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Reklam kan m ed fördel ordnas vid rulltrappor, där man ofta står stilla och lugnt kan betrakta skyl
tarna. Dessa bidrar också genom sina lodräta linjer att eliminera risken för obehagskänslor hos per
soner, som har svårt för att åka utför en rulltrappa.

Trahkreklam - en faktor att räkna med
Av Intendent
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Egendoml igt nog synes det fortfarande
"ara så, att en och annan anser reklam vara
någonting, som inte är riktigt fint att be
fatta sig med. Ett sådant tankesätt kanske
inte hör vår moderna tiel tiJl, men som exem
pel kan nämnas, att en högt aktad ideell
insti tution i Stockholm med bl. a. ett eget
litet lokaltrafikföretag flera gånger under

årens lopp avböj t r eklamförslag såsom va
rande någonting ovärdigt institutionen. I år
har lllan emellertid frångått denna inställ
ning och öppnat sina dOI1l~in e r för kommer
siell reklam tiJl fromma för såväl institutio
nens verksamhet S0111 reklamköparna.
Reklam i en eller annan form har alltid
förekommit och kommer också att finnas
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Neonskyltar av olika slag är alltid god reklam. Färgerna måste t ydligt avvika från trafikanvis
ningarnas. Den tredimensionella mannen, som säger »A-a-a-h Findus ,) innebär för Sverige ett helt
nytt skyltutförande.

så länge något affärsliv över huvud taget
florerar. Konkurrensen är numera större)
kravet på god kvalite och på förmånligare
erbjudanden växer också ständigt. Det gäller
för var och en, som har en vara· eller tjänst
att bjuda ut, att för allmänheten på det
rätta sättet berätta vad den verkligen är.
Härvid gäller bckså att välja de reklam
medel, som ger den största valutan för an
slaget, antingen det nu blir tidningsannonse
ring, affischering, trycksakspropaganda el
ler någonting annat av den moderna rekla
mens uttrycksmedel. För den, som välj er
affischering eller annonsering, är det av
största vikt att få reklamen placerad så, att
den observeras aven större allmänhet. En
dagstidning är aktuell en dag, en veckotid
ning kanske sparas en vecka. I båda fallen
är det lätt att få uppgift om upplagans stor
lek och därmed också iiisekrets ens omfatt
ning.
Vid jämförelse mellan de vanligen er
bj udna affischplatserna och de allmänna tra
fikmedlens visar det sig, att de senare ofta
är förstklassiga. Här har man att göra med
stora trafikantströmmar, med en allmänhet,
som tvingas vänta vid hållplatser eller sitta

stilla i en vagn under en resa. Genom att
sanlll1a trafikanter ofta dag efter dag fiirdas
samma sträckor, får de annonserna grund
ligt innötta i sitt medvetande.
Annonsörsönskemålen beaktas

Redan på ett tidigare stadium av förbe
redelsearbetet för den nya tunnelbanan stod
det klart för Stockholms Spårvägar, att tun
nelbanestationerna i innerstaden skulle kom
ma att erbjuda stora reklamlllöjligheter, som
skulle ge reklamköparna valuta för sina
pengar. Denna detalj har därför några år
ägnats stor uppmärksamhet från bolagets
sida. Erfarenheter har samlats från utläml
ska trafikföretag och det uthi11l1ska rckla111
materialet har studerats noggrant. Man har
förhandlat med ett stort antal reklamföretag,
som tidigare haft reklamplatser av olika slag
att upplåta. Svenska Annonsörers Förening.
Stockholms Reklamiörening m. fl. har iivell
uppvaktat spårvägsbolaget och hemställt,
att detta i största möj liga mån måtte låta
sörja för, att försäljningen av de nya reklam
platserna skulle ske på en sund bog, och
särskilt har man diirvid framhållit, att man

Spargrisarna, som lydigt följer signalen "Gå nw" är trevliga och livligt uppmärksammade. Trafik
motiv i trafikreklam uppskattas alltid av allmänheten. Bilden är från entren till Oden plans biljetthall.

