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Abstract 

Annonsintäkterna har gått ner för dagspressen, journalistiken ska vara billigare att producera 

och journalisterna får allt mer jobb på sina bord (SOU 2016:80, s. 115 och 170). 

2005 lades Pressens Textreklamskommitté ned och i och med den nedläggningen finns det 

inte längre något organ som kontrollerar hur mycket textreklam det skrivs i tidningar 

(Gustafsson, 2005:91). 

Syftet med vår undersökning att se hur det ser ut med textreklam och om det har ökat i den 

lokala nyhetsrapporteringen i Sundsvalls Tidning och Hallandsposten. Vi vill också se om det 

finns någon förändring över tid och jämföra de två tidningarna med varandra. 

Tidigare forskning som vi har utgått från är i huvudsak John H McManus som forskat inom 

marknadsdriven journalistik, Robert Picard som forskat om hur medierna ska upprätthålla sin 

kvalité och Gunnar Nygren om den förändrade yrkesrollen för journalister. 

För att undersöka detta har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys där vi har analyserat artiklar 

från tio dagar 2010 och 2016 från respektive tidning. Totalt blev det 516 artiklar.  

Vårt resultat visade att textreklam har ökat i både Hallandsposten och Sundsvalls Tidning 

sedan 2010. Trots att det var färre artiklar i Sundsvalls Tidning var det mer vanligt med 

textreklam i artiklarna där. I Sundsvalls Tidning var det också vanligare att journalisten själv 

marknadsförde det artikeln handlade om. 
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1. Introduktion och problemformulering 

Medieutredningen från 2016 visar att vinsterna för medieföretagen gått ner, att 

annonsintäkterna minskat, att journalisterna känner en allt högre arbetsbelastning och att 

många upplever, av dessa anledningar, att kvalitén på journalistiken sjunkit (SOU 2016:80). 

Journalistikens villkor har ändrats i samband med att medielandskapet har utvecklats. Yrket 

har gått från att vara en stark profession i början av 1900-talet, men under 2000-talet har 

arbetsmarknaden starkt förändrats (Nygren, 2012:19). De ekonomiska drivkrafterna har blivit 

viktigare inom journalistiken, och det påverkar de publicistiska värderingarna. Även om 

grundidealen finns kvar, så riskerar utrymmet för dem att bli mindre när den marknadsstyrda 

journalistiken blir allt större (Nygren, 2011:296). Jämfört med för tio år sedan så har de 

ekonomiska motiven blivit mycket starkare i dag. Ekonomiavdelningar och 

annonsavdelningar har större inflytande, och det finns inte längre någon tydlig gräns mellan 

dem och redaktionen (Nygren och Witschge 2009:48). Annonser är en av de viktigaste 

inkomstkällorna för en redaktion (Nygren och Wadbring 2013:125). Samtidigt har andelen 

annonsintäkter för dagspress minskat (ibid.s.130). 

Tidigare har man tydligt skiljt på reklam och nyhetsmaterial, men att redaktionerna inte gör 

det på samma sätt längre menar Gunnar Nygren är en konsekvens av en förändrad profession. 

Gränserna mellan vad som är journalistiskt och annat medieinnehåll ändras. Det rör sig mot 

att olika typer av arbeten blandas, så som journalistik, reklam och information och PR 

(Nygren, 2012:35). 

Pressens textreklamskommitté bildades 1929 för att motverka textreklam och sponsring i 

nyhetsmaterial. Tidningsutgivarna beslutade 2005 att lägga ner Pressens 

textreklamskommitté, som likt Granskningsnämnden fungerar som ett organ för att motverka 

smyg- och textreklam. Nedläggningen kan ses som en vinst för reklamen (Gustafsson, 

2005:87). 

Redan i början av 1900-talet var Karl Bücher kritisk till annonsmarknaden (citerat av Hardt i 

Social Theories of the press). Han menade att uppsvinget i tidningsbranschen lockade till sig 

annonsörer och att de skulle bli lätta offer för politisk och ekonomisk korruption - och 

perfekta gömställen för öppen och dold reklam. Han diskuterade hur annonsmarknaden 

påverkade medierna och journalisternas roll. Försök att presentera annonsmaterial i nyheterna 



2 
 

skulle övertyga konsumenten att det var redaktionellt material och därför också trovärdigt 

(Hardt 1979:126). 

Vi har ett exempel från våra egna erfarenheter som tyder på att annonsörerna har ett grepp om 

journalistiken. En journalist vi känner avslöjade dåliga arbetsförhållanden på ett företag, men 

den lokala tidningen ville då inte köpa artikeln just för att företaget var en så stor annonsör i 

tidningen. 

Med utgångspunkt från här bakgrunden har vi valt att undersöka hur förekomsten av 

textreklam ser ut i Sundsvalls Tidning, som är en del av mediekoncernen Mittmedia. Vi vill 

också ha en neutral referenspunkt som vi kan jämföra med, och därför har vi valt att även 

undersöka Hallandsposten. Båda lokaltidningarna har ungefär lika stor upplaga men 

Hallandsposten tillhör mediekoncernen Stampen.  

1.1 Syfte 

Enligt Medieutredningen har annonsintäkterna gått ned sedan 2011 (SOU 2016:80, s.170) och 

Mittmedia har samtidigt genomgått stora förändringar under den här tiden 

(http://www.mittmedia.se/om-mittmedia/vision-och-historia). Syftet med vår undersökning är 

att se hur förekomsten av textreklam ser ut i den lokala nyhetsrapporteringen i Sundsvalls 

Tidning och Hallandsposten. Vi vill också se om det skett någon förändring sedan 2010 

(innan dessa förändringar drog igång) och jämföra de två tidningarna med varandra. 

1.2 Frågeställningar 

Hur utbrett är fenomenet textreklam på nyhetsplats i Sundsvalls Tidning och Hallandsposten? 

Hur ser skillnaderna och likheterna ut mellan tidningarna? 

Hur ser skillnaden ut mellan årtalen? 
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2. Teori och tidigare forskning 

Förändringen av medielandskapet har skapat ökade skillnader mellan olika sorters 

journalister. Det handlar om en utveckling där medierna blir mindre som massmedier och allt 

smalare för att nå sin publik och vara intressanta för annonsörer. Det innebär att konkurrensen 

blir hårdare för de större medierna och att de blir mer marknadsdrivna. Skillnaden mellan 

public service och medier med mer kommersiella drivkrafter gör så att det blir olika 

förväntningar på journalister (Nygren, 2011:297-298). 

Marknaden gjorde sitt intåg i journalistiken under det sena 60-talet enligt forskarna Daniel 

Hallin och Craig Allen och de menar att det började i lokala tv-nyheter. Resultatet blev 

annorlunda nyheter som riktade in sig på att vara vad publiken efterfrågade (McManus, 

1994:6). Men frågan om förhållandet mellan reklam och redaktionella texter har diskuterats 

tidigare. Redan 1902 tog Publicistklubben upp frågan om textreklam. Då fördömde de så 

kallade reklamnotiser, och de menade att sådant material skulle hänvisas direkt till 

annonssidan (Harvard, 2016:189). Frågan om textreklam och förhållandet mellan reklam och 

redaktionella texter fortsatte diskuteras in på 1920-talet. Evenemang som uppenbart var 

reklam kunde publiceras ändå för att det fanns ett visst nyhetsvärde. Svenska dagbladet tog då 

till en regel att vem som helst kunde köpa annonser, men inte köpa in sig på redaktionellt 

material. Problemet var att dra gränsen mot vad som var journalistik och av allmänt intresse 

och vad som var reklam och endast för privat intresse (ibid.s.206). 

Därefter har journalistiken kommersialiserats allt mer, speciellt efter avregleringen av 

etermedia. Innehållet i medierna har blivit sämre och finansieringen har kommersialiserats 

över tid. Det har blivit allt mer ovanligt med hårda nyheter och istället har de mjuka och lätta 

nyheterna tagit över. Oftast handlar det om att göra ett så billigt innehåll som möjligt (Nygren 

och Wadbring, 2013:186). En förklaring till detta är att makten inom medieföretagen inte 

längre ligger hos redaktionen utan hos marknadsavdelningen. På grund av medieägarnas 

vinstkrav så ska det göras så enkla nyheter som möjligt för att minimera arbetskostnaderna 

(ibid.s.187). 

En viktig forskare inom marknadsdriven journalistik är John H McManus. Han beskriver i två 

modeller hur det skulle vara om endast marknaden drev nyhetsproduktionen 

(marknadsmodellen) eller om endast de journalistiska värderingarna styrde 

nyhetsproduktionen, vilket förklaras i den andra modellen. Marknadsmodellen riktar in sig på 

annonsörer, medieföretag och investerare medan den andra journalistiska modellen inte har 
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något marknadstänk och där har det ingen betydelse vad nyheterna kostar. Det här är 

anledningen till att kommersiella nyheter behöver kompromissa med de journalistiska idealen 

med tanke på hur marknaden ser ut. Journalistik som kostar mer än vad som kommer tillbaka 

kan inte finnas på marknaden. McManus menar att samtidigt som de olika modellerna har 

stora skillnader mellan varandra så motsätter de sig inte alltid varandra. Alla händelser hotar 

inte intresset hos annonsörerna eller är dyra att rapportera om samtidigt som de lockar 

publiken. Nyheter med mord, död och tragedier är exempel. Marknadsdriven journalistik är 

som bäst när det finns hemskheter att rapportera om. Kriser ger större kommersiell 

uppmärksamhet till informativ rapportering (McManus, 1994:86-88). 

McManus menar att medier förser publiken, källor, annonsörer och investerare med sitt 

material. Att låta publiken bestämma vad som är journalistisk kvalité är en mindre bra idé. 

Större delen av publiken kan inte uppskatta vad som är bra kvalité på en nyhetsprodukt. 

