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kapitel 7

Kampen mot textreklam
runt sekelskiftet 1900
Statligt ingripande eller självreglering?
Jonas Harvard

I december 1884 presenterade Svenska Dagbladet en matematisk
formel för hur värdet av tidningsannonser skulle maximeras. Utöver
att ta hänsyn till upplaga och annonsernas storlek gällde det, enligt
formeln, att skapa största möjliga antal övergångar mellan annons
och redaktionellt material. En sida med bara annonser lockade inga
läsare. Lades däremot annonsen tillsammans med en artikel, eller
placerades den ännu hellre insprängd mellan flera artiklar eller notiser,
ökade chanserna att det kommersiella budskapet uppmärksammades
av läsaren. Det som mest gynnade ”verkan” av annonser var dock när
de lades tillsammans med tidningsartiklar med liknande innehåll,
”genom hvilka läsarens tankar ledas på särskilda önskningsmål eller
behof”. Således skulle smycken gärna annonseras bredvid notiser om
förlovningar, och reklam för sorgeartiklar läggas invid nekrologerna:
annonser om reseeffekter borde placeras i närheten af resebeskrifningar, bref från främmande länder och orter eller vid annonser om
jernvägs- och ångbåtsturer; annonser om bosättningsartiklar, smycken,
utstyrslar och dylikt borde placeras vid skisser, notiser eller annonser som handla om förlofningar och giftermål; hvaremot annonser
om sorg- och begrafningseffekter verka bäst bredvid nekrologer och
begrafningsannonser.1

179

den nya staten

Svenska Dagbladets råd vände sig till annonsörer men innehöll också
en uppmaning till tidningsutgivarna. Att höja värdet för annonsörer
genom att förse varje sida med ”en läsvärd text” var enligt artikeln
en ”enkel sak”. Genomfördes detta kunde man ”placera annonser
öfver eller under texten eller båda delarne” och därigenom uppnå
”ett maximum af öfvergångar med bibehållet sammanhang i texten”. Uppblandningen mellan annonser och redaktionellt material
höjde värdet för annonsörerna vilket gjorde tidningen mer attraktiv
att annonsera i, och därigenom mer lönsam. Att genom metoden
maximera annonsvärdet hörde därför till ”utgifvarens angelägnaste
omsorger”.
När en fri press diskuteras ur ett demokratiperspektiv handlar det
som regel om att tryckfriheten utgör samhällets garant för att makten
ständigt granskas och ställs till ansvar. Å medborgarnas vägnar håller pressen ett vakande öga på att verksamheten i stat och kommun
följer lagar och regler och tjänar helhetens intressen.
Råden i den citerade artikeln från 1884 handlar om något helt
annat: Hur kan det kommersiella värdet av tidningen som produkt
maximeras? Här är syftet med journalistisk text inte primärt att fylla
en samhällsfunktion, såsom förutsätts i resonemangen om kritisk
granskning, utan att skapa en relief som förbättrar annonsernas
exponering. Genom ökat värde för annonsörerna ökas värdet av den
tidning där annonserna publiceras. I strikt mening speglar detta en
instrumentell syn på redaktionens arbete. Tidningen utgör en helhetsprodukt, där annonserna i ekonomisk mening är det som räknas,
och samhällsjournalistik får med detta perspektiv bara ett värde om
den möjliggör annonsförsäljning.
Frågorna har hög aktualitet. I samtiden diskuteras ”branded content” och ”native advertising” som vägar för att ge nyhetsmedierna
bättre ekonomi, vilket i förlängningen ska möjliggöra kvalitetsjournalistik. Dessa annonstyper kopierar de redaktionella formaten,
men utgör betalt innehåll. Centralt är att det, i enlighet med marknadsföringslagen, ska finnas en märkning som visar att artikeln
eller inslaget är sponsrat. Grundproblemet är att själva värdet för
annonsören ligger just i att läsaren eller tittaren misstar annonsen
för redaktionellt material, och därmed tillskriver budskapet högre
trovärdighet. Annonsörerna vill därmed göra denna märkning så
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osynlig som möjlig. För tidningarnas del innebär dessa annonsformer
att man lånar ut en del av sin legitimitet till annonsörerna, i utbyte
mot ersättning.2
Råden från 1884 och uppmaningen att skapa textinnehåll som
kopplar till annonsteman är också fortfarande aktuella. Exempelvis
tillämpas denna praktik i de många temabilagor som fortfarande
produceras, som särskilda nummer om hus och hem, där lättsamma
råd om underhåll av utemöbler varvas med annonser för träolja, eller
motornummer där artiklar om att semestra med bil blandas med
annonser för olika bilmodeller.
Som föreliggande artikel visar, diskuterades samma principiella
problematik i stor utsträckning redan omkring sekelskiftet 1900.
Situationen var även då att tidningarna letade efter inkomster, och
provade sig fram med olika format och erbjudanden, på en i många
avseenden oreglerad marknad. Just frågan om förhållandet mellan
den redaktionella friheten och annonsörernas inflytande över innehållet var en återkommande källa till diskussioner, och tidvis uppstod
konflikter mellan olika praktiker och synsätt på vad som var etiskt
och försvarbart.

Tryckfrihet och textreklam
Tryckfrihet infördes i Sverige långt före demokratin. Tillsammans
med censurens avskaffande lade detta grunden för en press som var
fri – fri från statliga ingripanden. Ingen politiker eller monark kunde
längre stoppa artiklar som avslöjade missförhållanden. Utvecklingen
är välkänd och har ofta studerats. Denna artikel fokuserar i stället
på tidningarnas ekonomiska situation.
Omkring sekelskiftet 1900 passerade annonserna för många tidningar prenumerationsinkomsterna som den viktigaste intäkten.
Hur annonserna skulle utformas och placeras blev allt viktigare. Den
inledningsvis citerade artikeln om övergångar mellan annonser och
redaktionell text var del av en serie som speglade ett växande intresse
för att effektivisera kommunikationen, med systematiska metoder
som hämtade inspiration från hur vetenskapen arbetade.3 Det ökande
bidraget från annonsinkomster innebar också att friheten från staten ersattes av en ny form av ofrihet – beroendet av dem som genom
181

