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Inledning 
När jag gjorde min B-uppsats satt jag och läste många rapporteringar från äldre tidningar. 

Ibland kunde jag dock inte slita mig från de reklamannonser som dök upp lite varstans. De 

gamla annonserna hade en viss dragningskraft. Det fanns många, i mitt tycke roliga och 

uppseendeväckande, annonser som i dag skulle ses som bluff, diskriminering och politiskt 

inkorrekt. I min B-uppsats gjorde jag även jämförelser mellan tidningar av olika politisk 

karaktär. Denna jämförelse låg sedan som ett frö när jag började grunna på vad jag skulle 

skriva om i min C-uppsats. Efter många funderingar tog jag fasta på en del av den 

fascinationen för reklamannonserna som jag hade fått under mitt arbete med min B-uppsats. 

Varför inte göra en jämförelse mellan reklamannonser i olika tidningar, tänkte jag? Sagt och 

gjort, det är den ni nu har framför er. 

Tänker man på vilket arbete som ligger bakom en reklamannons när man slår upp tidningen 

på morgonen? Hur har reklammakarna tänkt, och vilka grepp använder sig annonsörerna av 

för att just jag ska fångas av deras annons? I dag har man känslan av att reklamen ser likadan 

ut och att det spelar ingen större roll i vilken tidning man tittar. Men det har historiskt sett 

kanske varit större skillnad från dagstidning till dagstidning. Hur förändrades reklamen över 

åren och om det var skillnad mellan olika politiskt färgade tidningar, fortsatte den eller blev 

den mer homogeniserad? I dag kan man tycka att annonsörerna har väldigt stor kunskap om 

vem man är och vad man gör och så vidare; det är vad många i dag kallar för riktad reklam. 

Men innan den sofistikerade, riktade reklamen fanns, visste kanske annonsörerna ändå vilken 

sorts media de skulle lägga sina annonspengar på. Dessa funderingar låg som grund för mitt 

arbete och jag hoppas att några av dem får svar i denna uppsats. 

Till läsarens kännedom meddelas att jag i denna text härmed kommer att referera de olika 

manufakturerna, skrädderierna, affärerna och varuhusen med mera till samlingsnamnet 

annonsörerna. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att genom diskursanalys och kvantitativ metod visa på 

klassdiskurser i mode- och textilannonser från 1911 och 1931 i tidningarna Sydsvenska 

Dagbladet Snällposten
1
 och Arbetet. Jag har som syfte att påvisa hur annonsernas utförande 

                                                           
1
 Hädanefter kommer jag att förkorta Sydsvenska Dagbladet Snällposten till SDS 
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visar på en skillnad mellan två tidningar med olika politisk färg. Jag har även som syfte att se 

annonsernas utförande i ett förändringsperspektiv, då jag har gjort nedslag på två årtal. 

Mina frågeställningar är således: 

 Hur är mode- och textilannonserna bildmässigt utformade? Vilka 

försäljningsargument förekommer? Vilket tilltal används i annonserna samt vad är det 

för varor som annonseras? 

 Vad är skillnaden mellan de två tidningarnas mode- och textilannonser samt vad kan 

skillnaderna bero på?  Vilka eventuella skillnader i konsumtionsmönster kan påvisas i 

de olika sociala grupperna som tidningarna får representera? 

 Med utgångspunkt av de två föregående frågorna undrar jag hur mode- och 

textilannonsernas förändras mellan de två årtalen som har undersökts. 

Min hypotes är att mode- och textilannonserna i Arbetet och SDS blir mer homogeniserade, 

vilket jag tror, kan bero på en allmän utveckling av reklamannonsering som profession.  

 

Teori och metod 
I min uppsats har jag inspirerats av diskursanalys som teori och metod. Som metod har jag 

även använt mig av en kvantitativ metod, vilket har en stark grund i min uppsats.  Eftersom 

jag gör en jämförelse mellan två tidningar använder jag mig av en komparativ metod. 

Diskursbegreppet kan uppfattas som svårgreppbart, men för det mesta innebär det att språket 

på något sätt är strukturerat i olika mönster som våra yttranden följer när vi agerar inom olika 

sociala domäner. Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips definierar ordet diskurs i 

boken Diskursanalys som teori och metod som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller utsnitt av världen)”.
2
  

Diskursanalysen bygger på socialkonstruktionismens grunder. Socialkonstruktionismens 

utgångspunkter kan beskrivas som en kritisk inställning till den kunskap som vi upplever som 

självklar. Enligt socialkonstruktionismen är vår syn och kunskap om världen alltid kulturellt 

och historiskt präglad och det sätt som vi uppfattar världen är historiskt och kulturellt 

specifik, våra världsbilder och identiteter kan ha varit annorlunda och de kan förändras över 

tid. Socialkonstruktionismens företrädare menar att vårt sätt att förstå världen skapas och 

                                                           
2
 Winther-Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund, 2000, s. 7. 



5 
 

bevaras i sociala processer och i det sociala samspelet byggs både gemensamma sanningar 

och en kamp om vad som är rätt och fel upp. De olika sociala världsbilderna leder till olika 

sociala handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap och handling får i och med det 

konkreta och sociala konsekvenser. Socialkonstruktionismen bygger på den franska 

poststrukturalismens teorier som i sin tur var en reaktion mot de universaliserande teorierna 

som till exempel marxism och psykoanalys. Diskursanalysens arv från poststrukturalismen är 

bland annat poängen att diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att 

betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet. Ingen diskurs 

är en sluten enhet, utan omformas snarare ständigt i kontakt med andra diskurser. Den 

diskursanalytiska metoden baserar sig mycket på den strukturalistiska och 

poststrukturalistiska språkfilosofin som bland annat påstår att språket är det som alltid ger 

tillträde till verkligheten. Med språkets hjälp framkallar vi representationer av verkligheten 

vilka inte är speglingar av en redan existerande verklighet, utan bildas av de olika 

representationerna.  Poststrukturalismen vidarutvecklade de strukturalistiska tankarna med att 

mena att språket är strukturerat i mönster och flera system där betydelserna skiftar från 

diskurs till diskurs. De diskursiva mönstren bevaras och förändras sedan i diskursiva 

praktiker, det vill säga brukande av diskurs. Det är därför man i de konkreta tal- och 

skrifthandlingarna där språket sätts på spel ska söka efter dessa besvaranden och förändringar 

i mönstren.
3
  

Jag har som sagt även använt mig mycket av en kvantitativ metod i min uppsats och det beror 

på att jag anser att det är ett bra sätt att se andra mönster och samband som kan komplettera 

diskursanalysen bra.   

 

En kortfattad reklamhistoria 
I detta avsnitt följer en kort historik om reklam. Min analys behandlar 1911 och 1931, men för 

att få en bra kontext har jag valt att avsluta historiken av reklamen med ett nedslag vid andra 

världskrigets slut. Reklam är inte något modern idé. Däremot kan man säga att 

reklambranschen är ganska ung som verksamhet. Det äldsta nertecknade materialet som 

skulle kunna sägas vara början till den tryckta reklam som har upptäckts anses vara en 

efterlysningsaffisch från 3000 år före Kristus från Tebe. På affischen kan man läsa att den 

som fångar in en slav kan få en belöning. Vid utgrävningarna i Pompeji som begravdes i ett 

                                                           
3
 Winther-Jørgensen, s. 15-18. 
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vulkanutbrott år 79 har man påträffat många meddelanden på väggar som kan betraktas som 

reklam som till exempel värdshusskyltar. Under medeltiden fanns handskrivna affischer och 

utropare som försökte locka kunder till diverse affärsverksamheter. I och med 

boktryckarkonstens genomslag på 1400-talet förändrades dock det. Nu började man trycka 

böcker samt tidningar men man började även trycka upp flygblad att sätta upp vid 

marknadsplatser eller bifoga i böcker och tidningar. Reklamen i tidningar är det som får mest 

genomslagskraft. De brittiska tidningarna har i mitten av 1500-talet reklam om kaffe, choklad 

och te. Därmed är engelsmännen cirka hundra år före svenskarna, där den första annonsen i en 

tidning trycks 1645. På 1670-talet är annonsutbudet redan så stort i den brittiska tidningen 

The London Gazette att man beslutar att annonserna får en egen avdelning i tidningen.
4
 

Den mer systematiska reklamverksamheten slog dock inte igenom förrän i mitten av 1800-

talet, under industrialiseringens era. Industrialiseringens möjligheter att producera större 

kvantiteter av varor samt att gemene man generellt sett fick det bättre ställt och nu kunde 

efterfråga varor på ett annat sätt än tidigare. Då krävdes det effektivare vägar att föra ut 

reklamen till de potentiella kunderna. De effektivaste sätten att föra ut reklambudskapen 

visade sig vara i dags- och veckopressen, som under denna tid fick en stor spridning till det 

bredare folklagret.
5
 Det var även under denna tid som den moderna copywritern föds, att 

skriva säljande text för en vara mot betalning. En av de första och mest inflytelserika 

copywriters var amerikanen John E Powers. Han kom fram till att det inte var hårdsäljande 

och detaljrik annonstext som fungerade bäst, utan text som var iögonfallande samt hade en 

nästan talspråklig form. Han ansåg också att teckensnittet skulle vara större än det varit 

tidigare. Det som var hans stora kännetecken var dock att han vägrade att ljuga och försköna 

varan, vilket visade sig gå hem hos folket. De hade insett att mycket av reklamannonserna, 

speciellt de som annonserade medicinska produkter, hade lovat för mycket. Den ”stil” som 

Edwards lyckosamt använde sig av fick spridning i den amerikanska reklamvärlden.
6
 En 

rättslig utveckling bidrog även till att ge reklamen nya förutsättningar. I USA infördes 1870 

en varumärkeslag, vilket innebar att man inte kunde kopiera ett varumärke hursomhelst och 

heller inte svärta ned andras varumärken. Sverige fick en motsvarande varumärkeslag 1885. 

Resultaten av denna lag innebar att fabrikörerna nu började hitta på olika påhittiga namn på 

sina produkter. Många fabrikörer framställde även speciella annonsschabloner som användes 

                                                           
4
 Ekdahl, Mats, Wigstrand, Hans & Müller, Folke, Nedslag i reklamhistorien! Från Pompeji till paradiset, 

Västerås 1999, s. 8- 9. 
5
 Petterson, Gertrud, Reklamsvenska – Studier över varumärkesannonser från 1950- och 60-talen, Lund 1974, s. 