Annonsörer som vill ha publikens uppmärksamhet har däremot bra koll på vad de får för 

pengarna eller informationen de ger. Om de inte får det de vill ha i utbyte så kan de gå till 

andra medier och andra plattformar för att få det (ibid.s.176-177).  

2.1 Annonsörernas ökande inflytande 

Reklamen och annonserna gjorde sitt intåg i medierna under 1800-talet. Då var det medierna 

som hade ett intressant innehåll som kunde fånga konsumenternas uppmärksamhet. Reklamen 

och medierna stod på en jämställd nivå (Gustafsson, 2005:117). 

Diagrammet är hämtat från Medieutredningen 2016:164 och visar på hur dagspressens 

annonsintäkter i print ser ut sedan 1975 i Sverige. 
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Tidningarnas annonsintäkter har stadigt minskat sedan 2011. Fram till 2015 var minskningen 

nära 40 procent. Under 2015 minskade det med 12 procent, bara under det året (SOU 

2016:80, s.170). Det är de tryckta medierna som står för den största förlusten, med undantag 

av gratistidningar. Internetreklamen har ökat kraftigt med 20 procent och det innebär att det 

blir svårare för tidningarna att vara attraktiva för annonsörerna när de har så många andra 

alternativ att välja på (ibid.s.168).  

Under mitten av 90-talet sa journalister i enkätsvar att deras inflytande minskade på grund av 

ägarna, annonsörer och publiken, samt att reklamavdelningarna på medieföretagen fick ett 

större inflytande över innehållet. År 2005 bedömdes annonsavdelningen, ägarna och 

företagsledningen ha ett betydligt större inflytande, och journalister mindre. De kommersiella 

intressena uppfattades då ta mer plats. Även om det är stora förändringar så har fortfarande 

redaktionsledning och ansvarig utgivare samma inflytande 2005 som de hade 1995 (Asp, 

2007:170-172). Under de tio åren var journalistkårens egen bedömning att det är 

journalisterna som förlorat inflytande över medieutbudet. Många angav då att det var ägarna 

tätt följt av annonsörerna som fått ett större inflytande (ibid.s.158).  

Medieutredningen från 2016 visade också att tre av fyra journalister som jobbar med dagliga 

deadlines tycker att arbetsbelastningen blivit högre. Hälften av journalisterna som jobbar med 

kritisk granskning säger att den avsatta tiden för granskningar har minskat. Och tre av fyra 

anser att redaktionen hen jobbar för har påverkats negativt av företagets ekonomi, speciellt för 

regionala tidningar och landsortspress. Fyra av fem journalister säger att de förväntas göra 

mer på samma tid som tidigare: ”Numera är det mest fokus på att vi ska göra trafikdrivande 

artiklar, inslag osv. vilket har gått ut över antalet granskningar” (SOU 2016:80, s.115). 

Medieutredningen visade även att frilansjournalister i lägre utsträckning jobbar med 

kvalitetsjournalistik dagligen. Och hälften av journalisterna anser att kvalitén på det 

journalistiska innehållet har försämrats. Anledningar som tas upp för det är framför allt att 

journalisterna ska hinna göra mer på samma tid de haft tidigare, att arbetsmiljön är stressigare 

och att fler journalister sagts upp (ibid.s.116-117).   

2.2 Marknadens påverkan på medieinnehållet 

Jonas Harvard är en som har studerat textreklamens historia i Sverige. Han har tittat närmare 

på artiklar runt sekelskiftet 1900 som innehöll textreklam. Han menar att det saknas kunskap 

om just textreklamens historia i Sverige (Harvard, 2016:184). 
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Den första artikeln som innehöll textreklam fanns i Stockholms Dagblad som 1910 skapade 

ett nytt sorts erbjudande för annonsörer. De erbjöd de som köpte en annons att också skriva en 

redaktionell text om de som annonserade och deras verksamhet. Det handlade alltså om 

betalda annonser som yttrade sig i redaktionella texter (ibid.s.185). Ett annat exempel var när 

tidningen Dagen 1915 erbjöd företag utrymme i redaktionella texter om de köpte stora 

annonser (ibid.s.197). Att det fanns viss påverkan från annonsörer sågs som acceptabelt från 

tidningarnas håll, men bara om det innebar att ekonomin på något sätt stärktes av det 

(ibid.s.207). 

Tidningarna var mer noga med att det skulle vara lika för alla annonsörer och att ingen skulle 

särbehandlas, det handlade mer om det än att textreklamen kunde vara fel i förhållande till 

journalistikens samhällsuppdrag (ibid.s.190).  

Edwin Baker är en forskare som argumenterar för hur företag är beroende av människors 

reaktioner. Det handlar om hur konsumenterna tar emot förändringar i medieinnehållet och i 

priset på produkten, och att ett företags makt är beroende av hur människor tar emot en sådan 

förändring. Om ett medieföretag sänker sina priser så kan det också göra att de får fler 

konsumenter. Om de inte ändrar priset så kan det leda till en nyhetsprodukt av bättre kvalité. 

Den minskade vinsten kränker in på chansen att förse publiken med en bra produkt. Det är 

alltså marknaden som bestämmer priset och kvalitén på nyhetsmaterialet (Baker, 2006:67). 

Den här logiken kan vara osäker eftersom det också ofta beror på hur konsumenterna tar emot 

förändringen i produkten, alltså om de uppfattar att den är bättre eller sämre. När 

medieföretagen håller priset på en konstant nivå i stället för att sänka den så innebär det också 

att mer pengar går till journalistiken (ibid.s.68). 

Både annons- och läsarmarknaden påverkas av den tekniska utvecklingen. Läsarna har vant 

sig med gratis medieinnehåll och annonsörerna har valt andra vägar för att marknadsföra sig. 

Det här har gjort det svårare för medierna att finansiera kvalitetsjournalistik. Och antalet 

konsumenter för ett medium är centralt då det avgör deras finansiering och reklamintäkter 

(Nygren och Wadbring, 2013:119-120).  

Medieföretagens ekonomi bestämmer hur mycket de kan vara med och bidra till ett 

demokratiskt samhälle. Bevakningar av makthavare, folkbildning och granskningar kostar 

mycket för medieföretagen. Det är en del av medievärlden som är hotad efter det 

paradigmskifte som vi skådat de senaste åren (ibid.s.121). 



7 
 

2.3 Fokus på vinst 

Mellan 2006 och 2010 steg de genomsnittliga vinstnivåerna i mediebranschen med ett par 

procentenheter från tidigare år och landsortspressen låg i topp. Vid nästa period (2011-2015) 

föll den genomsnittliga nettomarginalen med sex procentenheter till ±0 procent för 

medieföretagen. Både Stampen och Mittmedia tillhör två av de tidningsföretag där 

vinstnivåerna sjunkit mest (SOU 2016:80, s.83). 

Tabell från Medieutredningen SOU 2016:80, sidan. 82. 

 

Marknadskommunikationens syfte är att generera försäljning. Det kan ske genom att 

uppmärksamma kunder på varor, tjänster eller idéer. Medier blir ofta förmedlare av de här 

budskapen och kan användas för att öka kunskapen om produkter eller påminna om dess 

tillgänglighet. Företagen behöver nödvändigtvis inte heller köpa sig plats i externa medier 

(Nygren och Wadbring, 2013:159). Enligt siffror från IRM (Institutet för reklam och 

mediestatistik) kom 2011 54 miljarder kronor av mediernas intäkter i Sverige från företags 

köp av medieutrymme. I det ingår inte att det kan förekomma till exempel produktplacering i 

medier och därför kan man säga att medier även används för gratis reklam (ibid.s.160). 

Samtidigt som vinsten betyder allt mer för medierna är det oerhört viktigt att nyheterna som 

publiceras är helt oberoende och att det inte finns några intressenter bakom. Medborgarna ska 

kunna lita och tro på det de läser, ser eller hör. Lojaliteten till medborgarna är det viktigaste 

för en redaktion (Kovach och Rosenstiel, 2014:72). Publiken ska prioriteras före politiska och 

ekonomiska intressen (ibid.s.75). 

För att uppnå det här är det viktigt för mediekoncernernas ägare att se till att medborgarna 

alltid kommer först. Att man alltså inte har några andra intressen än att just informera 

medborgarna, och det sakligt. Som det ser ut just nu är det ägarna som avgör hur hög kvalité 
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journalistiken håller, eftersom de har hand om budgeten. Något som också är viktigt att tänka 

på är att journalisterna har det slutgiltiga ordet när det kommer till nyheter. Därför är det 

också viktigt att de måste säga ifrån när de tycker att ledningen går över gränser. 

Journalisterna har även de i uppgift att skydda den redaktionella integriteten (Kovach och 

Rosenstiel, 2014:92-93). 

2.4 Etiska pressregler 

Medieetiken i Sverige har växt fram under de senaste 150 åren som ett växelspel mellan stat, 

samhälle, organisationer och medier. Medier garanteras grundlagsskydd för sin pressfrihet 

och 1874 bildades publicistklubben för att bland annat avfärda sig från skandalskrivare 

(Nygren och Wadbring, 2013:226). 

Den journalistiska objektiviteten i den amerikanska dagspressen växte fram när tidningarna 

släppte sin koppling till den politiska pressen som var så viktig under 1800-talet, då många 

tidningar fortfarande hade en partikoppling (Schudson, 2001:160). Det finns de som menar att 

objektiviteten växte fram när medierna såg en möjlighet till kommersiell framgång och därför 

tog det kommersiella intresset över framför de politiska skribenterna. På 1920-talet blev 

objektiviteten mer ett ideal och en del av det journalistiska arbetet (ibid.s.150). 