tidigare ofta varit nödsakad att betala för
sämre annonsplatser för att överhuvudtaget
få tillfälle erhålla de bättre. Den, som har
velat ha en affisch på en bra, centralt belä
gen plats har nämligen också tvingats att
affischera på platser, som saknat intresse.
Spårvägsbolaget har hela tiden förklarat
sig villigt. att så långt det är möjligt till
mötesgå de önskemål, som härvid fram
ställts.
•
Då spårvägsbolaget av tekniska skäl inte
ansett det lämpligt att sköta 'f -banereklamen
i egen regi, har ett avtal nyligen träffats
med det för ändamålet bildade AB Tunnel
banereklam, vilket som spårvägens entrepre
nör driver reklamrörelsen. Avtalet omfat
tar all propaganda med affischer och skyl
tar av olika slag inom tunnelbanan men tills
vidare däremot icke ljusskyltspropaganda.
Affischplatserna på tunnelväggarna äro
i ett storformat, som är nio gånger så stort
som det sedvanliga affischformatet 70 X 100
cm eller m. a. o. 210 X 300 cm. I övrigt fö
rekommer givetvis standardformatet 70 X
100 cm men även 50 X 35 och 140 X 200
cm liksom ett stort antal specialplatser. Ge
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nom att i möjligaste mån hålla sig till stan
dardformatet eller detta uppförstorat 4 eller
9 gånger har man möj lighet att på optisk
väg utnyttja befintliga affischer i sti\l1dard
formatet. Ett annonserande företag, som re
dan har en vacker affisch, behöver sålunda
icke anlita någon dyrbar konstnär för att
skaffa ett för tunnelväggens storformat pas
sande nytt motiv, utan kan med lätthet
förstora upp det, som redan finns.
Utan att närmare gå in på en bedömning
av de olika affischerna, som hittills visats
i T-banan, kan man fastslå; att en hel del
av dem är mycket goda och att affischer
nas färgklickar är välgörande på de kala och
kalla stationsväggarna. För att skapa full
rättvisa annonsörerna emellan, då det gäller
placeringen av affischerna, skiftar man an
nonsplats för var j e månad. Var och en får
sålunda genomsnittligt lika god placering
som »grannarna». Det råder för övrigt gan
ska olika uppfattning om huruvida det är
bäst att ha sin affisch placerad: vid platt
formsmitten eller plattformsänden. Man har
också genomgående gått in för årskontrakt
för samtliga reklamplatser inom T -banan
J
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Skandinaviska Bankens reklam i fonden är samtidigt en utsmyckning aven bred vägg i tunnelbanan,
där konstnären lyckats bra. I förgrunden provisorisk reklam i en utvidgning av gångpassagen (den
s. k. kyrkan) vid stationen Fridhemsplan.

utom affischplatserna i formatet 70 X 100
cm på biljettkiosker, viserkiosker och dör
rar, vilka får förhyras för korta och inten
siva reklamkampanjer under exempelvis ett
par veckor.
Anordningar för reklamens uppsättande
konstrueras av spårvägsbolaget men bekostas
av entreprenören. För att spårvägsbolaget
skall ha möj lighet att på förhand såväl ur
ekonomisk som estetisk synpunkt bedöma
den reklam, som sätts upp inom bolagets
lokaler har i avtalet med entreprenören in
flickats den bestämmelsen, att alla annonsor
der ävensom allt material, som man önskar
sätta upp, skall företes spårvägsbolaget för
goclkännande. En riktlinje.för entreprenören
är att politisk . och religiös propaganda ej
medges annat än efter en särskild överens
kommelse. Ett avböjande av reklam under
hösten - det gällde skyltning i vagnarna 
har givit återskall i pressen, och det kan
därför i detta sammanhang påpekas att
varje tidningsutgivare respektive uthyrare
avannonsplats kan bli ansvarig för den
propaganda, som sprids. Inom de allra flesta
press- och reklamföretag sker därför en
viss kontroll avannonsernas utseende och
innehåll, ä ven om det inte ofta inträffar
att något reklammaterial behöver avvisas.
Som exempel kan dock anföras att en till
synes alldeles ofarlig affisch, som en av
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landets mera kända idrottsföreningar här
omåret presenterade, obemärkt passerade
spårväg~bolagets kontroll, men att skylten
efter ett par dagar måste tagas ned inför
hotet a v diplomatiska förvecklingar med ett
främmande land. Det är en känslig och ofta
mycket svår fråga att granska det material,
som företes.
Reklaminkomsten ej att förakta
Kan då intäkterna på reklam verkligen
betyda någonting? Ja, kan man oförbehåll
samt svara, då dessa inkomster åtminstone
för SS del räcker att förränta ett ansen
ligt kapital. Entreprenören för T -banereklam
garanterar. spårvägsbolaget en årlig mini
mi inkomst och har dessutom lämnat ekono
misk garanti för hela kontraktstiden. Entre
prenörsarbetet ersätts med en procentuell
andel avannonspriset. Det inledningsvis
nämnda lilla lokaltrafikföretaget kan för
övrigt briljera med att inkassera på reklam
ett belopp, som uppgår till ca 75 OJo av trafik
intäkterna.
Man kan räkna med, att de med hänsyn till
de stora trafikströmmarna i T -banan synner
ligen värdefulla reklamplatserna kommer att
(oc!<a stora mängder reklamköpare, i syn
nerhet som de beslutade platsavgifterna mås
te anses vara facila och ungefär i nivå med
den allmänna marknadens priser för genom