5.  
6
 Ekdahl, Mats, Wigstrand, Hans & Müller, Folke, s. 26-27. 
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flera gånger i tidningar samt gick runt i olika sorters tidningar. Alla historiska omställningar 

sker ju inte över en dag, men inom reklamhistorisk forskning brukar man anse att det är 1880-

talet som markerar den tidperiod då reklamen får det nya och modernare utseendet. Det var nu 

som de färdiga schablonbilderna, varunamnen, logotyper, bilder från fabriker eller 

upphovsmän, jämförelser av priser och kvalitet med andra fabrikat, blev det nya och 

stilbildande inslagen i reklamen. Att den moderna reklamen fick sitt genombrott vid denna tid 

kan förklaras med att det var ett resultat av att marknaden för tidningar och industriellt 

fabricerade produkter ökade markant samt att möjligheterna att transportera varor effektivt 

förbättrades. USA hade en snabbare och tydligare utveckling av reklamen men Sverige följde 

samma mönster. Att det i USA skapades en tidig konsumtions- och reklamkultur kan delvis 

ha sin förklaring i den stora inflyttningen från andra länder. USA:s brist av inhemska 

kulturtraditioner och de stora avstånden, medförde att det blev viktigt att visa sin identitet och 

tillhörighet, vilket man gjorde genom att konsumera varor, menar Roger Qvarsell och Ulrika 

Torell. Det fanns även ett demokratiskt drag i masskonsumtionen och reklamen som föll det 

amerikanska samhället och dess självuppfattning i smaken, varuhusen med sina öppna diskar 

och tidningarnas och flygbladens annonser var i stort sett tillgängliga för alla.
7
 Det blev även 

så att de amerikanska tidningarnas ekonomi mer och mer blev beroende av sina 

annonsintäkter under 1800-talet. Även i Sverige ökade, i slutet av seklet, efterfrågan på 

annonsplatser och därmed kunde tidningarna ta ut mer och mer för annonsplatsernas 

utrymme. Vid sekelskiftet, 1900, var det inte ovanligt att en dagstidnings bruttointäkter till 

hälften kom från annonsintäkter.
8
  

Den svenska masskonsumtionen samt den följande moderna reklamens utveckling var som 

tidigare nämnts lite senare i och med industrialiseringen och inleddes främst i de större 

städerna. På landsbygden fortsatte de lokala och hantverksmässiga produkterna fortfarande ha 

en stor marknad. I Sverige var det framförallt i början av 1920-talet som det moderna sättet att 

göra reklam på utvecklades. Många företag skapade egna markandsföringsavdelningar och 

mängden fristående reklambyråer ökade betydligt. Annonsörerna började även använda sig av 

marknadsundersökningar och psykologiska bedömningar för att utforma reklamslogans, 

produktnamn och illustrationer. Att utforma en reklamkampanj började nu ses som ett eget 

yrke och inte något som affärsidkaren själv arbetade med när tid fanns. Annonsörerna började 

också använda sig av annonsläsarna själva, till exempel genom tävlingar där man skulle hitta 

                                                           
7
 Qvarsell, Roger & Torell Ulrika, Reklam och hälsa-levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens 

historia, Stockholm, 2004, s. 18-19. 
8
 Korpus, Einar, Reklamiska. Guldäggsannonser 1975- 2007, Örebro, 2008, s.26. 
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på en vinnande slogan för en vara. Ett starkt tecken på att arbetet med reklam började bli en 

bransch för sig själv är den litteratur som nu börjar skrivas. Den första svenska boken i hur 

man annonserar hette Modern annonsering, skriven av Henning Appelgren, utgiven 1909. En 

annan bok som räknas som en klassiker i reklambranschen är Hur man annonserar med 

framgång, skriven av Tom Björklund och Yngve Hedwall från 1924. Fler tecken på att det var 

runt 1920-talet som den svenska moderna reklambranschen utvecklades särskilt starkt var 

bildandet av Svenska reklamförbundet 1919. Samma år hade även konstakademien en 

utställning om reklam. 1924 bildades Svenska annonsörers förening, 1929 började årsboken 

Svensk Reklam ges ut och slutligen arrangerades en reklamens dag i augusti 1930.
9
  

Bakgrunden till det stora intresset för reklam i Sverige var liksom i USA att marknaden för 

konsumtionsvaror ökat och allt fler människor bosatte sig i storstäderna som fick ett ökat 

intresse för kläder och accessoarer. Intresset fanns även bland de som inte var 

höginkomsttagare. De nya varuhusen, skyltfönstren och neonskyltarna gav vatten på kvarnen 

för masskonsumtionen och som tidigare nämnts gav annonserna i de många tidningarna med 

ord och bild stor attraktion till det växande utbudet av varor. Under mellankrigstiden bredde 

ett stort intresse för olika sorters populärpsykologier ut sig, vilket även färgade av sig på 

reklambranschen. Reklammakarna använde sig av den psykologiska kunskapen för att nå ut 

till konsumenterna på ett effektivare sätt. I annonserna blev det allt vanligare att ha ett 

personligt och mer direkt tilltal, det räckte inte längre att bara ha en bild på varan som skulle 

säljas utan reklammakarna satte den ofta i ett attraktiv och inbjudande miljö. Även den 

tekniska utvecklingen påverkade reklamens utseende. Fram till 1940-talet var många av 

bilderna på varor tecknade men därefter tog de fotografiska bilderna överhanden. I 

annonserna avbildade man ibland personer som den tilltänkte konsumenten kunde identifiera 

sig med, men bilder från 40-talets kändisar från filmens och teaterns värld började ta över mer 

och mer, i avsikt att tjäna som förebilder till konsumenten. Det typografiska utseendet 

påverkades också av det psykologiska kunnandet. Det visades genom att man försökte avstå 

från att ha annonser som skilde sig för mycket i typografisk stil bredvid varandra då det skulle 

störa helhetsintrycket. Av samma skäl sammansattes tidningssidorna så att det blev en 

blandning av redaktionell text och annonser, främst berörde det de i antal växande 

veckotidningarna, dagstidningarna var dock tvungna att placera annonserna där de fick plats. 

Men all denna förfinade utveckling av reklam, både tekniskt och psykologiskt, började även 

leda till ett visst motstånd och kritik. Under 1950-talets konsumtionsboom gavs kritiska 

                                                           
9
 Qvarsell, Roger & Torell Ulrika, s. 20-21. 
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böcker ut i vilka det hävdades att reklamen skapar behov som egentligen inte finns samt får 

människor att sträva efter saker som inte tillför något i livet.
10

 

 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten och Arbetet 
Jag har använt mig av annonser från två dagstidningar som källmaterial, SDS och tidningen 

Arbetet. För att kunna arbeta med dessa tidningar har jag använt mig av mikrofilmarkivet på 

Lunds universitetsbibliotek. Jag har gjort nedslag åren 1911 och 1931 där jag under respektive 

år fotograferat mode- och textilannonserna som var publicerade i april månad. Då Arbetets 

tidningar för april 1931 tyvärr inte fanns använde jag mig av maj månad i stället. Jag 

presenterar här en kort historik om tidningarna för att man ska få en förförståelse inför min 

analys av dessa tidningars annonser.  

SDS grundades 1871 i Malmö genom att tidningen Sydsvenska Dagbladet, grundad 1870, 

köpte upp tidningen Snällposten, grundad 1848. Den nya chefredaktören och tillika VD för 

Tidningsaktiebolaget som stod bakom dagstidningen var Carl Herslow, en moderatliberal som 

var starkt engagerad för frihandel och kämpade för att Sverige skulle ha ett starkt försvar. 

Herslow ansåg att tidningen skulle verka i sansad liberal anda.
11

 Samtidigt som Herslow var 

chefredaktör var han även riksdagsman i andra kammaren som representant för 

frihandelsvänliga centern där han bland annat var ordförande i bevillningsutskottet.
12

 SDS 

ansågs tidigt vara för den kultiverade opinionen i och med att den bland annat hade en 

ansenlig utrikesbevakning och ett stort kulturinnehåll.
13

 1882 började SDS ges ut två gånger 

per dag, något som skulle pågå ända till 1900. Under 1880- och 90-talet ökade konkurrensen 

markant för tidningen. Många nya tidningar bildades och en del tidningar ökade sin utgivning 

till sex dagar, något som SDS redan hade. Vid sekelskiftet hade SDS en upplaga på cirka 5000 

exemplar, alltså en ganska liten upplaga om man jämför med till exempel Skånka Dagbladet 

som hade en upplaga på 45000. Det nya seklet innebar förändringar. Utgivningen av 

tidningen två gånger per dag upphörde. SDS blev nu endast en morgontidning. Flera 

förändringar var att man nu började med en söndagsutgivning, något som konkurrenterna i 

                                                           
10

 Qvarsell, Roger & Torell Ulrika, s. 20-23. 
11

  Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.), Den svenska pressens historia 2.- Åren då allt hände (1830-1897), 
Stockholm, 2001, s. 163-165. 
12

 Lundström, Gunilla, De första 150 åren, Malmö, 1998, s .37. 
13

 Gustafsson, Den svenska pressens historia 2, s. 164. 
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Malmö inte införde förrän långt senare. Basen för söndagsnumret var kulturorienterad med en 

huvudinriktning på litteratur, vetenskap och konst.
14

  

1907 tog Carl Olof Wahlgren över som VD för Tidningsaktiebolaget, en uppgift som han 

skulle ha i 30 år. En av Wahlgrens stora förtjänster för tidningen brukar anses vara sin strävan 

att utveckla tidningen på det tekniska planet. 1907 slutade även Carl Herslow som 

huvudredaktör och efterträddes av Karl Albert Härje, en post som han skulle ha till 1923. 

Innan jobbet som chefredaktör hade Härje varit redaktionssekreterare från 1885. Under åren 

1909-1920 var Härje också belgisk konsul i Malmö. 1908 blev en upplagemässig framgång då 

man tog ett stort steg upp till 8600 exemplar jämfört med 5300 året innan. Från 1908 blev det 

även tydligt att SDS drog sig mer ut mot högerkanten politiskt sett, vilket märktes bland annat 

av rapporteringarna kring det så kallade Amalthea-dådet samt kommunalarbetarnas vilda 

strejk samma år. Även rapporteringarna av storstrejken 1909 var högerinriktade och inför 

valet 1911 drev tidningen en stark högerlinje i bland annat försvarsfrågan och ifrågasatte 

starkt den samverkan med socialdemokraterna som liberalen Karl Staaff förespråkade. Därtill 

talade K.A. Härje mot en kvinnlig rösträtt, något som liberalerna förespråkade.
15

  

Liksom många andra tidningar sköt upplagorna i höjden för SDS under krigsutbrottet 1914, 

dagsupplagorna låg mellan 20000–35000 exemplar. Men andra problem dök upp i krigets 

kölvatten; man fick nu problem med pappersbrist och pappersransonering.
16

 På grund av 

inflationen i första världskrigets slut skenade kostnaderna för tidningen, vilket innebar en 

prenumerationshöjning från 10 kronor 1918 till 19,50 1919.
17

 1918 utkom sannolikt den första 

stora broschyren som ivrade för tidningen som ett ypperligt medel för annonsering. I 

broschyren skrevs bland annat goda råd om hur man utformar en annons på bästa sätt, i råden 

kunde man bland annat läsa att annonsören skulle:  

Formulera eder annons riktigt. En manufakturist, som vill sprida kännedom om 

sitt nyinkomna lager af vårkappor, förringar värdet af sin annons genom att sätta 

till öfverskrift ”Mina vårnyheter inkomna”. Då härunder kan rymmas åtskilligt, 

lämnas annonsen kanske obemärkt just af – kappspekulanterna. ”Vårkappor nu 
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inkomna” uppmärksamma de mera. Glöm icke Edra prislägen! Modebilderna öka 

intresset […] Bilden, teckningen förökar annonsens värde.
18

 

Antalet annonsspalter i SDS ökade mellan 1915 och 1917 från 9838 till 14187. 20-talets 

lågkonjunktur ledde till att annons- och prenumerationskostnader sjönk, vilket även priset för 

papper gjorde. Dock sjönk även upplagorna och annonserna blev färre. Totalt sett blev 

ekonomin sämre. Man fortsatte dock att satsa på den tekniska utvecklingen. 20-talet innebar 

även en polarisering i den svenska tidningsvärlden. Tidigare hade samarbetet varit stort 

mellan de olika tidningarna och dess utrikeskorrespondenter, men efter krigslutet delades 

åsikterna om fredsvillkoren som hade ställts mot Tyskland och dess allierade samt Finlands 

agerande under kriget och situationen i Ryssland. Thore Blanche, till exempel, som förde den 

politiska talan i tidningen, ondgjorde sig strax efter vapenstilleståndet i november 1918 över 

hur ”obilligt Tyskland behandlades” samt ”Finland kommer lätt att glömma sin 

tacksamhetsskuld till Tyskland och blir säkerligen alltigenom ententevänligt”.
19

  

1923 ersattes Härje som huvudredaktör av Ewald Stomberg, som chef ansågs han vara mycket 

driven och omtyckt. Stomberg drev på skapandet av en lantbrukssida. Lantbrukarna var en 

stor önskad målgrupp som man konkurerade med Skånska Dagbladet om, vilken var en 

tidning som bondeförbundet förfogade över. Under Stomberg tid anställdes även den första 

kvinnan på redaktionen. Efter fem år, 1928, lämnade Stomberg SDS. De följande sex åren 

efter Stomberg var turbulenta för tidningens redaktion. Man hann med två chefredaktörer 

innan Claes Lindskog tog över posten 1934. Reaktionerna mot Hitlers och nazisternas 

framfart på 30-talet var till en början kritiska i SDS, men i och med Lindskogs övertagande 

intog man en mycket passivare och neutral ställning. Den neutrala hållningen av 

rapporteringarna från Tyskland stöddes och uppmuntrades av statsminister Per Albin 

Hansson, då han 1938 skickade en skrivelse till landets chefredaktörer att följa landets 

neutralitet. Internt rådde en viss oenighet i redaktionen om Hitlers förfarande. Den neutrala 

linjen i rapporteringarna av Nazityskland fortsatte även vidare i krigsutbrottet. Däremot var 

tonerna hårdare mot tyskarna när ockupationerna mot Norge och Danmark genomfördes. 

