpte allt från 
tv och frys till bil. Tillväxten var stor och köpkraften ökade. I och med 
charterresornas intåg vidgades även allmänhetens vyer. 

Reklamen riktades ännu mer mot konsumenten, som skulle över- 
tygas med nya idéer och säljande argument. I stället för 50-talets slogans 
krävde nu tanken och formen att ordet utvecklades. Därför lockades 
skribenter, ofta med journalistisk bakgrund, till byråerna. Den kreativa  
revolutionen inleddes, och reklammakarna själva ”vände sig mot  
reklamens förljugenhet och brist på innehåll”. Förändringen i attityder 
och köpvanor påverkade reklamen såväl som förpackningsindustrin. 

Varumärkesreklam blev viktigare, och därför ökade betydelsen av 
företagsprofilering. Företagets image skulle framgå redan i namnet och 
målet var att sälja produkten samtidigt som varumärket stärktes för 
framtiden.

Reklamens utseende förändrades på 60-talet och blev mer och mer 
konstnärlig. Viktiga anledningar till detta var de ökade möjligheterna 
med färgfoto och introducerandet av offsettekniken. Ledande reklam-
byråer börjar dessutom använda datorer redan 1962. 

Även branschen i sig förändrades. Folk hoppade av de större byråerna 
för att istället bilda mindre, kreativa enheter. Det var under den här 
perioden som produktionen av den moderna svenska reklamen startade.

Viktiga argument inom reklamen vid den här tidpunkten var fritid, 
modernitet och hygien. Kanske just därför exploderade användandet 
av engångsvaror på 60-talet. Engångshanddukar, papperstallrikar, 
engångslakan och engångstrosor introducerades för att konsumenten 
skulle spara så mycket tid som möjligt, i stället för att diska och tvätta. 
Även hygien var ett argument som passade på engångsartiklarna, som 
även användes i stor skala i skolor och inom sjukvården. Efter ett tag 
ökade dock kritiken ikapp med att sopbergen växte, och titeln ”Slit och 
slängsamhälle” myntades.

De första guldäggen, hela 17 stycken, delades ut 1961. Tävlingen kom 
till på initiativ av SAFFT (Svenska Affischtecknares Förening), och 
skulle belöna reklamköpare och bokförlag ”som strävar efter kvalificerad 
formgivning” (Ref: Lite svensk reklamhistoria, Sveriges arkiv för reklam 
och grafisk design).  

Fig. 8. 
Exempel på reklam för 
engångstallrikar, en av de 
produkter som såldes med 
hygien och fritid som starka  
argument.
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3.8 70-talet
Som en följd av Vietnamkriget och studentoroligheter förändrades  
samhällsklimatet på 70-talet. Årtiondet har kallats för reklamens  
förlorade årtionde, och det blev fult att arbeta i branschen. Reklam-
makarna ansågs stå på kapitalismens sida och mot folket. För att minska 
fientligheten kallade sig många byråer istället för informationsbyråer 
under den här perioden.

Solidaritet med u-ländernas folk, motstånd mot rasism och kapitalism 
blev riktmärken. Även vänstervågen och kvinnorörelsens frammarsch  
påverkade reklamen. Varorna blev mer könlösa, och jämställdhet 
var utgångspunkten. Budskapet var att lita på sig själv och gruppen,  
och nyckelorden var kooperation, kollektivism och solidaritet. Som 
en följd blev reklamen mer informationsinriktad och skulle vara  
trovärdig och objektiv.  Även den jämförande reklamen blev allt viktigare. 
Konsumenten uppmuntrades att fatta sina egna beslut utifrån objektiva 
argument. En tandkrämsreklam kunde till exempel lova tänder utan 
hål, i stället för underbar andedräkt och ett vackert leende. Annonsernas 
texter blev längre för att ge konsumenten den information de ville ha. 
Även språket i sig förändrades som en följd av tidsandan, och blev mer 
talspråksbetonat. ”Ni” ersattes med ”du”.

Den höga moralen framgår även av en marknadsföringslag som 
antogs 1970. Där angavs regler för hur tobak, alkohol och läkemedel 
fick marknadsföras. Känslomässig reklam för dessa varor förbjöds, 
och vissa fick inte annonseras över huvud taget. 1971 fick Sverige sin 
första Konsumentombudsman och en marknadsdomstol för att bevaka  
konsumentens intressen.

Även om mycket av 70-talets reklam var informativ och saklig, var 
det inte alltid så. Surrealistisk reklam kunde också ses i annonserna. 
Dessutom växte sig ungdomskulturen allt starkare, något som också 
påverkade reklamen.

3.9 80-talet
80-talet var ett händelserikt årtionde historiskt sett. AIDS-problemet 
uppstod, Berlinmuren föll och datorn slog igenom, för att nämna en del. 
Dessutom kom videon och Sverige fick till slut reklamtv, när TV3 började 
sända på nyårsafton 1987. Men även om mycket hände var det även på 
många sätt ett stillastående årtionde. Produktutvecklingen avtog och det 
dök upp allt färre nyheter på butikshyllorna. Man litade på att reklamen 
skulle sälja varan, inte produkten i sig själv (Ref: Lite svensk reklamhis-
toria, Sveriges arkiv för reklam och grafisk design).

Under 80-talet blev rekordmånga människor i Sverige miljonärer.  
Reklamen anpassades efter detta och kom att inrikta sig på att  
marknadsföra livsstilar och individualism snarare än produkten. Det 
man ville var att utmana och provocera. Mercedes marknadsfördes till 
exempel med mottot ”du är vad du kör”, och omgivningens avundsamma 
blickar var vad som eftersträvades. Den höga moral som varit så viktig i 
70-talets reklam var nu som bortblåst. Återigen fick reklamen ökad sta-
tus och företagen satsade allt mer. Många av de copywriters som domine-

Fig. 9. 
På 70-talet skulle reklamen 
vara enkel, saklig och infor-
merande. Dessutom infördes 
nya regler för hur bland annat 
tobak fick marknadsföras.