Ursprungsidén med Pressen textreklamskommitté, som bildades 1929 var att all reklam som 

fanns i tidningar skulle vara köpta annonser. Tidningar som inte efterföljde det här kunde då 

anmälas till kommittén om det fanns reklammaterial i tidningen som inte hörde hemma där, så 

som sponsring, logotyper eller egen reklam från tidningen (Gustafsson, 2005:90-91). Just 

egenreklam från tidningar fick länge stor kritik från kommittén. De menade att tidningarna 

inte har någon känsla för att göra reklam för sig själva, och att de inte insåg att det också är 

textreklam. Textreklamskommittén lades sedan ner 2005 (ibid.s.93). 

Pressens Opinionsnämnd bildades i Sverige 1916 och 1970 samlades de pressetiska reglerna i 

boken ”Spelregler för press, radio och tv” (Nygren och Wadbring, 2013:226). I boken framgår 

det tydligt vilka etiska riktlinjer som finns mot textreklam. För att värna om sin trovärdighet 

ska medier vara självständiga i sin rapportering. Det får inte ske någon sammanblandning av 

redaktionellt material och reklambudskap. Det får inte ske något otillbörligt gynnande vid 

rapportering om företag, organisationer och myndigheters verksamheter eller produkter. Inte 

heller får produkter eller varumärken exponeras i sammanhang så de kan antas utgöra 

produktplacering (Pressens Samarbetsnämnd, 2010:12-13). 
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Under 90-talet började det pressetiska systemet luckras upp med nya tekniska och 

ekonomiska förutsättningar. Pressen var inte länge den dominerande plattformen och 

ekonomin var inte lika stark (Nygren och Wadbring, 2013:227-228). 

2.5 Marknadsstyrning över tid 

I slutet av 1900-talet startade en ny trend inom mediebranschen. Nu började man bry sig allt 

mer om att göra vinst och drog slutsatsen att publiken inte längre kunde växa. Därför brydde 

sig inte redaktionerna lika mycket om kvalitén på materialet som publicerades (Kovach och 

Rosenstiel, 2014:69). 

Under 90-talet såg de amerikanska journalisterna den marknadsstyrda sidan av medievärlden 

som en utmaning. De började oroa sig för sin självständighet och att nyheterna allt mer skulle 

styras av annonsörer. En ny kultur började ta fart på redaktionerna och de journalister som 

försökte se till publikens bästa och allmänintresset sågs som gammalmodiga (ibid.s.81). 

Under 2000-talet gick amerikanska journalister över till att bli mer som affärsmän och en 

tredjedel av deras arbetstid gick åt att ta hand om administrativa uppgifter. Detta gjorde att 

fokus från det journalistiska togs bort (ibid.s.70). 

Problemet med de marknadsstyrda nyheterna var att medieföretagen inte såg hur nyheterna 

förändrades och de såg inte alltid till publikens bästa. Intresset låg i vinsten istället för att 

försöka locka publiken till nya plattformar. Genom att se mediebranschen som en marknad 

blev publiken kunder. Det går emot idealet att journalistiska produkter är ärliga och att de 

redaktionella besluten som tas är helt oberoende och inte kommersiellt manipulerande 

(ibid.s.83). 

Gunnar Nygren tar i sin forskning upp idén om ett förändrat nyhetsekologiskt system. Den 

rådande utvecklingen ger medierna ett nytt ekosystem. Han menar att det är en utgångspunkt 

för att förklara hur medierna hänger ihop, och hur förändringar kan påverka en annan del av 

samma system. Han beskriver förändringen på följande sätt:  

Mångfalden påverkas – ägarkoncentrationer riskerar att påverka mångfalden med liknande 

nyheter i medierna. Trender i medierna tenderar att ge en minskad variation. Samtidigt finns 

det också positiva aspekter, som att nya lokala medier växer fram.  

Näringskedjorna förändras – när produktionen centraliseras så ska journalisterna producera 

mer innehåll på fler ställen, vilket leder till att innehållet blir sämre.  
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Ekologiska nischer – alltså nya, utvecklade typer av medier. Det kan vara lokala medier som 

uppstår där det inte finns någon nyhetsbevakning (Nygren, 2016:101-102). 

2.6 Konsekvenser av ett förändrat medielandskap 

Robert Picard menar att de moderna nyhetsorganisationerna står inför flera utmaningar med 

den förändrade mediemiljön vi ser i dag. Mediemarknaden har gjort att nyheter och 

information har minskat i värde. Mycket är på grund av den tekniska utvecklingen som gör att 

journalistik och nyheter är mindre relevanta nu när det finns andra saker att se och läsa om på 

internet (Picard 2006:148). 

Sijing Zhou har studerat hur reklam kan se ut med annonser som ser ut som artiklar. Det här 

är ett fenomen som är missledande och förvirrande för läsare (Zhou, 2012:324). Resultatet i 

studien visade på att de annonser som såg ut som artiklar var både informativa samtidigt som 

de ville övertyga läsaren positivt om produkten. Artiklarna var heller inte lika rakt på sak som 

vanliga annonser kan vara (ibid.s.338).  

De undersökta tidningarna publicerade artiklarna under sidor som är speciella för interagerad 

reklam, eller som en reklamsektion. De ville få artiklarna att ha ett värde som det ska vara 

intressant för läsarna. De som medverkar i artiklarna vill snarare övertyga läsarna att ta del av 

produkten och sälja in den till dem. Zhou menar att det definitivt finns fördelar för de som 

medverkar i en annons som ser ut som en artikel jämfört med om de hade köpt en annons i 

stället, det eftersom att människor tenderar att lita mer på något som skrivs av en pålitlig 

person eller media. Däremot om en artikel kan tas för en annons tvivlar läsarna på mediets 

trovärdighet (ibid.s.328). 

En konsekvens av en förändrad mediemiljö är en sinande publik. Nyhetsorganisationerna 

anstränger sig inte längre för att få publiken att betala för nyheter de producerar. Det är inte 

längre självklart att medierna är den fjärde (eller tredje) statsmakten. Det är inte heller längre 

fokus på att vara en del av demokratin och den klassiska rollen som nyhetsorganisationer har 

haft (som granskare och att vara rösten ut för den enskilda människan) försvinner allt mer 

(Picard 2006:150-151). 

För att lösa det här problemet på lång sikt menar Robert Picard att medieföretagen måste 

skapa mer betydande värden i deras nyheter. De måste ta itu med de underliggande problemen 

som påverkar konsumtionen av nyheter och information. Och framförallt fundera över hur 

man ska lösa de ekonomiska problemen. Picard menar att alla medier tillhandahåller nyheter 
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under självkostnadspris för publiken genom att överföra vissa eller alla kostnader till priset av 

reklam (ibid.s.148). 

Enligt Picard finns det en framtid för journalistikbranschen, men man kan inte längre räkna 

med att annonsörerna finansierar den. Därför måste redaktionerna i framtiden leva med 

mindre intäkter och producera material som möter behoven hos olika nyhetskonsumenter och 

därmed skriva nyheter som är mer relevanta. Det spelar ingen roll om det är mindre innehåll 

men att det är av värde. Det är viktigt att nyheterna sakligt informerar och hjälper människor i 

deras vardag och därmed hjälper medborgarna att samverka i samhället. Blir det ett bättre 

innehåll är publiken också villiga att betala högre priser för nyheterna menar Picard 

(ibid.s.149).  

McManus har utvecklat tre modeller för hur medieföretag tänker när de väljer ut nyheter. 

Logiken med att journalistiskt välja material går ut på den ”sociala ansvarsteorin”. Nyheterna 

ska spegla det som händer i samhället och väljas efter journalistiska värderingar. Nyheter ska 

hjälpa medborgarna att få information och inte drivas av privata medieaktörer. Lokalmedia 

ska välja ut de viktiga frågorna och händelserna. Marknadslogiken, som är den andra 

modellen, handlar i stället om att medieinnehåll ska öka intresset för annonsörer och 

investerare. Slutligen handlar kompromisslogiken om att nå en kompromiss av de två 

logikerna (McManus, 1994:114-115). 

Men Picard menar att mediekoncerner som låter sig påverkas av marknaden när de väljer ut 

nyheter inte fungerar om de vill finnas kvar marknaden. De som däremot försöker ändra sitt 

koncept och skriva om sådant som har värde, har en framtid (Picard 2006:154). 

2.7 Nyhetsproduktionen 

Medieföretag jobbar på två skilda marknader – både annons- och läsarmarknaden. Att ha 

annonser som den primära källan för inkomst handlar om att människor betalar lite eller 

ingenting för nyheterna, och det vore ineffektivt att producera innehåll som riktar in sig på en 

mindre del av konsumenterna. (McManus, 1994:61). 

McManus beskriver tre steg i nyhetsproduktionen. Det första steget handlar om att hitta 

möjliga nyhetshändelser och hur de viktigaste nyheterna tenderar att vara också de dyraste att 

hitta eftersom makthavare vill ha det dolt. I det andra steget handlar det om hur marknaden 

och den journalistiska etiken och värderingar kan krocka när viktiga händelser också ses som 

tråkiga. Samtidigt kan historier vara både informativa och bidra med känslor till 
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konsumenten. I det sista steget i nyhetsproduktion handlar det om hur journalistiken kräver att 

de bästa citaten väljs ut från de bästa källorna. Det handlar om att det är dyrt med journalistik 

när man ska gå efter reglerna att höra båda sidorna, att det finns ordentliga källor till 

materialet och att det intresserar många (ibid.s.114-115). 

För att beskriva medieföretagens verksamhet används bland annat begreppet ”Stakeholder”. 

Det innebär att medierna anpassar sig efter sina intressenter (stakeholders) för att vara 

framgångsrika. Det är alltså kunderna och omgivningens intressen som ska upprätthållas 

(Nygren och Wadbring, 2013:122). Det handlar om hur konsumenten, annonsören och 

medieägaren interagerar med varandra. Medieägaren tillhandahåller nyheter och reklam, som 

betalas av konsumenten. Konsumenten i sin tur påverkas av innehållet och då till exempel 

reklam (ibid.s.127).  

