
 I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag litar inte på ett ord de  
skriver. Det är bara dumheter.” 

 

En studie om läsares reaktioner på smygreklam  
och hur det påverkar tidningarnas trovärdighet 

 
 
 
 
 

Lisa Näs 
Anna Morveto 

 
 
 
 

Journalistprogrammet 
Höstterminen 2013 

 
 
 
  



 II

ABSTRACT 
 
Titel: ”Jag litar inte på ett ord de skriver. Det är bara dumheter.” 
 
Författare: Lisa Näs och Anna Morveto 
 
Kurs, termin och år: C-uppsats, höstterminen 2013 
 
Antal ord i uppsatsen: 19827 
 
Problemformulering och syfte: I flera magasin har en viss typ av annons blivit allt 
vanligare. Inbäddad bland redaktionellt material och vanliga helsidesannonser kan man 
ibland se en annons som vid första anblicken ser ut som redaktionellt material men som i 
själva verket är en annons. Denna typ kallas för ”advertorial”. Även i dagspress finns 
reklam bland redaktionellt material. Det kan vara en produkt som lyfts fram men som inte 
är en annons i den bemärkelsen att företaget har betalat för uppmärksamheten. Syftet med 
den här studien är att se hur olika kategorier av läsare reagerar på advertorials och 
smygreklam samt hur det påverkar trovärdigheten för dagstidning och magasin. 
 
Metod och material: Vi valde ut tio exempel på advertorials och smygreklam från svenska 
magasin och dagstidningar. Som metod använde vi oss av fokusgrupper eftersom vi ville 
undersöka om läsare med olika bakgrund uppfattar smygreklam och advertorials i magasin 
och dagspress olika. Därför valde vi att ha en grupp med utbildade yrkesverksamma 
journalister, en grupp med lågutbildade personer och en grupp med högutbildade personer. 
Förutom fokusgrupperna gjorde vi också en kvantitativ innehållsanalys för att kunna 
beskriva och jämföra de tio exempel på smygreklam och advertorials som vi valde ut. Det 
vi jämförde var utrymmet i tidningen, antal tecken, om positiva eller negativa sidor av 
produkten kommer fram och om det finns några jämförbara produkter i exemplet. 
 
Huvudresultat: Vi kunde se att de olika läsarkategorierna reagerade olika på smygreklam 
och advertorials och vi kunde även se skillnader på reaktioner inom grupperna. 
Journalisterna gillade inte advertorials men upprördes inte heller av dem eftersom de var 
förstående mot att branschen har förändrats. De lågutbildade som var positivt inställda till 
reklam såg advertorials och smygreklam som ett trevligt sätt att annonsera på. De 
lågutbildade som däremot var negativt inställda till reklam såg advertorials och smygreklam 
som ett irriterande inslag i tidningar. Bland de högutbildade fanns personer som tilltalades 
av en del advertorials och smygreklam. Andra högutbildade brydde sig mer om innehållet i 
dagstidningar och blev irriterade om smygreklam förekom där. De brydde sig inte om 
advertorials eller smygreklam i magasin så länge de inte drog ned värdet på det 
redaktionella materialet. Journalisterna tyckte att frekvensen av smygreklam och avsaknad 
av objektivitet och oberoende i redaktionellt material var avgörande för om trovärdigheten 
påverkades. I den lågutbildade gruppen fanns de som tyckte att trovärdigheten inte 
påverkades alls av advertorials och smygreklam. Det fanns också de som tyckte att 
trovärdigheten påverkades när tidningarna hade ett annonssamarbete med ett företag. I den 
högutbildade gruppen tyckte några att advertorials och smygreklam i tidningar inte 
påverkar trovärdigheten. Andra högutbildade såg på saken på samma sätt som 
journalistgruppen. 
 
Nyckelord: advertorial, smygreklam, trovärdighet, textreklam, journalistik, dagspress, 
magasin 
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INTRODUKTION OCH PROBLEMFORMULERING 
De flesta medieföretag har de senaste åren tvingats gå mot ett förändrat sätt att hantera hur 
annonser visas i tidningar. Medieföretagen är verksamma både på läsarmarknaden och på 
annonsmarknaden. När tekniken utvecklas och läsarna vänjer sig vid ”gratis” medieinnehåll 
är det svårt att behålla intäkterna från mediekonsumenterna. Annonsörer söker sig också till 
andra vägar för marknadsföring (Melesko 2013: 119).  

Merparten av de nya medierna är helt reklamfinansierade och konkurrerar med 
dagspress och andra tryckta medier om att få annonsörerna just till sitt medium (Melesko 
2013: 134). Ju färre annonser en tidning har lyckats sälja, ju tunnare blir tidningen. 

I dagstidningar ser man allt oftare hur tidningen omges av ett annonsomslag där man 
måste bläddra förbi första sidan för att komma till den riktiga tidningen, ett så kallat ”wrap” 
(Grusell 2008: 40). Det här är en konsekvens av att teknologin har utvecklats och medfört 
att medier finns gratis och lättillgängliga på nätet. Medierna måste därför hitta nya vägar att 
finansiera sina produkter för att kunna överleva. Samtidigt finns det i dag en uppsjö av olika 
tidningar och magasin och när konkurrensen blir större blir tidningarnas ekonomi ännu mer 
utsatt. När mediebruset ökar riskerar budskapen i reklamen att inte nå fram till läsaren 
(Grusell 2008: 37).  

Medan de äldre generationerna alltid har sett dagstidningar som en viktig 
informationskälla har de yngre generationerna vuxit upp med internet som främsta källa till 
information. Sedan 1990-talet har konkurrensen om pengarna som läggs på 
tidningsprenumerationer ökat i takt med att hushållen lägger allt mer pengar på olika 
medier. Det senaste decenniet har både prenumerationerna och tidningsläsandet minskat 
(Findahl 2013: 85). 

I flera magasin har en viss typ av annons blivit allt vanligare. Inbäddad bland 
redaktionellt material och vanliga helsidesannonser kan man ibland se en annons som vid 
första anblicken ser ut som redaktionellt material men som i själva verket är en annons. 
Denna typ kallas för ”advertorial” och skiljer sig från andra annonser då den har en vinjett 
som liknar magasinets övriga layout men som inkluderar tidningens namn, till exempel 
”Amelia promote”. En sådan annons är utformad som en artikel med tillägg och bilder och 
det hela liknar en vanlig sida i magasinet. I artikeln kan man läsa hur bra en viss produkt är 
och vad den kan göra. Eftersom första intrycket av sidan är att den är en del av magasinets 
innehåll kan man bli lurad och inte förstå att det i själva verket är en annons. Vinjetten med 
tidningens namn och ordet ”promote” kan få läsaren att tro att det handlar om något som 
tidningsredaktionen vill tipsa läsaren om. Den här typen av strategi har visat sig vara 
effektiv, läsarna tenderar att tro mer på en produkt eller en tjänst då den rekommenderas av 
ett trovärdigt medium (Zhou 2012: 328).  

Mellan 1961 och 2005 fanns en textreklamkommitté som jobbade för att upprätthålla 
gränsen mellan annonser och redaktionellt material. Under åren 2000-2004 fanns några 
genrer som ofta förekom i kommitténs ärenden. Till exempel tidningarnas egenreklam 
såsom egna researrangemang, konsumentjournalistik utan konsumentupplysning och 
plocksidor av produktpresentationer. Varukategorierna som ofta figurerade i 
smygreklamsammanhang var hälsoprodukter, mat, heminredning, dator/IT och 
mobiltelefoner. 

 Dampressen och kvällspressen var de medier som uppmärksammades mest av 
textreklamkommittén. Dampressen hävdade att det hörde till branschkutymen att använda 
textreklam och Expressen hänvisade till sin ansvarige utgivare. Ett exempel på egenreklam 
som kritiserades fanns i Aftonbladet 2001 där en artikel handlade om bokklubben ”kvinna” 
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som tidningen just startat. Kommittén tyckte att det var smygreklam men enligt den 
ansvarige utgivaren hade nyheter om Aftonbladet stort värde för läsarna (Gustafsson, 2005: 
90-93).  Efter nedläggningen av textreklamkommittén kunde man se att reklamen ökade 
och reklambranschen såg nedläggningen som en seger (Gustafsson 2005: 87).  

 Enligt reglerna i ”Spelregler för press, radio och tv” ska det journalistiska arbetet tydligt 
skilja sig från annonser och journalister bör inte syssla med textreklam. Även på 
tidningsredaktioner är annonsavdelning och redaktion ofta tydligt uppdelade och skilda från 
varandra. På grund av detta är det möjligt att journalister, snabbare än andra läsare, ser att 
sidan inte ingår i det redaktionella materialet och ifrågasätter tidningens inblandning i 
annonsen. 

Även i dagspress finns reklam bland redaktionellt material. Det kan vara en produkt 
som lyfts fram men som inte är en annons i den bemärkelsen att företaget har betalat för 
uppmärksamheten. Däremot blir det ändå en slags smygreklam för produkten i det 
redaktionella materialet. Ett annat exempel är de produkttester man kan hitta i dagspressen 
– oftast i helgbilagorna – där det till exempel tipsas om de bästa vinerna. 

När gränsen suddas ut är det som journalist lätt att reagera över problematiken. En 
”vanlig” läsare reagerar däremot kanske inte på samma sätt och ser kanske inte heller något 
problem med utformandet.  