Fig. 10. 
På 80-talet ökade art direc-
torns roll. Bilderna blev större 
och texterna kortare. 
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rade under 60-talet fortsatte att vara viktiga ända in på 80-talet, men nu 
ökade även art directorns roll. I reklamen blev bilderna större samtidigt 
som texterna blev kortare .

På 80-talet köpte amerikanska, engelska och franska byråer upp 
många svenska, för att på så sätt göra sina internationella nätverk  
kompletta. Detta ledde ofta till att de uppköpta svenska byråerna  
förlorade inflytande och tappade på marknaden. I vissa fall tvingades 
man till och med att lägga ned verksamheten. Eftersom många stora 
byråer drabbades av detta fanns det nu plats för nya byråer att ta plats 
på den svenska marknaden. 

En av historiens mest uppmärksammade reklamhändelser genom-
fördes för Apples Macintoshdator på temat ”1984” av Orwell. Reklamen 
bestod av en film som sändes under Super Bowl i USA, för 20 miljoner  
tittare. Filmen, som är en minut lång och endast sänds en gång,  
kostade 400 000 dollar att producera och 500 000 att sända (Ref: Nedslag 
i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl). 

3.10 90-talet
90-talets reklamhistoria är svår att behandla, eftersom den ligger så 
nära i tiden. Det kan ändå sägas att årtiondet var osäkert för många, 
både för privatpersoner och för företag. Många reklambyråer klarade 
inte den här perioden, endast 1990 gick 18 byråer i konkurs. Även många  
sätterier, reproanstalter och tryckerier försvann i och med utvecklingen 
av datorerna. Det sista av reklamens dåliga rykte tvättades ändå bort, 
och medieutbildningar runt om i landet blir allt populärare (Ref: Lite 
svensk reklamhistoria, Sveriges arkiv för reklam och grafisk design). 

I reklamen söktes nya vägar och argument. Generellt sett blev den mer 
ödmjuk än tidigare och ofta användes ironi för att få fram budskapet. 
EU-medlemskap och medier gjorde att reklamen blev mer internationell 
och allmänhetens ökade miljötänkande ledde till att miljön blev ett starkt 
argument. Ett exempel på nytänkande reklam var när Italienska mode-
märket Benetton genomförde en av 90-talets mest uppmärksammade 
kampanjer. Det märkliga med kampanjen var att mode marknadsfördes 
med hjälp av krig och AIDS, allt för att ladda varumärket (Ref: Nedslag 
i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl). 

Konkurrensen ökade inom reklambranschen, samtidigt som den blev 
bredare. Antalet medier ökade, och därmed fanns det fler möjligheter 
att nå kunderna. Det stora medieutbudet ledde till att kampanjerna blev 
kortare, samtidigt som trenderna avlöste varandra snabbare. Reklamens 
fokus flyttades allt mer från annonser till rörlig reklam. 1991 fick tv3 
sällskap av tv4 och Nordic Channel, och tv-reklamen ökade hela tiden 
i omsättning. Svensk reklamfilm belönades med pris i Cannes genom 
Paradisets reklamfilm för Diesel, och svenska byråers anseende ökade 
utomlands.

Andra innovationer inom reklamen dök upp, såsom installationer, 
megaaffischer och evenemang. Internet gjorde det lätt att marknadsföra 
företag och varor, antingen genom egna hemsidor eller genom banners 
på andras. Den 1 april 1993 tilläts radioreklam återigen i Sverige, och 

Fig. 11. 
Ett provocerande exempel på  
90-talets reklam är den ironiska  
reklam som byrån Paradiset 
skapade åt Diesel.
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första radiostation att sända var NRJ. Slutligen distribuerades reklam-
finansierade gratistidningen Metro för första gången, och fick bra respons 
(Ref: Lite svensk reklamhistoria, Sveriges arkiv för reklam och grafisk 
design).

3.11 2000-talet
Början av det nya millenniet chockades av dot-com-kraschen och terror-
attacken i New York 2001. Detta resulterade i en sviktande framtidstro 
och blev inledningen till en ny lågkonjunktur. 

Om det är svårt att behandla 90-talets reklamhistoria, är det ännu 
svårare att säga något om den historia som ännu pågår. Samhället har 
genom tiden ändrats på många sätt som har betydelse för reklamen. 
Antalet ensamhushåll har ökat stadigt av många anledningar. De flesta 
bor ensamma innan de skaffar familj och skilsmässofrekvensen ökar. 
Dessutom lever många äldre kvar hemma längre. Detta, i kombination 
med tidsbrist, är antagligen anledningen till att till exempel snabbmat 
förekommer frekvent i reklamen.

Reklambranschen har ändrats på så sätt att i stort sett alla har  
möjlighet att göra reklam, med mer eller mindre lyckat resultat. 
Tryckerier gör original, tidningar gör annonser, webbyråer gör banners 
mm. Även privatpersoner kan med hjälp av sina datorer annonsera  
effektivt på Internet. På Internet gör även företag reklam genom olika 
typer av tävlingar och genom nyhetsbrev via e-mail. 

3.12 Annonsbyråerna 
Dagens reklambyråer har utvecklats ur 1800-talets annonsbyråer. Denna 
utveckling beskrivs separat från reklamhistorien för att tydligare visa på 
de förändringar som skett genom åren.