2.8 Positiva och negativa aspekter av marknadsstyrning 

Ben Bagdikian menar att problemet för medieindustrin aldrig har varit de små annonsörerna, 

problemet är de stora, nationella annonsörerna som riktar in sig på publiken över stora 

områden. Som det ser ut lokalt i dag så finns det ofta mediemonopol och det är då endast SVT 

och SR som finns som komplement till tidningen inom ett geografiskt avgränsat område 

(Nygren, 2016:104). Annonsörerna har skapat ett monopol eftersom de annonserar efter 

mediernas ekonomi. Priset för annonsörer är pengar och makt och priset för media är att bara 

vissa överlever (Bagdikian, 2000:120). Medier i USA hade 1981 sammanlagt 33 miljarder 

dollar i intäkter från annonsörer men bara 7 miljarder dollar från publiken. Mediemonopolen 

är stora på samma sätt som annonsörerna är stora och det har gjort att de inte är så rädda för 

att få konkurrens från andra mindre medieföretag som försöker etablera sig på marknaden 

(ibid.s.121-122). 

Samtidigt som det finns kritik från sådana som Ben Bagdikian så finns det också en majoritet 

av tidningar och media som menar att marknadsdriven journalistik är en win-win situation. 

Enligt McManus tycker mediekoncernerna att marknadskrafterna driver på journalistiken att 

bli mer intressant, och håller den borta från den alltför seriösa journalistiken som kan vara 

tråkig (McManus, 1994:2).  

Edwin Baker beskriver i Media concentration and democracy tre anledningar till att 

ägarkoncentrationen av media kan ha positiva effekter. 
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Det första han tar upp är att mediekoncentration kan ha en mer demokratisk fördelning av 

kommunikativ makt. Massmedia fungerar som en medlare mellan publiken och staten. Ett 

land är endast demokratiskt genom att medier är strukturellt hanterade. En sådan demokratiskt 

vision nås genom en jämlik spridning av medias ägande. Demokrati innebär alltså att det finns 

en spridning av makten. Det här kan appliceras på medieägande på så sätt att ska finnas en 

maximal spridning av mediekoncentrationen. (Baker, 2006: 6-7). 

Baker säger också att en annan positiv effekt är de demokratiska garantierna medieägande för 

med sig. Det gör det möjligt för en enskilds makthavare att få makt, vilket kan bli 

odemokratiskt. Då använder man sig av ”maktseparation”, för att minska på den enskilda 

makten. Att ha en så bred spridning av medieägande som möjligt minskar risken för möjlighet 

att ha makt över staten till exempel (ibid.s.16). Spridning ökar antalet beslutsfattare som har 

makten att överlämna journalistiska resurser. Om det är ett större antal ägare så ökar 

användandet av journalistiska resurser som på så sätt kan rapportera om problem i samhället. 

De med till exempel politisk makt och som behöver bevakning från media vill ofta ha 

kontakter och samarbete med media. Med färre media kan det vara lättare att till exempel på 

olika sätt köpa media. Samtidigt är det svårt att kontrollera ett större antal av media med makt 

och som har stort inflytande (ibid.s.27).  

Den sista punkten han tar upp är att vinsten kan återinvesteras i företaget vilket ger bättre 

kvalité till materialet. Mediers strävan efter att gå med vinst inkräktar på att innehållet 

begränsas och blir något annat än publiken vill ha och behöver. Idealet för media skulle vara 

att inte vara så inriktade på vinsten utan i stället på innehåll av hög kvalitet (ibid.s.28-29). 

Mediekoncerner kan välja att använda pengarna de får från vinsten till att göra högkvalitativ 

journalistik (ibid.s.33). Företag som har en bakgrund av journalister tenderar oftare att 

använda vinsten till att producera bra journalistik (ibid.s.34). Den journalistiska identiteten 

hos ett företag kan kopplas till att en eventuell vinst används för att producera god 

kvalitetsjournalistik. Hos ett mer lokalt medieföretag tenderar det att se likadant ut, att kvalité 

är viktigt (ibid.s.36).  
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3. Metod  

För att se hur mycket reklam det skrivs i nyhetsartiklar i Sundsvalls Tidning och 

Hallandsposten har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys. Vi har valt den här metoden för att 

visa på tendenser på hur det ser ut i två lokaltidningar i dag och över tid. Med en kvantitativ 

metod kan vi uttala oss om de här två tidningarna och kartlägga hur det ser ut för just dem 

under de här perioderna.  

Urval 

Vi har valt Sundsvalls Tidning och Hallandsposten för att det är två tidningar med ungefär 

lika stor upplaga (26 000 exemplar enligt statistik från TS), samt att de är två liberala 

tidningar. Det som skiljer tidningarna åt är att de går under två olika mediekoncerner; 

Mittmedia och Stampen.  

Vi hade kunnat välja att bara undersöka Sundsvalls Tidning men vi ville ha en referenspunkt 

att jämföra med, och därför valde vi också Hallandsposten. I beräkningen lägger vi till att 

Mittmedia inte ser likadant ut som det gjorde för sex år sedan. Koncernen har växt mycket de 

senaste tre åren och senast i april 2015 köpte de upp Promedia (http://www.mittmedia.se/om-

mittmedia/vision-och-historia). Därför tycker vi det är viktigt att undersöka en annan tidning 

inom en annan mediekoncern, både för att se hur det ser ut nu och hur det såg ut 2010. 

Vi har gjort ett strategiskt urval och har artiklar som analysenheter som publicerats under 

tidsperioden 1/7-2016 till 12/7-2016 i båda tidningarna. För Sundsvalls Tidning går 

söndagarna bort då Hallandsposten inte kommer ut på söndagar och alltså blir det totalt tio 

dagar som vi analyserar för respektive tidning. Från 2010 gäller samma datum och samma 

undersökning. Vi jämförde för att se hur det såg ut med textreklam i de olika tidningarna och 

mediekoncernerna och därefter gjorde vi jämförelser över tid.  

Vi valde den här tidsperioden för att det är mitt i året och juli 2016 är ganska nyligen vilket 

gör att vi får en aktuell undersökning.  

Vår första tanke var att undersöka artiklar som var tio år gamla men eftersom de inte fanns i 

mediearkivet Retriever så de fick vi beställa de från biblioteket för att se de på mikrofilm. Det 

fungerade dessvärre inte heller då vi inte kunde markera och kopiera texterna för att se hur 

många tecken de var, vilket var ett måste då vi endast undersökte artiklar som var över 1200 

tecken. Så för att få en så bra och tillförlitlig undersökning som möjligt så valde vi att ta 

artiklar från 2010 som fanns då i Retriever.  

http://www.mittmedia.se/om-mittmedia/vision-och-historia
http://www.mittmedia.se/om-mittmedia/vision-och-historia
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Vi anser ändå att den här tidsperioden är tillräcklig för Mittmedia var inte en lika stor koncern 

då som nu. Mittmedia växte som mest 2015 och koncernen såg ungefär likadan 2006 som den 

gjorde 2010 (http://www.mittmedia.se/om-mittmedia/vision-och-historia). Dessutom har 

annonserna stadigt minskat sedan år 2011 (SOU 2016:80, s. 170). Detta gör 2010 till ett 

indexår, alltså en tid innan dessa förändringar hade startat. 

3.1 Så har vi gått till väga 
Totalt blev det 516 artiklar att analysera. I vår analys har vi har läst artiklarna och sedan fyllt i 

ett frågeschema där vi svarat på frågor utifrån en mall (se bilaga 7.1).  

Vi har inte analyserat krönikor, notiser eller debattartiklar och artiklar från nyhetsbyråer. Utan 

endast artiklar som är skrivna av journalister på den specifika tidningen och som är 

publicerade på de lokala nyhetssidorna. Alltså har vi inte analyserat artiklarna på sport-, 

kultur-, familj-, inrikes, utrikes- eller nöjessidorna. 

Efter att vi analyserat våra artiklar och fyllt i våra frågeformulär kodade vi in våra variabler i 

dataprogrammet SPSS. Därefter gjorde vi tabeller i SPSS och sedan diagram i Microsoft 

Word för att visa upp våra resultat. Vi har valt att lyfta fram och visa de mest intressanta 

resultaten i vår undersökning (se resultatdelen).  

Det här är en beskrivande undersökning för att vi vill se om det är vanligt förekommande med 

reklam eller inte. Vårt mål är alltså inte att förklara varför det ser ut på ett visst sätt, utan att 

visa på tendenser och göra en mindre kartläggning.  

3.2 Vår definition av textreklam 

Det är viktigt för oss att tydligt operationalisera vad vi menar med textreklam för att få en så 

trovärdig undersökning som möjligt. Det får inte bli några egna tolkningar och därför har vi 

valt att känneteckna textreklam på samma sätt som Hans Månson gör i boken ”Spelet bakom 

rubrikerna”: 

”Renodlad textreklam är när en till synes redaktionell presentation innehåller ett mer eller 

mindre dolt reklambudskap.”  

Reklam i en artikel är alltså när ett företag/organisation/evenemang/person kan ha en 

ekonomisk vinning eller gynnas av att synas i tidningen. Ett exempel skulle kunna vara: ” Ny 

restaurang öppnar i Stenstan”. Den artikeln gör att restaurangen i det här fallet inte behöver 

annonsera om att de öppnar. Vi menar alltså inte annonser som är utformade som artiklar, 

http://www.mittmedia.se/om-mittmedia/vision-och-historia
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utan artiklar som är skrivna av journalister och ska vara nyhetstexter, men där reklam 

förekommer.  