den nya staten

annonser ville få avsättning för sina produkter eller tjänster. Hur
påverkade det tidningarnas självständighet? Ett sätt att hantera den
potentiella konflikten var att organisatoriskt göra tydlig åtskillnad
mellan tidningens säljavdelning och själva redaktionen.
I denna artikel analyseras vad som händer när denna åtskillnad
suddas ut, när åtskillnaden mellan annonser och redaktionellt material
upphävs. Temat är textreklam i dess olika former och nyanser. När
tidningarna inte längre obundna företräder läsarna i deras roll som
medborgare, utan för annonsörernas talan, kan det rent av försvara
ett statligt ingripande för att stävja otillbörlig påverkan på innehållet? Eller skiljer sig mediemarknaden från andra sektorer i samhället?
Omöjliggör tidningarnas centrala ställning som stöttepelare i den
demokratiska ideologin alla former av statliga ingrepp? Den övergripande frågan är statligt ingripande i olika samhällssektorer och
huruvida mediemarknaden historiskt utgjort ett specialfall som kan
synliggöra gränserna för en aktiv statsmakt.
En nyutkommen antologi tar ett brett historiskt grepp om spänningen mellan informationens frihet och det faktum att produktion
av nyheter kostar stora pengar. Redaktörerna Richard R. John och
Jonathan Silberstein-Loeb framhåller att relationen är svåranalyserad eftersom journalistik ses som en speciell typ av vara eller tjänst,
behäftad med etiketten public good. De jämför utvecklingen i Storbritannien och USA utifrån fyra avgörande faktorer: teknisk utveckling,
affärsstrategier, professionella värderingar och offentlig policy. Vad
som står ut i analysen är att de på empirisk grund förkastar tesen att
nyhetsmarknaden kommersialiserades först nyligen. Premissen att
det historiskt har rått en fri pressmarknad ”is hard to square with the
evidence”, säger de. Tvärtom har nyhetsförmedlingen varit präglad
av affärsintressen ända sedan 1600-talet och ekonomiska överväganden har genomgående stått i centrum för de stora aktörernas beslut.
Sådan påverkan innebär att svepande påståenden om pressen som en
fri marknadsplats för idéer saknar grund: ”Every kind of news – in
particular, financial news – has been long subject to subtle and notso-subtle manipulation by self-interested parties: sponsored content
is nothing new”.4
En insidesblick på hur dessa former av inflytande gestaltats ges när
frågan betraktas från företagens sida. Gerald Baldasty har kartlagt
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de olika metoder som användes när affärsföretag framgångsrikt försvarade sina intressen i den amerikanska pressens spalter. I slutet av
1800-talet råddes amerikanska företag av annonsörernas eget organ
Printers Ink att utöva påtryckningar på tidningar genom affärsavdelningen, att erbjuda sig att bekosta produkter om tidningen gjorde
en artikelserie om ett för annonsören angeläget tema och att odla
relationer med journalister. Om en annons exempelvis placerades
tillsammans med artiklar som kunde påverka varumärket ogynnsamt
skulle annonsören genast förmå tidningen att flytta annonsen till ett
bättre sammanhang. Det fanns på den amerikanska pressmarknaden
till och med företag som specialiserade sig i att åstadkomma positiv
publicitet i pressen genom betalda artiklar eller andra metoder.5
Sådana ekonomiska perspektiv på pressens frihet står i stark kontrast
till kampen för tryck- och yttrandefrihet, och till den forskning som
fokuserat på försöken att utöva politisk kontroll över pressen.6 Förekomsten av fenomenet att erbjuda redaktionella texter mot betalning
har fått liten uppmärksamhet i svensk historisk forskning. Strödda
anekdotiska exempel finns i litteraturen. Exempelvis är det välkänt
att Nya Dagligt Allehanda mot betalning hösten 1865 publicerade
artiklar som kritiserade förslaget till representationsreform, vilket
förlänade tidningen tillmälet ”hyrkusken”.7 Några översiktsverk som
berör frågan om textreklam inleder historieskrivningen med Svenska
Tidningsutgivareföreningens uttalande mot textreklam 1929. Detta
uttalande låg senare till grund för pressens textreklamkommitté. Syftet var främst att skydda pressens inkomster; reklam på redaktionell
plats riskerade att begränsa annonsintäkterna.8
Parallellt med dessa studier av regleringens framväxt och relationen
press–annonsörer finns ett separat forskningsläge som rör annonsernas historia mera specifikt. Där har bland andra Leif Kihlberg, med
betoning på utvecklingen i Dagens Nyheter, förtjänstfullt visat hur
annonsernas format och roll i samklang med samhällets utveckling
förändrats över tid från 1800-talet och framåt.9 Kenth Hermansson har
i avhandlingen I persuadörernas verkstad studerat den svenska annonsmarknaden 1920–1965 med fokus på marknadsundersökningar och
detaljhandelns annonsering.10 Annonsering inom särskilda sektorer
som exempelvis hälsoområdet har också undersökts.11 Internationellt
finns en hel del forskning om annonsväsendets allmänna historia,
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annonsbyråernas roll, och relationen till industrialiseringen. Särskilt
har forskningen fokuserat på annonsernas betydelse för populärkultur
och framväxten av beteendevetenskapliga marknadsföringsmetoder.12
Roland Marchand har i sin klassiska Advertising the American Dream
understrukit att annonsvärldens aktörer såg sig som ambassadörer
för en ny och modernare värld, som i likhet med vetenskapen skulle
förbättra människors liv.13
Emellertid saknas alltså kunskap om textreklamens historia i
Sverige. Det finns också ett tomrum vad gäller perspektiv: svensk
forskning om pressens historia har fokuserat på frågor om politisk
styrning. Denna artikel handlar i stället om skärningsfältet mellan
ekonomiskt beroende och påverkan, och relaterar frågeställningen
till en större problematik rörande statsmaktens räckvidd och definitionen av olika samhällssektorers allmänna värde.
Artikeln fokuserar på årtiondena före och efter sekelskiftet 1900
och bygger på tidningsartiklar som berört textreklam och angränsande ämnen, samt på riksdagsdebatter om reglering av pressen.
Tidningsmaterialet har samlats in genom en genomgång av Kungliga Bibliotekets fulltextdatabas över digitaliserade dagstidningar
för perioden 1880–1930. Sökorden hade att göra med betalt innehåll,
annonsering och styrning av pressmaterial. Efterhand som särskilda
tidstypiska uttryck som framkom, såsom ”puffnotis”, lades dessa till
i sökningen. I artikeln redovisas pressdebatter där frågorna diskuterades mera på djupet. Pressdebatter som fördes i en följd av nummer
i olika tidningar har jag följt kronologiskt.
Tillvägagångssättet, tillsammans med begränsningarna i KB:s
tidningsdatabas, innebär att undersökningen inte kan göra anspråk
på en hundraprocentig täckning av debatterna om textreklam under
perioden. Däremot har tillräckligt många exempel identifierats för att
kunna särskilja tydliga stridsområden. Diskussionen om textreklam
fördes i huvudsak i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Artikelns redovisning av synsätten och exemplen på textreklam
har därmed en slagsida åt de ståndpunkter som förekom i dessa tre
tidningar. Dessa tidningar har i sin tur emellanåt anfört exempel och
yttranden från tidningar som saknas i KB:s databas, vilket i vissa fall
indirekt breddat det empiriska underlaget.
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Betald annons ger gratis text
Ett första exempel på textreklam kan ges i form av ett erbjudande som
gavs av Stockholms Dagblad 1910. De tycks ha följt de inledningsvis
citerade råden om att maximera uppblandningen mellan annons och
redaktionell text, men tog i ett utskick till annonsörer 1910 greppet
att med redaktionell text maximera annonsvärdet ett steg längre.
Som en del av annonspaketet erbjöd Stockholms Dagblad annonsörerna att tidningen i nära anslutning till annonsen skulle publicera
redaktionellt material som inte bara handlade om besläktade ämnen
utan om annonsörerna själva och deras verksamhet. Med andra ord
– betalda artiklar. Enligt ett förslag till ledande industrier kunde mot
ersättning bolagets ”ledande män” och dess verksamhet porträtteras
i samband med att helsidesannonser infördes. Stockholms Dagblad
presenterade i utskicket det hela som ett attraktivt erbjudande:
Vi äro villiga att sända en af våra bästa krafter ut till det eller de af edra
bruk ni önskar. Han skulle där samla nödigt material till en skildring
av tillverkningen med illustration samt en utförlig redogörelse för
bolagets verksamhet, dess ledande män o.s.v. Denna skildring skulle
föregås och efterföljas av annons i fyra af våra söndagsnummer å en
helsida i tidningens båda nummer. För dessa annonser lämna vi ett
speciellt pris af kronor 1,100 netto och stå gärna till tjänst med utarbetande af en effektfull annons.14

Den rena textreklamen, det vill säga annonser i redaktionell utformning, visar att frågan om kommersiell styrning av innehållet har flera
nivåer. De råd som gavs 1884 handlade om att i större grad blanda
tidningens eget redaktionella material med betalda annonser. Stockholms Dagblads erbjudande representerade den andra ytteränden:
betalt redaktionellt innehåll. Vill man ge exempel på hur området
däremellan ser ut, mellan självständig journalistisk text och den rena
textreklamen, kan man lyfta fram fall där tidningarna väljer att bevaka
områden utifrån att det finns ett betydande annonsörsintresse. Det
kan gälla exempelvis fastighetsmarknaden eller populärkultur, där
det finns en tydlig marknad med konsumentprodukter. Under det
tidiga 1900-talet diskuterades denna fråga särskilt i samband med det
stora antalet specialnummer som sammanförde artiklar och annonser
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kring olika teman som passade årstiden eller aktuella frågor. Huruvida möjligheten att sälja annonser var det huvudsakliga motivet
för sådana specialnummer, eller om de baserades på en självständig
journalistisk bedömning, var svårt att avgöra i många fall.
Stockholms Dagblads försäljning av redaktionell text till företag fick
stor uppmärksamhet. När Dagens Nyheter senare diskuterade vad som
gjorde tidningar fria kopplade tidningen ihop de betalda artiklarna
med andra typer av understöd i utbyte mot gentjänster. I artikeln
”Gåfvor och gengåfvor. Annonser och högerpolitik” refererades ett
cirkulär från Allmänna valmansförbundet om vikten av att stödja
högertidningarna. Enligt cirkuläret hängde en tidnings ekonomi nära
samman med att ”tidningen flitigt anlitas för annonsering”. Därför
borde affärsmän särskilt annonsera i ”de moderata tidningarna” för
att stödja dem. Dagens Nyheter kommenterade att detta visade att
högertidningarna var undermåliga produkter, eftersom subventioner uppenbarligen måste till. Saknades en läsekrets med intresse nog
att hålla tidningen lönsam på normal väg hade också tidningen ett
mindre värde för annonsörerna. Att tidningar på detta sätt behövde
konstgjorda intäkter var ett tecken på att bandet till läsekretsen försvagats, och Dagens Nyheter jämförde valmansförbundets uppmaning
med försäljningen av redaktionell text:
Men annonsväsendet är en sund bas för tidningsekonomi jämnt upp
som annonsören får och vet sig få full valuta för sina pengar i den
spridning tidningen ger hans offert. När det betraktelsesättet icke längre
har realgrund för sig, då inträder snart den situation som illustreras
af Stockholms Dagblads bekanta cirkulär om artiklar i texten som
kompletterande vederlag för annonsens bristande effekt.15