År 1841 startades den allra första annonsbyrån i USA av Volney B. 
Palmer. Affärsidén gick ut på att köpa utrymme i dagstidningarna, för 
att sedan sälja utrymmet vidare till annonsören mot hög provision. På 
samma sätt gick det till i Sverige. Annonsbyråerna styrdes av direktörer  
som köpte annonsutrymme i tidningarna, för att sedan få betalt av 
både annonsören och tidningen. Någon egentlig produktion av annonser  
förekom inte på byråerna, detta bidrog annonsören själv med. På  
40-talet började annonsbyråerna dock själva skapa annonserna, och man 
anställde egna tecknare och annonsförfattare. 

Inkomsterna kom alltså från tidningarnas provision, och i stort sett 
inget debiterades för det arbete som gjordes på byrån. Detta innebar att 
de mest lönsamma annonserna för byråerna att skapa, var sådana som 
trycktes i stor skala och var återkommande. 

1898 bildades Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) som är en  
sammanslutning av i stort sett alla dagstidningar och tidskrifter i 
Sverige. TU skrev 1923 ett avtal med annonsbyråerna, som gav dem rätt 
att auktorisera byråerna. Det beslutades att endast elva auktoriserade 
byråer fick finnas, vilket ledde till att branschen blev starkt reglerad och 
svår för nya aktörer att ta sig in i. Mot slutet av 50-talet fanns en vilja att 
förnya reklambranschen, och därför sänktes kraven på auktorisation för 

Fig. 12. 
Leon Nordins annons som kom 
att förändra hela den svenska 
reklambranschen.
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att underlätta för nykomlingar (Ref: Lite svensk reklamhistoria, Sveriges 
arkiv för reklam och grafisk design). 

Den stora förändringen i den svenska annonsbranschen kom när Leon 
Nordin, den 13 oktober 1964, publicerar en annons i Dagens Nyheter. 
I annonsen skriver Nordin ”Vi vill ha en sund annonsbyråbransch 
med framtid för duktiga människor. Därför: Ta bort bruttopriserna på 
annonsutrymme. Låt oss ta betalt för det arbete vi gör, av dem vi arbetar 
för.”. Som en följd av detta delas de stora annonsbyråerna i två typer av  
företag, de som skapar reklamen och de som förmedlar den till tidningarna  
(Ref: 50 år med svensk reklam –en resumé, Wigstrand H).

3.13 Reklamens föregångare i USA
Många av de produkter som omger oss i dag har sitt ursprung i USA, och 
så även den moderna reklamen. Därför är det naturligt att även många 
av reklamens föregångare kommer från USA. Några av de viktigaste 
representanterna följer nedan. 

3.13.1 John E. Powers
John E. Powers har kallats den första copywritern Amerika inte vill  
glömma. Powers anställdes 1880 av John Wanamaker, som drev ett stort 
varuhus i Philadelphia, för att skriva annonser. Powers metod gick ut 
på att sälja varor med texter innehållande få fakta och utan en massa  
finesser. Själv sa han följande om sin taktik: ”För att fånga en läsare måste 
du skriva något intressant. Nästa steg är att hålla sig till sanningen,  
även om den inte är bra för din bransch. Om sanningen inte går att 
skriva, se till att den går att berätta. Det är i stort sett allt.”(Ref: Nedslag 
i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl). 

3.13.2 Albert Lasker och John E. Kennedy
Albert Lasker (1880-1952) har en plats i historien som den förste  
moderne annonsbyråledaren. Han kom att bli världens rikaste reklam-
man och är känd för att ha anställt de bästa. Lasker började på annons-
byrån Lord & Thomas efter att ha jobbat som journalist. Väl där  
avancerade han snabbt och köpte efter ett tag byrån. Lasker hade dock 
problem med formuleringen av reklamen, vilket resulterade i att han 
slog sig ihop med John E. Kennedy, som anställdes som copychef. Paret 
arbetade med rakt berättad text i reklamen, kombinerat med enkla  
illustrationer. Detta visade sig vara en metod som fungerade, och de båda 
männen fick en given plats i reklamens historia.

Fig. 13. 
Exempel på Laskers och 
Kennedys enkla och rakt  
berättade reklam.
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3.13.3 Claude C. Hopkins
Claude C. Hopkins (1867-1932) tog över som copywriter hos Lasker när 
Kennedy slutade. Han var en extremt produktiv arbetsnarkoman, och 
den som gjorde Pepsodent och Palmolive till världsberömda produkter. 
Hopkins var en allsidig reklamman med en oerhörd effektivitet. I Sverige 
kan man bland annat läsa hans tio budord angående reklam i boken 
”Reklam som vetenskap”.

3.13.4 Theodore MacManus
Theodore MacManus fick sitt stora genombrott inom reklamen med sin 
annons för Cadillac, ”The Penalty of Leadership”. Annonsen hittas i 
Saturday Evening Post från den 2 januari 1912, och är speciell eftersom 
texten inte nämner den nya bilen med ett enda ord. Texten är i stället 
ett allmänfilosofiskt resonemang om ledarskapets svårigheter, och blev  
amerikansk bilindustris största annonssuccé. Vid en omröstning drygt 
trettio år senare sågs den fortfarande som tidernas bästa annons (Ref: 
Nedslag i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl).

3.13.5 Stanley och Helen Resor
Under 20-talet, och för lång tid framöver, var J Walter Thompson den 
största amerikanska reklambyrån. På byrån jobbade akademikern 
Stanley Resor som blev berömd bland annat för att han exponerade sina 
kunders företagsnamn hårt i annonserna och för att han gifte sig med 
den enda stora kvinnliga stjärnan i reklambranschen, Helen Lansdowne. 
Helen var redan vid 23 års ålder en copywriter med stjärnstatus, och har 
senare sagts vara den som införde sex appeal i reklamen (Ref: Nedslag i 
Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl).