3.3 Validitet 

Vi gjorde ett kodschema där vi använde oss av tydligt definierade frågor för att få en stark 

validitet på vår undersökning (se bilaga 7.1). Vi vill att det ska vara tydliga frågor så andra 

kan replikera vår undersökning och få samma resultat, samt att det ska vara tydligt när vi 

analyserar artiklar vad som är det självklara svaret på frågorna. Vi är medvetna om att det 

finns en risk att det blir en bedömningsfråga och därför är det viktigt att vi tydligt definierar 

vad som är textreklam.  

Undersökningen har inte som mål att få ett generaliserbart resultat, men vi kommer kunna titta 

på om det finns mönster och tendenser i de här tidningarna som ingår i vår fallstudie. 

Eftersom vi valt att undersöka två tidningar från två olika koncerner får vi ändå en bredd på 

materialet och kan göra en jämförelse.  

3.4 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att vår studie är trovärdig och att det inte finns några systematiska och 

osystematiska fel (Esaiasson m fl., 2014:57). För att få en högre reliabilitet gjorde vi en 

”provkodning” av cirka 10 artiklar för att se att vi hade alla frågor som behövdes i 

frågeschemat samt se att vi hade alla tänkbara svarsalternativ.  

Vi har varit noga när vi har kodat och har även gjort kontroller i SPSS för att se att kodningen 

stämt överens med resultatet.  

För att undvika systematiska mätfel och för att se till att vi analyserade artiklarna likadant har 

vi även gjort ett intrakodarreliabilitetstest. Det innebär att vi båda två har gått tillbaka och 

slumpmässigt valt ut 10 procent av artiklarna som den andra analyserat och kodat dem igen 

för att se att vi fått samma resultat (Esaiasson m fl., 2014: 64). Resultatet blev att reliabiliteten 

i vår studie ligger mellan 98 och 100 procent på samtliga variabler, utom en som låg på 72 

procent (se bilaga 7.2). Det anser vi är en hög reliabilitet och det ökar chanserna för att andra 

ska kunna replikera vår studie och få ett likadant resultat. 

Det enda som kunde vara svårt att avgöra i själva undersökningen, och som vi fyllt i lite olika, 

var vad artikeln handlade om. Det var den variabeln där reliabiliteten var 72 procent. Det var 

inga problem när det var reklamartiklar för då var det tydligt att det handlade om ett företag 

eller en tjänst till exempel. Däremot kunde det ibland vara svårt att avgöra om en nyhet skulle 
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gå under statligt organ eller övrigt. Övrigt är till exempel nyheter som handlar om blåljus, 

natur, djur och annat som inte passar in i de övriga alternativen. Så just på den variabeln valde 

vi lite olika, men vi anser inte att det påverkar resultatet på vår studie då det var så få 

reklamartiklar som berördes av alternativet ”övrigt” (endast två från Hallandsposten 2016).  

Vi anser att vår studie är replikerbar, med andra ord går den att göra igen under liknande 

omständigheter (Esaiasson m fl., 2014:33). Detta för att vi tydligt gått igenom hur vi 

genomfört den och har med vårt kodschema som bilaga längst bak i uppsatsen. 

Ytterligare en anledning till att vår studie är replikerbar är för att den är intersubjektiv, den är 

alltså forskaroberoende och värderingsfri (Esaiasson m fl., 2014:25). En annan forskare skulle 

alltså få samma resultat om hen gjorde om vår studie, det eftersom vi tydligt operationaliserat 

begreppen vi använt i vår undersökning och för att vi varit oberoende och opartiska under hela 

studien.  
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4. Resultat och analys 
Följande del i uppsatsen behandlar resultatet av vår undersökning kring hur textreklam ser ut 

och tar plats i de lokala tidningarna Sundsvalls Tidning och Hallandsposten. Vi har valt ut de 

resultat som är mest intressanta och omvandlat de till tabeller. I resultatdelen följer också 

exempel som är särskilt anmärkningsvärda, där textreklam har förekommit. Vi har delat in 

resultatet i fem delar för att strukturera upp det. Den första delen handlar om hur mycket 

textreklam som förekom i tidningarna, och hur det har förändrats de senaste sex åren. De 

andra delarna handlar om den journalistiska kvalitén, vad artiklarna gjorde reklam för, 

journalistens roll och intervjupersonens roll i artiklarna.  

4.1 Antalet artiklar och andelen textreklam 
Den första figuren redovisar hur många artiklar vi har haft i vår undersökning och hur de är 

fördelade mellan tidningarna och de olika årtalen. Totalt blev det 516 undersökta och 

analyserade artiklar i vår undersökning. Sammanlagt har Sundsvalls tidning 216 artiklar och 

Hallandsposten har tillsammans 300 artiklar under samma tidsperiod. Hallandsposten har fler 

artiklar än Sundsvalls Tidning, både under 2010 och 2016 trots att det är samma tidsperiod för 

båda tidningarna.  

Hos både Hallandsposten och Sundsvalls Tidning har antalet publicerade tidningsartiklar 

minskat sedan 2010.  
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Figur 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges annonsintäkter i print har minskat kraftigt de senaste åren (se tabell från SOU 

2016:80, s.164). Sedan 2011 har det bara gått ner och vi ser i vår undersökning att 

textreklamen har ökat mellan 2010 och 2016 (se figur två och tre), samtidigt har 

annonsintäkterna minskat i print mellan 2011 och 2015 (SOU, 2016:80, s.170).  

Sundsvalls Tidning som har färre artiklar har också mer textreklam än vad Hallandsposten 

har, sett både i dag och över tid (se figur 2). Det har blivit ovanligare med hårda nyheter och 

de mjuka nyheterna har tagit över allt mer. Det handlar om att innehållet ska vara så billigt 

som möjligt att producera (Nygren och Wadbring, 2013:186).  

När reklamen gjorde sitt intåg i nyhetsmedierna under 1800-talet så stod medierna och 

annonsörerna som jämlikar (Gustafsson, 2005:117). I dag ligger inte längre makten hos 

redaktionen utan hos marknadsavdelningen. Det ska göras så enkla nyheter som möjligt för att 

minska på arbetskostnaderna (Nygren och Wadbring, 2013:187). 

Figur 2 

Tabellen visar i hur många av artiklarna som det förekommer textreklam. Tabellen är i 

procent och uppdelad i tidning och de två tidsperioderna. 
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Hallandsposten hade lägst andel textreklam i sina artiklar 2010. I Hallandsposten har andelen 

artiklar ökat med sju procentenheter mellan 2010 och 2016, men det har inte ökat lika mycket 

som i Sundsvalls Tidning. Där har textreklamen ökat med 14 procentenheter mellan 2010 och 

2016. År 2016 innehöll 21 procent av artiklarna i Sundsvalls Tidning 2016 textreklam. 

Samtidigt som antalet artiklar har minskat i tidningarna (se figur ett) så har alltså antalet 

artiklar med textreklam ökat. Sundsvalls Tidning har sammanlagt fler artiklar som innehåller 

textreklam än vad Hallandsposten har, samtidigt så har Sundsvalls Tidning närmare 100 

artiklar färre än vad Hallandsposten har under samma tidsperiod.  Mellan åren 2011-2015 så 

har också annonsintäkterna inom dagspressen stadigt gått ner (se tabell från SOU 2016:80, 

s.164). Bara under 2015 har annonsintäkterna minskat med 12 procent (SOU, 2016:80, s.170).  

De flesta artiklarna innehöll inte textreklam utan handlade i stället om brott, blåljusnyheter, 

statliga organ, organisationer, kultur och så vidare. Kategorin otydligt i frågan om artikeln 

innehöll textreklam står för när det var svårt att avgöra om textens innehåll skulle bedömas 

som reklam eller inte.  

Sedan 2010 har vinsterna minskat ordentligt för landsortspressen och Mittmedia och Stampen 

är två av mediekoncernerna där vinstmarginalerna gått ner mest (SOU, 2016:80, s.83) som 

alltså Sundvalls Tidning och Hallandsposten tillhör.  

Följande tidningsurklipp är ett exempel på hur det kunde se ut när det förekom textreklam i en 

artikel. Artikeln kommer från Sundsvalls tidning 2016. Artikeln innehåller textreklam och 

tidningen gör dessutom reklam för två olika företag redan i ingressen. 
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Figur 2.1 

 

4.2 Den journalistiska kvalitén 
Ungefär hälften av alla journalister menar att kvalitén på det journalistiska materialet har 

sjunkit. Mycket för att journalister sagts upp och för att de som är kvar har fått mer arbete på 

sitt bord (SOU, 2016:80, s.116-117). Både Mittmedia och Stampen är två av fyra koncerner 

som varit mest drivande för en marknadskoncentration under 2000-talet (SOU 2016:80, s.63).  

Den trenden vi ser under perioden från 2010 till 2016 är att andelen reklamartiklar har ökat 

för båda tidningarna. Vi ser även att det inte publiceras lika många artiklar i papperstidningen 

i dag som det gjorde 2010, alltså har den produktionen minskat. 

De senaste åren har vi kunnat se ett paradigmskifte. Bevakningar av makthavare, folkbildning 

och granskningar kostar för mycket för medieföretagen (Nygren och Wadbring, 2013:121). 

Hos Sundsvalls Tidning förekommer det mer reklam jämfört med Hallandsposten, både i dag 

och över tid. Annonsintäkterna har stadigt minskat mellan 2011 och 2015 hos dagspressen. 

Journalistiken har kommersialiserats allt mer och innehållet har blivit sämre. Det har blivit allt 

mer ovanligt med hårda nyheter och istället har de mjuka och lätta nyheterna tagit över 

(ibid.s.186). 

Det finns en trend sedan i slutet av 1900-talet inom mediebranschen. Då började 

redaktionerna att bry sig mindre om kvalitén på materialet som publicerades (Kovach och 

Rosenstiel, 2014:69). Problemet med de marknadsstyrda nyheterna är att medieföretagen inte 

ser hur nyheterna förändrats och det är inte alltid till publikens bästa. Det viktigaste för 

journalistiska produkter är att de är ärliga och att de redaktionella besluten som tas är helt 

oberoende och inte kommersiellt manipulerande (ibid.s.83). Det är något som inte stämmer i 
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varken Sundsvalls Tidning eller Hallandsposten, där vi i båda tidningarna har hittat 

textreklam.  