Artikeln likställde intäkter från försäljning av redaktionell text med
att företag skulle ta politiska hänsyn när de placerade sina annonser.
Med selektiv annonsering kunde politiskt viktiga tidningar hållas
ekonomiskt lönsamma. Slutsatsen rörde inte främst konsekvenserna
för samhällsdebatten utan att tidningar på detta vis kunde framstå
som mer framgångsrika än de var och därigenom locka ytterligare
annonsörer – det som hotades var inte främst det fria offentliga samtalet utan den fria konkurrensen.
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Innan vi fördjupar oss i 1900-talets diskussion om pressens frihet
från kommersiella intressen och försöken att reglera denna relation
med lagstiftning, presenteras i det följande en större bakgrund till
dessa förslag till statligt ingripande.

Staten och samhällssektorerna
En allmän utgångspunkt för att diskutera statens roll i förhållande
till samhället är att vissa sektorer har ett överordnat allmänt samhällsintresse som berättigar en aktiv statsmakt. Denna tankegång
har figurerat i fråga om skogsindustrin och genom decennierna
utgjort grunden för diskussioner om transportsystem, skolor, vård
och andra stora samhällssektorer. När privata initiativ har fungerat
dåligt har kritikerna ofta önskat att staten eller andra delar av det
allmänna skulle ta kontrollen och garantera kvalitet till medborgarnas
fromma. Mot önskemålen att staten genom ingripanden eller regler
ska garantera det allmänna bästa har argumenten för privata initiativ och betydelsen av dessas handlingsfrihet stått. Dessa argument
har betonat valfrihet och byggt på en långtgående tilltro till den fria
marknadens överlägsna förmåga att tillhandahålla hög kvalitet till
lägre kostnad än en ineffektiv statsbyråkrati.
Analysen av olika synsätt på statens räckvidd utgår i denna antologi
från en analysmodell som under 1980-talet lanserades med inspiration från framför allt tysk forskning: den så kallade fyrfasmodellen.16
Med början i 1800-talets klassiska industrikapitalism indelar modellen utvecklingen i fyra faser som präglats av vissa faktorer i såväl
samhällsekonomins villkor som de ideologiska huvuddragen. Som
bland andra Svenbjörn Kilander har framhållit innebar övergången
till organiserad kapitalism inte bara ett avståndstagande från den
klassiska industrikapitalismens förment passiva laissez-faire-stat. Den
största förändringen var inte att statsmakten fick ett utvidgat mandat
att ingripa i olika samhällssektorer för det gemensamma bästa, utan
i vilka sektorer i samhället, och hur dessa ingripanden motiverades
ideologiskt.17 Och det är här vi återkommer till tidningspressen.
Övergången till organiserad kapitalism präglade också mediemarknaden. Tidningsföretagen växte under 1800-talets andra halva
i storlek och som en följd av konsumtionsmarknadens tillväxt och
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företagens behov att nå nya köpare ökade annonsintäkterna. I vilken
mån föranledde förändringarna diskussioner om en förändrad roll
för staten?

Staten och medierna
Statsmaktens förhållande till mediemarknaden har historiskt handlat
om att balansera ideologi och ekonomi. Vad gäller ideologi har lagar
och förordningar anpassats efter var tids syn på vad och hur pressen
borde skriva. Att censur ersattes av tryckfrihet betydde inte att det
saknades ramar för debatten. Sedan 1812 och än i dag krävs utgivningsbevis för att ge ut en tidning. Indragningsmakten upphävdes
1844, men det tillkom andra regleringar. 1906 utvidgades lagarna
mot samhällsfarlig uppvigling, inklusive i skrift, och 1948 förbjöds
hets mot folkgrupp.
I fråga om ekonomin och statens roll har konjunkturerna växlat.
Den stämpelskatt som tillämpades 1824–1872 fungerade delvis som
en portoavgift, men gav tillsammans med utgivningsbeviset också
möjlighet till viss kontroll av tidningsutgivningens ekonomi. Dock
betraktades tidningar i ekonomiskt hänseende utifrån näringsfrihetens
principer närmast som vilka företag som helst. Närmare sekelskiftet 1900 växte tidningarna till sig och försök gjordes att skapa stora
enheter, som trustbildningen Skandinaviska Tryckeriaktiebolaget
under 1890-talet.18 Truster och karteller inom andra områden väckte
oro och ledde så småningom fram till 1925 års konkurrenslag, som
gav staten rätt att granska företag med monopolliknande ställning.
Hade strävan mot större organisationsenheter slagit igenom i tidningsbranschen hade den också omfattats av lagen. Nu gick utvecklingen åt motsatt håll, och tidningsnedläggningar under 1950-talet
ledde fram till inrättandet av presstödet: 1965 beslutade riksdagen
om direkta bidrag till pressen för att upprätthålla debattens kvalitet.
I förhållande till fyrfasmodellen kan statsmaktens förhållande till
press och medier sålunda sammanfattas som att den utgått från principen att fri och allsidig diskussion är ett övergripande samhällsbehov,
ett allmänt område. Statsmaktens agerande har parerat de teknologiska och ekonomiska förändringar som negativt har påverkat den
offentliga debatten. De enskilda medieföretagens publiceringsbeslut i
188

kampen mot textreklam runt sekelskiftet 1900

särskilda fall har däremot definierats som enskilda områden. Medie
företagens frihet från statligt ingripande i publiceringar har utgjort
en förutsättning för deras samhällsvärde i det att den har garanterat
en allsidig granskning och en debatt från många perspektiv. Ingripanden i tidningars ekonomi har accepterats i form av stöd, medan
ekonomiska hot mot medieföretagen uppfattats som hot mot tryckfriheten och otillbörliga ingripanden i den privata ekonomiska sfären.
Mitt i denna problematik landar frågan om textreklam. Betalda
artiklar står i direkt motsatsställning till motiven för tryckfrihet eftersom de underminerar pressens särställning som en fristående röst.
Om innehållet är betalt är artiklarna en enskild röst bland många
andra, och som sådan förtjänar den inte särskilt skydd.