3.13.6 Raymond Rubicam
Raymond Rubicam (1892-1978) lyckades driva upp sin reklambyrå 
under depressionen, när många andra gick omkull. Byrån hette Young 
& Rubicam och kom att bli näst störst i USA. Dessutom var det den 
första byrån som gjorde marknadsundersökningar till en del av den 
kreativa processen. Rubicam uppmuntrade kreativitet och stod alltid 
på kreatörens sida. Han är känd för att ha uppmuntrat risktagande 
och ovanliga lösningar, och har sagt ”vår uppgift är att motarbeta det  
vanliga”. Rubicam lever även kvar för eftervärden eftersom han sa upp ett 
samarbete med tobaksmagnaten Georg Washington Hill, eftersom denne 
lär ha terroriserat sin personal. På detta förlorade Rubicam ett konto värt 
3 miljoner dollar, men vann ännu mer respekt hos sin personal.

3.13.7 John Caples
John Caples är USA: s mest undersökta copywriter, och hans språk har 
granskats in i minsta detalj. Caples skrev ofta långa rubriker över flera 
rader, och har sagt att en lång rubrik som berättar något är bättre än 
en kort intetsägande. Han beskrev även vikten av att använda sig av 
ett enkelt språk och menade att man inte skulle vara rädd för att skriva 
långa texter inom reklamen.

Fig. 14.
Theodore MacManus berömda 
annons för Cadillac.
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3.13.8 Leo Burnett 
Leo Burnett kallas ledaren för Chicagoskolan, efter att 1935 ha öppnat 
den byrå som kom att bli Amerikas största utanför Manhattan. Burnetts 
genombrott kom dock först 1954, med en annonskampanj åt cigarett- 
tillverkaren Philip Morris. Tillverkaren hade problem med försäljningen 
av filtercigaretter, då de ansågs för feminina för män att röka. 1955  
började så lanseringen av ”The Marlboro Man”, med de välkända  
cowboyannonserna, och marknaden förändrades för all framtid. Trots att 
konkurrerande tobaksmärken försökte sig på reklam med bland annat 
tatuerade machomän, fanns det ingen som rådde på Burnetts cowboys 
(Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl).  

Burnetts riktlinjer för att producera fungerande reklam var att 
hitta produktens inneboende styrka, och presentera denna trovärdigt.  
Samtidigt ansåg han det viktigt att presentera produkten på ett  
mänskligt och roande sätt.

3.13.9 Rosser Reeves
Rosser Reeves var den dominerande profilen på Ted Bates reklambyrå, 
och bidrog till att öka byråns omsättning från 16 miljoner till 130 miljoner 
mellan 1945 och 1960. Copywritern Reeves tog på 50-talet patent på ämnet  
”hur fungerar annonser?”. Han anses ha skapat USP: n, reklamvärldens 
mest omdiskuterade begrepp. USP står för Unique Selling Position, 
och innebär att varje vara har en unik, inneboende säljande egenskap. 
Enligt Reeves var det enda reklammakaren behövde göra att hitta denna  
egenskap, därefter kan vilken copywriter som helst skapa en bra 
annons. 

En annons skapad av Rosser Reeves var sällan speciellt märkvärdig, 
men den fungerade. Undersökningar, som gjordes av reklambyrån Ted 
Bates, visade att de kampanjer som konsumenterna lade på minnet 
var de som visade på produktens överlägsenhet snarare än de kreativa 
och originella. Reeves praktiska syn på reklamen irriterade många i  
branschen med andra åsikter, och han står bakom många av historiens 
mest hatade annonser.

3.13.10 William Bernbach
William Bernbach var mannen som till stor del stod bakom reklamens 
kreativa revolution i 50- och 60-talets USA. 1949 grundade han den  
välkända byrån DDB tillsammans med Ned Doyle och Maxwell Dane

I motsats till Rosser Reeves uppmuntrade Bernbach kreativitet och 
originalitet i reklamen. Han konstaterade att hela 85 % av all reklam 
ignoreras eftersom kunderna var utleda på upprepningar. I stället för att 
arbeta efter invanda tekniker, som USP: n, ville han förmedla en känsla 
med den reklam han skapade (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, Ekdahl 
M, m fl).

Bernbach skapade en av reklamhistoriens mest uppmärksammade 
kampanjer åt Volkswagen. Detta kan ses som något märkligt, eftersom 
Volkswagen skapades i nazismens Tyskland, och DDB främst hade 
judiska medarbetare. Bilen lanserades med begreppet ”Think small” och 

Fig. 15:
Leo Burnett skapade "The 
Marlbora Man", och kom att 
förändra tobaksmarknaden för 
all framtid.

Fig. 16.
"Think small" av Bernbach för 
Volkswagen.
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framställdes som liten men praktisk. Resultatet kom att revolutionera 
bilmarknadsföringen.

Bernbach var även hjärnan bakom en annan välkänd kampanj, för bil-
uthyraren Avis. Vid tidpunkten var Avis USA: s näst största biluthyrare 
efter Heinz, men tappade marknadsandelar. Den här gången startades 
en kampanj, där kunden uppmanades att välja Avis med motiveringen 
”We try harder”. Med detta menades att eftersom Avis bara var näst 
störst, måste de försöka mer och anstränga sig hårdare för kundernas 
skull. Kampanjen blev en succé, och Avis ökade sina marknadsandelar 
med 28 % (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl).