Den här studien är viktig eftersom tidigare studier i ämnet har fokuserat på utländska 
magasin och hur advertorials fungerar som annonsform. Det vi vill undersöka är dels vad 
läsarna anser om att olika tidningar innehåller advertorials och smygreklam, och dels om det 
påverkar tidningens trovärdighet. Vår studie är också av intresse eftersom vi vill ta reda på 
om läsarnas reaktioner på advertorials och smygreklam skiljer sig åt beroende på om det 
förekommer i dagspress och magasin.  

Vi som journaliststudenter anser att den här typen av advertorials och smygreklam inte 
platsar bland redaktionellt material. Vi vill undersöka andra journalisters uppfattningar om 
detta och se om det skiljer sig från hur en ”vanlig” läsare tycker.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med den här studien är att se hur olika kategorier av läsare reagerar på advertorials 
och smygreklam samt hur det påverkar trovärdigheten för dagstidning och magasin.  
 

• Hur uppfattar olika kategorier av läsare advertorials och smygreklam i dagstidning 
och magasin? 

• Spelar det någon roll för olika kategorier av läsare att advertorials och smygreklam 
finns i dagstidning och magasin? 

• Hur tycker olika kategorier av läsare att magasinets och dagstidningens 
journalistiska trovärdighet påverkas av advertorials och smygreklam? 

• Skiljer sig de olika läsarkategoriernas uppfattning om advertorials och smygreklam 
beroende på om de förekommer i en dagstidning eller i ett magasin? 

Definition 

En definition av ordet "smygreklam" har tagits fram av Europeiska konventionen om 
gränsöverskridande television och används i Statens offentliga utredning ”Anpassning av 
radio- och TV-lagen till den digitala tekniken”.  

Smygreklam: ”Presentation i ord eller bild av varor, tjänster, namn, varumärke eller verksamheter 
som utövas av varu- eller tjänsteproducent i program, då sådan presentation av programföretaget 
avses tjäna som reklam, och då allmänheten kan vilseledas i fråga om presentationens art. Sådan 
presentation betraktas som avsiktlig, särskilt om den görs mot betalning eller liknande ersättning” 
(2005: 139). 

Avgränsning 

De kategorier av läsare vi avser att undersöka är utbildade och yrkesverksamma journalister, 
lågutbildade och högutbildade personer i åldern 20-35 år. 
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TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Kodning/avkodning 

Eftersom vi vill veta hur publiken tolkar budskapen och skapar mening av den här typen av 
advertorials och smygreklam är cultural studies ett relevant teoriområde för vår studie. 
Grundaren Stuart Hall använde sig av encoding/decoding i sina studier, som handlar om 
vilket budskap som har kodats in i en text och hur publiken avkodar texten och budskapet. 
Enligt John L. Sullivan kunde Stuart Hall på 80-talet visa hur publiken tolkade 
medieinnehåll olika beroende på publikens klass, kön och etnicitet (Sullivan 2013: 135).  

Texter är polysemiska, vilket betyder att de kan tolkas på olika sätt av olika personer, 
beroende på tidigare erfarenheter och kunskap. Det finns tre sätt att avkoda en text. Det 
första är den dominanta tolkningen, som innebär att läsaren tolkar budskapet på det sätt 
som avsändaren önskar. Den förhandlande tolkningen innebär att läsaren är mer kritisk. 
Läsaren tar till sig en del av innehållet i texten på det sätt som avsändaren avser, men 
förkastar också en del av budskapet. Den oppositionelle läsaren ifrågasätter och förkastar 
meddelandet som avsändaren har kodat in (Sullivan 2013: 142-143). 

Uses & Gratifications 

Mediepubliken väljer aktivt mediekanaler som kan tillfredsställa deras behov vid ett visst 
tillfälle. Enligt det här funktionella sättet att se på medieanvändning kan man ta reda på 
varför publiken gör på ett visst sätt. Publiken anses aktiv eftersom den vill uppnå särskilda 
mål med sin medieanvändning och olika typer av medier kan också tillfredsställa olika 
behov hos publiken (Sullivan 2013: 113-114). Exempel på dessa behov är:  
 

1. Information och utbildning  
2. Vägledning och råd  
3. Avkoppling och verklighetsflykt 
4. Sociala kontakter och samhörighet 
5. Tidsfördriv  
6. Identitetssökande och bekräftelse (McQuail 2005: 427). 

 
Den här teorin är relevant för vår studie eftersom respondenterna i vår studie antagligen 
läser olika tidningar för att uppfylla olika behov. Därmed har de troligtvis också olika 
förväntningar på tidningarna, vilket leder till att de uppfattar innehållet på olika sätt. 

I en studie om läsares reaktioner på hur redaktionellt material och annonser vävs 
samman, delar forskarna upp läsarens behov i informerande och transformerande 
tillfredsställelse. De informerande behoven ska tillgodose läsaren med användbar och 
tillförlitlig information, medan de transformerande behoven ska tillgodose behov som 
avslappning, underhållning och verklighetsflykt (van Reijmersdal, Neijens, Smit 2005: 44) 

I studien kom man fram till att läsarna som ville tillfredsställa sitt informationsbehov 
genom att läsa ett magasin, också gav mer uppmärksamhet åt de annonser som 
sammanvävts med redaktionellt material. Dessa läsare visade också en större acceptans och 
uppskattning för dessa sammanblandningar än de läsare som enbart läste tidningen för att 
uppfylla de transformerande behoven (van Reijmersdal, Neijens, Smit 2005: 50). 
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Trovärdighet i journalistik 

Medieföretag arbetar på två marknader – läsarmarknaden och annonsmarknaden. Den 
tekniska utvecklingen påverkar båda marknaderna och när läsarna vänjer sig vid ”gratis” 
medieinnehåll på internet blir det svårt att behålla intäkterna från dem. På samma sätt blir 
det svårt att få intäkter från annonsörer som väljer andra vägar för sin marknadsföring. På 
grund av detta har det blivit svårare att få fram resurser för att kunna producera den 
kvalitetsjournalistik som finns i traditionella medier (Melesko 2013: 119). 

Hos medieföretagen har det funnits en osynlig mur mellan redaktionen och den del 
som är kopplad till företagets ekonomi (annonsavdelning, marknadsavdelning och vd). För 
att hantera de olika typer av logik som styr ett medieföretag har medieföretagen ofta en 
dubbel ledning med en vd och en publicistisk chef (chefredaktör). På så vis har man hållit 
isär publicistiska och ekonomiska drivkrafter, men journalister anser att de ekonomiska 
drivkrafterna blivit betydligt starkare de senaste 10-15 åren. Medan marknad och publik 
betyder allt mer har journalisterna tappat sitt inflytande. Medieföretagets framgång mäts i 
ekonomiska mått såsom annonser, vinster och publikens storlek. I jakten på publiken flätas 
de journalistiska och de ekonomiska perspektiven samman (Nygren 2013: 283).  

När tekniken och organisationen förändras påverkas också rutiner på redaktionerna. 
Det går kanske inte längre att tala om en gemensam yrkesroll för journalister. Bland 
medlemmar i journalistförbundet är de journalistiska idealen stabila men verkligheten 
förändras, gränserna mellan journalistiken och journalistyrket blir mer suddiga i relation till 
övriga medievärlden (Nygren 2013: 287).  

I en studie som publicerades 2010 kom forskarna fram till att kommersialiseringen av 
”customer magazines” har en negativ effekt på tidningarnas trovärdighet. Studien visar 
också att det inte är kommersialiseringen av formatet utan de konsekvenser som kommer 
med kommersialisering (mindre trovärdigt och att magasinet har ett uppsåt att övertala) 
som ger negativa uppfattningar om magasinet (van Reijmersdal, Neijens, Smit 2010: 65). 

Samma forskare har i en annan studie konstaterat att läsarna gav mer uppmärksamhet åt 
advertorials i de fall där de ansåg att magasinet hade stor auktoritet. Advertorials i dessa 
magasin uppfattades också som mer underhållande, mer informativa, mindre irriterande, 
mindre vilseledande och mer accepterade. I de magasin som ansågs mindre auktoritära var 
också acceptensen för advertorials mindre (van Reijmersdal, Neijens, Smit 2005: 48).  

Studien visade också att läsarnas reaktioner på advertorials påverkades av magasinets 
karaktär. Tidningens auktoritet verkade föras över till tidningens advertorials, vilket ledde 
till ökad uppmärksamhet, uppskattning och acceptens för dessa (van Reijmersdal, Neijens, 
Smit 2005: 50).  

I studien ”Advertorials; an effective or destructive marketing practice?” studerades 
bland annat om trovärdigheten för Aftonbladet.se påverkades av att de hade smygreklam i 
sitt redaktionella material. Forskarna hade redan innan de utförde studien en hypotes om att 
läsarna till Aftonbladet.se inte alls såg sajten som en trovärdig nyhetskälla. Det fick de också 
bekräftat då studien var gjord. I och med att läsarna redan innan tyckte att Aftonbladet.se 
inte var en trovärdig sajt accepterade de att det fanns smygreklam i det redaktionella 
materialet. Därmed kom forskarna fram till att om mediet har en låg trovärdighet så 
överförs det till annonsören, men att smygreklam förekommer påverkar inte trovärdigheten 
på mediet (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 74). 

Det här teoretiska perspektivet är intressant för vår studie eftersom vi vill undersöka 
hur trovärdigheten påverkas utifrån ett antal olika tidningsexempel. 
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Nya annonsformer utvecklas  

Annonsörer söker ständigt nya sätt att fånga läsarnas uppmärksamhet, skapa intresse och få 
förtroende i dagstidningar och magasin. Ett sätt som blir allt mer vanligt är att utforma 
annonsen som en nyhet eller en så kallad ”advertorial”. Ordets första halva syftar på 
”advertisements” (annonser) och andra halvan av ordet kommer från ”editorials” 
(redaktionellt) (Zhou 2012: 323-324). 