Generellt kan det även nämnas att kritiken mot kommunismen var hårdare än den mot 

nazismen.
20
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Judarnas situation bemöttes av en dubbelhet i tidningen. Man rapporterade om de hemskheter 

som de blev utsatta för men några kritiska kommentarer förekom sällan, och när de judiska 

flyktingarna började komma till Sverige kommenterade man att hjälpen var en självklarhet 

men uttryckte också oro över att de var så många och spekulerade i om de skulle ta 

svenskarnas arbeten. För att få en överblick över hur stora upplagorna var under 30-talet kan 

nämnas att första halvårets medelnettoupplaga 1933 visar att Skånska Dagbladet var störst 

med 43317 exemplar i Skåneregionen, sedan följde SDS med 31558 exemplar och tätt därefter 

var Arbetet med 28213 exemplar. Det var alltså inte så stor skillnad mellan SDS och Arbetet. 

Viktigt att notera är dock att SDS var en sjudagars tidning medan de andra var en sexdagars.
21

 

Under åren kring andra världskriget befäste SDS ställningen som Malmöregionens största 

tidning och 1940 gick SDS
 
förbi Skånska Dagbladet i upplaga.

22
  

Som annonsorgan i Malmöregionen var SDS ledande vid den här tiden och hade varit det ett 

bra tag, en viktig orsak till det anses vara läsekretsens sociala struktur, som ofta bestod av 

högre tjänstemän och företagare med god köpkraft. Att SDS hade en läsekrets med god 

ekonomi påvisas även av att den hade en mycket högre prenumerationskostnad än 

konkurrenterna Arbetet och Skånska Dagbladet, priset låg under en lång tid på 40 procent 

mer.
23

  På 40-talet fick dock SDS ökad konkurens då Arbetet också blev en sjudagarstidning. I 

början av 50-talet steg papperspriset dramatiskt. Även SDS led av det, men samtidigt gynnade 

krisen de starkaste tidningarna då många av de mindre tidningarna under 50-talet lades ner av 

ekonomiska skäl.
24

  

Arbetet grundades 1887 i Malmö av Axel Danielsson. Han var även redaktör och ansvarig 

utgivare för tidningen. Danielsson hade tidigare arbetat i Stockholm på Social-Demokraten 

tillsammans med bland andra August Palm och Hjalmar Branting, men lämnade den då 

Branting blev chefredaktör. Danielsson fick startkapitalet till tidningen genom sina kontakter 

med fackföreningarna och starkt stöd av fackföreningarnas centralstyre i Malmö. Som 

underrubrik till tidningen hade man texten ”Organ för klassmedveten arbetarrörelse”. Med det 

ville man visa att man var en tidning som stod upp mot det kapitalistiska väldet. Danielsson 

var en agitator och i tidningen återgavs tal från både Danielsson själv och andra socialistiska 

talare. 1888 gick tidningen från att ha utgivits en dag i veckan till att vara en 

halvveckotidning. Danielssons agiterade i tidningen mot bland annat domstolarnas korruption, 
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tryckfrihetslagsstiftelsen och kyrkans läror. Han propagerade även för yttrandefrihet vilket 

ledde till att han 1888 dömdes till ett fängelsestraff på 1½ år. Under fängelsetiden omprövade 

han sina mest revolutionära tankar, och när han blev frisläppt 1890 gick han emot sin tidigare 

parlamentariska kritik och kandiderade till riksdagsvalet. I april 1890 blev Arbetet en daglig 

tidning. Malmös fackföreningar stödde Arbetet lojalt genom bland annat aktieköp, basarer och 

annonseringar. 1899 dog Axel Danielsson och August Nilsson tog över posten som 

chefredaktör.
25

 Arbetet var ett viktigt instrument i den socialdemokratiska arbetarrörelsen i 

Malmö och fungerade som ett enande medel bland arbetarna och mot borgarklassen.
26

  

Vid sekelskiftet hade Arbetet en upplaga på cirka 9500 exemplar och en stark utveckling. 

Redan 1907 hade upplagan stigit till 28000 vilket var en toppnotering för en lång tid framåt. 

Som jämförelse kan nämnas att SDS 1907 hade en upplaga på 5300 exemplar.
27

 Under de 

första åren av 1900-talet fungerade Arbetet som en stor långivare till arbetarrörelsen vilken 

var en av anledningarna till dess popularitet.
28

 Efter storstrejken 1909, som var en av de första 

stora kraftmätningarna på arbetsmarknaden, gick Arbetets upplaga tillbaka. Strejken hade lett 

till ett nederlag för LO, som inom ett kort skede tappade ungefär hälften av sina medlemmar. 

Denna splittring tycks ha påverkat tidningens försäljning.
29

 Även konkurrens från nybildade 

socialdemokratiska tidningar påverkade upplagan. I början av 1920-talet, när den första 

socialdemokratiska regeringsbildningen uppstod, innebar det en ny roll för Arbetet; tidningen 

blev nu ett regeringsorgan. Rollen som regerings- eller oppositionsorgan växlade dock många 

gånger under resten av 1920-talet.
30

 Under åren 1918-1924 var Arthur Engberg chefredaktör. 

Han ansågs vara stridslysten och retorisk, men tiden som chefredaktör blev mer en 

övergångsperiod för honom då han gjorde större uppmärksamhet vid sin tid på Social-

Demokraten. Engbergs efterträdare Allan Vougt lämnade ofta sin post för förpliktelser i 

riksdagen.
31

  

På 30-talet då upplagorna började stiga uppåt för Arbetet kunde man på nytt ta upp kampen 

med SDS och Skånska Dagbladet, då under ledning av den ekonomiskt rutinerade 
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chefredaktören Karl Hovberg.
32

 Detta skedde samtidigt som Per Albin Hansson bildade sin 

regering.
33

 Opinionsmässigt hade Arbetet en stark position i Sverige, då socialdemokratin 

hade en stark ställning i Skåne under denna tid och partiledningen värvade flera därifrån. 

Under krigsåren 1941-1945 drog SDS ifrån Arbetet i upplagor. Arbetets upplagor steg med 

cirka 15 procent, men det var ingenting jämfört med SDS som ökade med hela 40 procent.
34

 

Hösten 1945 började Arbetet med en söndagstidning, något som bara SDS hade i 

Malmöregionen. Att börja med en söndagstidning ansågs av vissa vara ett djärvt drag då det 

fortfarande rådde pappersransonering i Sverige.
35

  

Mot andra världskrigets slut fick många socialdemokratiska chefredaktörer utstå mycket kritik 

för att de hade haft en viss förståelse för de nazistiska målen när det gick bra för den tyska 

krigslyckan, men som sedan hade svängt i sina uppfattningar när krigslutet närmade sig. I 

princip framhävdes den starka svenska neutraliteten av de flesta tidningar i Sverige, 

oberoende av politisk färg, Vougt menade att Sveriges uppgift var att skydda sin 

självständighet och att man skulle fortsätta ha kontakter med Tyskland. Detta skulle inte ses 

som ett tecken på självbevarelsedrift utan som en möjlighet att kunna fortsätt påverka 

utvecklingen i en mer demokratisk riktning. I mångt och mycket var Vougts resonemang 

identiskt med det som uttrycktes av chefredaktören för SDS, Claes Lindskog. Närheten till 

Danmark gjorde att tidningen lade stor uppmärksamhet på vad som hände där och kontakter 

med den danska motståndsrörelsen förekom.
36

 De stora inrikespolitiska motsättningarna som 

följde efter samlingsregeringen upplösning efter andra världskriget påverkade även pressen. 

Inrikespolitiska nyheter blev mer färgade av respektive tidnings politiska färg. De heta 

politiska debatterna gynnade mest de socialdemokratiska tidningarna, mellan 1946-1949 

ökade Arbetet sin upplaga med cirka 27 procent. 40-talets sista år var den socialdemokratiska 

pressens bästa sedan pionjäråren vid sekelskiftet. Återigen gav fackföreningar och politiska 

organisationer sitt stöd genom diverse prenumerationskampanjer.
37
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Tidigare forskning 
I min undersökning av tidigare forskning visar det sig att det finns mycket forskning om 

reklamannonser, men huvuddelen av den är fokuserad på reklam från 50-talet och framåt. Om 

de äldre reklamannonserna behandlas är det främst i någon sorts skildring av 

bakgrundshistoria. Någon forskning som har ett komparativt perspektiv på reklamannonser 

mellan olika dagstidningar har jag inte funnit alls, därför anser jag att min uppsats fyller ett 

visst tomrum och känns relevant- 

Språkvetaren Einar Korpus avhandling Reklamiska. Guldäggsannonser 1975-2007  fokuserar 

på språket i reklamen, vilket han kallar för reklamiska. Som titeln fastslår har han ett fokus på 

belönade annonser från reklambranschens tävling Guldägget under åren 1975-2007, men har 

även gedigna analyserar av äldre annonser. Syftet med Korpus avhandling är att undersöka 

vad som utmärker annonser språkligt och uppbyggnadsmässigt och han försöker hitta 

förklaringar till varför annonserna har dessa kännetecken. Korpus vill även ta reda på vad som 

är konstant och vad som förändras språkligt och uppbyggnadsmässigt i annonserna. När det 

gäller äldre annonser, vilket är relevant för min uppsats, använder han sig av en justerad 

kronologisk indelning av annonsernas historia. Denna indelning kommer ursprungligen från 

boken Social communication in advertising: Persons, products and images of well-being av 

William Leiss,  Stephen Kline och Sut Jhally. Korpus menar att en modifiering är nödvändig i 

och med att man måste anpassa indelningen till svenska förhållanden. Korpus indelning ser ut 

som följer: 

1. Reklamen som upplysning (– 1915) 

2. Den produktorienterade reklamen (1915 – 1930) 

3. Den symboliska reklamen (1930 – 1950) 

4. Den personorienterade reklamen (1950 – 1965) 

5. Den segmenterade reklamen (1965 – 1985) 

6. Den självmedvetna reklamen (1985 – )
38

 

Vidare gör Korpus en analys av utvalda annonser i veckotidningarna Allers från åren 1899, 

1919, 1939, 1954, 1979 och 2004 och Hemmets Veckotidning från åren 1929, 1949, 1969, 

1989 och 1999, sammanlagt ungefär 100 stycken, som han sedan med exempelannonser sätter 

in i sin kronologiska indelning. Varorna som analyseras är av olika typer.
39

 Jag gör här bara 

en genomgång av Korpus fyra första reklamperioder, då det är de som är relevanta för min 
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uppsats. Jag har tagit med Korpus fjärde reklamperiod trots att den egentligen ligger utanför 

tidsperioden för mina mode- och textilannonser. Anledningen till att jag gjort det är för att se 

om det finns något i mina annonser som möjligtvis dyker upp i Korpus fjärde reklamperiod.  