Det har sagts att det fanns två anledningar till William Bernbachs 
framgång. Den första är att han insåg att text och illustration är lika 
viktiga för en annons framgång. Den andra anledningen var att han hade 
en förmåga att få sin omgivning att prestera sitt bästa.

3.13.11 David Oglivy
David Oglivy var en engelsman som flydde sitt hemland och sin familj 
för att starta reklambyrå på Manhattan. Byrån Oglivy & Mather hörde 
1964 till världens fyra största byråer och hade då 140 kontor i 40 länder. 
Oglivy anses tillsammans med William Burnbach vara anledningen till 
reklamens kreativa revolution på 50-talet.

Oglivy är känd för att ha skapat impressionistiska annonser, där en av 
de mest kända är ”The man in the Hathaway shirt”. I denna annons visar 
en ögonlappsprydd man upp en skjorta, och detta oväntade grepp kom 
att inspirera reklammakare även i Sverige. Dessutom har han sagt att 
långa reklamtexter säljer mer än korta. Anledningen till detta, menade 
han, är att det ger intrycket av att annonsen har något viktigt att säga, 
oavsett om folk läser texten eller inte. Förutom textens längd betonade 
han vikten av en bra första mening som fångar in läsaren.

3.13.12 George Lois
George Lois har kallats inkarnationen av den nye moderne reklam-
mannen. Förutom att vara den förste amerikanen som fick ett svenskt 
platinaägg är han även den som har startat fler annonsbyråer än någon 
annan. 1960 hoppade han av byrån DDB för att jobba med Julian 
Koenig och Fred Papert. De skapade flera framgångsrika kampanjer 
ihop, och Lois blev snart den mest omtalade AD: n i USA (Ref: Nedslag i 
Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl).

3.13.13 Mary Wells
Liksom så många andra hade Mary Wells en bakgrund på DDB, där 
hon jobbade som copywriter. Hon lämnade byrån som den hetaste  
kvinnliga stjärnan, och även den bäst betalda. 1967 startade hon WRG 
med Dick Rich och Stewart Greene, och byrån blev USA: s trendigaste. De  
arbetade informellt och ansåg att idén är det viktigaste. 1969 valdes 
Mary Wells  in som den yngsta medlemmen i Copywriters Hall of Fame 
och 1971 blev hon vald till Advertising Woman of the Year (Ref: Nedslag 
i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl). 

Fig. 17.
Annons för Avis, ur kampan-
jen "We try harder". 

Fig. 18
David Oglivy skapade denna 
impressionistiska annons, där 
en ögonlappsprydd man bär 
upp skjortan som annonseras.
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3.14 Reklamens föregångare i Sverige
Som sagt har mycket av reklamens historia utspelat sig i USA, men en 
del har hänt även i Sverige. 

Det finns ett antal byråer som har varit speciellt viktiga. Den allra första 
var Gumaelius, som startades av Sofia Gumaelius redan 1877. Byrån var 
länge en av Sveriges mest inflytelserika. Svenska Telegrambyrån startade 
innan Gumaelius, redan 1867 men då som nyhetsbyrå.  Telegrambyrån 
blev annonsbyrå 1892 och har fått äran för att på 50-talet ha  
introducerat det nya sättet att göra reklam på i Sverige. Stor betydelse 
fick även Ervaco, som kom till Sverige 1925. Namnet är en försvenskning 
av den amerikanska byråkedjan Erwin Wasey & Company. Ytterligare 
en tidig byrå att nämna är Annonsbyrån Svea, som bildades 1897, och 
senare kom att bli KF: s egen annonsbyrå.

Sveriges kanske största byrå var Arbmans, som grundades 1953 av 
Stig Arbman. På 60-talet var byrån oerhört framgångsrik och vann allt i 
guldäggsväg. Även dotterbyrån Arbman 2 nådde stora framgångar efter 
starten 1967. 

På 80-talet var den ledande byrån Brindfors, men även den rebelliska 
byrån Rönnberg & Co fick sitt genombrott. I Göteborg startade Forsman 
& Bodenfors, som ansågs tillhöra de bästa kreativa krafterna i landet 
(Ref: Lite svensk reklamhistoria, Sveriges arkiv för reklam och grafisk 
design).

Många av de personer som har varit mest betydelsefulla har jobbat på 
en eller flera av dessa byråer, men även i vissa fall startat dem. Nedan 
följer några av reklamens viktigaste personligheter.

3.14.1 Sofia Gumaelius
På inrådan av sin bror startade Sofia Gumaelius Sveriges första annons-
byrå. Nya Annonsbyrån, senare Gumaelius, startade den 28 juli 1877. 
Hon anställde nästan enbart kvinnor, vilket var en del av hennes livs-
filosofi. Hon var vän med Fredrika Bremer och Selma Lagerlöf och  
kämpade för kvinnors rättigheter. Arbetet gick till en början ut på 
att skriva annonserna för hand efter kundernas önskemål, men 1914  
skaffade man ett eget tryckeri. Sveriges första annonsprislista  
sammanställdes även på annonsbyrån 1910. Där listades drygt 500 
svenska tidningar med priser och format. När Sofia dog 1915, 74 år 
gammal, hade hon hunnit se sin affärsverksamhet växa till ett imperium 
med filialer i Malmö, Göteborg, Norge och Storbritannien. Dessutom blev 
hennes skapelse en av de tongivande svenska annonsbyråerna. 1978 
delades byrån upp och såldes, delvis till de anställda (Ref: Lite svensk 
reklamhistoria, Sveriges arkiv för reklam och grafisk design). 
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3.14.2 Lennart CG Ranghusen
Sveriges förste art director var Lennart CG Ranghusen. Han började sin 
karriär på 50-talet och var en av föregångarna i svensk reklam, och gjorde 
allt själv. Han var typograf, formgivare och illustratör. Ranghusen är mest 
känd för sina annonser för Sidenhuset, som han även fick ett Platinaägg 
för tjugo år efter skapandet. Vid det laget hade dock Ranghusen sedan 
länge lämnat reklambranschen.