Redaktionell plats till salu
Frågan om textreklam diskuterades i pressen redan under senare
delen av 1800-talet, och Publicistklubben tog upp problemet med
betalda så kallade puffnotiser vid ett antal möten. Redan 1889 frågade
J.N. Nyman, medarbetare i Svenska Dagbladet, vid publicistmötet i
Göteborg om inte ”en tidning borde tydligen angifva, då en åtföljande
bilaga var en betald politisk eller affärsreklam eller icke”. Hans förslag
till tydlig märkning av betalt innehåll avvisades med motivation att
omständigheterna kunde vara så olika att det inte gick att ge en allmän rekommendation.19 Vid tidningsmannamötet i Sundsvall 1892
beklagade man sig över ”de oegentligheter, som nu ofta förekomma,
i det att en mängd insända ’meddelanden’, som egentligen tillhöra
tidningarnas annonsafdelningar, intagas i texten”. Rekommendationen
från mötet var att inrätta ett ordnat ”reklamsystem”.20 I anslutning
till att Nordiska pressmötet i Köpenhamn uttalat sig kritiskt mot
textreklam tog Publicistklubben upp frågan 1902, och instämde då i
fördömandet av reklamnotiser.21 Vid ett efterföljande publicistmöte i
Kalmar instämde de där församlade pressmännen i Publicistklubbens
uttalande ”mot reklamväsen och osund konkurrens” och uppmanade
annonsbyråer att ”i fråga om reklamnotiser” hänvisa annonsörerna
direkt till tidningarna.22 Svenska Tidningsutgivareföreningen uttalade sig 1907 mot ”reklamnotiser på tidningarnas textafdelningar”.23
Frågan och den tänkbara konflikten uppmärksammades även av
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den kommersiella sidan av pressmarknaden. Aktiebolaget Annons- och
Reklambyrån såg sig 1904 tvunget att deklarera att de inte befattade
sig med så kallade reklamnotiser ”mer än de andra annonsbyråerna”
och i sådana fall endast på annonsörernas begäran.24 I en annons för
tidningen Dagen framhölls att det var en fördel för annonsörerna att
Dagen ”icke genom otillbörliga reklamnotiser låter den ene annonsören favoriseras framför den andra”.25
Annonsbyråns kommentar om att ingen annonsör skulle ”favoriseras” fokuserade liksom utlåtandena från olika pressorganisationer
på den fria konkurrensens fördelar snarare än på etiska problem
med betalda puffar. För tidningarna handlade det om att garantera
annonsörerna likvärdig behandling för att de skulle vilja återkomma
med sina annonser. Betald textreklam innebar en oreglerad annonsmarknad och gjorde det omöjligt att jämföra annonspriser. Om vissa
tidningar erbjöd puffar i text innebar det att värdet på deras faktiska
annonser blev ett annat.
I dessa positioneringar handlade det inte främst om att det låg
någonting omoraliskt i textreklamen eller att den stod i konflikt med
tidningarnas samhällsuppdrag. Sådana argument förekom emellertid
också. I artikeln ”Ett förkastligt system. Affärsreklamer i tidningarnas
text” i Aftonbladet fördes flera principiella resonemang, som mynnade ut i en skarp kritik mot kollegan Nya Dagligt Allehanda. Skribenten framhöll inledningsvis att den svenska pressen varit relativt
förskonad från ”de i utlandet vanliga, men korrumperande, betalda
affärsreklamerna i texten” och hänvisat dem till annonsavdelningen.
Ett fåtal tidningar hade försökt upphöja detta ”puffande” till system
men inte fått några efterföljare. När nu både nordiska pressmän och
inhemska publicister på pressmöten både i Sverige och utomlands
kritiserat denna både moraliskt och ekonomiskt betänkliga hantering
borde den upphöra. Grundproblemet var att betalda puffar innebar
”ett missbruk af pressens auktoritet till allmänhetens vilseledande”.
Tyvärr fanns det tidningar som helt bortsåg från pressorganens
rekommendationer, hävdade skribenten. Värst tycktes Nya Dagligt
Allehanda vara; den hade ”börjat ett fullt utbildadt reklamsystem”.
Skribenten räknade upp en rad ”direkta affärspuffar” för bosättningsmagasin, smycken och juveler, tapisseriarbeten, en modeaffär
och andra företag: ”Och på måndagen slogs rekordet med ett öfver
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ett halft dussin delvis mycket utförliga reklamer om herrekiperingsaffärer, lampbutiker, pärlor och juveler m.m.” Tisdagsnumret innehöll
en företagspuff på hela 56 rader. Skribenten uttryckte förhoppningen
att dessa ”utländska och för pressens renommé fördärfliga oseder ej
må vinna hvarken någon uppmuntran” eller efterföljd.26
Karaktäristiken av Nya Dagligt Allehanda skulle kunna läsas som ett
påhopp på en konkurrent, men frågan om betalt redaktionellt innehåll
var aktuell under 1900-talets första år och Aftonbladet hade sannolikt
fog för sitt angrepp. Artikeln visar också att tidningarna bevakade
varandras affärsmetoder. Ett viktigt påstående var att textreklamen
var ett missbruk av tidningarnas auktoritet. Slutkommentaren om
”utländska” affärsmetoder pekade också på uppfattningar som fanns
om pressmarknaden i andra länder.
Kontrasten mot utlandets press- och annonseringssystem var dock
inte ny. Redan 1887 uppmärksammades i pressen missbruket med
otillbörlig annonsering i England. En rad avancerade reklammetoder räknades upp: man kunde få en livförsäkring om man köpte en
tidning, reklam trycktes på mynt och intyg utfärdades för tvålsorters förträfflighet. Till de tveksamma metoderna hörde att utforma
”reklamnotiser” så att de blev lästa, ”då de tyckas höra till texten”.27
Kritiken mot det utländska gick igen i Dagens Nyheter, som 1889
konstaterade att det i Frankrike fanns ”ett puff- och reklamsystem”
som samtidens moral dessvärre accepterade. 28 Dagens Nyheter publicerade en berättelse om en Paristidning, där redaktionen sönderföll
i två avdelningar:
Den som kostar pengar och den som skaffar pengar. Den första utgör
tidningens façad och förskaffar den succès hos allmänheten. [– – –]
Redaktionen som skaffar pengar är af en annan surdeg. Den är nästan alltid anonym eller förklädd och håller sig bakom kulisserna.29

Paristidningen, vars metoder presenterades som typiska för ”de
bästa tidningarna”, hölls under armarna genom tveksamma finansiella metoder. Till dessa hörde dold textreklam: ”Mellan de litterära
artiklarne insmyger han betalda artiklar, hvilka i reklamen döljer sig
liksom ormen mellan blommor”.30
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Front mot det franska systemet för presskorruption
Situationen i Frankrike utgjorde senare stommen i en appell publicerad av Dagens Nyheter 1910: ”Pressens ekonomi, Front mot det s.k.
franska systemet”. DN definierade den franska modellen på följande
vis: ”Systemet består däri att tidningarna säljer icke bara sitt annonsutrymme, utan äfven den redaktionella texten”, vilket hotade pressen
och det fria ordet i ”lifsnerven”. DN:s upprop anförde exempel från
Danmark där betalning krävts för en viss artikel och förklarade varför det var så svårt att ”markera hvar annonsen slutar och det redaktionella tar vid”: nämligen att ”reklamförfattaren-annonsören i eget
intresse lägger an på att utplåna skillnaden”. Att systemet var lockande
för pressen var tydligt. Medan en vanlig annonsrad inbringade ören
kunde ”ett reklammeddelande med redaktionell utstyrsel” inbringa
100 kronor och mer per rad, även i de handels- och affärsavdelningar
där läsaren kunde misstänka ’den betalda ’puffen’.31 Uppropet varnade
för konsekvenserna om detta system fick fäste i Sverige:
Det är utan vidare klart att denna sammanblandning af redaktionella
uttalanden och reklam oemotståndligt leder till presskorruption och
nedgång i pressens anseende. Läsaren vet aldrig hvar den redaktionella
öfvertygelsen talar och hvar den egennyttiga vikarien som för dyra
pengar köpt dess plats tar vid.32

Enligt artikeln var det läsekretsens medvetenhet som hindrade att systemet infördes i Sverige, och förhoppningsvis skulle den allmänna opinionen hjälpa till att hålla uppe fordringarna på ”publicistisk moral”.33
Konkurrenten Svenska Dagbladet hade inte mycket till övers för
DN:s upprop. Att det system som gjort danska Politiken beryktad skulle
finnas i Sverige gällde i sådana fall bara DN, menade de. Tvärtom såg
de inte så allvarligt på puffar i texten. Om det gällde ”hederliga” företag fick dessa redan exponeringen gratis: ”Vår press upplåter enligt
gammal tradition sina textspalter för så mycken gratisreklam, då det
gäller nyheter om hederliga och aktningsvärda företag, att ingen människa kan falla på att betala något därför.”34 SvD förtydligade senare
att de inte ville understödja DN:s ”fäktning i luften”.35
Debatterna under det tidiga 1900-talet visade att textreklam förekom, men att det fanns olika förhållningssätt. Vissa aktörer uttryckte
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såväl i publicistiska sammanslutningar som direkt i tidningarna att
detta var ett problem som måste tas på allvar. Andra var mer tveksamma till reglering, och ett argument var att den svenska situationen
inte var lika allvarlig som i andra länder.