Med den första reklamperioden som Korpus kallar reklamen som upplysning (– 1915), menar 

han att varuutbudet ökar dramatiskt i och med industrialiseringen. Det blir ett attraktivt sätt att 

nå ut med upplysningar om en produkts tillgänglighet i och med att fler och fler människor i 

slutet av 1800-talet får tillgång till tidningar, det man i annonserna vill peka på att det finns 

många massproducerade varor ute i handeln, något som inte var helt självklart för alla. 

Korpus menar att annonsbyråerna är en relativt ny företeelse i Sverige under 1800-talets 

senare hälft. Annonsbyråerna saknade allt som oftast specialkompetens inom layout och 

skrift. Annonserna som analyserats har oftast ingen illustration och fotografier i annonserna 

existerade inte alls. Annonserna bestod alltså mest av ord och rent typografiskt kunde det 

variera mycket med olika typsnitt och storlekar i en och samma annons. De fetstilta 

annonsrubrikerna under denna period är oftast inledningen på annonsen och markerar snarare 

att det är en ny annons som börjar och inte något som ska vara iögonfallande för läsaren. 

Korpus påpekar att det främst är förbrukningsvaror som annonseras, följt av textilier och 

tvättmedel. Specifikt för denna period, menar Korpus, är även de frekvent förekommande 

prisangivelserna samt de positivt laddade orden. De berömmande utlåtandena som finns i 

annonserna kommer ofta från experter, till exempel läkare.  Korpus menar att förkortningar 

var vanligt och att det ofta hänvisas till nöjda kunder i annonsen. Han anser att övertalningen 

var mycket mer försiktig jämfört med modernare annonser. Argumentationerna i annonserna 

var tydliga och konkreta och det var väldigt vanligt med någon form av intyg eller liknande 

hänvisningar som en garant för varans kvalitet, vem som intygar nämns dock inte alltid. 

Korpus noterar även att det förekom utländska ord i vissa annonser och menar att det var ett 

sätt att förhöja värdet på varan. Förkortningar var vanligt. Främsta anledningen var att spara 

på annonskostnaderna.
40

 

Under den andra reklamperioden, som Korpus kallar den produktorienterade reklamen (1915-

1930), menar Korpus att reklamen generellt utvecklades i riktning mot att lyfta fram varans 

egenskaper, jämfört med tidigare då man ville tala om att den existerade. Korpus anser att om 

den första reklamperioden kan uppfattas som spretig ser man nu att det har blivit lite mer 

struktur i annonserna. Korpus har valt 1915 som brytpunkt för då infördes den första 
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auktoriseringen av annonsbyråer i Sverige. Korpus visar i sin analys att det för den här 

reklamperioden bland annat dyker upp rubriker med uttropstecken vilket inte fanns i den förra 

reklamperioden. Dock är det fortfarande vanligast att rubrikerna är en del av den första 

meningen i annonsen. Det blir vanligt att beskriva annonsens vara och dess egenskaper samt 

vad som särskiljer den från andra. Orden är fortfarande det väsentliga i annonserna, även om 

ny teknik mer och mer medför att illustrationer och även fotografier används. De positiva 

ordalagen som även fanns i föregående reklamperiod blir vanligare och tar över de mer 

vetenskapliga och neutrala ordalagen som fanns tidigare. Korpus menar vidare att det har 

blivit viktigare att ha ett läsartilltal i annonserna, ofta uttryckt i ett Ni-tilltal, annonserna har 

allt som allt en mer informell form och det ter sig nu att annonsören är mer angelägen att 

försöka upprätta ett personligt förhållningssätt till läsaren.
41

  

Med tredje reklamperioden som Korpus kallar den symboliska reklamen (1930-1950), menar 

han att den tidigare produktorienterade reklamen går tillbaka och en mer emotionell och 

symbolisk reklam visar sig. Annonsörerna ger mindre plats för att förklara vad en vara har för 

fördelar och egenskaper. Reklamen framhäver i stället speciellt vad varan för med sig i form 

av till exempel prestige, glamour och lycka. Annonsbyråerna har vid denna tidpunkt 

professionaliserats och arbetar mycket med olika marknadsdundersökningar av olika slag. 

Annonsernas storlek blir vid den här perioden större och det beror främst på att illustrationer 

blir vanligare. De vetenskapliga orden har nästan försvunnit helt och ersatts av vardagsspråk. 

Läsartilltalet dominerar, menar Korpus i hans analys, vilket påvisas genom frågor och 

uppmaningar riktade till läsaren samt att tilltalet ”Ni” används flitigt.
42

 

Den fjärde reklamperioden, vilken Korpus kallar den personorienterade reklamen (1950-

1965) är enligt honom en vidareutveckling av den äldre reklamens bruk av expertis. De 

experter som tidigare till exempel var läkare, och ofta var sakkunnigt kopplad till den vara 

som annonserades, har ersatts av andra auktoriteter. En skådespelare kan till exempel göra 

reklam för något som inte har med dennes yrke att göra. De större annonserna dominerar 

annonsutrymmet och annonser i färg blir allt vanligare under reklamperioden. Bilderna tar en 

stor del av annonsen och består mer av fotografier än teckningar. Den personorienterade 

reklamen blir ännu mer personlig genom att bruket av så kallad referensrubrik slår igenom, 

det vill säga en text som den avbildade personen i annonsen säger och den är direkt riktad till 

läsaren. Även majoritetsargument som till exempel ”miljoner kvinnor kan nu tacka vare...” 
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används flitigt under den här reklamperioden. Att upprepa varans namn menar Korpus är 

också en trend som startar vi denna tidsperiod. Tilltalet Ni är vid det här laget mer en regel än 

undantag och kompletteras nu av tilltalet Du.
43

  

Per Ledin har skrivit Veckopressens historia- Del 2, vilken är en rapport som ingår i projektet 

Svensk sakprosa, vars syfte är att lyfta fram den svenska sakprosans utveckling från 1750 

fram till nutid. Rapporten analyserar veckopressen under 1900-talet, närmare bestämt 

tidningen Allers från 1899 och 1925 samt tidningen Året Runt från 1955 till 1966. De delar av 

tidningarna som analyseras är naturhistoria, recept, heminredning, frågespalter och annonser. 

Det är med andra ord inte bara annonser som Ledin analyserar. Ledin pekar på att många 

annonser från 1899 är läkemedel eller kurmedel av något slag och att trovärdighet för 

annonsen skapas genom att det är läkare som uttalar sig om varans pålitlighet. Läkarna 

fungerar som en auktoritet i förhållande till läsaren och för att bygga på trovärdigheten anges 

även läkarens hemort. Läkarnas uttalanden är ofta i jag-form vilket innebär att texten blir 

personlig. Läkarnas namn och huvudargumenten är ofta i fetstil. Från de analyserade 

annonserna från Allers av 1925 års upplaga, menar Ledin att det förekommer annonser med 

direkt tilltal. Det visar sig genom användandet av ordet Ni, samt frågeställningar som är 

riktade till läsaren av annonsen. Det direkta tilltalet är något som inte återfinns i 1899 års 

annonser. Annonserna innehåller även mer bilder än annonserna från 1899. I de annonser från 

1925 där människorna illustreras är de ofta bortvända från läsaren. I 1955 års annonser har, 

enligt Ledin, en vidareutveckling av det direkta tilltalet till läsaren skett. Nu är det inte bara 

texten i sig som riktar sig till läsaren utan ofta en avbildad person i annonsen som står för 

tilltalet. Nu har även många av de illustrerade människorna blicken riktad rakt mot läsaren, 

vilket är en viktig förändring och ett led i en mer intimisering av reklamen, anser Ledin.
 44

 

Då vetenskapliga arbeten om annonser från början av 1900-talet varit svårt att få tag på som 

jag tidigare nämnt har jag sökt äldre material. Erik Wellander, som var språkvetare och 

arbetade mycket med svensk språkvård och var främst verksam vid mitten av 1900-talet,
45

 har 

skrivit boken Reklamens språk, skriven 1950. Boken har en stark språkvårdande och 

kritiserande ton och visar genom valda annonser exempel på språkliga och grammatiska 

felaktigheter som enligt Wellander börjar synas på 1930- och 40-talet. Wellander menar att 

det innan dess inte fanns något utpräglat reklamspråk, utan texterna i annonser var likadant 
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skrivna som texter från myndigheter, ämbetsverk och liknande men att trenden gick mot ett 

mer direkt tilltal till läsaren.  Wellander menar att det används ett mer talspråkligt sätt att 

skriva annonser samt att det används mycket berömmande och överdriven försäkran om hur 

bra en vara är, något som Wellander kritiserar. Wellander tar bland annat upp oskicket, enligt 

hans mening, med att upprepa ord i annonserna. Det stora brukande av utländska ord och i 

viss mån även meningsbyggnader uppmärksammar Wellander också. Han har dock en viss 

förståelse för de helt nya produkterna och termerna som hör dit där det inte finns någon 

liknande på svenska, men kritiserar de utländska ord som används när det finns motsvarande 

svenska ord och termer.
46

 

 

Avgränsningar och källkritik 
Jag har valt att göra nedslag 1911 och 1931 därför att jag anser att det är intressant med en 

framställning av annonserna före första världskriget och under mellankrigstiden samt att det 

blir intressant att se om 1920-talets starka utveckling av den svenska moderna 

reklambranschen påverkat mode- och textilannonser. Jag har även valt dessa årtal för att se 

hur de stämmer med Korpus reklamperioder. Man kan kanske kritisera mitt val av att 

analysera 1931 års annonser då stora delar av världen upplevde en ekonomisk kris, men jag 

anser att det inte påverkar syftet nämnvärt för min uppsats.  Jag har valt att göra nedslag i en 

månad per år för att få ett hanterbart källmaterial. April valde jag för att annonser för vår- och 

sommarkläder förekom ofta. Tyvärr fanns inte Arbetets tidningar för april, år 1931, tillgänglig 

på mikrofilm vilket gjorde mig tvungen att använda mig av maj månad i stället. Jag anser 

dock att det inte påverkat mina resultat nämnvärt. Att jag enbart har undersökt mode- och 

textilannonser beror främst på att få ett hanterbart källmaterial samt att jag kände att det skulle 

vara intressant att se hur dessa sorters annonser speglade samhället.  

Anledningen till att jag inte bara har med renodlade modeannonser utan även har med 

textilannonser är för att jag vid en snabbgenomgång av annonserna från 1911 såg att de tog en 

stor del av annonsutbudet, vilket pekar på att inköp av tyg för att göra egna kläder var en 

naturlig del av livet. Mode- och textilannonser innebär i denna uppsats annonser för kläder, 

tyger och skor. Jag har inte med accessoarer såsom smycken, väskor och armbandsur i denna 

definition. Källkritiskt sett kan det vara så att jag möjligtvis har missat någon mode- och 

textilannons men det är inte något som jag anser bör påverka uppsatsens resultat. Det 
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tendensiösa i historiska texter är något viktigt för en historiker att vara uppmärksam på, men i 

min uppsats är det just tendenserna jag söker vilket gör det omöjligt att i detta fall kritisera 

mode- och textilannonserna för att vara tendensiösa. Jag inser även att det finns en risk att 

vissa ord och uttryck i annonserna kan ha genomgått en betydelseförändring över åren. 