3.14.3 Sven Rygaard
En av 20- och 30-talens förgrundsgestalter var Sven Rygaard, annonschef 
på Svenska Telegrambyrån. Han var en frisk fläkt i den svenska reklam-
branschen, och var inte rädd för att göra bort sig. Rygaard gjorde Sveriges 
första radioreklam för Stomatol 1923, men fick sitt stora genombrott 
1929, då han signerade annonsen ”Edelweiss”. Annonsen gjorde han för 
Ervaco, där han var direktör för Skandinavien, och var tänkt att visa på 
annonsens möjligheter (Ref: Lite svensk reklamhistoria, Sveriges arkiv 
för reklam och grafisk design). I samband med börskraschen började 
Rygaard istället på Gumaelius, men startade en egen annonsbyrå vid 
andra världskrigets början. 

3.14.4 Anders Beckman
Anders Beckman gjorde sig ett namn som illustratör, och skapade 
affischer och annonser av internationell klass. Det han ändå är mest 
känd för idag är kanske att han år 1939 grundade Beckmans skola ihop 
med Göta Trädgårdh.

3.14.5 Olle Eksell
Olle Eksell är en av vår tids främsta designers och har skapat 
hundratals bokomslag och gjort flera profilprogram till svenska företag, 
där Mazettiögonen är det mest kända (se 30-tal). Så tidigt som på 
60-talet pratade han om sambandet mellan form, design och ekonomi. 
Eksell skrev även boken Design = Ekonomi, som kom 1964 och kom att 
bli en riktig formgivarbibel (Ref: www.scandinaviandesign.com/formdes-
igncenter/olleeksell.htm).

3.14.6 Leon Nordin
Leon Nordin är ett av de största namnen i svensk reklamhistoria. När 
Nordin började på Arbmans 1955 var byrån en förlustfirma med ett par 
miljoner i omsättning. Tio år senare omsatte man hela 36 miljoner, och 
byrån var hetast i Sverige. 

Länge var Nordin en amatör inom reklamen, men lärdomar och 
inspiration från storheter som Lennart Ranghusen får honom att 
utvecklas. 1962 utses han till vice VD för Arbmans och två år senare 
publicerade han den annons som förändrade reklambranschen i Sverige 
(se Annonsbyråerna). Det var även Leon Nordin som startade dotter-
byrån Arbman 2 i Malmö.

Det började gå utför för Arbmans i början av 70-talet, på grund av 
reklamens minskande anseende. Som en följd startade Leon Nordin 

Fig. 18.
Ranghusen skapade annonser 
åt Sidenhuset i åtta år, och 
blev belönad med Platinaägg.

Fig. 19.
Affisch av Beckman för 
Helsingborgsutställningen 
1955, H55. Beckman var 
grafiskt ansvarig för ut-
ställningen.



Anna Aleblad
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reklambroschyr åt Brombergs Bokförlag

24

ett uppfinnarbolag, Arbman Development, för att kunna säkra pengar 
för framtiden. Det blev dock inga revolutionerande uppfinningar, utan 
snarare slutet för Arbmans storhetstid. När Leon Nordin sparkas som 
chef 1977, har han under sina 22 verksamma år lyckats bli en ikon inom 
svensk reklam, och dessutom förändrat hela branschen (Ref: Nedslag i 
Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl). 

3.14.7 Alf Mork
Alf Mork föddes i Norge 1925, men hamnade så småningom på Konstfack 
i Göteborg. Han började som art director på Arbmans 1964, och kom 
att jobba ihop med Leon Nordin under flera år. De båda lämnade byrån  
samtidigt 1977. Två år tidigare var Mork den första att tilldelas 
Platinaägget. 

Mork är främst ihågkommen för sina reklamfilmer för Flora, med 
bland andra Ernst-Hugo Järegård. Dessutom stod han bakom den  
förödande lanseringen av mellanölet, något som han senare själv beklagar. 
Han skriver som pensionär i en artikel i DN att Arbmans förhärligande 
av ölet bidrog till det ungdomselände som politikerna lastade mellanölet 
för. Mork skrev även en bok som kom att bli en bästsäljare i reklam- 
branschen på 80-talet. ”Uppfinnaren” handlar om hur en galen chef driver 
en tidigare framgångsrik byrå i botten (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, 
Ekdahl M, m fl). 

3.14.8 M & Ö
Med M & Ö menas John Melin och Anders Österlin, och de är ett  
mytomspunnet radarpar inom svensk reklam. John Melin var chef på 
Svenska Telegrambyrån, och skapade under 50- och 60-talen uppseende-
väckande annonser ihop med Österlin (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, 
Ekdahl M, m fl). Mycket uppmärksamhet fick en annons föreställande 
ett tecknat bildäck åt Trelleborgsfabriken. De arbetade även åt Moderna 
Museet och Boda glasbruk, och är skaparna till namnet och formen på 
Guldägget. I slutet av 60-talet köps M & Ö med flera över till Arbmans, 
men fortsätter i stort att arbeta som vanligt på nya Arbman 2.

3.14.9 Lars Hall och Jan Cederquist
Arbmans började som sagt falla sönder i början av 70-talet, och när Lars 
Hall och Jan Cederquist slutade på byrån 1974 bidrog de till detta. Hall 
var en tongivande art director och Cederquist hyllad copywriter, och  
tillsammans kom de att skapa en egen byrå som blev allt mer  
dominerande i Stockholm. Bland annat gjorde de en kampanj åt 
Historiska Museet genom att skapa tidningen Historiska Nyheter. 