Förslag till pressreformer 1910
Pressens kvalitet blev ett ärende på riksdagens bord när Carl Lindhagen 1910 motionerade om pressreformer.36 Han underströk i sin
motion i första kammaren att tidningspressens makt var stor, lika stor
som skolans. Men att det skulle finnas tryckfrihet var en myt: ”För
att kunna utgifva en tidning fordras pengar och för att kunna göra
den tilldragande fordras ännu mera pengar.” Det gjorde tidningar
till en exklusiv arena för dem med ekonomiska resurser. Att vem
som helst genom arv eller köp kunde skaffa en tidning och därigenom påverka människors åsikter låg inte i samhällets intresse. Att
tidningar dessutom primärt drevs som affärsföretag stärkte kopplingen till aktieägarnas och annonsörernas syften. För att klarlägga
vem som satt på tidningsmakten yrkade Lindhagen på en utredning
av hur tidningsägandet var fördelat mellan ägare, delar av landet och
politiska inriktningar. Lindhagen vände sig särskilt emot införandet
av söndagsnummer, en företeelse som enligt honom borde ”förbjudas
genom lag”. Ett stort problem var annonsväsendets utbredning, och
han ansåg det ”bedröfligt” att tidningarnas ekonomi skulle baseras
på en så oberäknelig faktor:
Själfva texten blir alltmer en interfoliering ikring de öfver allt i tidningen pösande annonstaflorna. Än värre är att eftersökta annonsörer, såsom villkor för annonsering ibland göra anspråk på, att det
också redaktionellt skall puffas för dem inuti texten, ja, någon gång
att till och med för annonsören misshagliga meningar dämpas eller
förvisas ur tidningen.37

Motionen utmynnade i tre yrkanden: att pressens ägandeförhållanden
skulle utredas, att en kommission skulle sammanställa åtgärder för
att höja pressens självständighet och att Post- och Inrikes Tidningar
skulle omvandlas till en statstidning för offentliga meddelanden.
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Andra kammarens femte tillfälliga utskott gav motionen en grundlig behandling. I huvudsak uppehöll de sig dock vid frågan om en
omvandling av Post- och Inrikes Tidningar. De gjorde en lång översikt av de reformförslag som presenterats beträffande tidningen och
jämförde med organ för den offentliga annonseringen av kungörelser
och liknande i övriga nordiska länder. Genomgången utmynnade i en
rekommendation att omvandla tidningen till en mer effektivt bedriven statstidning, men inte en sådan som bara uttryckte regeringens
ställningar, bevakade utrikespolitik eller publicerade följetonger.38
Den presskritik som formulerats i motionen fick ett ljumt mottagande. När motionen diskuterades på Publicistklubben tillbakavisades ”påståendet att annonsörerna ha något att säga angående
tidningarnas redigering”. Sådana försök från annonsörernas sida
borde avvisas å det bestämdaste, menade man.39 I en längre ledare
fastslog Dagens Nyheter svårigheten i alla slags pressreformer: pres
sens värde och nytta sammanhängde intimt med dess redaktionella
frihet och självständighet. DN jämförde statsingripanden i pressen
med den nyligen beslutade lagstiftning som reglerade bolagsuppköp av
skog, men konstaterade att det inte utan ingrepp i tryckfriheten gick
att ”här som i fråga om Norrland måtta hugget mot bolagsväsendet”.
Enligt analysen hängde tryckfriheten samman med tidningsbolagens frihet. Marknadsregleringar påverkade också det fria ordet, och
tidningspressen var därför inte jämförbar med skogsnäringen. Det
grundläggande var att tidningarna var sunda affärsföretag. När de
hamnade på obestånd ökade risken att spekulationen trängde sig på.
Statliga ingripanden i sig var inte uteslutna, så länge de innebar stöd:
”Kan svenska riksdagen göra något för att befordra den fria pressens
ekonomiska möjligheter, så bör den icke försumma det.” Den mest
framkomliga vägen till förbättring låg dock i pressens ”själfuppfostran” med understöd av opinionens tryck.40

Preventivmedelslagen 1910
Kraven på direkta pressreformer klingade till största delen ohörda,
och självreglering fortsatte att vara normen. Däremot infördes andra
regleringar som påverkade pressen. Ett tydligt exempel, som även hade
koppling till annonsmarknaden, gällde debatten om preventivmedels194
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lagen 1910. Bakgrunden var att det förekom offentlig agitation för ett
friare sexualliv, vilken stred mot sedlighetstankar.41 En lagändring
föreslogs som också syftade till att komma åt möjligheten att såväl
offentligt som i tryck propagera för eller genom annonser för ”gummivaror” och andra artiklar bidra till försäljning av preventivmedel.
Efter debatter i första och andra kammaren antog riksdagen, trots
kritik från Hjalmar Branting och andra, ett förbud mot att sprida
”skrift, målning, teckning eller bild, som tukt och sedlighet sårar”.
Visserligen anfördes i debatterna argument om det principiellt farliga i att samhället skulle ingripa mot och förbjuda villomeningar –
historien tjänade till varning. Det framhöll bland andra Södertäljes
borgmästare Jakob Pettersson, som anförde citerade Lagrådets uppfattning att det inte var statens sak att undertrycka meningar vars
spridande man ansåg strida mot samhällets bästa. Han framhöll att
yttrandefrihetens fördelar övervägde nackdelarna.42 Trots sådana
invändningar gick preventivlagen igenom. Restriktionerna fick till följd
att annonser för gummiartiklar betraktades som brott mot tryckfrihetslagens § 3 moment 13 och att en tryckfrihetsjury krävdes i dessa
mål. Tidningarna rapporterade under de följande åren om åtal mot
tidningar som dömdes för sådana annonser. Dock tillämpades inte
lagen konsekvent. 1912 rapporterade Dagens Nyheter att utgivaren av
Östergötlands Folkblad dömts för en annons, medan samma annons
införd i Smålands Folkblad inte hade föranlett åtal.43
Preventivmedelslagen speglade en åtskillnad mellan områden där
reglering av pressmarknaden kunde komma i fråga och där den inte
kunde det. Spridningen av preventivmedel och positiva bilder av
deras användning betraktades som ett så stort sedlighetsproblem, ett
samhälleligt problem, att ingripanden låg i det allmännas intresse.
Tidningarnas beroende av ekonomiska intressen och annonsörernas
inflytande var däremot inte ett samhälleligt problem av den dignitet som motiverade statligt ingripande. Tidningskommentarerna
hänvisade snarare till självreglering och vikten av folkupplysning,
för att tidningsläsarna genom opinionens påverkan skulle influera
pressen i rätt riktning. Ett analogt argument, att opinionen kunde
ha varit tillräcklig för att stävja preventivmedlens utbredning, fick
däremot inte fäste.
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Specialnumren debatteras
Specialnumren visade enligt kritikerna att kommersiella intressen
styrde utgivningen, och de framhölls upprepade gånger under de
följande åren i samband med diskussioner om tidningarnas beroende
av annonsörer. I en stort uppslagen artikel angrep Dagens Nyheter
särskilt Dagens specialnummer, och betonade att de var helt tillkomna för att håva in annonser och kritiserade den ändlösa raden av
”glas- och porslinsnummer, restaurangnummer, livsmedelsnummer”.
I dessa nummer nämndes regelmässigt de annonserande förlagen i
mycket positiva ordalag:
Den text som beledsagar annonserna röjer klart vad slags geschäft
dessa nummer utgöra. Om en affärsman åberopas som auktoritet i
en intervju, slår det inte fel att man finner en annons om hans firma
på annan plats i numret; en beundrande uppsats om ett större affärsföretag eller en industriell anläggning har likaledes sin motsvarighet
i spalterna.44

DN ställde sig undrande till annonsörernas ”vidskepliga tro på text
omnämnandets verkningar”. Den sålda texten saknade i praktiken
intresse för allmänheten eftersom det var så många puffar att de tog
ut varandra. Värre var att den betalda texten lurade läsaren:
I annonsen är det säljaren själv som berömmer sin vara, det vet allmänheten, men när tidningen berömmer den, då måste allmänheten
få intrycket av ett opartiskt och väl övervägt omdöme.45

Det absolut mest graverande var att artikelförfattaren hade kommit
över ett svar som Dagen gett till en fabrikant som önskat få in en
gratis puff tillsammans med sin annons. I klartext hade Dagen talat
om att redaktionell reklam endast kunde komma i fråga om annonsören öppnade plånboken ordentligt:
Som ni bör förstå, bör det annonsbelopp vi erhålla av Eder stå i rimlig
proportion till den nytta Ni kan erhålla av en textnotis. Med andra
ord, textavdelningen är för dyr för att plottras bort.46
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Dagens Nyheter uppmärksammade den 3 och 9 april 1915 att tidningen Dagen
erbjudit företag omnämnanden i redaktionell text, mot villkor att de köpte
tillräckligt stora annonser. I ett liknande fall erbjöd sig Stockholms Dagblad
1910 att porträttera företag och dess ledande män i den löpande tidningstexten,
som del av ett paket där företagen köpte helsidesannonser.