Angående publiceringen av mode- och textilannonserna var det så klart annonsören som valde 

i vilken tidning som den ville annonsera i, men det är mycket möjligt att tidningen också 

gjorde ett urval. Information om detta har jag dock inte lyckats få under mitt arbete. Jag tror 

dock att tidningarnas urval av annonser i så fall snarare gällde politiska evenemang och 

liknande och sträckte sig inte till mode- och textilannonser. 
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Analys av mode- och textilannonser 1911 
En analys av mode- och textilannonserna från april 1911 visar att Arbetet har 246 mode- och 

textilannonser, medan SDS har 207 stycken. Mycket viktigt att tänka på är att tidningarna har 

olika antal sidor och antal utgivningsdagar. Arbetet hade vid den här tidsperioden oftast fyra 

medan SDS hade oftast nio stycken sidor och SDS var en sjudagarstidning medan Arbetet var 

en sexdagars. Av detta räknande ska man dock inte dra slutsatsen att läsarna av Arbetet var en 

större och mer köpbenägen grupp. Man får titta närmare på vad det är för slags annonser som 

fanns, och vid en närmare analys visar det sig att det i Arbetet var fler småannonser från 

småföretagare än i SDS.  Ett tecken på detta är att dessa annonser ofta bara är undertecknade 

med ett namn. Det är även mycket möjligt, anser jag, att det inte ens behöver vara en 

heltidssysselsättning utan ett ”vid sidan om arbete”. Båda tidningarnas mode- och 

textilannonser från 1911 visar på en stor bredd om hur en annons kunde se ut. Min analys 

visar att majoriteten av mode- och textilannonserna endast gör en presentation av varan. Som 

jag tidigare nämnt i avsnittet om tidigare forskning, anser även Korpus i sin analys att det är 

framträdande för annonser vid denna tidsperiod att varans tillgänglighet är det som lyfts 

fram.
47

 Det var dock i många fall oklart vad som egentligen såldes, om det var tyger, 

färdigsydda kläder som såldes eller om det var en kombination av de båda. Som jag skrivit 

ovan i avsnittet om tidigare forskning kan man läsa att även Korpus i sin analys 

uppmärksammar en viss spretighet i annonserna under denna tid.
48

 Bakom annonserna låg en 

mängd olika verksamheter och företagsnamn som i vissa fall gjorde mig osäker om det var ett 

skrädderi, en affär, en manufaktur eller en kombination av någon eller några som låg bakom 

annonsen.  

 

Produktutbud 
Som jag nämnde i avsnittet om avgränsningar tog tygförsäljningen en stor plats av 

annonsutbudet. Från ett klassperspektiv anser jag att det kan vara intressant att se om det är 

någon skillnad mellan tidningarna, då man får anta att det var billigare att sy sina egna kläder. 

Att se vilken annons som sålde tyger var otroligt svårt. Det framkom inte alltid om det var en 

skräddare som bara gjorde reklam för en tygmodell eller om det var tyget i sig som var till 

salu. Därför har jag tittat på annonser som uttryckligen gör reklam för tygförsäljning och en 

närmare analys visar att det av Arbetets mode- och textilannonser var 19 procent som 
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uttryckligen gjorde reklam för försäljning av lösa tyger. Däremot var det endast 10 procent av 

mode- och textilannonserna i SDS som gjorde reklam för försäljning av lösa tyger, vilket, 

anser jag, speglar bilden av att det var mer välbeställda läsare av medel- och överklass i SDS 

och att det var den mer lågavlönade arbetarklassen som läste Arbetet. Den stora efterfrågan 

från arbetarklassen på tyger som de kunde göra egna kläder av kan ha lett till att annonsörerna 

ansåg det mer lönsamt att satsa annonspengarna på Arbetet. Samtidigt kan man då utläsa att 

annonsörerna i SDS ansåg att det var andra produkter som lockade medel- och överklassen. 

Om jag innan tittade på de som specifikt annonserade för tyger kan det då vara intressant i ett 

annat hänseende att se vilka annonser som erbjöd tjänsten att sy upp kläder. För man kan anta 

att det var dyrare att få sina kläder uppsydda än att köpa färdiga kläder eller sy dem själv 

hemma. Som jag tidigare nämnt har det ibland varit otydligt vilken verksamhet som ligger 

bakom annonsen.  

En genomläsning visar att det både i Arbetet och SDS finns en hel del annonser som jag tolkar 

som att man kunde få sina kläder uppsydda. Men då flera är otydliga har jag valt att titta på de 

som uttryckligen är från ett skrädderi eller en skräddare i respektive tidning. Det visar sig att i 

SDS var 16 procent av mode- och textilannonserna annonser från skräddare medan det i 

Arbetet bara var 6 procent. Varför är då de specifika skrädderiannonserna fler i SDS? Jag 

tolkar det som att det i Arbetet var fler annonsörer som inte hade en ”äkta” 

skräddarutbildning. Jag förutsätter här att man måste ha en viss skolning för att kalla sin 

verksamhet för skrädderi. Det kan i stället vara så att många annonsörer i Arbetet däremot var 

bra på att sy upp kläder och arbetade som till exempel sömmerskor. En annan anledning kan 

vara att det var dyrare att ekipera sig hos en ”riktig” skräddare och därmed var 

förutsättningarna för att nå kunder hos medel- och överklassen bättre i SDS som hade de 

ekonomiska förutsättningarna.  

Som jag har tidigare nämnt var det en större andel textilannonser i Arbetet än i SDS. Vilka 

andra varor inom modeindustrin annonserades och fanns det någon skillnad på vilka varor 

som annonseras mellan de två undersökta tidningarna 1911? Jag har då undersökt 

annonseringen av färdiga produkter. En analys av annonserna visar på många intressanta 

saker. Skor var det som annonserades mest i både Arbetet och SDS. Även hattar annonseras 

mycket i båda tidningarna, men i övrigt skiljer sig det mellan tidningarna. Det annonseras 

mycket för kostymer i Arbetet medan det i SDS är väldigt få kostymannonser. Anledningen 

kan vara att de som hade de ekonomiska förutsättningarna, det vill säga läsarna av SDS, gick 

till en skräddare för att få sina kostymer uppsydda, medan arbetarklassen köpte färdiga och 
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billigare fabrikssydda kostymer. En annan produkts utbud som väckte mitt intresse var 

överrocken. Den annonserades flitigt i Arbetet medan jag däremot inte hittade en enda annons 

i SDS. Jag anser att man med denna produkt kan göra samma analys som med kostymen, det 

vill säga att läsarna av SDS gick till en skräddare för att få sina överrockar uppsydda, medan 

arbetarklassen köpte färdiga och billigare fabrikssydda överrockar. En annan skillnad i 

produktutbudet som sticker ut är att annonserna för promenaddräkter till kvinnor förekommer 

mer i SDS än i Arbetet vilket, enligt min åsikt, visar på den klasskillnad som fanns bland 

kvinnorna. De mer välbemedlade kvinnorna hade till stor del större fritid och ekonomiska 

resurser; därmed fanns en större efterfrågan efter dessa produkter. Arbetarkvinnorna, vill jag 

hävda, hade inte det behovet i lika stor grad eftersom de arbetade under dagen, samt att det 

kanske inte fanns en ekonomisk förutsättning för arbetarklassen. Barnkläder är en produkt 

som förekommer betydligt mer i SDS än i Arbetet, vilket också kan kopplas till de olika 

ekonomiska förutsättningarna som fanns i tidningarnas olika läsargrupper. Förutom tidigare 

nämnda överrocken fanns det fler produkter som bara kunde hittats i Arbetet. Dessa var 

byxor, mössor och kjolar. Byxorna var enligt min undersökning en ganska flitigt annonserad 

produkt i Arbetet. Min analys av varför denna produkt bara kan återses i Arbetet är att under 

denna tid innebar produktnamnet byxa kanske inte exakt samma sak som det gör idag. Jag 

menar att det var en produkt som möjligtvis innebar en viss tålighet för att kunna användas 

ofta och under arbetsförhållanden. Faktum är att ordet arbetsbyxa förekommer i två annonser. 

Däremot finns möjligheten att det kan vara som med kostymen och överrocken att byxan var 

ett plagg som var billigare färdigsytt och där de mer välbemedlade läsarna av SDS, fick 

byxorna uppsydda av en skräddare. Att produkten mössa endast finns i Arbetet kan bero på 

två saker, dels kan det vara så att trots att det är annonser som har publicerats i april månad 

kan det ha funnits en efterfrågan från arbetarklassen då det är möjligt att mer av deras arbete 

utfördes ute eller möjligtvis tidigare på morgonen eller senare på kvällen än medel- och 

överklassens. Dels hade kanske mössa 1911 en mer övergripande innebörd som huvudbonad, 

då även den tidstypiska arbetarklasskepsen ingår i begreppet. Att produkten kjol inte 

förekommer i SDS kan bero på att de välbemedlade kvinnorna lät få kjolarna uppsydda hos en 

skräddare.  

Det är även intressant att se vad det är för produkter som endast fanns i SDS och inte i 

Arbetet. De produkterna som bara fanns i SDS visar sig vara slipsar, korsetter, herrhalsdukar, 

bröllopskläder och så kallade sorgeartiklar. Det visar på den efterfrågan som den mer 

välbemedlade medel- och överklassen hade, mer exklusiva och mer specifika varor, vilket i 
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sin tur visar sig i produktutbudet i annonserna. Intressant i min undersökning är även att det i 

mode- och textilannonserna i SDS förekommer en del reklam för franska, amerikanska och 

österrikiska tyger. Detta är något som i princip inte alls finns i Arbetets annonser. Detta kan 

man anta är ett tecken på att medel- och överklassen möjligtvis också visade på en känslighet 

för det nya och moderna, eller snarare att annonsörerna förmodade det. En intressant 

iakttagelse som jag har gjort i min analys är att det förekommer några danska annonser i SDS. 

Dessa annonser ger intryck av att vara väldigt påkostade och erbjuda ganska exklusiva varor. 

Min tolkning är att de danska annonsörerna har antagit att det endast är medel- och 

överklassens läsare i SDS som har råd med deras varor. 

 

Annonsens utformning 
Hur såg då annonserna ut rent stilmässigt i april 1911? I min genomgång av materialet visar 

det sig att de flesta annonserna enbart består av text. Man har lite olika teckenstorlek på det 

man vill att läsaren ska fastna vid, samt vissa annonser har lite olika varianter av ramar runt 

annonsen, men annars är de ganska enkla. Att komplettera sin annons med en bild eller annan 

grafisk utsmyckning verkar inte ha slagit igenom riktigt än hos mode- och textil-

annonsörerna. Det förekommer bilder och annan grafisk utsmyckning men då är det oftast helt 

sonika en bild på varan eller en logotyp. I en jämförelse mellan Arbetet och SDS visar det sig 

att i Arbetet har 20 procent av mode- och textilannonserna någon typ av bild, samtidigt som 

det i SDS var 34 procent, alltså en liten övervikt i SDS. I avsnittet om tidigare forskning kan 

man läsa att Korpus menar att reklamannonserna oftast inte har några illustrationer alls vid 

denna tidsperiod,
49

 men att det visst förekommer visar min analys. Att det är en aning mer 

bilder och annan grafisk utsmyckning i mode- och textilannonser i SDS kan kanske bero på att 

det möjligen var dyrare för annonsören att använda sig av en bild i annonsen, vilket visar på 

att de större och mer etablerade annonsörerna med bättre ekonomiska förutsättningar ansåg att 

det var mer givande att satsa på att annonsera i SDS.  

 

Försäljningsargument 
I min analys av mode- och textilannonserna i SDS och Arbetet från april 1911 har produkterna 

stort fokus. Min undersökning visar att många mode- och textilannonser till stor del består av 

beskrivningar av varorna, hur mycket de kostar och till viss del en uppräkning av övriga varor 
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som finns i sortimentet. Som jag tidigare nämnt i avsnittet om tidigare forskning är 

förekomsten av prisangivelserna, något som även Korpus pekar på i sin analys.
50

 De 

försäljningsargument som förekommer i princip alla annonser i båda tidningarna är föga 

förvånande att varan är billig, att varan har bra kvalitet, att annonsören har ett stort utbud av 

varor samt att varan är en nyhet av något slag. Man kanske kan tänka sig att det i 

försäljningsargumenten förekommer fler ord som förknippas med hållbarhet och tålighet i 

Arbetets annonser än i SDS. Därför har jag har tittat på hur stor mängd av annonserna som har 

detta som argument i respektive tidning. De sökord som jag har haft i detta syfte har varit 

”solida”, starka”, ”slitstarka” och ”praktiska”. Det visar sig att en analys av annonserna 

fastslår att Arbetet har 8 procent av några eller något av dessa ord i annonserna medan SDS 

har 6 procent. Detta visar att det är en väldigt liten övervikt av användandet av dessa ord i 

Arbetet. Detta pekar på att kvalitet även var ett försäljningsargument som annonsörerna i SDS 

antog att medel- och överklassen efterfrågade. Jag har dock även valt att vända på det och 

undersöka hur ofta ord som förknippas med elegans och stil förekommer. De sökord som jag 

har haft i detta syfte har varit ”elegans”, ”modern”, ”förstklassig”, ”förnäm” och ”charmant”. 