Fig. 20.
Nordin och Mork jobbade ihop 
under flera år. 1965 belöna-
des de med Guldägg för denna 
annons för Philips.

Fig. 21.
För sina annonser för 
Trelleborg belönades M & Ö 
med Guldägg både 1962 och 
1964.
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3.14.10 Mats Alinder
Mats Alinder var en av de talanger som jobbat med Lars Hall och Jan 
Cederquist. Under tiden på denna byrå skapade Alinder en av de mest 
omtalade svenska kampanjerna, nämligen ”Socialstyrelsen vill att ni 
äter 6-8 skivor bröd om dagen”. Kampanjen gjordes åt Brödinstitutet, en 
organisation för landets bagerier och mjölfabrikanter, och tjänade på att 
utnyttja allmänhetens auktoritetsnoja (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, 
Ekdahl M, m fl). Så småningom startar Mats en egen byrå med stöd från 
Hall & Cederquist, Alinder & Co.

3.14.11 Bo Rönnberg 
Copywritern Bo Rönnberg startade byrån Rönnberg & Co tillsammans 
med art directorna Lars Liljendahl och Stefan Holte samt copywritern  
Peter Kandimaa. Den nytänkande byrån väckte stor uppmärk- 
samhet när de på 80-talet fick sitt genombrott med en kampanj för Viking 
Line. Eftersom det inte fanns så mycket nytt att säga om kryssnings- 
verksamheten gällde det att skapa uppmärksamhet på nya sätt, och där-
för klipptes Viking Lines logotyp sönder. Trots hård kritik från kollegor 
i branschen blev kampanjen en succé, och annonserna prydde helsidor 
i dagstidningarna (Ref: Nedslag i Reklamhistorien!, Ekdahl M, m fl). 
Dessutom belönades kampanjen med ett guldägg.

3.15 Kritik mot reklamen
Även om många har hyllat reklamens möjligheter så är det också många 
som har kritiserat den och dess påverkan människorna. Reklamen har 
ofta beskyllts för att ha en konservativ hållning som konserverat köns-
roller och ridit på fördomar och myter. De senaste decennierna, däremot, 
har reklamen snarare styrt konsumenten till att bli mer teknikvänliga 
och framtidsorienterade (Ref: Älskade pryl!, Eriksson T).

Det är många stora personligheter i branschen som har lämnat sin 
karriär i bitterhet. En av Sveriges största reklammakare, John Melin, 
ska på äldre dar till och med ha förnekat att han överhuvudtaget jobbat 
med reklam.

På 50-talet kom Sven Lindqvist ut med sin bok ”Reklamen är livs- 
farlig”, ungefär samtidigt som reklamen började bli en industri i Sverige. 
Han menade bland annat att reklamen uppmuntrade till överkonsumtion 
och fokusering på oviktiga saker, när stora delar av världens befolkning 
svalt. 

Ragnar Hedlund skrev också en bok, ”Så drabbar oss reklamen” 
som kom 1969. Även han oroar sig för reklamens utveckling. Han såg  
konsumenten som en oskyldig varelse som utnyttjas av industrin och 
reklammakarna. Han tog upp skrämmande exempel från USA, bland 
annat om Coca Cola som blixtsnabbt visade en bild på en flaska under en 
biofilm för att få den omedvetne konsumenten att handla. Han drog även 
slutsatserna att reklam gör konsumenten dummare och mindre benägen 
att tänka kritiskt, och att dyra förpackningar och reklam leder till högre 
priser (Ref: Älskade pryl!, Eriksson T).

Fig. 22.
Denna reklamklassiker skapa-
des av Mats Alinder.

Fig. 23.
Rönnberg & CO klippte sönder 
Viking Lines logotyp i mitten 
av 80-talet.

Fig. 24.
Sven Lindqvists bok "Reklamen 
är livsfarlig" kom 1957. Den 
väcker fortfarande debatter, 
och kom i nytryck 2002.
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3.16 Analys
Reklamen har förändrats mycket under sin historia. Språket, stilarna, 
argumenten och sättet att göra reklam har ändrats. Dessutom är reklam 
en färskvara, som speglar den tid den görs i, men även hur man ser på 
framtiden. Vid just den tidpunkt som reklamen görs, är med all säker-
het produkten och människorna på bilden, det allra hetaste, åtminstone 
för den tänkta målgruppen. Allt från frisyrer och kläder till miljön är  
planerad i minsta detalj. Reklam handlar om identifiering, där  
konsumenten ska kunna se sig själv, eller den man vill bli om han eller 
hon köper den annonserade varan. Om kunden inte kan identifiera sig 
med reklamen blir den effektlös.

Trots allt är det inte så konstigt att reklamen har förändrats, eftersom 
den hela tiden speglar sin samtid. Idag är helt andra frågor aktuella och 
förutsättningarna för reklamen är förändrade jämfört med till exempel 
20-talet. Framtidens reklam kan därför komma att se ut på många olika 
sätt, beroende på hur samhället utvecklas. Just nu är till exempel över-
vikt ett växande samhällsproblem i västvärlden. Detta sätter tydliga spår 
i reklamen, då reklam för sockerfria eller sockersnåla ses överallt.

I dagens samhälle är det vanligt att resa och studera utomlands, och 
dessutom gör Internet det enklare att ha kontakt med andra delar av 
världen. Detta leder till ett ökat inflytande från andra kulturer, och allt 
från matvanor till språket påverkas. Dessutom utbildar sig skandinaver  
längst i världen, vilket bidrar till att konsumenterna är mer kritiska och 
medvetna än tidigare. Det är inte märkligt att dessa och många andra 
faktorer har betydelse för reklamens utformning, och troligtvis kommer 
att ha det även i framtiden.