Dessa annonser ser ut som redaktionellt material men är fortfarande en annons. Flera 
magasin har en särskild sektion för denna typ av annonser, där texten ”[Magasinet] 
promote” eller ”I samarbete med [företaget/produkten]” syns högst upp på sidan eller 
uppslaget.  

En anledning att använda advertorials i stället för konventionella annonssidor är att 
människor tenderar att tro på sådant som har rekommenderats av en pålitlig person eller ett 
opartiskt medium. Vid förekomsten av advertorials får tidningen rollen som ”den pålitlige 
personen” som rekommenderar annonsören eller annonsörens produkt. Därför är 
advertorials ett effektivt sätt att annonsera för att nå fram till läsaren (Zhou 2012: 328). 

I Marie Grusells avhandling ”Reklam – en objuden gäst”, beskrivs hur reklam blir allt 
mer gränsöverskridande. Det vill säga att det blir allt vanligare att man vill mer med sitt 
reklambudskap än att bara sälja en produkt. Man vill stärka företagets varumärke och sälja 
en livsstil samtidigt. Det finns fyra olika grundformat för reklam; produktreklam, 
personreklam, livsstilsreklam och profilreklam.  

Så här beskriver Marie Grusell de olika fyra grundformaten: 

”Produktreklam (product information format) karakteriseras av att produkten och dess olika 
funktioner är i centrum. Varumärket placeras synligt och huvudsyftet är att sammankoppla 
produktens fördelar.” 

”Personreklam (personalized format) använder en symbolisk sammankoppling för att tillföra 
produkten olika former av värden. I personreklamen kan man se en direkt koppling mellan 
människor och produkten.” 

”I livsstilsreklam (lifestyle format) blandas personliga koder, kontexten och produkt. Syftet är att 
visa på hur en produkt passar in i en livsstil som mottagaren vill vara en del av. På många sätt kan 
livsstilsreklamen ses som en blandning av produkt- och personreklam.” 

”Profilerande och varumärkesstärkande reklam (Corporate advertising format) har som grundsyfte 
att stärka företagets varumärke. I denna form av reklam blir det emellertid allt vanligare att visa upp 
företagets sociala ansvarstagande gentemot allmänheten, exempelvis genom att lyfta fram sitt 
miljöengagemang.” (Grusell 2008: 39) 

 
Marie Grusells tar i sin avhandling också upp exempel på inbäddad reklam. Hon förklarar 
att den inbäddade reklamen är en reklamform som har vuxit fram av olika orsaker. I takt 
med att mängden reklam har ökat kraftigt har reklamens förmåga att tränga igenom och nå 
fram till mottagaren minskat. Men också det faktum att produkter och varumärken ökar 
väldigt fort gör att reklamen får allt svårare att nå fram. Några exempel på inbäddad reklam 
är produktplacering, textreklam, events, PR-kampanjer och sponsring.  

Utvecklandet och användningen av inbäddad reklam kan delvis kopplas till tendenser av 
en allmän reklamtrötthet, menar Grusell. Målet med nya annonsformer är att genom mer 
raffinerad reklam, såsom inbäddad reklam, få konsumenterna att köpa varor i tron att vi 
själva har valt dem. Tanken med den inbäddade reklamen är att den ska ta sig in bakvägen 
till vårt medvetande, där den vanliga reklamen inte når fram.  

Hon menar att konsekvensen av det ökade utbudet av olika reklamformer gör det 
svårare att avgöra vad som är reklam och vad som är medieinnehåll. Den inbäddade 
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reklamen liknar allt mer redaktionellt material, vilket i första hand görs för att utnyttja det 
redaktionella materialets trovärdighet (Grusell 2008: 37-39).  

I studien ”Advertorials; an effective or destructive marketing practice?” skriver 
författarna om fördelarna men också konsekvenserna med smygreklam. En konsekvens 
kommer av att smygreklamen är skapad för att smälta in med det redaktionella materialet 
och är därför justerad att passa in med den information som läsaren söker efter. Det leder 
till att läsarna inte automatiskt filtrerar bort det som reklam på en gång utan i stället blir 
intresserad av att läsa vidare (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 9). 

I samma studie tar författarna upp riktlinjer för att reglera användningen av smygreklam 
i magasin och tidningar, skapade av the American Society of Magazine Editors: 

 
1. Det ska finnas en distans mellan redaktionellt material och annonsmaterial 
2. Smygreklam ska identifieras som betalda meddelanden 
3. En reklametikett och en sponsorlogga ska synas 
4. Reklamen ska skilja sig från det redaktionella innehållet 
5. Rubriker och bylines bör undvikas 

 
I verkligheten är det få ansvariga utgivare som följer riktlinjerna som the American Society 
of Magazine Editors har satt. I stället försöker de ansvariga utgivarna att i så stor 
utsträckning som möjligt testa gränserna för de etiska marknadsföringsreglerna. Bergqvist 
och Ingelstedt tar upp Aftonbladet.se som ett exempel på en tidning som inte följer de här 
reglerna. Men tidigare studier har visat att onlinetidningarna ger ännu mer utrymme för 
vilseledande reklam. På Aftonbladet.se kan man hitta många länkar som ser ut som vanliga 
länkar till artiklar men som leder till en helt annan hemsida med innehåll där allt är sponsrat 
av en annonsör (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 23). 

Den här teorin är relevant för oss eftersom det krävs en förståelse för nya 
annonsformer för att förstå problematiken med dem.  

Journalistikens gränser 

Under 1990-talet hävdade många forskare att företagsekonomiska bedömningar har 
prioriterats framför de publicistiska bedömningarna i medieföretagen. Gränsen mellan 
journalistik och reklam har alltid varit otydlig och omdiskuterad. Till exempel kan en artikel 
i lokaltidningen om en nyöppnad affär anses vara textreklam (Nygren & Alström 2002: 
162). 

Natalie Demirian och Ida Eriksson studerade i sin c-uppsats hur mycket textreklam 
som fanns i några av Sveriges mest lästa tjejtidningar. Där kom de bland annat fram till att 
textreklamen har ökat och integrerats med journalistiken mer, något som 
kommersialiseringen och varufieringen har varit en bidragande faktor till (Demirian & 
Eriksson 2013: 35). De såg också i sin analys av tjejtidningarna att nätet är en stor 
bidragande faktor till att gränsen mellan journalistik och reklam suddas ut. Journalistik och 
reklam lever i symbios på nätet och det märks att fenomenet överförs till tryckta tidskrifter. 
(Demirian & Eriksson 2013: 37).  

I boken ”Mediesverige 2010” skriver Annika Bergström, Josefine Sternvik och Ingela 
Wadbring om tidningar som varumärken och plattformar. De skriver bland annat att 
tidningar går mot en allmän kommersialisering och att nya annonsformer har dykt upp. 
Produktplacering och inbäddad reklam har förekommit tidigare men har utvecklats under 
senare år (Bergström, Sternvik, Wadbring 2010: 19). 

Enligt ”Spelregler för press, tv, radio” bör journalister följa riktlinjerna mot textreklam. 
De menar att det är viktigt att värna om mediernas integritet och trovärdighet. Medierna ska 
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vara fria och självständiga i sin medierapportering och allmänheten ska inte kunna 
misstänka att utomstående kan påverka det som publiceras. Ingen sammanblandning ska 
ske av redaktionellt material och reklambudskap. Bland riktlinjerna finns några punkter som 
är relevanta för vår studie: 

”Var särskilt vaksam och kritisk när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är 
sammankopplade med motprestationer i någon form.” 

”Var särskilt vaksam och kritisk när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller 
kraftigt subventionerade.” 

”Var särskilt vaksam och kritisk när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. 
Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt 
att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att ett 
otillbörligt gynnande inte sker.” 

”Var särskilt vaksam och kritisk vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt 
egna arrangemang.” 

”Var särskilt vaksam och kritisk när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att 
det, där det är relevant, framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet.” 

”Var särskilt vaksam och kritisk när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan 
antas utgöra produktplacering.” (Pressens samarbetsnämnd 2010: 12). 

Mellan 1961 och 2005 fanns en textreklamkommitté som jobbade för att upprätthålla 
gränsen mellan annonser och redaktionellt material. Under åren 2000-2004 fanns några 
genrer som förekom oftare i kommitténs ärenden. Några av dessa var tidningarnas 
egenreklam (särskilt egna researrangemang), konsumentjournalistik utan 
konsumentupplysning, plocksidor av produktpresentationer. De medier som 
uppmärksammades mest av textreklamkommittén var dampressen och kvällspressen. 
Dampressen hävdade att det hörde till branschkutymen att använda textreklam och 
Expressen hänvisade bara till sin ansvarige utgivare. Några varukategorier som ofta 
figurerar i smygreklamsammanhang är hälsoprodukter, mat, heminredning, dator/IT och 
mobiltelefoner (Gustafsson 2005: 90-92). 

Det fanns en genre som granskades mest av textreklamkommittén och som också var 
svårast att förstå för tidningarna. Det var egenreklamen där kvällspressen ofta fick kritik. 
Ett sådant exempel fanns i Aftonbladet 2001 där en artikel handlade om bokklubben 
”kvinna” som tidningen just startat. Kommittén tyckte att det var smygreklam men enligt 
den ansvarige utgivaren hade nyheter om Aftonbladet stort värde för läsarna (Gustafsson 
2005: 93). 