Det visar sig att i Arbetet har 12 procent av mode- och textilannonserna några eller något av 

dessa ord i annonserna och i SDS förekom något eller några av dessa orden i 29 procent av 

mode och textilannonserna. Det visar på, anser jag, att annonsörerna har förutsatt att ord som 

är kopplat till stil och elegans lockar läsarna av SDS.  

En genomgång av materialet visar även att annonsörerna använder sig av tygernas ursprung 

som en viktig del av reklamen. 1911 är det framförallt engelska tyger som framträder i 

annonserna. Min analys visar att det är en lite större del av annonserna i SDS som använder 

sig av tygernas ursprung som ett försäljningsargument, i SDS är det 14 procent och i Arbetet 

är det 7 procent. Detta anser jag speglar annonsörernas antagande av medel- och överklassens 

efterfrågan på det lite mer exklusiva och unika.  

I min analys har jag även upptäckt en viss nationalistisk tendens i annonserna, samtidigt som 

de utländska varorna ska locka köpare. Det visar sig att i SDS förekommer argument med 

nationalistiska tendenser i 13 procent av mode- och textilannonserna medan det i Arbetet 

förekommer i 5 procent av dem. De nationalistiska argumenten uttrycker sig vanligast genom 

att nämna att varan är ett svenskt fabrikat, att ordet svenskt i annonsen oftast är i fetstil samt 

genom formuleringar som bland annat ”det svenska handarbetssättet står numera framför 
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utlandets! Köp därför edra...”,
51

 ”förbigå ej den svenska industrien! […] fullt jämförlig med 

bästa utländska och dessutom billigare”,
52

 ”svenska kläder åt svenska barn […] sedan 

årtionden bepröfvade och erkända bästa svenska fabrikat”
53

 och ”svenska handskar äro 

världsberömda.”
54

 Intresseväckande är att det endast är mode- och textilannonser i SDS som 

har de längre nationalistiska formuleringarna medan annonserna i Arbetet bara har 

argumenten som uttrycker att varan är ett svenskt fabrikat samt att ordet svenskt i annonsen 

oftast är i fetstil. Jag tolkar det som att annonsörerna vill peka på att svenska varor har en god 

kvalitet och att man därmed inte ska handla utländska varor. vilket i sin tur pekar på 

annonsörens antagande att medel- och överklassen har ett större ekonomiskt intresse av att 

stödja den svenska nationen. 

 

Exempelannons av nationalistisk tendens.
55

 

Min undersökning av mode- och textilannonserna visar även att det fanns annonsörer som var 

så kallade kungliga hovleverantörer, det var visserligen bara tre stycken men de annonserades 

bara i SDS vilket tyder på, menar jag, annonsörernas förmodan att medel- och överklassen har 

en större efterfrågan på det mer exklusiva och unika.  

 

Tilltal 
Jag har även undersökt hur annonsörerna i de respektive tidningarna tilltalar sina läsare och 

potentiella kunder. Är det någon skillnad på en tidning som främst har läsare av medel- och 

överklass och en tidning som läses mest av arbetarklassen? Det visar sig att det finns en 
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skillnad i tilltal hos de olika tidningarna. Annonsörerna i SDS använder ett stundtals 

högaktningsfullt tilltal gentemot läsaren. Uttryck som pekar på det anser jag är 

”rekommenderas i ärade kunders välvilliga hågkomst”
56

, ”ha äran att rekommendera”
57

, 

”tillkännagifves för ärade kunder”
58

, ”ber jag få ärade kunders uppmärksamhet”
59

 och ”äro till 

ärade kunders benägna påseende”
60

. Detta visar på att annonsören här tar för givet att den 

potentiella kunden är av en högre klass och det visar sig i tilltalet i texten. Dessa ord och 

uttryck finns inte i någon av annonserna i Arbetet.  

Annonsörens tanke att medel- och överklassen är mer intresserade av det mer unika visar sig 

också i några tilltal till läsarna. Utländska ord som ”tailor made”
61

 vill möjligtvis få kunden 

att tänka på exklusiva fina skräddarsydda engelska kostymer eller dräkter. Användande av 

utländska ord börjar användas vid tidpunkten innan 1911 menar Korpus, vilket jag tidigare 

nämnt i avsnittet om tidigare forskning,
 62

 och bekräftas därmed av min analys. I mode- och 

textilannonserna i SDS återfinns även uttrycken ”hemkommen från Paris”
63

 och ”de av mig i 

Paris och Berlin personligen uttagna”
64

, med de här uttrycken anser jag att annonsören vill 

locka läsarna av SDS med att varorna är mer exklusiva och utvalda.  

 

Exempelannons där exklusivitet och ett högaktningsfullt tilltal gentemot läsaren kan tydas.
65
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Korpus menar i sin analys att det direkta tilltalet i annonser slår igenom under perioden 1915 

– 1930. Det märks tydligt enligt Korpus genom ökningen av tilltalet ”ni”.
66

 Ledins analys 

visar ett liknande resultat.
67

 När jag undersökte användningen av ordet ”ni”, visade sig 

intresseväckande stoff. Det visade sig att i mode- och textilannonserna i Arbetet hade 14 

procent av annonserna tilltalet ”ni” med, medan det i mode- och textilannonserna i SDS 

endast fanns i 1 procent av annonserna, närmare bestämt var det endast bara en enda mode- 

och textilannons. Det här visar på, anser jag, att tilltalet ”ni” användes en aning tidigare än 

vad Korpus anser, i alla fall om man tittar på Arbetets mode- och textilannonser. Det visar 

även på en ganska stor skillnad mellan de två tidningarna. Den här skillnaden kan möjligtvis 

bero på att annonsörerna i Arbetet ville använda en folkligare ton som skulle fånga 

arbetarklassens läsare av tidningen bättre. Eventuellt, lite cyniskt sett, kan det även vara så att 

de småföretagare som annonserade mer i Arbetet skrev på ett lite mer talspråkligt sett, och 

utan att veta om det gick i bräschen för det direkta tilltalet i reklamannonser. 
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Analys av mode- och textilannonser 1931 och jämförelser med 1911 
Det framkommer när man analyserar 1931 års mode- och textilannonser att det är många fler 

annonser som nu förekommer i både Arbetet och SDS än det gjorde 1911 samt att 

småannonserna som fanns i Arbetet har blivit färre. Den här utvecklingen stärker min hypotes 

att mode- och textilreklamen blivit mer likriktad. En analys av annonsutbudet visar att det i 

maj 1931 fanns 176 mode- och textilannonser i Arbetet medan det i april 1931 fanns 331 i 

SDS. Under denna tidsperiod hade Arbetet mellan 12 – 14 sidor i tidningen medan SDS hade 

16 – 20 stycken. Arbetet var fortfarande bara en sexdagarstidning. Jämfört med 1911 och med 

tanke på homogeniseringen tycker jag att man nu kan dra slutsatsen att SDS ökat försprånget 

som annonsorgan, något som även har tagits upp i bakgrundshistorien om mitt källmaterial.
68

 

 

Produktutbud 
En analys av hur stor del av mode- och textilannonserna som uttryckligen gör reklam för lösa 

tyger visar att de fanns i 13 procent av Arbetets mode- och textilannonser medan det i SDS var 

6 procent av mode- och textilannonserna som var annonser för lösa tyger. Jämfört med 1911 

har annonseringen för lösa tyger alltså gått ner i både Arbetet och SDS, vilket kan peka på att 

folk i allmänhet börjat köpa mer färdiga kläder, något som annonsörerna tagit till sig. Det kan 

möjligtvis även vara så att 1930-talets ekonomiska kris har slagit hårt mot textilnäringen. Det 

är dock fortfarande en skillnad på Arbetet och SDS, något som alltjämt kan förklaras med 

annonsörens antagande att läsarna av Arbetet sydde sina kläder själva i större utsträckning än 

läsarna av SDS. En analys av andelen annonser från skräddare eller skrädderier i respektive 

tidning visar att i Arbetet var påfallande bara 2 procent av mode- och textilannonserna från en 

skräddare eller ett skrädderi medan det i SDS var 15 procent av mode- och textilannonserna 

som var från en skräddare eller ett skrädderi. Jämfört med 1911 kan man utläsa att även 

annonseringen för skrädderiverksamheten har gått ner, dock inte lika mycket som 

annonseringen av lösa tyger. Enligt min mening är det möjligt att folk börjat köpa sina kläder 

i varuhus istället för att få plagg uppsydda vilket kan förklara skrädderiannonsernas nedgång. 

Även 1930-talets finansiella kris kan ha bidragit.  

En genomgång av vilka varor som annonserades 1931 visar att det först och främst är ett 

större utbud av varor som annonseras i SDS än i Arbetet. 1911 fanns det några avvikelser men 

antalet varor som annonserades var väldigt lika. Min undersökning visar vidare att det 1931 
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fortfarande är skor som är den mest annonserade varan i respektive tidning. Den näst mest 

annonserade varan är i båda tidningarna överrocken, men där slutar likheterna mellan 

tidningarna. Kostymer är fortfarande en vara som annonseras mer i Arbetet än i SDS. Däremot 

annonseras de mer 1931 än den gjorde 1911 i SDS. Jag tolkar annonseringen av kostymer på 

samma sätt som 1911 det vill säga att läsarna av SDS, gick till en skräddare för att få sina 

kostymer uppsydda, medan arbetarklassen köpte färdiga och billigare fabrikssydda kostymer 

Att annonseringen gått upp i SDS kan kanske vara ett tecken på att skrädderibranschen är på 

nedgång och på väg att bli utkonkurrerade av varuhus och liknande. En iögonfallande 

iakttagelse är att varan pälskragar är den tredje mest annonserade varan i SDS medan den bara 

återfinns i ett fåtal annonser i Arbetet. Det visar på, anser jag, annonsörernas förmodan att 

läsarna i SDS hade de ekonomiska förutsättningarna samt förfrågan för lite lyxigare varor.  

Detsamma gäller för en vara som kallas damstrumpor, vilket kan beskrivas som en 

föregångare till nylonstrumpan.
69

 Den har också en framstående placering i annonsutbudet i 

SDS, medan den är bland de minst annonserade varorna i Arbetet. Även en vara som klänning 

förekommer mer i SDS.  

Som jag tidigare nämnt var utbudet av antalet varor i annonserna fler i SDS. Det kan därför 

vara intressant att se vilka varor som bara annonserades i SDS och inte i Arbetet. Dessa varor 

var dräkter, handskar, damjumprar, korsetter, sorgkläder, gummistövlar, kepsar, 

sportkostymer, jaktrockar, städrockar, ridbyxor, slipovers, höfthållare och brösthållare vilket 

likaledes visar på annonsörernas antagande om att läsarna av SDS hade råd med det exklusiva, 

unika och mer specifika. Gummistövlarna sticker ut lite, men de var en alldeles ny produkt 

1931
70

 och möjligtvis kan det vara så att priset sattes därefter. Märk även att många varor är 

avsedda för kvinnor. I min undersökning har jag även undersökt vilka varor i mode- och 

textilannonserna som bara annonserades i Arbetet. De visade sig vara arbetskläder, mössor, 

byxor, kjolar och regnrock. Mina tolkningar av varför mössor, byxor och kjolar annonserades 

är densamma som för 1911. Att produkterna arbetskläder och regnrockar bara annonserades i 

Arbetet kan möjligtvis bero på att det helt enkelt är kläder för grovarbete som slits mycket och 

användes mest av arbetarklassen, vilket i sin tur gav en efterfrågan som annonsörerna tog vara 

på. 
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Annonsens utformning 
Även om reklamutvecklingen har gått framåt vill jag undersöka om det var någon skillnad i 

tidningarna angående bilder i mode- och textilannonserna. Min undersökning visar att det i 

Arbetet var 51 procent som hade någon bild av något slag medan det i SDS var 57 procent. 