Skribenten kommenterade beskt att den redaktionella textens annonspotential tydligen inte skulle ”’plottras bort’ utan ger vederbörlig
inkomst’”. Inte nog med att åtagandet gentemot läsaren sveks, Dagen
ville dessutom ha maximalt betalt för detta svek. Bevakningen av
textförsäljningen fortsatte de kommande dagarna. En insändare
skrev om sina egna erfarenheter:
Det faller väl ingen normal köpman in att gynna dessa ”specialnummer” med någon större annons, utan att fordra att få skriva en del
av texten. Detta är ett förnedrande påstående mot en del av pressen,
kanske någon säger. Ja, visst är det så, men varför uppfostras annonsörerna till denna ringaktning?47

Enligt köpmannen var det brukligt att begära textpuff när man
annonserade, till och med att få skriva en del av texten. Hur hade
detta kunnat utvecklas till det normala? I artikeln ”Text till salu,
men inte för billigt” visade DN att vanan var utbredd i landet. När
Dagen sammanställde ett särskilt Härnösand–Sollefteå-nummer
hade tilltänkta annonsörer fått veta att de inte skulle nämnas i texten
om de inte annonserade för tio kronor eller mer. DN konkluderade
att Dagen gärna ställde sina textspalter till förfogande, ”men det ska
vara bra betalt”.48
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Aftonbladet till försvar för specialnumren
I mars 1915 fördes en längre pressdiskussion om specialnumren. Aftonbladet, som tillsammans med systertidningen Dagen gav ut många
sådana, framförde en rad argument till specialnumrens försvar. Till
att börja med betonade de de humanitära ändamålen. Exempelvis
hade de gjort en särskild tidning för Barnens dag, som gjort en ”god
och verksam tjänst i det allmännyttigas tjänst.” De framhöll också
att många nummer var redigerade av ”framstående, för ändamålet
anlitade fackmän”, vilket ökade allmänhetens kunskap om näringslivet. En central poäng var det nationalistiska motivet: allmänheten
var okunnig om svenska företag, vilket var till skada i ”konkurrensen
med utländsk massproduktion”. När det gällde gränsdragningen mellan redaktionell text och reklam ansåg de det inte konstigt att det i
tidningsnummer där vissa verksamhetsområden figurerade förekom
fler annonser än vanligt från dessa företag. Det var den redaktionella
bedömningen som kom först, inte möjligheten att sälja annonser. Till
de kritiker som påstått att skildringar av branscher eller verksamheter
”skulle vara jämförliga med eller tendera åt ’betald text’” replikerade
Aftonbladet att de alltid eftersträvade att omnämnande i text skulle
ske oberoende av annonsering.49

Månsson och Olssons motion
Specialnumren stod i centrum för en riksdagsmotion, vars argumentation väl belyser pressens särpräglade förhållande till allmänintresset. Fabian Månsson och Oscar Olsson inlämnade till riksdagen 1915
varsin kopia av en likalydande motion om att reformera tidningsmarknaden.50 Utöver vid det här laget väletablerade antaganden om
tidningarnas stora inflytande över allmänhetens åsikter framhöll
motionen problemen med den kommersiella påverkan på innehållet. Motionärerna hävdade att ”strävan efter annonsinkomster antagit former som såvitt vi veta, äro alldeles enastående i Europa”. Det
absolut värsta exemplet, menade de, var de så kallade yrkes- eller
industrinumren,

198

kampen mot textreklam runt sekelskiftet 1900
i vilka den firma i en viss bransch som vill släppa till en mera betydande
summa åt tidningen och få sina chefer och fabriker fotograferade och
en reklamartikel rörande sin affär införd i numret, utan att tidningen
tar hänsyn till om den firman är mer eller mindre framstående i
facket, genom vilket förfarande naturligtvis allmänheten kan i hög
grad vilseledas beträffande olika fabrikanters betydelse för nationen
och deras fabrikats värde.51

Kärnpunkten här var att sådana reklamartiklar och fotografier av
företagsledare vilseledde allmänheten beträffande olika fabrikats
betydelse. Eftersom det inte längre var den opartiska pressrösten som
talade missbrukade tidningarna sitt förtroende hos allmänheten.
Gentemot den oansvariga pressen var det ”samhällets plikt att gripa in
och försvara sig”, och nyckeln till att åtgärda detta och andra problem
var att inrätta en tidning som finansierades av staten, där redaktören
utsågs av riksdagen. Om det ekonomiska beroendet upphävdes med
statsfinansiering skulle tidningen vara fri att skriva sanningen utan
hänsyn till särintressen. Riksdagens diskussion av motionen mynnade ut i ett tydligt avslag. Pressen kunde visserligen kritiseras på
allehanda grunder, men en tidning i statens regi var inte lösningen.
På ett principiellt plan berörde motionen den kategorisering i allmänt och enskilt som analysmodellen med den organiserade kapitalismen utgår ifrån. En väl fungerande opartisk press var ett allmänt
samhällsbehov, enligt motionärerna. När det inte uppfylldes var
det ”samhällets plikt” att ingripa i det som tidigare betraktats som
ett enskilt, privat område. Månsson jämförde i andra kammaren
pressmarknaden med andra näringar och frågade retoriskt om man
kunde acceptera att ”mjöl, skodon, läder eller tidningar försämras
hur mycket som helst” utan att staten ingrep.52
Denna tolkning kritiserades emellertid av riksdagens majoritet.
Bägge motionerna avslogs. För att tidningarna skulle uppfylla sin roll
i det allmännas intresse krävdes att de stod fria från staten. Då fick
man acceptera att de inte var fullkomliga. Om staten ingrep skulle
det i sig göra att pressen inte längre kunde fullgöra sitt uppdrag. Om
staten grep in skulle den brist på hänsyn till allmänintresset som
motionärerna menade att beroendet av annonsörerna innebar ersättas
av ett beroende av de växlande nyckerna hos statsmaktens företrä199
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dare. Slutsatsen blev att tilltron till den fria marknadens opartiskhet
övertrumfade tilltron till statsingripandets förmåga att tillgodose det
allmännas intresse.53

Tidningarna kommenterar motionen
Även om tidningarnas kommentarer delade riksdagens samlade
slutsats att ett statsingripande inte var rätt väg att gå höll de i vissa
avseenden med om den analys av specialnumren som låg till grund
för motionen. Svenska Dagbladet citerade i artikeln ”’Specialnumren’
– en fara för pressen” kollegan Stockholms-Tidningen och instämde
i dess karaktäristik av specialnumren som ett ”kvasipublicistiskt
geschäft”. Enligt ST innebar specialnumren att en viss industri, där
tidningen skaffat sig ett så stort antal annonser som möjligt, ägnades
ett specialnummer, ”hvarjämte till annonserna sluter sig en beskrifvande och mer eller mindre reklammässig text”. Det hade till och
med förekommit att annonsörerna fått skriva texterna själva. Denna
företeelse visade att det fanns en reell risk att den svenska pressen
skulle sjunka till den utländskas nivå vad gällde ”textens köpbarhet”.
Det var därför viktigt att allmänheten reagerade mot varje tendens
till att ”texten i tidningsspalterna kan köpas”.54
I sin kommentar till motionen framhöll även Dagens Nyheter
specialnumren, som utgjorde ”bryggor till den betalda annonstextens system, som är den reglerade och normala presskorruptionens”.
Dock var åtgärder från statens sida ”både olämpliga och onödiga”
eftersom de flesta hade genomskådat att specialnumren inte vände
sig till någon bredare läsekrets utan mest var ”en uppfinning uteslutande till fromma för arrangörens egen ekonomi” som riktade sig till
redan intresserade specialister. I den större frågan om hur pressen
skulle reformeras var receptet inte att ingripa ”genom lagstiftning,
statstidningar eller andra organisationer”. Pressens problem skulle
försvinna av sig själv inför en upplyst opinion, och frågan var snarare
hur man skulle förbättra folkupplysningen.55
Såväl riksdagen som tidningarna avfärdade tanken på ett direkt
statsingripande i pressmarknaden. Det bör påpekas att det inte innebar
att den svenska staten saknade informationspolitik under den aktuella
perioden. I likhet med hur den nationella debatten kunde regleras
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med förbud mot uppvigling eller preventivmedelsannonser, var statsmakten centralt aktiv för att sprida gynnsamma bilder av Sverige till
utlandet genom ett inofficiellt system av pressagenter. Under första
världskriget fick, som Svenbjörn Kilander visat i avhandlingen Censur
och propaganda, Utrikesdepartementet inflytande över Svenska Telegrambyrån, och kunde redigera telegram så att de speglade Sveriges
officiella inställning till ursprungslandet.56 Övergripande nationella
intressen i relationen till främmande makt betraktades då som ”allmänna”, vilket gjorde ingrepp i den fria opinionsbildningen befogad.