Det här perspektivet är relevant i vår studie eftersom vi vill ta reda på hur läsarna 
uppfattar gränsen mellan journalistik och reklam. 

Framing 

Framingteorin har vi valt att inkludera för att läsaren ska förstå hur olika typer av framing i 
medierna kan förändra läsarens uppfattning om innehållet. Mer om detta finns under det 
teoretiska perspektivet ”Läsarnas reaktioner utifrån konsumtionsforskning” (a.a s 9). 

I utvecklandet av dagordningsteorins andra nivå – dagordningsmakt över attribut – 
sammanfördes teorin med begreppet gestaltningsmakt (framing). Detta begrepp syftar 
ibland på en särskild gestaltning (frame) av medieinnehållet. Gestaltning handlar om att 
vissa attribut av ett objekt på mediernas dagordning väljs ut och betonas. Genom att 
framing används i medier beskrivs verkligheten på ett sätt som gör att en viss syn på 
problem, orsaker och hantering främjas (McCombs 2006: 118). 
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W. Lance Bennett skriver att skapande, upprepande och stödjande av ett budskap inte 
är tillräckligt för att försäkra sig om att kommunikationen får ett positivt resultat. Han 
beskriver nyheter som en historieberättande process där historierna appliceras på 
uppfattningar som organiserar och betonar särskild information. Det här sättet att styra 
mediernas budskap kallas ”frames” och kan beskriva komplicerade förhållanden mycket 
förenklat. Exempel på detta är sexskandaler, naturkatastrofer eller terrorism. Ett konkret 
exempel på framing och dess effekt är Martin Luther King Jr. som hade en önskan om att 
vita och svarta barn skulle växa upp i samma samhälle och med samma möjligheter. Hans 
tal om detta med de bevingade orden ”I have a dream” fick många amerikaners uppfattning 
om etnicitet att förändras genom framing (Bennett 2012: 127). 

Customer magazines 

Så kallade customer magazines ges ut av en del företag för att förse sina kunder med 
redaktionellt material samtidigt som de kan göra reklam för sina märken, värderingar och 
produkter. Under 2011 spenderade amerikanska företag 26 procent av sin mediebudget 
(vilket motsvarar 265 miljarder kronor) på customer magazines (Cole & Greer 2013: 673).  

Exempel på svenska sådana är Ikea Family och Icas tidning Buffé som skickas ut till 
företagens kundmedlemmar.  

Läsarnas reaktioner utifrån konsumtionsforskning 

I en estnisk studie av Jan Richard Bærug och Halliki Harro-loit undersöktes 33 magasin från 
olika länder nischade inom ”MICE” (Meetings, incentives, conferences and events). De 
kom fram till att i majoriteten av magasinen var annonsering och journalistik inte åtskilda. 
Det visade sig att få av de undersökta magasinen var utformade i enlighet med den 
traditionella journalistiska diskursen (Bærug & Harro-loit 2011: 183).  

I en studie gjord 2007 undersöktes i vilken utsträckning läsarna av tyska ”customer 
magazines” gillade annonser. Det visade sig att många av läsarna uppskattade annonser. De 
som uppskattar annonserna mest är läsarna av tv-magasin och magasin riktade till kvinnor. I 
dessa tidningar var annonserna mer informativa än genomsnittet i studien. Forskarna drog 
slutsatsen att läsarna uppskattar annonser som är informativa (Kaiser & Song 2009: 293). 
För att avgöra vilka annonser som räknades som informativa använde sig forskarna av 
Resnik och Sterns kriterier från 1977. För att vara informativ ska en annons innehålla 
information om minst ett av följande kriterier: 

 
1. Pris eller värde 
2. Kvalitet 
3. Utförande 
4. Komponenter eller innehåll 
5. Tillgänglighet 
6. Erbjudanden 
7. Smak 
8. Paketering eller form 
9. Garantier 
10. Säkerhet 
11. Näring 
12. Oberoende forskning 
13. Företagssponsrad forskning 
14. Nya idéer  
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 Näst efter konsumenterna av tv- och kvinnomagasin uppskattades annonserna mest av 
läsare till bilmagasin och magasin om jobb/politik (Kaiser & Song 2009: 295). 

James T. Cole och Jennifer D. Greer har i en studie från 2013 undersökt hur en publik 
reagerade på ett ”customer magazine” genom att använda en kommersiell eller redaktionell 
”frame”. De konstaterade att en redaktionell framing av ett ”customer magazine” hade 
positiv effekt på läsarnas uppfattning om innehållets trovärdighet och att en sådan framing 
också gjorde att attityden mot varumärket blev positiv. 

Deltagarna fick två olika magasin, ett som var producerat av en återförsäljare för 
hemmabiosystem och ett oberoende journalistiskt magasin. Deltagarna fick veta att ett av 
magasinen var ämnat att marknadsföra företagets produkter (kommersiell ”frame”). Det 
andra skulle hjälpa läsaren att få objektiv information för att kunna göra ett relevant val av 
ljudsystem (redaktionell ”frame”) (Cole & Greer 2013: 679). De kom fram till att deltagarna 
i studien tyckte att informationen var mer trovärdig när den kom från en redaktionell 
”frame” än från en kommersiell ”frame”. De såg också att deltagarna hade en mer positiv 
attityd mot företaget bakom produkten när informationen kom från en redaktionell 
”frame”. Ju mer oberoende framingen var, ju positivare blev läsarnas attityder mot 
produkten (Cole & Greer 2013: 683). 

De kom också fram till att desto mer insatt läsaren var i produktkategorin, desto 
positivare såg de på artikeln, varumärket och köpande av produkten oavsett redaktionell 
eller kommersiell framing. Dessa läsare ansåg att informationen var mycket trovärdig 
oavsett framing (Cole & Greer 2013: 682). 

När det kommer till vad läsaren använder för verktyg för att avgöra om ett medium är 
trovärdigt eller inte kan man använda sig av en modell som Bergqvist och Ingelstedt använt 
sig av, gjord av Wolfgang Schweiger. Där finns sex olika nivåer till vilka trovärdighet kan 
tillskrivas och enligt Schweiger kan trovärdighet överföras mellan de olika nivåerna. För att 
ta ett exempel: om en läsare har ett högt förtroende för en journalist i ett magasin kan 
trovärdigheten för den journalisten överföras till artikeln hen har skrivit och också till det 
magasin som artikeln finns i.  

 

Sex nivåer av trovärdighet, enligt Wolfgang Schweigers modell (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 25). 

 
1. Presenter är författare av något i ett redaktionellt material 
2. Source/actor är källan i artikeln 
3. Editorial units är den aktuella artikeln 
4. Media products är själva tidningen 
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5. Subsystem of media type är de olika typer av tidningar som finns, till exempel 
dags- och kvällstidningar 

6. Media type är vilken typ av media det gäller, till exempel radio, teve eller tidning 
(Bergqvist & Ingelstedt 2010: 25). 
 

Flera tidigare studier visar att effektiviteten av traditionella metoder inom reklam så som 
reklamjinglar och försäljningsargument har minskat under de senaste 30 åren. Anledningen 
är att vi människor utsätts för en så stor mängd reklam varje dag och det har lett till att vi 
omedvetet har blivit experter på att sortera bort reklamen och i stället se det som egentligen 
är relevant för oss i det stora informationsflödet. För att annonsörerna ska kunna komma 
igenom och synas i det stora flödet av reklam måste de paketera och framföra meddelanden 
de vill nå ut med på ett nytt sätt (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 9). Ett av de nya sätten är 
genom smygreklam. 

Tidigare studier visar också att smygreklam som är inbäddad i redaktionellt material är 
mindre påträngande än vanliga synliga annonser vilket borde leda till att läsarna har en 
större acceptans gentemot det. Dock visar nya rapporter att allt fler konsumenter reagerar 
negativt på den här typen av smygreklam. Det konsumenterna reagerar på är att 
smygreklamen på senare tid smälter in med det redaktionella materialet i så stor 
utsträckning att det ibland är omöjligt att urskilja vad som är reklam och vad som är det 
faktiska tidningsinnehållet (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 11).  

Det här teoretiska perspektivet är i högsta grad relevant eftersom vi också vill studera 
läsarnas reaktioner. Vi har i denna del en bra grund för att studera vad läsarna tycker om 
annonser, hur de ser på trovärdighet och vilken effekt smygreklam har. 
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METOD OCH MATERIAL 

Metod 

Vi valde att undersöka smygreklam och advertorials i svenska magasin och svenska 
dagstidningar. Vi valde ut tio exempel på advertorials och smygreklam från Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Café, Elle, i Form och Femina (se bilaga 1) och valde att 
använda oss av fokusgrupper för att ta reda på hur de uppfattade de olika exemplen. 
Fokusgrupper är en bra metod eftersom vi kan få uttömmande svar om tolkningar, åsikter 
och hur tre olika grupper tänker kring fenomenet smygreklam. När respondenterna i 
fokusgrupperna diskuterade exemplen med varandra kunde vi få fram djupliggande 
värderingar och svar som inte hade uppkommit vid till exempel enskilda intervjuer. 
Deltagarna i fokusgrupperna fick stöd av varandra och några personer hade troligtvis lättare 
att öppna sig i en grupp än om vi hade intervjuat den personen enskilt (Esaiasson 2007: 
362-363).  

Fokusgrupper var lämpligt att använda i vår studie eftersom ville få fram en grupps 
uppfattningar om ett visst tema, men också kunna se skillnader mellan olika grupper 
(Larsson 2010: 80).  