Jämfört med 1911 visar detta på att tekniken gått framåt och att annonsörerna i både Arbetet 

och SDS har anammat denna. Något som nu dyker upp är fotokopior i annonserna, vilket även 

det är ett tecken på en teknisk utveckling. I avsnittet om tidigare forskning har jag tidigare 

nämnt att Korpus och Ledin i sina analyser menar att det skett en ökning av bilder och 

fotografier i annonserna vid den här tidpunkten,
71

 något som därmed bekräftas av min analys. 

Av bilderna var det i sin tur 11 procent som var fotograferade bilder i Arbetet medan det i 

SDS var 14 procent. Även i detta avseende kan man inte se någon större skillnad på 

annonserna i respektive tidningar. I min analys har jag dock upptäckt att det är fler mode- och 

textilannonser i SDS som skulle kunna benämnas som artistiska, det vill säga annonserna 

består till exempel av mer handskriven, snirklig text samt mer konstfulla bilder. Jag vill mena 

att det är varornas karaktär och annonsörernas ekonomiska kapital snarare än arbetarklassens 

”obelevade” sätt som ligger till grund för annonsernas mer konstnärliga utformning.  

 

Exempelannons av det mer konstnärliga slaget.
72
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Försäljningsargument 
Min analys visar först och främst att de stora skillnaderna mellan annonsörernas argument har 

minskat 1931 jämfört med 1911. Detta är förmodligen ett resultat av att många annonser 

förekommer i båda tidningarna. Liksom i 1911 års annonser är det låga priser, kvalitet och 

stort sortiment som man lockar med. Om det i 1911 års annonser var en skillnad mellan 

annonsörernas användande av ord förknippade med stil och elegans visar min analys att ord 

som ”stil”, ”stilfull”, ”elegans”, ”förnäm” och ”passform” skiljer sig marginellt; dock är det 

alltid en liten övervikt till annonserna i SDS. De ord som båda tidningarnas annonsörer 

använder sig mest av är ”modern” och ”elegans”. Iögonfallande är att bruket av ”modern” 

används mer i Arbetet, något som man annars skulle förknippa med de exklusiva och mer 

lyxbetonade annonserna i SDS. Även om det i förhållande till antalet annonser inte blir någon 

större skillnad anser jag att det är relevant att min analys visar att orden ”chic” och ”exklusiv” 

förekommer ett fåtal gånger i SDS medan de inte förekommer i Arbetet alls. Eventuellt kan 

det vara så att annonsörernas antagande att SDS läsare var lite mer trendkänslig innebar att 

nya modeord snabbt användes och att ordet chic kan ha tagit över rollen som ordet modern 

hade tidigare. Argument som har med hållbarhet att göra visar att ord som ”slitstark”, ”stark” 

och ”praktisk” förekommer ganska jämnt mellan de olika tidningarnas annonsörer, däremot är 

”kvalité” ett utryck som förekommer mer i Arbetets annonser, vilket visar på annonsörernas 

förmodan att läsarna av Arbetet vill ha mer slitstarka produkter, anser jag.  

De nationalistiska tendenserna som förekom i 1911 års mode- och textilannonser återfinns 

även i upplagorna från 1931. De har dock minskat i antal, främst i SDS, vilket ger att de nu 

ligger på ungefär samma antal, 4 procent i Arbetet och 3 procent i SDS. Liksom 1911 kommer 

de nationalistiska tendenserna nu till uttryck genom att man skriver att varan är svensk eller 

att det är ett svenskt fabrikat. I de längre argumenten med en nationalistisk tendens, kan man 

till exempel läsa i en annons i Arbetet att ”allt flera inse fördelarna av att använda svenska 

hattar. De äro i form, färg och kvalitet fullt jämförliga med utländska, men långt billigare.”
73

 I 

två annonser från SDS återfinns en enligt min menig längre nationalistisk argumentation: 

”Hjelms riksbekanta svenska kvalitetsfabrikat […] Garantera högsta klass svenskt arbete – det 

bästa i världen. Garanterar att edra pengar stanna i landet, ty fabrikatet är svenskt.”
74

 samt  

Svenska skor äro goda skor […] Sveriges finansminister har i en appell manat 

landets befolkning att köpa svenska varor […] vår inhemska produktion är fullt 
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jämförlig med, ja överlägsen utländska fabrikat. Och en annan fördel: jämförliga 

kvaliteter äro billigare än de utländska. Vi har alltid lagt an på svenska 

kvalitetsvaror […] Handla svenskt!
75

  

Trots att det är få längre nationalistiska argument är det intresseväckande att de två mode- och 

textilannonserna i SDS fokuserar mer på den prismässiga aspekten, vilket kan vara ett resultat 

av att SDS antas ha en mer välbärgad läsekrets.  

Korpus menar att det under tidsperioden 1950 – 1965 blir vanligt att till exempel skådespelare 

gör reklam för en vara.
76

 Min analys av mode- och textilannonser från 1931 visar att den 

utvecklingen redan är på gång. Det är i 2 procent av mode- och textilannonserna i både SDS 

och Arbetet som refererar till en känd person av något slag. Analysen visar även att de kända 

personerna som det refereras till i Arbetets mode- och textilannonser. I två fall av tre är de 

fotbollsspelare, den tredje är en skådespelare/sångartist. I mode- och textilannonser från SDS 

är det en skådespelare/sångartist, en friidrottare och en politiker. Även om antalet kända 

personer är få kan man tolka det som att annonsörerna har antagit att läsarna av Arbetet kan 

och vill identifiera sig med fotbollsspelarna, eftersom fotboll vid den här tiden var en 

utpräglad arbetarklassidrott.
77

 Således kan man även möjligtvis anta att läsarna av SDS kan 

och vill identifiera sig med exempelvis en politiker.  

I min analys av mode- och textilannonserna visar det sig att annonserna i SDS har många 

argument som innebär att annonsören är ensamförsäljare av en viss vara, närmare bestämt i 7 

procent. I Arbetet återfinns detta argument i endast 1 procent av mode- och textilannonserna, 

vilket visar på att annonsörerna valt att annonsera de varor som är lite mer unika och 

exklusiva för läsarna av SDS. Att annonsören argumenterade med att vara ensamförsäljare av 

en vara återfanns inte alls i de mode- och textilannonser jag analyserat från 1911.  

I mode- och textilannonser från 1911 som jag analyserade återfanns det några i SDS som i 

sina annonser visade att de var hovleverantörer. I de mode- och textilannonser från 1931 som 

jag har analyserat visar det sig att några sådana hänvisningar inte finns alls.  
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Tilltal 
Som jag nämnt tidigare är det fler annonser i 1931 års tidningar än 1911 som återkommer i 

båda tidningarna. Detta medför att även tilltalet i annonserna mellan de olika tidningarnas 

annonser blir mer likartade. Det visar sig till exempelvis att det högaktningsfulla tilltalet till 

läsaren som främst märktes i SDS annonser nu helt har försvunnit. Som jag nämnt i avsnittet 

tidigare forskning har både Korpus och Ledin pekat på att läsartilltalet ökade vid tiden kring 

1931.
78

 Det kan bero på att det högaktningsfulla tilltalet har minskat kraftigt. I min granskning 

av det direkta tilltalet till läsarna, närmare bestämt tilltalet ”ni”, i mode- och textilannonserna 

från 1911 visar det sig att annonserna i Arbetet har ett större bruk av ”ni” i annonserna än 

SDS. I min analys av mode- och textilannonserna från 1931 visar det sig att ”ni”-tilltalet nu 

ligger på ungefär samma frekvens i båda tidningarna, närmare bestämt i 23 procent av mode- 

och textilannonserna i Arbetet samt i 21 procent av mode- och textilannonserna i SDS. Att det 

nu är så lika mellan tidningarnas annonser är, menar jag, ett tecken på den homogenisering 

som sker i och med att många av annonserna förekommer i båda tidningarna. Jag anser även 

att det visar på det genomslag som det direkta tilltalet till läsarna av reklamannonser är på väg 

att få enligt Korpus, vilket jag tidigare nämnt i avsnittet om tidigare forskning.
79

  

Att reklambranschens annonseringsmetoder har utvecklats i både Arbetet och SDS, visar sig i 

mitt material genom att man nu kan se att annonstexterna innehåller vissa subtila metoder. 

Bland annat visar sig detta, menar jag, genom att man kan utläsa en viss manipulerande och 

övertygande stil i annonserna. Detta kommer till uttryck i fraser som ”övertyga eder själv”
80

, 

”de behövs i maj”
81

, ”eder gosse behöver en ny kostym”
82

, ”nu är rätta tiden”
83

, ”nu gäller det 

att passa på”
84

, ”prova den – och medgiv att ni gjort ett fynd”
85

 samt ”kom ihåg att varje 

toilette kräver sin speciella sko.”
86

 Min analys visar på att det även finns det som Korpus 

kallar majoritetsargument redan i mode- och textilannonserna från 1931, vilka kommer till 

uttryck bland annat som ”och så gott som alla herrar skaffa sig en sådan”
87

, ”en räv är varje 

kvinna förtjust i.”
88

 Majoritetsargument dyker inte upp förrän på 1950-talet menar Korpus.
89

 I 
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min analys framkommer det att många av annonserna vill tilltala läsaren genom att visa på ny 

teknik som används. Detta visar sig bland annat genom att det i både SDS och Arbetet 

påträffas skoannonser som använder sig av röntgen, vilket ska underlätta valet av skor.  

 

Exempelannonser där röntgen används i mode- och textilannonser
90 

 

Min undersökning av materialet visar även på att mode- och textilannonsernas tilltal har blivit 

mer symbolfyllda, både textmässigt och bildmässigt. Det visar sig bland annat genom uttryck 

som ”pastellfärger är årets nyhet och aldrig har man sett en mildare, klangfullare färgskala än 

den som spelas upp i skyltfönster och på diskar.”
91

 Många av mode- och textilannonserna i 

både SDS och Arbetet använder sig av symboler för den moderna och urbana människan för 

att nå ut till sina potentiella kunder, framförallt genom bilder. Detta påvisas, menar jag, 

genom att bilderna till exempel utspelar sig i stadsmiljö. En annan symbolik för den moderna 

människan som återfinns i båda tidningars annonser är bilder av människor som synes vara på 
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resande fot och där flygplan förekommer i annonsen. Som jag tidigare nämnt i avsnittet om 

tidigare forskning har symbolikens framkomst i annonser enligt Korpus varit vid tidsperioden 

1930 – 1950,
92

 vilket därmed stärks av min analys.  

 

Exempelannons som symboliserar den moderna människan.
93  

Några mode- och textilannonser som endast återfinns i Arbetet använder sig av själva 

produktionen i annonsen. Detta visar sig genom annonser som har bilder på fabriker och 

industrier samt att man i text går igenom produktionsförloppet och visar på fördelarna med 

fabriksgjorda varor, som ”i moderna sinnrika maskiner kommer de välkända 

Vänersborgsskorna till – men det är fackmännen bakom maskinerna som svara för att 

utförandet blir till alla delar förstklassigt”
94

, ”tillämpar i minsta detalj den moderna industrins 

ledande principer: 1 omsorgsfullt materialurval, 2 minutiös noggrannhet, 3 kvalitetsarbete ”
95

. 

En annons som hänvisar till statens provningsanstalt kan ses som ett sätt att vilja påtala 

fördelarna med fabriksgjorda varor: ”nu behöver ni själv ej vara kännare av tyg för att vara 

förvissad om att få ett plagg, som verkligen är slitstarkt.”
96

 Att annonsören valt att bara 
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använda den här typen av mode- och textilannonser i Arbetet kan möjligtvis bero att 

annonsörerna har antagit att läsarna av Arbetet kan och vill identifiera sig med industriarbetet 

och få läsaren att känna en viss arbetarstolthet.  