John H McManus beskriver marknadsmodellen i sin forskning. Marknadsmodellen riktar in 

sig på annonsörer, medieföretag och investerare. Kommersiella nyheter kompromissar med de 

journalistiska idealen beroende på hur marknaden ser ut. Journalistik som kostar mer än vad 

som kommer tillbaka kan inte finnas på marknaden. Samtidigt behöver det inte alltid krocka 

med de journalistiska idealen. Marknadsdriven journalistik är som bäst när det finns 

hemskheter att rapportera om. Kriser ger större kommersiell uppmärksamhet till informativ 

rapportering (McManus, 1994:86-88). 

2005 avskaffades Pressens textreklamskommitté. De fungerade som ett organ som 

kontrollerade om tidningar innehöll textreklam och läsare kunde anmäla till dem. Några fall 

som oftast hamnade hos kommittén var sponsring, produktlanseringar, logotyper i text, 

tidningars reklam för sig själva och egna evenemang samt produktpresentationer (blandade 

produkter som marknadsfördes på en sida) (Gustafsson, 2005:91). Reklam ska kunna vara 

synlig och lätt att identifiera, samtidigt försöker annonsörer och reklambranschen hitta nya 

vägar att få in reklam i medieinnehållet (ibid.s.118-119). 

Figur 2.2 

Figuren visar ett urklipp från en artikel i Hallandsposten 2016 där man gör reklam för ett 

nyöppnat bilbesiktningsföretag. 
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På grund av den tekniska utvecklingen har läsarna vant sig med gratis medieinnehåll och 

annonsörerna har valt andra vägar för att marknadsföra sig. Det här har gjort det svårare för 

medierna att finansiera kvalitetsjournalistik (Nygren och Wadbring, 2013:119). Edwin Baker 

menar att den minskade vinsten kränker in på chansen att förse publiken med en bra produkt. 

Det är alltså marknaden som bestämmer priset och kvalitén på nyhetsmaterialet (Baker, 

2006:67). 

En annan forskare som också tar upp kvalitén på journalistiken är Gunnar Nygren när han 

pratar om ett förändrat ekosystem inom mediebranschen. Han menar då att 

ägarkoncentrationerna och ett likadant medieinnehåll gör så att det blir ett nytt klimat i 

mediesystemet, och en sämre variation i innehållet (Nygren, 2016:101-102).  

I figur två och tre syns ett mönster och en tendens om att det går mer mot textreklam och att 

medieinnehållet har förändrats under de här sex åren. Samtidigt som det ser ut så menar 

Robert Picard att mediekoncerner som låter sig påverkas av marknaden när de väljer ut 

nyheter inte kommer fungera och det kommer bidra till att de inte har en framtid. De som 

däremot försöker ändra sitt koncept och skriva om sådant som har värde, har en framtid 

(Picard 2006:154). Mediekoncernerna kan inte räkna med att annonsörerna finansierar dem. 

Han menar att redaktionerna i framtiden måste klara sig på mindre intäkter och skriva mer 

relevanta och intressanta nyheter. Blir det bättre innehåll så är publiken villig att betala för 

nyheterna (Picard, 2006:149). 

4.3 Vad gör man reklam för? 
Figur 3 

Tabellen nedan visar vad artiklarna med textreklam i handlade om i de båda tidningarna under 

2016. 
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Diagrammet är angivet i antal artiklar där det förekom reklam i Sundsvalls Tidning och 

Hallandsposten 2016 och staplarna visar vad reklamartiklarna handlade om. Vi hade också 

med kategorin ”statligt organ” när vi gjorde undersökningen men inga reklamartiklar 

hamnade inom den kategorin och därför valde vi att inte redovisa det i resultatet.  

Sundsvalls Tidning skriver övervägande mest om företag när deras artiklar innehåller reklam. 

I de andra staplarna är det ganska jämnt mellan kategorierna. Ett exempel på hur det kan se ut 

i Sundsvalls Tidning när de gör reklam för företag kan ses i exemplet nedan. Artikeln handlar 

om ett företag som har ett ölbryggeri, och som dessutom fått investeringsstöd och ”ökar 

produktionen kraftigt” som det anges redan i ingressen. Dessutom syns en bild på deras 

produkter. Det är färre kategorier som är representerade 2010 om man jämför med 2016. Det 

är också färre artiklar och det beror på att det fanns mer textreklam i båda tidningarna 2016.  

Resultatet och exemplet visar att det här är något som går emot de pressetiska reglerna. Det 

får inte ske någon sammanblandning av redaktionellt material och reklambudskap. Det får 

inte ske något otillbörligt gynnande vid rapportering om företag, organisationer och 

myndigheters verksamheter eller produkter (Pressens Samarbetsnämnd, 2010:12-13). 

Figur 3.1 

Artikeln är ett urklipp från Sundsvalls Tidning 2016. 
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Karl Erik Gustafsson tar i sin studie Reklamens makt över medierna upp hur det kan se ut när 

ett företag ska annonsera i en tidning och vad de då erbjuds från annonsavdelningen. Han tar 

upp ett exempel där en varumärkeschef på Electrolux skulle köpa en annons och då fick 

erbjudandet att tidningen också kunde skriva en artikel om dem (Gustafsson, 2005:89). Det 

finns också exempel historiskt på hur annonsörer har blivit erbjudna liknande erbjudanden. I 

Stockholms dagblad 1910 erbjöds de som köpte en annons att också få en redaktionell text 

skriven om dem (Harvard, 2016:185). Ett annat exempel var när tidningen Dagen 1915 erbjöd 

företag utrymme i redaktionella texter om de köpte stora annonser (Harvard, 2016:197). 

Det är ett exempel på hur det kan se ut med erbjudanden från tidningens håll. Karl Erik 

Gustafsson hänvisar även i sin studie till en amerikansk undersökning om 

reklampåtryckningar från annonsörerna på det redaktionella materialet. I den amerikanska 

studien skickades enkäter ut till tidningsredaktioner och de fick svara på frågor om de någon 

gång känt sig påtryckta av annonsörer på olika sätt. Resultatet visade att 90 procent någon 

gång känt att en annonsör försökt påverka något i tidningen, och det var oavsett tidningens 

storlek. Stora tidningar var lika utsatta som små. Av de större tidningarna svarade dock endast 

40 procent att någon annonsör någon gång lyckats faktiskt påverka innehållet (Gustafsson, 

2005:88-89).  



26 
 

4.4 Journalistens roll 
Följande del i resultatet går djupare in på de artiklar där det förekom textreklam. Det handlar 

om vilken plats journalisten tar i artikeln, och om journalisten på något sätt marknadsför eller 

lockar läsaren att ta del av det som erbjuds.  

Figur 4 

Tabellen visar hur ofta som reklamartiklarna i Sundsvalls Tidning lockar läsaren till att köpa 

produkten, delta i evenemanget, ta del av en tjänst och så vidare. Figuren nedan är angiven i 

antal artiklar som det förekom textreklam i. Fyra artiklar betecknades som otydliga om de var 

reklam eller inte, därför togs de inte med i diagrammet. 

 

I reklamartiklarna är det tydligt att läsaren oftast uppmanas till att ta del av det som artikeln 

handlar om. Det kan till exempel vara att journalisten skriver hur många som väntas delta i ett 

evenemang, vad som erbjuds av ett företag eller evenemang, varför en produkt är bra och 

behövs och så vidare. I Sundsvalls Tidning 2016 var det så i 20 av 21 fall. För samma år i 

Hallandsposten så lockade journalisten läsaren i 13 av 16 fall. 

Enligt riktlinjerna mot textreklam som Pressens samarbetsnämnd tagit fram så får det inte ske 

något otillbörligt gynnande vid rapportering om till exempel ett företags verksamhet. Inte 

heller någon sammanblandning mellan redaktionellt material och reklambudskap. Dessutom 

ska journalister vara extra försiktiga när utomstående intressenter (t.ex. ett företag) ger 

information, speciellt om det handlar om till exempel alkohol, läkemedel eller tobak (Pressens 

Samarbetsnämnd, 2010:12). 
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Det här kan kopplas till begreppet ”Stakeholders”, alltså att medierna anpassar sig efter sina 

intressenter och att konsumenten påverkas av innehållet i tidningen, till exempel reklam 

(Nygren och Wadbring, 2013:122 och 127). 

Artikeln nedan är från Sundsvalls Tidning 2016 och är ett exempel på när läsaren lockas till 

att ta del av det som står i artikeln och kan påverkas av innehållet, alltså spel på ett kasino. 

Vilket även det kan antas som extra olämpligt, precis som att det är olämpligt att skriva om 

alkohol på ett marknadsförande sätt.  

I artikeln nedan finns det bland annat en faktaruta med de 15 högsta vinsterna på kasinot. I 

brödtexten står det även vad som erbjuds utöver spelen; att det finns livemusik, shower och att 

restaurangen är flerfaldigt prisbelönad, bland annat. 

Figur 4.1 

Artikeln nedan är ett utklipp från Sundsvalls Tidning 2016.  

 

 

Figur 5 

Tabellen visar hur ofta journalisten själv marknadsför 

produkten/tjänsten/evenemanget/personen i artiklarna där det finns textreklam. 
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Tre artiklar benämndes som otydliga om det var textreklam eller inte, därför togs de inte med 

i diagrammet. Inte heller de artiklar som inte innehöll reklam är med. Figuren är angiven i 

antal artiklar.  