Efter att ha formulerat vår intervjumanual utifrån våra frågeställningar testade vi 
frågorna på en utomstående lågutbildad person. Personen fick se tre av våra tio exempel 
och svara på frågor om dessa. Det gjorde att vi upptäckte några frågor som vi hade missat 
att ta med i vår intervjumanual och gav oss också en bild av hur en person utan 
journalistutbildning eller högre utbildning tänker och tycker.  

Efter att ha korrigerat intervjumanualen (se bilaga 2) testade vi den än en gång. Denna 
gång på tre journaliststudenter. Då lade vi märke till att det var lätt att ställa ledande frågor 
vilket gjorde att vi blev extra noga med att undvika detta till de riktiga fokusgrupperna.  

För att rekrytera deltagare använde vi oss av ett slags snöbollsurval – en teknik där de 
personer vi fick tag på kunde hjälpa oss att komma i kontakt med flera personer till studien 
(Esaiasson 2007: 216). Vi kontaktade en journalist på Sundsvalls tidning som gav oss namn 
på fler journalister som passade in i våra kriterier. Därefter mejlade vi dessa och bokade in 
tid för fokusgruppen. Processen såg likadan ut för gruppen med högutbildade. För att 
rekrytera deltagare till gruppen med lågutbildade började processen på samma sätt, men ett 
sent bortfall av deltagare gjorde att vi själva rekryterade tre av de fem personer som 
slutligen utgjorde fokusgruppen. 

Enligt Larsåke Larsson menar en del att maximalt fyra personer samtidigt kan delta i ett 
samtal. Andra tycker att mellan fyra och sex deltagare är lämpligt för en fokusgrupp 
(Larsson 2010: 81). Vi valde att ha grupper med fyra till sex deltagare eftersom det verkade 
hanterligt och inte för svårt att få ihop med tanke på vår tidsram. En annan sådan 
bekvämlighetsteknik var att samtliga grupper bestod av deltagare som bor i Sundsvall.  

Vi ville undersöka hur läsare med olika bakgrund uppfattar smygreklam och advertorials 
i magasin och dagspress. Därför valde vi att ha en grupp med utbildade yrkesverksamma 
journalister, en grupp med lågutbildade personer och en grupp med högutbildade personer. 
För att delta i journalistgruppen skulle respondenten ha en examen från en 
journalistutbildning vid högskola eller universitet och arbeta som journalist. Med 
lågutbildade avses personer som har gymnasieutbildning men ingen examen från högskola 
eller universitet. Med högutbildade avses personer som har examen från högskola eller 
universitet.  

Samtliga respondenter var män och kvinnor mellan 20 och 35 år. Vi valde den 
åldersgruppen eftersom den ingår i målgrupperna för de tidningar vi valde. Vi valde också 
den åldern eftersom unga personer inte har lika mycket arbets- och livserfarenhet som äldre 
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och möjligen inte reflekterar så mycket över den journalistik de konsumerar. Det är möjligt 
att de personer som har en högre utbildning är mer benägna att tänka kritiskt och har mer 
kunskap om journalistikens roll. Eftersom journalister lär sig i sin utbildning om 
trovärdighet och textreklam ville vi ha med en sådan grupp för att se om de kunskaperna 
gjorde att man tänkte annorlunda om exemplen.  

Åldersgruppen var också relevant eftersom många personer mellan 20 och 35 studerar 
och därför har tankesättet från sin studietid färskt i minnet.  

Eftersom våra tio exempel kom från tidningar som riktar sig till både män och kvinnor 
ville vi ha respondenter av båda könen.  

Inför genomförandet av fokusgrupperna bestämde vi vem som skulle vara moderator 
för varje grupp. Den som inte var moderator flikade in med frågor när det behövdes. Vid 
genomförandet fick varje deltagare en varsin hög med kopior av exemplen i rätt ordning 
(a.a s 16-25). Vi hade själva rangordnat exemplen från ”mest okej” till ”minst okej” när det 
gällde graden av smygreklam och påverkande av tidningens trovärdighet. Detta visste 
förstås inte deltagarna om. Vi lade exemplen i just den ordningen för att deltagarna inte 
skulle se ett exempel som vi hade rangordnat som ”minst okej” i början av diskussionen 
och därefter jämföra de andra exemplen med det. Då hade de kanske förväntat sig exempel 
i samma stil som det och inte lagt märke till lika mycket i de exempel som vi ansåg var ”mer 
okej”. 

Vi visade upp ett originalexempel i taget och beskrev det lite kort. Vi berättade vilken 
tidning det var och bläddrade i de fall där exemplet sträckte sig över flera uppslag. 
Deltagarna kunde sedan titta närmare och läsa från sina egna kopior. 

Efter att gruppen hade diskuterat alla exempel sammanfattade vi diskussionen genom 
att fråga om något av de tio utmärkte sig på något vis – positivt eller negativt. Vi frågade 
också om deras uppfattning av tidningarnas trovärdighet hade förändrats på något sätt och 
om det var något exempel som de fann mer förvånande än andra och i så fall varför. 
Diskussionerna vid samtliga fokusgrupper spelades in och transkriberades sedan. 

Förutom fokusgrupperna gjorde vi också en kvantitativ innehållsanalys för att kunna 
beskriva och jämföra de tio exempel på smygreklam och advertorials som vi valde ut. I 
innehållsanalysen ställde vi elva frågor till varje exempel. De handlade om utrymmet i 
tidningen, antal bilder, antal tecken, om det finns en samarbetsvinjett, om någon känd 
person finns med, om positiva eller negativa sidor av produkten kommer fram, om det 
finns en reporter-/tidningsbyline, vilket område exemplet handlar om, om det finns en 
tävling, om det finns några jämförbara produkter i exemplet och vilka kriterier för 
informativa annonser som uppfylls. 

Vi valde dessa frågor eftersom vi såg i våra fokusgrupper att det var de faktorerna som 
var avgörande för hur exemplet uppfattades. Vi gjorde ett kodschema där vi listade alla 
variabler samt deras variabelvärden. Vi gjorde också en kodinstruktion där vi förklarade 
variablerna för att sedan kunna föra in dem konsekvent i en datamatris. I datamatrisen 
förde vi in variabelvärdena och fördelade dessa på två kolumner beroende på om exemplet 
var i ett magasin eller i en dagstidning. På så vis kunde vi se hur svaren skiljde sig mellan de 
olika tidningsformerna.  

Material och urval  

Vi valde att undersöka smygreklam och advertorials i svenska magasin och svenska 
dagstidningar. Detta gjorde vi eftersom vi är intresserade av hur fenomenen smygreklam 
och advertorials ser ut just i Sverige och om läsarna uppfattar dessa olika beroende på om 
de förekommer i magasin eller dagspress. Vi ville också ta reda på om läsarnas tolerans mot 
smygreklam och advertorials skiljer sig mellan magasin och dagspress. Vi valde svenska 
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tidningar då vi tror att toleransen och trovärdigheten kan skilja sig åt mellan läsare och 
tidningar i olika länder. 

De första exemplen vi hittade var advertorials i magasin. När vi bestämde oss för att 
också inkludera dagstidningar blev vi tvungna att vidga urvalet och även ha med andra 
former av smygreklam. Detta eftersom advertorials inte förekommer i svensk dagspress. 
Efter att vi beslutade detta letade vi efter annonser eller artiklar som vi tyckte låg på eller 
bortom gränsen för vad som rekommenderas för att undvika textreklam, enligt ”Spelregler 
för press, tv och radio”. 

Vi fann 13 exempel på smygreklam och advertorials som vi tyckte skulle vara 
intressanta att diskutera i fokusgrupperna. Dessa kom från tidningar som getts ut det 
senaste året. Vi ville inte ha exempel som var äldre än så eftersom utformandet av 
smygreklam och advertorials, samt förekomsten av dessa i de olika tidningarna, kan ha 
förändrats sedan dess. Genom att vi endast använde tidningar från ett år tillbaka i tiden är 
materialet fortfarande relevant för hur fenomenet ser ut just nu.  

Efter ytterligare en genomgång av urvalet kom vi fram till att 13 exempel var ett för 
stort antal och tog därför bort tre exempel som liknade något vi redan hade valt ut eller för 
att den tidningen redan var representerad i urvalet. Några exempel valdes ut för att de fanns 
i en särskild tidning. Till exempel hade vi hittat tre exempel i Dagens Nyheter och sökte 
därför efter något i Svenska Dagbladet som de kunde jämföras med. På samma sätt hade vi 
flera exempel från magasin riktade till kvinnor och sökte därför efter smygreklam och 
advertorials i magasin som riktar sig till män, såsom Café. 

När vi skulle samla in materialet till vår studie tittade vi först efter smygreklam och 
advertorials i tidningar som vi hade hemma. Resterande exempel hittade vi i tidningar på 
Mittuniversitetets bibliotek och på Sundsvalls stadsbibliotek.  

 De tio exempel vi valde ut (se bilaga 1) tycker vi ger en bredd med olika grader av 
smygreklam och advertorials. Tio stycken var också ett lämpligt antal för att kunna 
representera olika tidningar och både magasin och dagspress. Samtidigt var det inte för 
många exempel, vilket kunde ha medfört en risk för att deltagarna i fokusgrupperna skulle 
uppfatta diskussionen som enformig. Till en början var vi lite osäkra på vilka exempel som 
passade in i studien, eftersom vi själva uppfattade att smygreklam och advertorials inte var 
ett problem i vissa exempel. Sedan kom vi fram till att det är bra med olika grader av 
smygreklam och advertorials för att se vad som är accepterat av läsarna och om det finns 
något exempel som är värre än andra.  