 

Exempelannons där produktionen återfinns i annonsen.
97
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Sammanfattande slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att genom diskursanalys och kvantitativ metod visa på 

klassdiskurser i mode- och textilannonser från 1911 och 1931 i tidningarna Arbetet och SDS. 

Jag ville visa på hur mode- och textilannonsernas utförande påvisar en skillnad mellan två 

tidningar med olika politisk färg. Mitt syfte var även att se mode- och textilannonsernas 

klassdiskurser i ett förändringsperspektiv. Av den orsaken gjorde jag nedslag i två årtal. För 

att nå syftet använde jag mig av frågeställningarna: Hur är mode- och textilannonserna 

bildmässigt utformade? Vilka försäljningsargument förekommer? Vilket tilltal används i 

mode- och textilannonserna? Vad är det för varor som annonseras? Vad är skillnaderna 

mellan de två tidningarna och vad kan skillnaderna bero på? Vilka eventuella skillnader i 

konsumtionsmönster kan påvisas i de olika sociala grupperna som tidningarna får 

representera? Vilka eventuella skillnader i konsumtionsmönster i de olika sociala grupperna, 

som läsarna av Arbetet och SDS får representera, kan utläsas? Samt, med utgångspunkt från 

de föregående frågorna, undrar jag hur mode- och textilannonserna förändras mellan de två 

årtal som undersöks. Jag hade även en hypotes att mode- och textilannonserna blir mer 

homogeniserade, vilket jag tror kan bero på en allmän utveckling av reklamannonsering som 

profession.  

Min analys visar tydligt de klassdiskurser som återfinns i mode- och textilannonserna, vilket 

jag tycker fyller ett tomrum i den historiska forskningen om reklam. 

 Min analys visar att produktutbudet skiljer sig i tidningarnas mode- och textilannonser. I 

mode- och textilannonserna från 1911 kan man se att annonseringen av lösa tyger och 

annonser från skrädderier skiljer sig åt mellan tidningarna vilket jag menar beror på 

annonsörernas förmodan om de olika ekonomiska förutsättningarna som läsarna av Arbetet 

och SDS har. I 1931 års mode- och textilannonser visar det sig att skillnaderna består men att 

omfattningen av annonseringen har gått ner. Annonseringen av färdigproducerade varor 

skilde sig också åt. Vissa varor annonserades mer eller mindre och vissa varor annonseras inte 

alls i respektive tidning, vilket jag anser har sin grund i annonsörerna förmodar att läsarna av 

SDS är mer benägna av lite mer exklusiva, unika och lyxbetonade varor och att annonsörerna 

antar att läsarna av Arbetet tilltalas av varor som kan användas i ett hårdare arbetsliv samt är 

billigare. Jämfört med 1931 års mode- och textilannonser visar det sig att antalet sorters 

färdigproducerade varor som annonseras ökar mer i SDS. Det är fortfarande skillnader i vilka 

varor som annonseras mest. Dock är det några nya sorters varor som har dykt upp. 

Skillnaderna anser jag hänger på att annonsörerna antar att läsarna av SDS är mer benägna av 
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lite mer exklusiva, unika och lyxbetonade varor samt är mer trendkänsliga såväl att 

annonsörerna förutsätter att läsarna av Arbetet tilltalas av varor som kan användas i ett 

hårdare arbetsliv samt är billigare. 

Klassdiskurser påvisas i mode-och textilannonsernas utformning inte lika starkt, anser jag. I 

1911 års mode- och textilannonser visar det sig i och för sig att det i annonserna i SDS 

påträffas fler bilder eller liknande grafisk utsmyckning än vad annonserna i Arbetet har men 

denna skillnad är ganska marginal, menar jag. Dock kan man tolka det så att annonsörerna i 

SDS har ett större ekonomiskt kapital och därmed har råd med bilder och liknade. I 1931 års 

mode- och textilannonsers utformning är skillnaderna fortfarande marginella. Dock är det en 

liten del fler bilder och fotografier i mode- och textilannonserna i SDS än i Arbetet. Till en 

viss del förekommer det ett mer konstnärligt utförarande av annonserna i SDS, vilket jag 

också kopplar till annonsörernas ekonomiska förutsättningar. 

I mode- och textilannonsernas försäljningsargument visar det sig att det 1911 var en stor 

skillnad av ord och uttryck som förknippas med stil och elegans. Annonserna i SDS hade ett 

större omfång av dessa, vilket jag menar visar på annonsörens förmodan att varors egenskaper 

som kopplas till dessa ord och uttryck lockade läsarna i SDS. Däremot var skillnaderna av ord 

och uttryck som förknippas med hållbarhet och tålighet marginella. Detta menar jag pekar på 

annonsörens antagande att varors egenskaper som kan sättas i förbindelse till dessa ord och 

uttryck lockade både läsarna i SDS och Arbetet. Att annonsörerna förmodar att läsarna av SDS 

efterfrågar varor av det mer lyxbetonade, unika och exklusiva slaget visar sig även genom att 

argument som påvisar varans ursprungsland förekommer mer i SDS. I 1931 års mode- och 

textilannonsers försäljningsargument visar det sig att skillnaderna har minskat när det gäller 

användandet av ord som förknippas med stil och elegans. Detta menar jag beror på att många 

mode- och textilannonser förekommer i både SDS och Arbetet 1931. I 1911 års mode- och 

textilannonsers försäljningsargument visar det sig även finnas argument med nationalistiska 

tendenser. Dessa fanns i större omfång samt var mycket mer verbaliserade i SDS, vilket pekar 

på annonsörernas antagande att läsarna av SDS har ett större intresse för den svenska 

ekonomin. 1931 har dessa argument med nationalistiska tendenser minskat, framförallt i SDS. 

Man kan dock fortfarande se att annonsörerna fortfarande antar att läsarna av SDS har ett 

större intresse för den svenska ekonomin. I 1911 års mode- och textilannonsers 

försäljningsargument visar det sig att det fanns ett litet antal annonsörer som framhävde att de 

var hovleverantörer i SDS, vilket påvisar annonsörens antagande att läsarna av SDS har en 

större efterfrågan av det mer lyxbetonade och exklusiva. Annonsörer som var hovleverantörer 



40 
 

påträffas inte alls 1931. I 1931 års mode- och textilannonsers försäljningsargument visar det 

sig däremot dyka upp argument som innebär att annonsören är ensamförsäljare. Detta 

argument förekommer i större omfång i SDS, vilket jag pekar på är ett tecken att annonsörerna 

förmodar att läsarna av SDS har en större efterfrågan av det mer unika och exklusiva. Detta 

argument förekom inte i 1911 års mode- och textilannonser. I 1931 års mode- och 

textilannonsers försäljningsargument dyker det även upp kända personer som gör reklam för 

varor. I Arbetet är de flesta fotbollsspelare. vilket enligt min mening kan bero på att 

annonsörerna har antagit att läsarna av Arbetet kan och vill känna identifiera sig med 

fotbollsspelarna eftersom fotboll vid den här tiden var en utpräglad arbetarklassidrott. 

I mode- och textilannonsernas tilltal visar det sig att det 1911 finns en skillnad i tilltal hos de 

olika tidningarna. SDS använder ibland ett högaktningsfullt tilltal gentemot läsaren. Detta 

visar på, menar jag, att annonsören här tar för givet att den potentiella kunden är av en högre 

klass och det visar sig i tilltalet i texten. Dessa ord och uttryck finns inte i någon av 

annonserna i Arbetet. Att annonsörerna antar att läsarna i SDS söker det mer exklusiva och 

unika visar sig också genom att det förekommer fraser som till exempel ”tailor made” och ”de 

av mig i Paris och Berlin personligen uttagna”. I 1911 års mode- och textilannonsers tilltal 

visade det sig att användningen av ordet ”ni” fanns i mycket större omfattning i annonserna i 

Arbetet. Denna skillnad mellan tidningarna kan kanske bero på att annonsörerna i Arbetet 

ville använda en folkligare ton som skulle fånga arbetarklassens läsare av tidningen bättre. I 

1931 års mode- och textilannonsers tilltal visar det sig att det något högaktningsfulla som 

förekom tidigare har försvunnit, detta kan bero på den homogenisering som sker i och med att 

mode- och textilannonser nu förekommer i båda tidningarna anser jag. Det direkta tilltalet 

”ni” har 1931 lika stort omfång i båda tidningarna, anledningen till det kopplar jag också till 

den homogenisering som sker. I 1931 års mode- och textilannonsers tilltal visar det sig att i 

Arbetet påträffas annonser som använder sig av själva produktionen i annonsen. Anledningen 

till att dessa annonser bara återfinns i Arbetet kan eventuellt bero att annonsörerna har antagit 

att läsarna av Arbetet kan och vill identifiera sig med industriarbetet och få läsaren att 

förnimma en viss arbetarstolthet. I 1931 års mode- och textilannonsers tilltal visar det sig att i 

både Arbetet och SDS att reklambranschens annonseringsmetoder har utvecklats. Tecken på 

det är enligt mig att man nu kan se att annonstexterna innehåller vissa subtila metoder som till 

exempel att man kan utläsa en viss manipulerande och övertygande stil i annonserna, att det 

används majoritetsargument, att visa på ny teknik som används av annonsören som till 

exempel röntgen för att passa ut skor samt att mode- och textilannonsernas tilltal har blivit 
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mer symbolfyllda, både textmässigt och bildmässigt. Att alla dessa tecken på att 

reklambranschens annonseringsmetoder har utvecklats förekommer i ungefär lika stor 

utsträckning i båda tidningarna menar jag är en yttring på homogeniseringen av tidningarnas 

annonser. 

Min hypotes i denna uppsats var att mode- och textilannonserna blir mer homogeniserade, 

vilket jag trodde, kunde bero på en allmän utveckling av reklamannonsering som profession. 

Av mina analyser kan man dra slutsatsen att så var fallet till en viss del. Min sammanfattning 

ovan, till exempel, visar samtidigt på att det fortfarande fanns en hel del skillnader 1931. Men 

kan det förutom en utveckling av reklamannonseringen som profession funnits andra faktorer 

som bidrog till att mode- och textilannonserna i Arbetet och SDS blev homogeniserade? En 

tanke kan vara att homogeniseringen berodde på att arbetarklassen fick det generellt bättre 

ställt och därmed ändrade sina konsumtionsvanor. En annan tanke är att utvecklingen av 

varuhusen bidrog till en bättre tillgänglighet för medborgarna, vilket i sin tur ledde till en 

ändrad konsumtionsvana. 

Hur har då min analys förhållit sig till den tidigare forskningen? Av de delar av tidigare 

forskningen som har varit relevant för min analys kan man generellt säga att det mesta 

överensstämmer med mina analyser. Det intressanta är dock det som inte överensstämmer 

med tidigare forskning. De punkter där jag anser att en viss revidering erfordras är: 

 Min analys visar att det i april 1911 var 20 procent av Arbetets mode- och 

textilannonser och 34 procent av mode- och textilannonserna i SDS som hade bilder 

och annan grafisk utsmyckning.  Korpus däremot menar att reklamannonserna oftast 

inte har några illustrationer alls vid denna tidsperiod.  

 Min analys visar att det i april 1911 var 14 procent av Arbetets mode- och 

textilannonser som hade tilltalet ”ni”. Korpus däremot menar att det direkta tilltalet i 

annonser slår igenom under perioden 1915-1930, vilket märks tydligt genom ökningen 

av tilltalet ”ni”. 

 Min analys visar att det i april 1931 i SDS och i april 1931 i Arbetet finns det som 

Korpus kallar majoritetsargument i mode- och textilannonserna. Korpus däremot 

menar att majoritetsargument inte dyker upp förrän på 1950-talet. 
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