De stora reklamskyltarna på tunnelbanestationernas kakelväggar är trevliga att se på och fyller ett
behov - väggarna skulle eljest verka ödsliga och kala. Upphängningen av skyltarna är med avsikt
gjord enkel för att underlätta uppsättningen och nertagningen.

snittsplatser. Reklamköparna får mera för
sina pengar, då de köper trafikreklam än
eljest. Det har också visat sig. att denn<l
åsikt är allmänt spridd bland annonsörerna.
Vid fastställande av priset på en reklam
plats är det emellertid betydelsefullt, att man
gör . en noggrann avvägning. Det gäller för
trafikföretaget, med sin numera ofta ganska
trängda ekonomiska ställning, att inte upp
låta annonsplatser till underpriser men att
heller inte låta annonsörerna få betala ett
överpris. På den punkten torde en viss kon
takt mellan lokaltrafikför~tagen kunna vara
till stor båtnad för dem själva.
Ett exempel, som i någon mån belyser
detta, kan nämnas. En tidning kom för nå
got år sedan på iden, att låta en reklam
prydd spårvagn under rusningstid köra om
kring på de mest trafikerade g<i~orna. Tid
ningen hade begärt såväl polisens som tra
fikföretagets tillstånd för denna reklam.
Det är emellertid uppenbart, att taxan för
t. ex. befordran av skolklass i abonnuad
vagn inte bör tillämpas i ett fall som detta.
Reklamvärdet att få köra omkring med en
specialsmyckad spårvagn i stadens täta tra

fik måste dock mätas efter helt andra grun
der. Glädj en blev emellertid, vad Stockholm
beträffar, kortvarig, eftersom polisens till
stånd hade lämnats genom ett förbiseende
och körningarna måste inhiberas redan efter
den första dagens tur. Tidningen vände sig
emellertid även till andra spårvägsföretag i
landet med samma anhållan och fick, efter
vad det är bekant, abonnemangspriser, som
ur reklamsynpunkt var nästan löj ligt låga.
Säkert täcktes emellertid företagets kostna
der för själva körningen mycket väl, men det
gäller sålunda att i fall som detta rätt vär
dera den t j änst, som lämnas.

Biljettreklam i miljonupplagor
Det kanske i detta sammanhang även bö"
nämnas, att Stockholms Spårvägar i år efter
ett långt uppehåll börjat med reklam på
baksidan av biljetterna, såväl betalda an
nonser som egen propaganda. I normala fall
kan en reklamförsäljare räkna med att få
igen tryckningskostnaderna för en trycksak
genom att upplåta annonsplats på densam
ma. SS biljettupplagor är emellertid av den
storleksordningen, att man icke tillnärmelse
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made det in svar. Bolaget kunde e
n ..
svara att upplagan va r i stort sett ~ tu
»man hade ba ra ca 8 miljoner bilj el ter k
hos konduktörerna». D et förelåg alh"A ('tl
väsentli g underskattning av upplagan.s
T·
lek och kanske också av läsvärdet.