Ett av våra exempel kom från DN Lördag och bestod av fyra sidor med bilder och 
recept på olika såser från Tommy Myllymäkis kokbok. I tillägg till detta fanns lite fakta om 
Tommy Myllymäki samt en utlottning av hans kokbok om såser. Vi anser att detta är vanligt 
förekommande i tidningar men det betyder inte att det behöver vara accepterat i 
textreklamsammanhang. Vi rankade exemplet som det av våra tio exempel som var ”mest 
okej”. 

Ett av de exempel som vi själva rankade som ”minst okej” visade vi slutet av 
fokusgrupperna. Det var sex sidor i magasinet Café med rubriken ”Världens viktigaste 
verktyg”. Det inleddes med en kort artikel av en reporter och följdes av att Johnnie och 
Mattias från Kanal 5:s Roomservice listade tio verktyg som de anser att man behöver och 
tipsade om vad man bör tänka på när man köper dem. Till detta fanns stora bilder av 
verktygen med pris och märke på ett verktyg ur varje kategori. Vi resonerade som så att 
detta var ”minst okej” eftersom det var Café själva som hade valt ut märken och det bara 
fanns representerat ett märke av varje verktygskategori. Att Café själva hade valt ut märken 
– och dessutom väldigt dyra alternativ som inte alltid stämde överens med Johnnie och 
Mattias tips – såg vi som misstänkt produktplacering. 
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I spannet mellan dessa två exempel fanns advertorials och andra typer av smygreklam 
där det var mer eller mindre tydligt att det var en annons. 

Vi anser att det insamlade materialet har god kvalité i förhållande till syfte och 
frågeställningar eftersom våra exempel fungerade väl i fokusgrupperna och vi kunde 
undersöka det vi ämnade.  

Problem 

Metodarbetet gick relativt problemfritt. Till en början verkade det inte vara något problem 
att få ihop respondenter till fokusgrupperna, men i gruppen med lågutbildade blev det ett 
bortfall. Det gjorde att vi samma dag som mötet skulle äga rum fick ringa några bekanta 
och be dem ställa upp. Det gick de med på så problemet löstes snabbt. 

Sammanställning av resultat 

Efter varje genomförd fokusgrupp transkriberade vi samtalen. Vi benämnde 
respondenterna med första bokstaven i namnet och radade på så vis upp vad alla sa om de 
olika exemplen. Vi uteslöt skratt och vissa delar när samtalet tog en annan riktning och som 
inte var relevant för vår studie. Till exempel när någon av oss moderatorer uppmanade 
respondenterna att ta fika. 

Efter att ha transkriberat alla samtal läste vi igenom en fråga i taget och tittade hur de 
olika grupperna svarade. Vi sammanfattade deras viktigaste svar för att det skulle bli tydligt 
hur de olika gruppernas och personernas åsikter skiljde sig åt. 

Därefter grupperade vi de olika uppfattningarna och konstruerade fem idealtyper. En 
idealtyp är ett slags karikatyr, till exempel "lantis" eller "plugghäst", och ska beskriva det 
typiska för en grupp fall. Denna metod för kvalitativ datasammanfattning är användbar för 
att sammanfatta observationer och för att skapa förståelse om människor. Syftet är inte att 
kartlägga samtliga kvaliteter som kommit fram i studien utan att skapa idealtyper som pekar 
på det centrala hos olika läsare. Vi valde att använda oss av idealtyper eftersom vi anser att 
det är ett bra sätt att förstå vårt resultat. Genom de olika idealtyperna blev det tydligt hur 
olika kategorier av läsare uppfattar våra exempel och hur deras uppfattningar skiljer sig åt.  

Vi konstruerade idealtyperna så att de uteslöt varandra och täckte hela det 
transkriberade materialet. Ingen av våra idealtyper motsvaras till 100 procent av någon 
respondent i vår studie, utan en respondent kan passa in på flera idealtyper. Idealtyperna är 
sammanfattningar av flera åsikter, men det är inte omöjligt att våra idealtyper skulle kunna 
finnas i verkligheten.  

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen har vi sammanställt i en tabell för att 
det ska vara lätt att jämföra resultaten mellan dagstidningar och magasin (se bilaga 4). Vi har 
också inkluderat delar av resultatet i resultatet från fokusgrupperna.  
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RESULTAT  
Nedan följer resultaten av vår kvantitativa innehållsanalys samt resultaten av våra 
fokusgrupper. Bilder på alla exempel finns i Bilaga 1. 

Exempel 1, DN Lördag ”Såsglädje” 

Publicerat i Dagens Nyheters lördagsbilaga den 21 september 2013 och sträcker sig över 
sammanlagt 4 sidor. Rubriken är ”Såsglädje” och exemplet utgörs av fyra såsrecept, 12 
bilder, en faktaruta om Tommy Myllymäki samt information om att tre exemplar av boken 
lottas ut till läsare. Totalt innehåller exemplet 7417 tecken. 

Det finns ingen reporter-byline men det finns en redaktör för Mat & Dryck-sektionen i 
DN Lördag som syns med namn och bild i anslutning till exemplet. Det finns ingen 
samarbetsvinjett på sidorna. Någon jämförbar produkt (kokbok från annan författare/annat 
förlag) finns inte. Exemplet har kategoriserats av oss som "mat". Några negativa aspekter av 
recepten/Tommy Myllymäki framkommer inte. Tre kriterier för en informativ annons 
uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen känner igen den här typen av featurematerial och tycker att det är ett ganska 
vanligt grepp i helgbilagor. De tycker också att det känns naturligt att ha med just Tommy 
Myllymäki eftersom han är aktuell. 

Gruppen tycker att det är relevant att tidningen lottar ut boken och anser att det är 
vanligt förekommande i featurematerial. Men i och med att det finns en bild av boken, som 
dessutom lottas ut, uppstår en diskussion om reklam som inte hade uppkommit annars. 
Gruppen upprörs dock inte över det och tycker ändå att exemplet är journalistik och inte 
reklam. En synpunkt är att det faktum att det finns en redaktör för mat- och dryck sidorna 
garanterar kvalitet och läsvärde.  
 
Lågutbildade: 
Gruppen uppfattar exemplet som reklam eftersom det enbart är Tommy Myllymäkis recept 
som visas upp och man kan vinna hans bok. De tycker inte att det känns ”påprackande” 
men gruppen är enig om att det är marknadsföring och inte journalistik.  

De tycker att det är ett passande material i lördagsbilagan. En uppfattning i gruppen är 
att exemplet ser trevligt och fint ut och lockar läsaren att köpa boken. De som har den 
uppfattningen är också intresserade av matlagning och tilltalas därför av innehållet. 

”Det känns ju inte oseriös på något vis, det ser ju fint och trevligt ut.” 

Högutbildade: 
En synpunkt i gruppen är att exemplet är reklam eftersom recepten kommer från 
Myllymäkis bok. En annan uppfattning är att det inte är det eftersom de tycker att det är 
mer fokus på såserna än på Myllymäki. Gruppen tycker att Tommy Myllymäki känns 
trovärdig och tycker att exemplet passar in i en helgbilaga.  

Gruppen anser att det är positivt och roligt för läsarna att boken lottas ut. Den mest 
negativa uppfattningen kommer från någon som inte är intresserad av matlagning.  

Exempel 2, SvD Kultur ”Viner till höstens vilt och grytor” 

Publicerat på annonssida i Svenska Dagbladets kulturbilaga den 6 oktober 2013. Exemplet 
utgör cirka en halv sida. Rubriken är ”Viner till höstens vilt och grytor” och exemplet 
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handlar om ett erbjudande om en vinlåda. Det finns kort information om vinerna och hur 
man gör för att beställa vinlådan. 

Exemplet utgör 677 tecken och innehåller en bild. Det finns inga jämförbara produkter 
och ingen reporter-byline men det finns en vinjett som lyder "SvD accent". Det annonseras 
inte om någon tävling och ingen känd person finns med i exemplet. Exemplet har 
kategoriserats av oss som "dryck". Enbart positiva sidor av produkten kommer fram. Sju 
kriterier för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen tycker inte att exemplet är journalistik. De tycker att det är märkligt att detta finns 
i SvD och en synpunkt är att det är ett desperat försök att bredda sig. Gruppen tycker också 
att det ger mixade signaler till läsarna när SvD accent nämns i annonsen.  

Gruppen tycker inte att det påverkar tidningens trovärdighet men om det skulle 
förekomma ofta skulle trovärdigheten sjunka. 

”Men i slutändan då är det ju SvD, alltså tidningen SvD, som kommer få sota för när det gäller 
trovärdighet om man slarvar med sådant här.” 

Lågutbildade: 
En uppfattning i gruppen är att man ogillar att SvD försöker sälja vin och tycker att 
vintillverkarna kunde ha köpt en annonsplats i stället. En annan synpunkt är att man inte 
vill att SvD ska vara involverade i något företag med intressen som avviker från tidningens 
eftersom det kan påverka vad man läser. Ytterligare en synpunkt är att det är bra och 
trevligt för läsarna att få fördelar. En annan uppfattning kommer från någon som är 
negativt inställd till alkoholreklam och som reagerar på att det är just vin det annonseras 
om. Gruppen tycker inte att det är journalistik. En uppfattning är att tidningens 
journalistiska trovärdighet sänks på grund av att exemplet finns i tidningen. 

”Det är här är nästan okej om man bortser från samarbetet.” 