Kontroverser kring urmakeriannonser
och industriell marknadsföring
Kritiken mot specialnumren och annonsörernas inflytande var stor.
Det är dock svårt att veta hur relationen mellan tidningar och näringsidkare såg ut i praktiken. Översiktsverk berör kort specialnumren som
en journalistisk och affärsmässig nymodighet men går inte närmare
in på beroendeförhållanden mellan press och annonsörer, eller hur
annonsörers intressen kunde leda till styrning av pressens innehåll.57
En konflikt rörande ett särskilt urmakerinummer som Aftonbladet
gav ut ger dock en inblick i hur relationerna kunde gestalta sig.
Vissa tidningar, i synnerhet Aftonbladet men även Stockholms
Dagblad, marknadsförde sina specialnummer som en möjlighet för
annonsörer. En publicerad annons för Stockholms Dagblad framhöll
tidningens många specialnummer som en särskild fördel och räknade
upp de ämnen som dessa behandlat: industri, handel, hantverk, sjöfart,
bergshantering, land- och sjöförsvaret, kyrkan, undervisningsväsendet, kvinnovärlden, hemmet, skönlitteraturen, konsten, teater- och
musiklivet med mera. För att nå regionala marknader sammanställde
tidningen särskilda landskapsnummer. Genom denna bredd täcktes
stora annonsmarknader in.58 En förhandsinformation i Aftonbladet
om ett kommande vinteridrottsnummer illustrerar hur tidningen
tilltalade annonsörerna. Numret presenterades som något i synnerhet
”herrar sportartikelförsäljare” borde beakta och tidningen ville på
förhand underrätta annonsörerna om ”det gynnsamma tillfälle att
komma i kontakt med en stor och köpstark kundkrets” som numret
erbjöd. Inget sades om möjligheten för annonsörerna att påverka
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det redaktionella innehållet, men det framhölls att olika artiklar om
”vintersportämnen” skulle göra numret ”lättläst och omväxlande”.59
I augusti 1912 lanserade Aftonbladet enligt samma modell ett ”urmakeri- och urfabrikationsnummer” som skulle behandla ”den moderna
urfabrikationen ävensom våra större nuvarande urmakeriaffärer, sammanslutningar inom branschen” och inte minst ”dess ledande män”.
Innehållet var tydligt i paritet med den typ av betalda artiklar som
Stockholms Dagblad 1910 hade erbjudit annonsörer, med person- och
branschporträtt som framträdande inslag.60 Pressdebatten i samband
med urmakerinumret speglar de intima relationer mellan press och
annonsörer som specialnumren innebar. Efter numrets utgivande
publicerades en enspaltig artikel i Dagens Nyheter, undertecknad
Amerikanska Urimporten. Artikeln var till sin utformning identisk
med tidningens vanliga texter men var uppenbarligen en reklamtext
för just Amerikanska Urimporten. Firman ville genom sin artikel
offentliggöra ett ”egendomligt beteende” hos Aftonbladet: tidningens
annonsombud hade jagat dem för att förmå dem att annonsera i urmakerinumret. Annonsen paketerades tillsammans med ett erbjudande:
Om vi ville låta införa en annons, skulle vi själfva få affatta en artikel
om våra ur till detta nummer. Naturligtvis accepterade vi detta frikostiga förslag och insände vår annons jämte artikeln till Aftonbladet.61

En tid senare hade firman till sin förvåning mottagit beskedet att
artikeln inte skulle införas. Däremot skulle annonsen publiceras, till
oförändrad taxa. Orsaken var att Sveriges Urmakareförbund hade
kontaktat Aftonbladet och hotat med att de själva inte skulle bidra med
sin redogörelse för förbundet och dess verksamhet om Amerikanska
urimportens egenförfattade artikel intogs. Firman beslutade då att dra
tillbaka sin annons för att i stället låta införa både den och artikeln i
Dagens Nyheter. De bedömde att denna publicering skulle ha större
effekt än att delta i Aftonbladets urmakerinummer med enbart sin
annons, även om de i DN fick betala för att publicera artikeln. Firman
ansåg sig uppenbarligen lurad på förmånlig redaktionell exponering
och valde då att försöka skämma ut Aftonbladet genom att exponera
hanteringen och flytta sin annons till konkurrenten.
Resterande del av den betalda artikeln hade karaktären av en
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Importören av Ingersoll-uren var erbjuden att få en egenförfattad text publicerad i Aftonbladets urmakerinummer, i utbyte mot köp av en annons. När
gratisartikeln uteblev, publicerade man i stället annonsen och sin egenförfattade artikel, bägge mot betalning, i konkurrenten Dagens Nyheter.