Trafikreklamen högvärdig enligt Gallup

Automaternas baksidor är ej vackra, men en
Cloettaskylt stimulerar till a utomatinköp och
pryder upp.

vis kan få igen tryckningskostnaderna utan
att dela upp upplagan i så små partier, att det
medför olägenheter vid tryckningen. Man
har därför i stället valt att sälja stora upp
lagor och därvid kunnat ge annonsören ett
mycket stort reklamvärde i utbyte. En an
nons på en upplaga av lOO miljoner exem
plar kostar mindre än en lika stor bland
många andra småannonser drunknande an
nons i en dagstidningsupplaga a v 90 mil
joner exemplar d. v. s. sammanlagda uppla
gan av alla dagstidningarna i Stockholm un
der ca I år. Man får härvid emellertid icke
underlåta att bemärka, att bilj ettannonsen
är ensam på trycksaken mot det faktum, att
en dagspressannons måste göras mångfalt
större för att ens tillnärmelsevi s röna lik
nande uppmärksamhet. Genom att' något
variera annonstexten och blanda bolagets
egen propaga nda med beta lda annonser
åstadkommes också, att den resande allmän
heten får en viss nyfikenhet på att un de r
söka, vad det kan stå på biljetten för den
na r esa.
Som ' ett bev is på bilj ettannonsens stora
läsvärde, kan nämnas, att en av SS annonsö
rer utlyste en pristävlan men sedan höll på
att drunkna i svar. Annonsören vände sig till
spå rvägsbolaget och påpekade att vid en
viss tidpunkt skulle hela biljettupplagan vara
till största delen slutsåld. men ännu ström-
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Stockholms Spårvägar säljer reklampla .
ser ej blott i tunnelbanan och på ' biljett m ;
utan sedan nå g ra år tillbaka också i ~ 1l
ganska stor omfa ttning i vagnparken. :\ å 
gon reklam utanpå vagnarna medges icke i
Stockholm, men däremo t har man goda plat
ser bakom förarna i bussar och enriktning'
spårvagnar, liksom f. ö. på stolsryggar oc h
utefter väggar ovan föns tren. Denna vagn
reklam ombesörjes också aven entreprenör.
Spårvägsreklam, som har ett fler å rigt kon
trakt med SS.
En av Svenska Gallupinstitutet verkställd
undersökning av SS biljettreklam gav ett
över förväntan gott resultat. Uppmärksalll
hetsg raden var 45 ggr större ä n för en ge
nomsnittlig dagspressannons. Det kan så
lunda nämnas a tt 1/3 av de inten'j uade till
fredsställande kunde redogöra för vilka an
nonser, som förekommit, nämna firmorna s
namn o. s. v. Ännu flera hade observerat
annonserna, men kunde inte redogöra för
själva innehå llet. På en fråga onl viss vagn
reklam kunde ej mindre än 60!Jfo tillfreds
ställande redogöra för vad de sett.
En marknadsundersökn ing a v spårvägs
reklam gav det märkliga r esultatet, att ända
upp till IOO!Jfo av de tillfrågade hade obser
verat reklamen, att 95!Jfo tillfredsställande
kunde redogöra för viss vagnreklam och
att ej mindre än 39!Jfo av de tillfrågade
kunde identifiera sådan rekl am, som ett
halvår tidigare funnits i knappt halva vagn
parken. D etta är siffror som talar och som
säkert gläder herrar reklamchefer att höra!
Trafikföretagen ha så lunda i regel gan
ska stora möjligheter att sälja reklam till
fördel både för dem sj älva och de rekla1l1
köpande firmorna. Naturligtvis gäller det
dock hä rvidlag som alltid vid annonsering.
att mängden av reklam lämpligt- av passas.
Det är varken trevligt för trafikföretaget
eller annonsörerna med alltför mycket eller
olämpligt placerad reklam.