Högutbildade: 
Gruppen ser exemplet som marknadsföring och inte journalistik. De tycker inte att 
trovärdigheten påverkas men om det förekom oftare skulle förtroendet för SvD minska. 
Gruppen ser inte något fel i att exemplet finns i tidningen men de reagerar på att det just 
handlar om vin då de inte förväntar sig detta i en dagstidning.  

Exempel 3, Femina ”Ny stil i höst” 

Publicerat i Femina nr 11/2013. Exemplet utgör nästan en hel sida och innehåller 580 
tecken och 4 bilder. Rubriken lyder ”Ny stil i höst” och sidan utgörs av bilder på olika 
strumpbyxor och information om höstens trender. 

Det finns inga jämförbara produkter och ingen reporter-/tidningsbyline. Däremot finns 
det en samarbetsvinjett i sidhuvudet som lyder "Femina i annonssamarbete med Pierre 
Robert". Det annonseras också om en tävling där läsarna kan vinna en garderob med 
strumpbyxor från Pierre Robert. Exemplet har kategoriserats av oss som "mode". Det finns 
inte någon känd person med i exemplet. Enbart positiva sidor av produkten kommer fram. 
Tre kriterier för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen ser tydligt att det är en annons och de är eniga om att det här är på gränsen för 
vad som är ”okej”. En synpunkt är att exemplet liknar det redaktionella materialet för 
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mycket och att det strider mot god sed i branschen. En annan synpunkt är att gränserna 
mellan reklam och redaktionellt material har förflyttats och att detta är ett exempel på det.  

En uppfattning i gruppen är att trovärdigheten sänks medan en annan uppfattning är att 
man är förstående till att magasin måste ha sådana annonser. De tycker att det hade varit 
annorlunda om exemplet hade förekommit i en dagstidning eftersom man inte köper 
Femina för journalistisk granskning och objektivitet.  

”Fast det känns ju som att de spelar ju på att man inte ska se skillnad, alltså de hoppas ju att ingen 
läser den här lilla stilen där uppe, och det är säkert inte många som gör det.” 

Lågutbildade: 
En utbredd uppfattning i gruppen är att det är ganska tydligt att det är ett annonssamarbete. 
Det finns dock synpunkter om att det är oklart om det är reklam eller en artikel. En annan 
synpunkt kommer från någon som jobbar i branschen och känner till konceptet. Hen anser 
inte att det här är fel på något vis utan tycker att det är trevligare än en vanlig annons 
eftersom detta är mer personligt. En annan synpunkt handlar om det faktum att Femina gör 
ett annonssamarbete med Pierre Robert och om det kan vara ett slags ”kvalitetsstämpel” 
från tidningens sida eftersom det ser ut som att Femina tipsar om just de här 
strumpbyxorna.  

”Det är ju det man vill läsa när man läser tidningen, så jag skulle säga att Femina har gjort ett bra 
jobb. Det passar sig.” 

Högutbildade: 
Gruppen ser att exemplet är en annons men en uppfattning är att man blir förvirrad och att 
det bör vara tydligt vad som är annons och vad som inte är det. En annan synpunkt är att 
man tar informationen med en nypa salt eftersom det är en annons.  

Gruppen har delade meningar om hur trovärdigheten påverkas. En uppfattning är att 
Femina inte är en trovärdig tidning överhuvudtaget. En annan uppfattning är att det 
påverkar eftersom det är upp till läsaren att vara uppmärksam på att det är en annons. 
Ytterligare en synpunkt är att det inte påverkar trovärdigheten alls eftersom det handlar om 
sådant man förväntar sig att läsa om i tidningen. Trovärdigheten hade däremot sjunkit om 
exemplet hade funnits i DN. 

Exempel 4, Café ”Lär dig blomsterspråket” 

Publicerat i Café nr 11/2012. Exemplet utgör en sida och innehåller 2024 tecken och 5 
bilder. Rubriken lyder ”Lär dig blomsterspråket!” och sidan utgörs av tips och information 
om olika blommor och när det passar att ge dessa till någon. Det finns också information 
om hur man gör för att skicka ett blombud och en tävling där man lottar ut presentkort hos 
Interflora. 

Det finns inga jämförbara produkter och ingen reporter-/tidningsbyline. Däremot finns 
det en samarbetsvinjett i sidhuvudet som lyder "Café i samarbete med Interflora. Annons". 
Vi har kategoriserat exemplet som "fritid". Det finns ingen känd person i exemplet. Enbart 
positiva sidor kommer fram. Fyra kriterier för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen tycker att det är tydligt att det är en annons. En uppfattning i gruppen är att 
exemplet är roligt att läsa. En annan synpunkt är att det är problematiskt att lotta ut saker i 
ett annonssamarbete eftersom det kan påverka tidningens trovärdighet. En uppfattning är 
att tidningens trovärdighet inte påverkas av det här exemplet eftersom de inte har några 
större journalistiska förhoppningar på tidningen.  
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Lågutbildade: 
Gruppen uppfattar exemplet som positivt eftersom det ger kunskap och är ett av de bättre 
exemplen som visats hittills. Gruppen anser inte att tidningens trovärdighet påverkas av 
exemplet men en synpunkt är att Café inte har någon trovärdighet från början och att man 
ändå inte litar på ett ord de skriver. 

”Alltså, jag älskar ju reklam. Jag tycker det är underbart att man är lite kreativ och gör på ett annat 
sätt för att ge någonting mer än att du bara kan köpa… Ja, jag tycker att det är jävligt trevligt.” 

Högutbildade: 
En utbredd uppfattning i gruppen är att det här är ett roligt sätt att utforma en annons för 
ett blomföretag. En annan uppfattning är att man blir irriterad eftersom det finns direktiv i 
texten om hur män ska uppvakta sin partner med blommor samtidigt som det är reklam för 
Interflora. Gruppen tycker att det är okej att exemplet finns i Café men frekvensen av 
liknande sidor avgör om trovärdigheten påverkas. En synpunkt är att trovärdigheten inte 
påverkas eftersom de redan har låga förväntningar på Café men om exemplet däremot hade 
varit i DN hade trovärdigheten sjunkit.  

”Jag tycker sådana här annonser är lite roliga ändå när man ändå får lite rolig fakta och bakgrund.” 

Exempel 5, Femina ”Det italienska kökets hjärta” 

Publicerat i Femina nr 11/2013. Exemplet utgör en sida och innehåller 2568 tecken och 7 
bilder. Rubriken lyder ”Det italienska kökets hjärta” och i exemplet finns ett recept på 
Linguine med räkor och Mutti Polpa, samt information om den italienska staden Parma och 
tomaterna som odlas där. 

Det finns inga jämförbara produkter i exemplet. Det finns ingen reporter-
/tidningsbyline. Däremot finns det en samarbetsvinjett i sidhuvudet som lyder "Femina i 
annonssamarbete med Mutti”. Vi har kategoriserat exemplet som "mat". Det annonseras 
inte om någon tävling och det finns ingen känd person i exemplet. Enbart positiva sidor av 
produkten kommer fram. Två kriterier för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Det finns delade meningar i gruppen om tydligheten i exemplet. En synpunkt är att det är 
tydligt att det är en annons, att den är innovativ och smart eftersom läsaren stannar till på 
sidan. En annan synpunkt är att exemplet inte känns okej eftersom sidan ska se ut som 
redaktionellt material. Gruppen tycker inte att tidningens journalistiska trovärdighet 
påverkas. 
 
Lågutbildade: 
En uppfattning i gruppen är att exemplet ser trevligt ut och att man tilltalas av receptet som 
ser gott ut. En annan uppfattning är att man vill läsa allt och resa till Parma eftersom det 
låter härligt. I gruppen finns också synpunkter på att det är för mycket text. En annan 
synpunkt är att man inte litar på det som står eftersom det är en annons och respondenten 
med den uppfattningen beskriver sig själv som mycket negativt inställd till all form av 
reklam.  

En utbredd uppfattning i gruppen är att exemplet passar i Femina och att det är sådant 
man vill läsa om i den tidningen. Gruppen tycker inte att trovärdigheten påverkas. 

”De har ändå lyckats här, för när jag ser Mutti i hyllan nästa gång då kommer jag tänka på den här 
magiska lilla staden och att vi pratade om det här.” 
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Högutbildade: 
En uppfattning från de i gruppen som är intresserade av mat är att man tilltalas av receptet. 
Gruppen tycker att det är reklam eftersom det är en produkt som företaget försöker sälja 
men de uppskattar ändå receptet och informationen om Parma. De filtrerar bort att det 
handlar om just Mutti Polpa. En synpunkt är att intresset minskar när man i slutet av sidan 
ser att det är reklam för Mutti Polpa och att man funderar över om informationen om 
Parma verkligen stämmer. 

Gruppen tycker inte att tidningens trovärdighet påverkas av exemplet. En synpunkt är 
att tidningens trovärdighet påverkas mindre än i exempel tre eftersom reklambudskapet är 
mer invävt i det här exemplet. Respondenten som tycker det anser också att det 
journalistiska värdet blir högre i det här exemplet eftersom det finns mer att läsa och det 
känns underhållande. 

Exempel 6, DN Söndag ”Badtoffeln hetast på front row i höst” 

Publicerat i Dagens Nyheters lördagsbilaga den 28 september 2013. Exemplet utgör en 
tredjedels sida och innehåller 1361 tecken och en bild. Rubriken lyder ”Badtoffeln hetast på 
front row i höst” och intill artikeln finns bilden som föreställer en badtoffla. Bildtexten 
lyder "Adilette finns i blått, svart och rött och kostar cirka 400 kronor". 