regelmässig reklamtext och framhöll att Ingersoll-uren som firman
importerade var ”fullt tillfredsställande, varaktiga och billiga”, tillverkades i en avancerad fabrik, och i tjugo års tid hade varit ”den
stora publikens förklarade gunstlingar”.62
Ett par dagar senare infördes ett genmäle i Aftonbladet i form
av en insändare under rubriken ”Från allmänheten”. Avsändaren
var Urmakareförbundet, och de gick till angrepp mot den ”artikel,
införd som en betald annons” som Amerikanska Urimporten hade
publicerat. De hävdade att de amerikanska uren var av dålig kvalitet
och att det saknades viktiga smådelar i uren. Insändaren landade i
att svensk kvalitet var överlägsen. Den införda ”artikeln-annonsen”
speglade enligt förbundet tydligt ”vad den amerikanska firman anser
sig kunna bjuda en svensk allmänhet”.63
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Bortsett från att specialnummer kunde innehålla texter författade
av såväl annonsörer som andra intressenter speglade kontroversen
och i synnerhet genmälet en annan dimension av textreklamens
olika nyanser: insändarens roll. Urmakeriförbundets försvar för sin
ståndpunkt publicerades i avdelningen ”Från allmänheten” och intog
därmed en mellanposition mellan att presenteras som redaktionell
text och att utgöra en betald ståndpunkt. Avsändaren var tydlig
och framstod inte som opartisk. Däremot var förbundets insändare
till skillnad från firmans partsinlaga inte betald. Däri låg en viktig
skillnad. Insändare erbjöd en möjlighet till ursprungsmärkt företagsreklam, som samtidigt hade ett större mått av legitimitet eftersom
inlagornas publicering på insändarplats implicerade att tidningen
bedömt dem ha något slags nyhetsvärde.
Ett liknande meningsutbyte mellan intressenter på en kommersiell marknad illustrerar det symbiotiska förhållandet mellan olika
tidningsgenrer och glidningen mellan annons och redaktionellt
material. 1900 rasade en offentlig strid mellan firman Separator och
Svenska Centrifugaktiebolaget. Konflikten inleddes när Aftonbladet
publicerade en redaktionell artikel som diskuterade olika företags
marknadsföringsmetoder i ljuset av den nationella industrins konkurrenskraft. Strävan att göra ”vår industri”, det vill säga den svenska,
konkurrenskraftig mot utlandet gynnades inte av att vissa firmor
sökte ”nedsätta och skada firmor af samma nationalitet”. Konkret
handlade det om att Separator i utlandet diskrediterat konkurrenten
Svenska Centrifugaktiebolaget med en egen broschyr där de hävdade
att centrifugaktiebolaget fick sina framgångar genom otillbörlig
marknadsföring snarare än fördelaktiga produkter. Separator beskrev
konkurrentens marknadsföring som ”ett skamligt, sanningslöst och
icke sällan äfven bedrägligt reklamsystem à la Barnum”. Aftonbladet beklagade i sin inlaga att ett ”så väldigt och ansett bolag” som
Separator använde detta slags metoder för att måla konkurrenten i
ofördelaktiga färger.64
En vecka senare publicerade Aftonbladet, återigen på redaktionell
plats, ett genmäle från Separator, som under rubriken ”Till redaktionen af Aftonbladet” upprepade att konkurrentens reklammetoder var
förkastliga. Aftonbladet tog återigen Svenska Centrifugaktiebolaget
i försvar och framhöll att dess marknadsföring inte var ohederlig,
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särskilt som allmänheten var ”så pass van vid eventuella öfverdrifter i
annons- och reklamspråk, att den inte väger hvarje ord på guldvigt”.65
Separator svarade i sin tur med en insändare under rubriken ”Från
allmänheten. Svenska Centrifugaktiebolagets reklamsystem”, där de
om igen angrep konkurrentens marknadsföring, denna gång genom
att upprepa reklamargument för sin egen produkts företräden. Exempelvis citerade de intyg från experter som sades styrka att Separators
produkter var av överlägsen kvalitet.66
Denna typ av företagsstrider var inte helt ovanliga. En som gällde
apoteksvaror fördes 1906.67 Affärsidkaren A. Lindahl gick i en insänd
text i svaromål på en annons från en konkurrent som rörde preparatet Lazarol, men deklarerade i sin insändare, kanske av ekonomiska
skäl, att han inte ville starta en ”annonsstrid”. Han anhöll därför om
att redaktionen skulle ta in hans förklaring ”såsom meddelande”.68 I
ett annat fall förklarade företrädare för preparatet Lyptol på annonsplats att de emottagit otaliga vittnesmål om intresset för Lyptol, med
anledning av ”den annonsstrid, som under en längre tid pågått”.69
Dessa meningsutbyten speglar den luddiga gränsen mellan rena
annonser och andra textgenrer i tidningarna. Att företag exempelvis
på insändarplats kunde göra reklam för sina produkter luckrade upp
gränsen mellan det redaktionella och det betalda materialet. Det går
heller inte att utesluta att insändare kunde beredas plats mot vederlag.
Exemplen med urmakerinumret, liksom den så kallade Separatorstriden, illustrerar att kommersiella intressen kunde prägla innehållet
på många olika vis:
• rena annonser
• artiklar författade av annonsörer som gavs redaktionell utformning och publicerades i utbyte mot köp av en annons
• artiklar författade av annonsörer som publicerades mot betalning
• omnämnanden av firmor i tidningens egenproducerade material
• reklamartiklar för egna produkter i insändarformat, motiverade
av en fråga som ansågs ha nyhetsvärde.
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Diskussion in på 1920-talet
Frågan om textreklam var aktuell i flera decennier. Reformförslagen
under 1910-talet avslogs och det var på 1920-talet fortfarande upp till
pressen själv att åtgärda missförhållanden. Vid professionella sammankomster som det nordiska pressmötet i Oslo 1926 upprepades
det tidiga 1900-talets argument. Svenska Dagbladet instämde i en
åsikt från norskt håll om att det nationella perspektivet motiverade
vissa typer av omnämnanden i text: att hylla en enstaka vara utgjorde
textreklam och var inte acceptabelt, det var det däremot att plädera
för ökat bruk av norska varor i allmänhet. Vissa typer av meddelanden, om till exempel uppfinningar eller kulturhändelser, var i strikt
mening reklam för dessa produkter eller evenemang, men föll i kraft
av sitt nyhetsvärde under det redaktionella området. Dessa typer av
gråzoner visade att särintressen under vissa omständigheter legitimt
kunde ges en reklamliknande behandling i spalterna. Oavsett hur
praktiken såg ut ville Svenska Dagbladet dra en gräns vid det ekonomiska vederlaget: vem som helst skulle få köpa in sig på annonssidorna, däremot inte i spalterna. Det var primärt ett argument som
rörde den fria marknadens opartiskhet. Vissa annonsörer fick inte
gynnas på andras bekostnad.70
Också konkurrenten Dagens Nyheter uppmärksammade det nordiska pressmötets ställningstaganden, som de hävdade följde en svensk
förebild. Grundproblemet, såsom det formulerats av en norsk pressman, var att ”en sammanblandning mellan redaktions- och annonseringsintressen alltid måste fördunkla begreppen om vad som är
journalistik och allmänintresse och vad som är reklam och privatintresse”. Denna sammanblandning var till men för pressen och skulle
stävjas. En grundläggande princip var att skilja mellan material som
helt och hållet var annons och material som kunde gynna tredje part
men hade nyhetsvärde. Även DN tog ställning mot textreklam till
förmån för den fria konkurrensen: ingen annonsör fick favoriseras.71
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Konklusion
Denna artikel har handlat om synen på och förekomsten av textreklam i svensk press under decennierna kring 1900. Syftet var att
uppnå en större kunskap om synen på relationen mellan reklam och
redaktionellt material i en tid som präglades av en utökad räckvidd för
statsingripanden. Hur uttrycktes pressens beroende av kommersiella
krafter i tidningarna, och i vilken mån utgjorde dessa förhållanden
tillräcklig anledning för statsmakten att ingripa för att stärka eller
skydda tidningarnas roll som oberoende granskare?
Empiriskt har artikeln visat att textreklam förekom under perioden
i större utsträckning än vad som uppmärksammats av tidigare forskning, och att många aktörer uppfattade det som ett allvarligt problem.
Analysen visar också att mediemarknaden hade en särpräglad ställning
i förhållande till statsmakten. Allmänna argument om textreklam som
ett hot mot den fria konkurrensen framfördes men ledde inte till en
acceptans av tanken på statsingripanden. Snarare var avsaknaden av
statligt ingripande avgörande för att pressen skulle kunna uppfylla sin
allmänna samhällsroll. Beroendet av marknadskrafterna sågs i detta
avseende som underordnat. Missförhållanden i form av textreklam
och beroende av annonsörer speglade i högre grad generella problem
med den fria konkurrensen och marknadens funktion. Textreklam
påverkade möjligen tidningarnas ekonomi, men var inget hot mot
samhället, därför vann inte jämförelser med andra industrier, som
skogsindustrin, eller andra konsumentfrågor, där staten garanterade
produkternas kvalitet å medborgarnas vägnar, anklang.
I relation till fyrfasmodellens kategorier allmänt och enskilt, ingripa
respektive inte ingripa, kan konstateras att allmänintresset vad gäller pressen handlade om en fristående ställning i frågor som rörde
samhället i stort. Ofriheten i förhållande till annonsörer betraktades
som mindre allvarlig, och viss påverkan på tidningarnas innehåll från
näringslivet ansågs acceptabel, om detta innebar att tidningarnas
ekonomi därigenom stärktes. Om det kommersiella beroendet av
annonsörer ledde till en förbättrad ekonomi för tidningarna kunde det
viktigare uppdraget om kritisk granskning i samhällsfrågor uppfyllas.
En annan dimension av skillnaderna i samhällsuppfattning mellan den frihandelsbetonade klassiska kapitalismen, och den ökade
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aktionsradien för staten under den organiserade kapitalismen kan uppmärksammas. Det gäller det nationella perspektivet. Som Svenbjörn
Kilander visat i sin avhandling accepterades ingrepp i det offentliga
informationsflödet under första världskriget, då en regelrätt censur
av telegramtrafiken, och därmed de svenska tidningarnas publiceringar, förelåg. Dessa ingrepp utgjorde emellertid en fortsättning på en
redan tidigare påbörjad insats för att framför allt stärka den svenska
industrins ställning i utlandet, vilket bland annat inkluderat att presentera fördelaktiga bilder av Sveriges industri i utländsk press.72 I
paritet med detta, kunde vissa typer av textreklam inom landet anses
som acceptabel, om den gynnade allmänhetens kännedom om, och
i förlängningen konsumtionen av, svenska varor.
Denna förhöjda tolerans av textreklam om det gäller konsumtionsvaror tycks leva kvar i vår egen tid, även om det nationella perspektivet
är mindre framträdande. Då mediekonsumenter tillfrågades vad de
ansåg om textreklam och sponsrat innehåll fanns viss acceptans om
det rörde områden som mode, resor och bilar. I frågor om samhällsnyheter, politik och ekonomi uttryckte man däremot nolltolerans. Ju
viktigare fråga, desto mer angeläget att inga tveksamheter finns om
avsändare eller syfte.73
Pressen har under sin historia inte enbart bedrivit en framgångsrik kamp mot censur utan också utvecklat en symbios med marknadskrafterna. Att pressen skulle ha stått helt fri från dessa krafter
var ett påstående som måhända lämpade sig för högtidstal men inte
avspeglade hur den ekonomiska verkligheten faktiskt såg ut.
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