Det är mer vanligt att journalisten själv marknadsför produkten i Sundsvalls Tidning än i 

Hallandsposten. Att journalisten själv marknadsför kan till exempel ske genom att 

journalisten skriver i brödtexten varför produkten är så viktig eller genom att berätta vilka 

roliga aktiviteter som kommer äga rum på evenemanget i helgen. 

Nedan har vi en artikel som exempel. Även den från Sundsvalls Tidning 2016. Där skriver 

journalisten att det är viktigt att ta hand om sina fötter och att fler borde söka hjälp för sina 

fotbesvär, samtidigt intervjuar hon en kvinna som är fotterapeut och som precis öppnat en 

fotvårdssalong.  

Figur 5.1 

Artikeln är ett utklipp från Sundsvalls Tidning 2016.  
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Kent Asp menar att ägarna har tagit över allt mer och att journalisterna har förlorat inflytandet 

över medieutbudet, och därför kan inte all skuld över vad som blir nyheter läggas på 

journalisten (Asp, 2007:158). 

Samtidigt så menar Kovach och Rosenstiel att det faktiskt är journalisterna som har det 

slutgiltiga ordet i nyhetsurvalet och uppgiften att skydda den redaktionella integriteten 

(Kovach och Rosenstiel, 2014:93). 

Det första steget i en nyhetsproduktion handlar om att hitta en nyhetshändelse. Enligt 

McManus är de viktigaste händelserna också de dyraste, alltså granskningar och liknande. I 

det andra steget handlar det om marknaden och att inte krocka med den journalistiska etiken 

(McManus, 1994:114-115). 

Som vi ser i tabellen så marknadsför journalisterna på Sundsvalls Tidning själva produkten i 

14 av 21 fall, vilket går emot den journalistiska etiken. Det är vanligare att journalisten inte 

marknadsför produkten i Hallandsposten samma år (2016). 

Innehållet i artikeln ovan tyder på att den typen av journalistik är både billig och enkel att 

producera, eftersom att intervjupersonen har ett egenintresse att vara med i en sådan artikel.  

Det ska inte finnas några intressenter bakom nyheterna som publiceras i medierna. Det som 

rapporteras ska rapporteras sakligt och oberoende. Lojaliteten till läsarna ska värderas högst 

och de ska kunna lita på vad de läser (Kovach och Rosenstiel, 2014:75). 
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Under mitten av 90-talet sa journalister i enkätsvar att deras inflytande minskade på grund av 

ägarna, annonsörer och publiken. Att reklamavdelningarna på medieföretagen fick ett större 

inflytande över innehållet. År 2005 bedömdes annonsavdelningen, ägarna och 

företagsledningen ha ett betydligt större inflytande, och journalister mindre. De kommersiella 

intressena uppfattades då ta mer plats (Asp, 2007:170-172). Medieutredningen visade även att 

frilansjournalister i lägre utsträckning jobbar med kvalitetsjournalistik dagligen. Och hälften 

av journalisterna anser att kvalitén på det journalistiska innehållet har försämrats (SOU 

2016:80, s.116-117).   

4.5 Intervjupersonens roll 
Här följer sista delen av resultatet som handlar om intervjupersonens roll i artiklarna som 

innehöll textreklam. Vi har ställt frågorna om intervjupersonen på något sätt marknadsför 

produkten eller kan ha ekonomisk vinning av att vara med i artikeln.  

Figur 6 

Tabellen visar hur ofta intervjupersonen tillåts marknadsföra 

produkten/evenemanget/tjänsten/företaget. 

 

Diagrammet är angivet i antal och endast artiklarna där det förekom textreklam är med i 

denna tabell. Även här är majoriteten av svaren ja. Alltså är det betydligt mer vanligt 

förekommande att journalisten tillåter att intervjupersonen marknadsför det den intervjuas om. 

Endast en av artiklarna i Sundsvalls Tidning var neutral och saklig i rapporteringen om 

produkten eller företaget. 

6

8

20

14

1
0

1
2

0

5

10

15

20

25

ST 2010 HP 2010 ST 2016 HP 2016

Om det finns reklam, marknadsför intervjupersonen 
produkten?

Ja Nej N: 52 



31 
 

Enligt riktlinjerna mot textreklam får inte produkter exponeras på ett sådant sätt att det kan 

utgöra produktplacering (Pressen Samarbetsnämnd 2010:13). 

Forskaren Sijing Zhou har undersökt fall där materialet är annonser men ser ut som artiklar. 

Han menar att det är ett fenomen som är missledande och förvirrande för läsare (Zhou, 

2012:324). Han säger att det finns fördelar för de som medverkar i en artikel som ser ut som 

en artikel jämfört med om de hade köpt en annons i stället, det eftersom att människor 

tenderar att lita mer på något som skrivs av en pålitlig person eller media. Däremot om en 

artikel kan tas för en annons tvivlar läsarna på mediets trovärdighet (ibid.s.328). 

I artikeln nedan, som är från Sundsvalls Tidning, ser vi ett tydligt exempel på det när det till 

och med finns en stor bild på hur den här nya produkten ser ut.   

Utöver det marknadsför även journalisten själv produkten genom att skriva i ingressen vart 

den finns att köpa. Vi ser också exempel på att intervjupersonen själv tillåts marknadsföra sin 

produkt genom att bland annat ta upp att hennes nya dosett är mer stilren, snyggare och 

enklare att använda än tidigare tillverkade dosetter. 

Figur 6.1 

Artikeln är ett utklipp från Sundsvalls Tidning 2016.  
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Figur 7 

Tabellen visar i hur många av reklamtexterna som någon (till exempel företaget, personen 

eller föreningen) kan tänkas ha ekonomiska vinning av att vara med i artikeln. 

 

Som diagrammet visar är det i alla fall som en artikel kan uppfattas som textreklam som 

någon kan ha ekonomisk vinning av att synas i tidningen. Det kan till exempel vara att ett 

företag tjänar på att visa upp sin nya satsning, tjänst, vara eller omstrukturering. ”Grejer” som 

egentligen skulle kunna passa som en betald annons. 

Nedan har vi ett exempel från Sundsvalls Tidning. Birgitta och hennes nya café får synas i 

tidningen och det kommer förmodligen locka dit kunder – alltså har hon ekonomisk vinning 

av att vara med i artikeln. Speciellt då det också står att hon bland annat erbjuder nyttigare 

konditorivaror med nya smakkombinationer. Hon har dessutom en vacker trädgård för 

gästerna att sitta och fika i. Detta är saker som hade kunnat vara med i en betald annons – 

något som då dragit in pengar till tidningen istället. 
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Figur 7.1 

Artikeln är ett utklipp från Sundsvalls tidning 2016. 

 

Dessvärre är inte kvalitén på det som publiceras lika viktig för redaktionerna längre (Kovach 

och Rosenstiel, 2014:69). Det är något som märks i Sundsvalls Tidning där antalet 

reklamartiklar har ökat.  

Mittmedia har nyligen gått över att Plus-märka de flesta av sina artiklar, alltså måste man 

betala för att kunna läsa artiklarna på nätet 

(http://kundservice.mittmedia.se/st/min_prenumeration). Men för att få kunder att betala 

menar Robert Picard att redaktionerna måste skapa ett värde i sina nyheter (Picard, 2006:150). 

Nyheterna ska vara relevanta, sakliga och informerande för att få medborgarna att samverka i 

samhället. Blir innehållet bättre och mer relevant menar han att fler också är villiga att betala 

för det (Picard, 2006:149). Han menar också att nyhetsorganisationerna inte anstränger sig för 

att få publiken att betala för nyheterna som produceras (ibid.s.150). 

Samtidigt kan nyheter som den ovan kopplas till John McManus marknadslogik, alltså att 

innehållet i medierna ska öka intresset för annonsörer (McManus, 1994:114-115). Det är 

möjligt att Birgitta i framtiden känner att hon vill annonsera i Sundsvalls Tidning efter att hon 

fått vara med i den här artikeln. 
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5. Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutsatser 
Vår undersökning visar att textreklamen har ökat i Sundsvalls Tidning och Hallandsposten. I 

vår fallstudie kan vi se tendenser och kopplingar mellan att annonsintäkterna har minskat, 

samtidigt som textreklamen har ökat under perioden 2010 till 2016.  

Trots att Hallandsposten är en lika stor tidning som Sundsvalls Tidning så har de betydligt fler 

artiklar under den här perioden. Ändå har Sundsvalls Tidning mer textreklam än 

Hallandsposten. Det gäller både för 2010 och 2016. Under den här tidsperioden har Mittmedia 

genomgått stora strukturella och ekonomiska förändringar.  

5.2 Diskussion 
Det har hänt mycket i mediebranschen de senaste åren. Sedan 2011 har annonserna stadigt 

minskat (SOU 2016:80, s.170) och som vår undersökning visat, textreklamen ökat. Efter att vi 

har studerat artiklar med textreklam närmare så anser vi att de flesta lika gärna hade kunnat 

vara en betald annons i tidningen. Det hade dragit in mer pengar till tidningarna som tappar 

allt mer i vinst. Det här blir som en ond cirkel som blir oerhört svår att ta sig ur. Tidningarna 

har mindre pengar att röra sig med och med mindre resurser blir det svårare att göra de lite 

mer tidskrävande nyheterna, vilket i sin tur leder till sämre kvalité och mindre granskningar. 

Picard pratar mycket om att skapa värde i nyheterna och att de ska vara relevanta. Det är 

viktigt för att behålla betalande kunder i den digitala medievärlden. Mittmedia har börja ta 

betalt för det mesta av materialet på webben och försöker få allt fler att ansluta sig om Plus-

kunder. Men vill publiken betala för att läsa reklamartiklar? Det känns inte som särskilt 

relevanta artiklar eller ett sätt att skapa ett större värde för publiken/medborgarna.  