Idag finns det många olika medier att visa reklam i. Ett exempel är 
Internet, som bara verkar utvecklas ytterligare i framtiden. Dessutom är 
reklamradio fortsatt populär, tidskriftutbudet ökar och allt fler får till-
gång till reklamtv. Detta indikerar att reklamen inte kommer att förlora 
inflytande inom en snar framtid, även om den med all säkerhet kommer 
att se annorlunda ut. 
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4. Slutsats
Examensarbetet innebar att skapa en broschyr åt Brombergs Bokförlag. 
Broschyren skulle vara nyskapande och spännande, men samtidigt 
stämma väl överens med den attityd företaget vill visa. Detta skulle göras 
för att informera kollegor inom förlagsbranschen samt locka potentiella 
kunder till Brombergs förlag. Det är svårt att veta om detta uppnåtts, då 
broschyren inte kommer att tryckas. Däremot kan sägas att arbetet med 
broschyren har fungerat väl och som planerat. 

Handledaren Ylva Åberg på Brombergs förlag har varit tillgänglig för 
att svara på frågor och dylikt under hela arbetets genomförande. 

En fördjupning inom reklamens historia gjordes för att erhålla  
ytterligare information om hur reklammaterialet borde utformas. 
Fördjupningen gav kunskap som kunde tillämpas vid skapandet av  
broschyren, och gjorde att slutresultatet blev bättre än det annars blivit.

5. Diskussion
När jag började arbetet med att framställa broschyren åt Brombergs 
Bokförlag tänkte jag på i stort sett samma sätt som när jag löst  
tidigare uppgifter inom utbildningen på Högskolan Dalarna. Då har jag 
helt utgått från mitt eget tycke och smak, och på så sätt skapat saker jag 
varit nöjd med. Den här gången märkte jag dock snart att det tankesättet 
inte fungerade.

Även om jag har arbetat utan några specifika direktiv från förlagets 
sida, har jag ändå haft riktlinjer att gå efter. Jag har valt att ta hänsyn 
till förlagets grafiska manual och har haft kontakt med min handledare 
Ylva Åberg för att försöka förstå de avsikter de hade med broschyren. Det 
kändes mer intressant och givande att arbeta så, eftersom jag inte har 
gjort det tidigare.

Det hade inte varit speciellt svårt att bara sammanställa informationen 
jag fick från Brombergs. Det utmanande var istället att lösa uppgiften på 
ett sätt som känns lagom spännande och kreativt, och på så sätt skapa en 
broschyr som förlaget skulle kunna tänka sig att använda.

Vid skapandet av broschyren la jag ned den mesta tiden på skisstadiet, 
då jag arbetade med att komma på en lösning jag kände mig nöjd med. 
Att sedan konstruera broschyren var inte speciellt krävande, och jag 
besitter helt klart de kunskaper som krävdes. Det var roligt att känna 
att jag klarade av uppgiften, men samtidigt hade jag gärna försökt mig 
på en mer krävande uppgift.

Det största problemet som uppkom under arbetet med broschyren 
var att få den utskriven. Jag hade planerat för lite tid till detta, och  
utskriften blev därför inte så bra som jag hade önskat. Avsikten var att 
göra ett medvetet pappersval för att på så sätt kunna visa exakt hur 
jag tänker mig den slutgiltiga broschyren, vilket jag alltså tyvärr inte  
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lyckades med.
Arbetet med fördjupningen i reklamens historia har varit väldigt 

intressant och lärorikt. Av historian har jag fått kunskaper som jag  
önskar jag fått tidigare under utbildningen, och som jag kommer att 
kunna använda mig av i framtiden.

Sammanfattningsvis har examensarbetet varit intressant och givande. 
Det var lärorikt att arbeta med en verklighetsförankrad uppgift, men det 
mest givande för framtiden var ändå arbetet med fördjupningen.

6. Slutord
Arbetet har fortlöpt på ett smidigt sätt, och det beror säkerligen på 
avsaknaden av riktlinjer från förlaget. De har endast ställt krav på vilka 
bilder och vilken text som skulle vara med, men i övrigt gavs jag inga 
restriktioner eller önskemål på utseende. Detta hade både fördelar och 
nackdelar. Fördelen är att jag har fått möjlighet att arbeta självständigt 
och efter eget tycke och smak. Samtidigt har jag fått arbeta med en given 
uppgift som har förankring i verkligheten. Nackdelen är just att jag inte 
haft några speciella krav att tillmötesgå, och därför inte övat på att möta 
kundens önskemål. 

Ett problem med att arbeta självständigt, utan schemalagda möten 
och liknande, är att det kan vara svårt att hålla tidsplanen. Det har i 
detta fall dock inte varit några problem. Även de personer som har varit  
inblandade i arbetet med broschyren och fördjupningen har hjälpt till 
på ett tillfredsställande sätt och de har varit mycket tillmötesgående. 
Kontakten har mestadels skötts via e-mail, vilket har fungerat utmärkt.

Det har varit intressant att använda de kunskaper som erhållits genom 
utbildningen Grafisk Teknologi på en uppgift hämtad från verkligheten. 
Även arbetet med fördjupningen har varit givande, då arbetet har lett 
till att jag har fått ökade kunskaper om hur reklambranschen fungerar 
och varför den ser ut som den gör idag. Studierna har även gett mig  
lärdomar om hur bra reklam bör utformas, vilket förhoppningsvis  
kommer till användning i framtiden.
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