Enkel och snabb journalistik 

Det finns också exempel där annonsavdelningarna erbjuder ”paket”, där ett företag som 

annonserar också kan få en artikel skriven om dem (Gustafsson, 2005:89), vilket också ökar 

textreklamen. Det är förståeligt att det blir mer ”reklam-nyheter” i tidningarna, då artiklar som 

innehåller textreklam oftast är enkla jobb. Det går enkelt och snabbt att ringa upp någon som 

öppnat en ny restaurang och fråga om den vill ställa upp i en intervju. Det vill hen säkert göra 

eftersom det blir gratisreklam för dem. Intervjun går sedan fort att fixa eftersom den inte 

kräver något direkt förarbete eller intervjuer med fler oberoende parter.  
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Om man går in på Sundsvalls Tidnings Facebook-sida ser man att reklamartiklarna där ofta 

får mer interaktioner som gilla-markeringar och delningar än artiklarna som faktiskt är 

opartiska och sakliga nyheter. Det kanske är så att den mer lättsamma journalistiken går hem 

hos publiken. 

Därför är det också förståeligt att det skrivs artiklar med textreklam i. Det är billigare och 

betydligt enklare att producera, vilket är oerhört viktigt nu när vinstmarginaler gått ner så 

mycket. Flera journalister säger själva att de har fått mer att göra senaste åren (SOU, 2016:80, 

s.116-117) och därför kan vi inte heller beskylla de för att skriva nyheter som är reklam, för 

det är ju det som går enklast och snabbast att göra.  

Samtidigt får vi inte glömma att medierna har rollen som den tredje statsmakten. Journalister 

ska granska och informera publiken sakligt. Om det försvinner helt och hållet så försvinner 

delvis vår demokrati. Medborgarna har rätten att få veta vad som pågår och om inte medierna 

informerar och granskar finns det ingen annan som gör det. Av den anledningen är det viktigt 

att reklamen inte tar över granskningarna och den informerande journalistiken. 

Skillnaden mellan två lokaltidningar 

Sundsvalls Tidning och Hallandsposten är två ungefär lika stora tidningar och båda tillhör två 

mediekoncerner som har det strängt ekonomiskt. Ändå har vi märkt aven intressant skillnad i 

vår studie. I Sundsvalls Tidning var det sällan någon tvekan om att artikeln innehöll reklam, 

medan den inte alltid var lika uppenbar i Hallandsposten. Båda vi tyckte att Hallandsposten 

ofta levererade många och bra artiklar, och i de fallen där det fanns reklam så var det inte lika 

uppenbart som i Sundsvalls Tidning. Sundsvalls Tidning hade ingen spärr i sina artiklar, om 

det handlade om ett företag så var inte Sundsvalls Tidning blyga med att skriva om vad som 

erbjöds, eller som i exemplet med det nyöppnade kasinot där de berättade om de högsta 

vinsterna som deltats ut där. Om en artikel i Hallandsposten handlade om ett företag var det 

ofta en granskning, till skillnad mot Sundsvalls Tidning där det då ofta rörde sig om just 

reklam. Det visade sig i tabellerna att Hallandsposten inte lät journalisten marknadsföra 

produkten lika ofta som i Sundsvalls Tidning, vilket var ett resultat som inte förvånade oss. 

Båda tidningarna har reklamartiklar, men Hallandsposten ”sköter det” oftast snyggare och 

drar inte på reklamen lika mycket som Sundsvalls Tidning. 

Trots att vinst- och klick-kraven ökar och tidsmarginalerna blir mindre så tycker vi ändå att 

den enskilda journalisten har ett eget ansvar att inte göra reklam. Det är tydligt att 

Hallandspostens journalister är duktigare på att ”dra ner” reklamen. I Sundsvalls Tidning är 
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det däremot väldigt ofta som journalisten själv skriver varför en produkt är så bra, eller varför 

läsaren borde besöka ett evenemang. Skriver man om ett evenemang mer sakligt blir det inte 

lika mycket reklam över det. Det borde alla journalister ta och reflektera över och tänka en 

extra gång över hur man väljer att framställa en produkt.  

En annan intressant detalj som vi upptäckte när vi gjorde undersökningen var att 

reklamartiklarna i Sundsvalls Tidning 2010 ofta satt lite ”undangömda” i tidningen. De tog 

inte så stor plats och satt ofta i samband med TT-material, som att de vore en slags utfyllnad. I 

Sundsvalls Tidning 2016 tvekar redaktionen däremot inte att dra en reklamartikel stort på 

mittuppslaget. 

Den journalistiska etiken 

Ett exempel på att det inte längre var lika viktigt med reglerna mot textreklam var när 

Pressens textreklamskommitté lades ner 2005, något som kan ha gjort att etiken blivit 

slappare på redaktionerna efter det. Åtminstone tyder vår undersökning på det (även fast vi 

bara undersökt från 2010).  

Eftersom vi ser den utveckling vi gör med färre annonsörer, billigare journalistik och sämre 

kvalité på journalistiken så tror vi att framtidens journalistik kommer att se annorlunda ut. Det 

är inte säkert att de pressetiska reglerna kommer att efterlevas i framtiden på samma sätt som 

det är meningen att de ska göra. Det är en högre arbetsbelastning för dagens journalister med 

snabb journalistik som ska göras i flera kanaler. Annonsörer letar sig hela tiden in efter nya 

vägar i journalistiken och kanske orkar inte alla stå emot de kommersiella intressena. I och 

med att textreklamen har ökat under den här perioden som vi undersökt så har också den 

journalistiska etiken förändrats. Det som lärs ut på journalistikutbildningar om etik och 

reklam kommer kanske inte efterlevas på den journalistiska arbetsmarknaden i framtiden.  

Vidare forskning 

En sak vi lade märke till när vi gjorde vår undersökning var att det var mindre annonser i 

tidningarna från 2016 till skillnad mot 2010. Det skulle vara en intressant uppföljning på 

forskning att faktiskt undersöka hur mycket mindre utrymme annonserna har i dag jämfört 

med tidigare, och hur mycket som har gått över till att bli textreklam i stället.  

Det vore också intressant att göra en kvalitativ undersökning och se varför det skrivs mer 

reklam i dag än tidigare. Då skulle man kunna prata med redaktionerna om hur de tänker 

kring sin nyhetsvärdering och etik. Blir det en diskussion innan det publiceras reklamartiklar 
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eller sker det av bara farten i dag? Och varför? Är det tidspressen, vinstkraven eller något 

annat? 
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7. Bilagor 

7.1 Kodschema 
Urval medier: Sundsvalls Tidning och Hallandsposten 

Urval innehållsmässigt tidningar: Nyhetsjournalistiska artiklar som är skrivna av en 

journalist och är minst 1200 tecken. Debattartiklar, krönikor eller artiklar signerade av 

nyhetsbyråer är inte medräknade. Inte heller artiklar från andra delar än nyhetsdelen. 

Tidsperiod: 1/7-2016 till 14/7-2016 och samma datum år 2010. 

Undersökningsenhet: Nyhetsartiklar som är över 1200 tecken. Inte krönikor, debattinlägg, 

notiser, artiklar från nyhetsbyråer eller från sport- och nöjesavdelningen. 

Rubrik:  

Vilken tidning? 1. Sundsvalls Tidning 2. Hallandsposten 

Vilket datum? 

Kod?  

1. Finns det textreklam i artikeln?  

1. Ja 2. Nej 3. Otydligt 

2. Vad handlar artikeln om?  

1. Vara/produkt 2. Tjänst 3. Person 4. Företag 5.Organisation  6. Evenemang  

7. Statligt organ 8. Förening 9. Övrigt* 

Där det förekommer textreklam (eller är otydligt) besvaras följande frågor: 

3. Kan någon med kommersiellt intresse tänkas ha ekonomisk vinning av att medverka i 

artikeln?      

1. Ja 2. Nej 

4. Hur framställs produkten**?   

1. Positivt 2. Negativt 3. Varken eller 

5. Står intervjupersonen bakom den kommersiella produkten på något sätt?  

1. Ja 2. Nej 

6. Låter man intervjupersonen marknadsföra produkten?  

1. Ja 2. Nej 
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7. Marknadsför journalisten själv produkten? Alltså genom att tex skriva fakta om den i 

brödtexten.  

1. Ja 2. Nej 3. Otydligt 

8. Framgår det något om öppettider?  

1. Ja  2. Nej 

9. Framgår priset för produkten?   

1. Ja  2. Nej 

10. Lockar*** man läsarna till att på något sätt ta del av produkten, tjänsten eller besöka 

företaget?      

1. Ja  2. Nej 

*Övrigt är till exempel nyheter som handlar om blåljus, natur, djur och annat som inte passar 

in i de övriga alternativen.  

** Produkten kan alltså vara en person, ett företag, en vara, en tjänst, en organisation, ett 

evenemang eller en produkt.  

*** Lockar genom att till exempel berätta hur mycket folk som var på ett evenemang året 

innan, vad som erbjuds på evenemanget, hur bra en produkt är och varför den behövs och så 

vidare. 

7.2 Reliabilitetstest 

Nedan är resultatet av vårt intrakodarreliabilitetstest. Vi har undersökt 50 artiklar vilket 

ungefär motsvarar tio procent av materialet. Vi har båda två analyserat artiklar som den andra 

analyserade under den ”riktiga” undersökningen för att se om vi analyserat likadant.  

I testet har vi uteslutit variablerna; tidning, datum och kod då de inte är intressanta i 

sammanhanget.  

Variabel Reliabilitet i procent 

1 – textreklam 98 % 

2 – vad handlar artikeln om? 72 % 

3 – kommersiellt intresse 100 % 

4 – framställning 98 % 

5 – står intervjupersonen bakom varan 100 % 

6 – marknadsför intervjupersonen 100 % 

7 – marknadsför journalisten 98 % 

8 – framgår öppettider 98 % 

9 – framgår pris 100 % 

10 – lockas läsaren 98 % 



42 
 

 