Det finns två jämförbara produkter (tofflor av andra märken) i texten. Det finns en 
reporterbyline. Det finns ingen samarbetsvinjett eller tävling i exemplet. Vi har kategoriserat 
det som "mode". Robyn och David Beckham nämns i artikeln eftersom de har burit 
modellen Adilette. Både positiva och negativa sidor kommer fram i exemplet. Två kriterier 
för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen tycker att artikeln är nyhetsmässig och befogad men ändå för ”reklamig”. De 
tycker att det är den stora bilden och det faktum att det bara är bild på en sorts badtoffla 
som gör att det blir problematiskt. En åsikt i gruppen är att det är bildtexten som gör att det 
blir reklam. 

Gruppen tror att DN har slarvat och inte tänkt till, de hade velat se flera sorters 
badtofflor i stället för bara en. Gruppen tycker inte att trovärdigheten för DN Lördag 
påverkas eftersom de vet hur det brukar se ut i DN och de tycker att det här mest är 
klantigt men inte något stort problem. En synpunkt är att om exemplet hade varit i till 
exempel Femina skulle man ha trott att tidningen fått betalt av Adidas. 

”En gång, då tänker man ’de var klantiga’. Men börjar det förekomma flera gånger då börjar man 
fundera liksom.” 

Lågutbildade: 
I gruppen finns synpunkter på att det är reklam eftersom det står vilket märke och vilken 
modell det är på badtofflan. Det framkommer också andra synpunkter, att det främst är en 
nyhetsuppdatering på modesidorna och inte reklam. En synpunkt är att det är bildtexten 
som gör att det blir reklam, en annan är att Adidas har betalat för att framhävas i artikeln. 
Gruppen tycker inte att trovärdigheten för DN Lördag påverkas av exemplet. 
 
Högutbildade: 
Gruppen uppfattar exemplet olika. En synpunkt som kommer fram är att det bara visas 
upp ett exempel på badtofflor och respondenterna tycker att det kunde ha varit med flera. 
Men man tycker ändå att det är en trendanalys och accepterar att det finns på modesidorna 
i lördagsbilagan. En annan åsikt är att det är bildtexten som gör att det blir ”reklamigt”. 
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Ytterligare synpunkter som kommer fram är att det faktum att det saknas information 
om var man kan köpa produkten gör att den inte är lättillgänglig och därför antagligen inte 
är en annons. Fler tecken på att det inte är en annons är att det inte hör hemma i DN samt 
att det är otydligt om det är reklam, exemplet ”smyger sig på”. En uppfattning är att man 
reagerar starkare på det här exemplet än exempel 1 och att man har höga förväntningar på 
DN, men denne respondent betonar att hen inte är intresserad av mode. En uppfattning är 
att det känns som att Adidas har betalat för att synas i exemplet. En annan är att det 
påverkar trovärdigheten eftersom det är otydligt om det är en annons eller inte och man 
saknar det journalistiska värdet som man tycker ska finnas i DN. 

”För mig handlar det om att det är något innehållslöst som man försöker… Jag betalar för den här 
tidningen och så försöker man ge någonting till mig när jag läser den. Jag får inte ut så mycket av 
den här sidan. Jag vill ha ut maximalt på varje sida.” 

Exempel 7, Elle ”Höstens hits” 

Publicerat i Elle nr 11/2013. Exemplet sträcker sig över 8 sidor och innehåller 1370 tecken 
och 8 bilder. Rubriken lyder "Höstens hits". Det finns en ingress som beskriver höstens 
trender, i övrigt finns endast text med information om vad kläderna kostar. Det finns en 
samarbetsvinjett som lyder "Elle i samarbete med H&M" och på fyra av sidorna finns 
H&M:s logga. 

På första sidan finns en kort text som talar om att Elle har fått välja fritt ur H&M:s 
sortiment och att Elle själva har valt ut stylist och fotograf. Det finns inga jämförbara 
produkter (kläder från andra klädkedjor/märken) i exemplet. Det finns ingen reporter-
/tidningsbyline. Det annonseras inte om någon tävling. Exemplet kategoriseras som 
"mode". Ingen känd person medverkar. Enbart positiva sidor kommer fram. Fyra kriterier 
för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen tycker att det är tydligt att det är en annons. En uppfattning är att man känner sig 
snuvad på sidor som kunde ha fyllts med ”mer vettigt innehåll”. Gruppen upprörs inte och 
tycker inte att trovärdigheten påverkas. En uppfattning är att hela modebranschen redan är 
skadad. 

”På ett sätt kan man säga att det är mer uppriktigt, men på ett sätt känns det ju också som en slags 
lättja från redaktionens sida. Att de låtit sitt format köpas så att säga.” 

 
Lågutbildade: 
Gruppen ser exemplet som reklam. En uppfattning är att det passar i tidningen eftersom 
det bara är sådant i tidningen. En annan uppfattning är att det här är en lyckad variant av en 
annons eftersom det smälter in med tidningens övriga material. En uppfattning är att det är 
ett roligt sätt att göra reklam. Gruppen tycker inte att det är journalistik och de tycker inte 
att det påverkar trovärdigheten. En åsikt är att det är bra att Elle skrivit ut att de fått välja 
kläder etc. vilket gör det mer trovärdigt för Elle.  

”Nej, men hela tidningen handlar ju bara om att visa upp kläder och trender och då är de ju 
omöjligt att komma ifrån… Alltså, då ska det ju annars bli sådana här ’SVT-grejer’ liksom och jag 
tror inte ’public service-människor’ köper Elle.” 
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Högutbildade: 
Gruppen tycker att det är tydligt att det är en annons. En uppfattning är att Elle genom att 
berätta att de själva valt kläder, stylist och fotograf kan berättiga att en billig klädkedja som 
H&M är med i Elle. En åsikt som kommer fram är att det är ”lite överflödigt” med åtta 
sidor. Gruppen tycker inte att trovärdigheten påverkas av exemplet eftersom tidningen 
handlar om kläder. 

Exempel 8, DN Söndag ”Middagen sänker betyget för ombonade pensionatet” 

Publicerat i Dagens Nyheters söndagsbilaga den 3 november 2013 under vinjetten 
”Hotellpatrullen”. Exemplet utgör en hel sida och innehåller 4837 tecken och 5 bilder. 
Rubriken lyder ”Middagen sänker betyget för ombonade pensionatet” och på sidan finns 
förutom en artikel om hotellet som testats även en faktaruta om hotellet. 

Det finns också en lista med namn på några av de hotell som testats tidigare (tio 
jämförbara hotell) samt vilket betyg de fått i testet. Det finns ingen samarbetsvinjett och 
ingen tävling. Det finns en tidningsbyline som lyder "Hotellpatrullen". Det finns ingen känd 
person i exemplet. Vi har kategoriserat exemplet som "resor". Både positiva och negativa 
sidor av det testade hotellet kommer fram i exemplet. Sex kriterier för en informativ annons 
uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen tycker att det är bra läsning, informativt och som vilket mat- eller restaurangtest 
som helst. En uppfattning är att det känns som att ”DN sitter inte i knä på hotellet” 
eftersom tidigare test finns med i exemplet och Hotellpatrullen dömer ut middagen. 
Angående trovärdigheten finns en uppfattning om att det hade varit annorlunda om DN 
hade fått vistelsen gratis men hen tror att DN har betalat själva och därmed är det inga 
problem för trovärdigheten.  
 
Lågutbildade: 
En synpunkt som kommer fram är att exemplet är objektivt eftersom det finns med både 
bra och dåliga synpunkter på boendet. En uppfattning handlar om att bilden av DN hade 
skadats lite om det kom fram att DN hade bott på pensionatet gratis. Gruppen tycker inte 
att det påverkar tidningens trovärdighet.  
 
Högutbildade: 
En uppfattning är att DN blivit bjudna på mat och boende och att tidningen bjuder tillbaka 
genom att skriva en recension men man ser ändå att det är ett oberoende reportage. En 
synpunkt är att DN:s nyhetsreportrar har integritet och tror att så är fallet även i 
Hotellpatrullen. En annan uppfattning är att det inte känns som att ”DN är köpta” 
eftersom det är mycket kritik i exemplet. En annan synpunkt som kommer fram är att det 
inte spelar någon roll vem som har betalat. En annan synpunkt är att man hade reagerat om 
allt hade varit positivt men inte som det är skrivet nu. Gruppen tycker inte att det påverkar 
trovärdigheten. 

”Hade det bara varit positivt allting och bara ’Det här är ett fantastiskt ställe!’ – då kanske man 
skulle fundera. Men i och med att här… Det finns plus, det finns minus. Då kan jag göra min egen 
bedömning sedan om jag vill åka dit och ta de här smällarna.” 
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Exempel 9, Café ”Världens viktigaste verktyg” 

Publicerat i Café nr 11/2012 under vinjetten ”Pryspecial” [sic]. Exemplet sträcker sig över 7 
sidor och innehåller 6079 tecken och 7 bilder. Rubriken lyder "världens viktigaste verktyg". 
Två kända personer finns med, Johnnie och Mattias från Kanal 5:s Roomservice. I artikeln 
framkommer att Café har låtit Johnnie och Mattias lista de tio viktigaste verktygen och Café 
har sedan valt ut tio topplistade produkter i varje kategori. 

I artikeln finns flera citat från Johnnie och Mattias som talar om att billiga verktyg är 
dåliga och att det är bättre att köpa dyrare verktyg eftersom de har bättre kvalitét. Det finns 
ingen samarbetsvinjett och ingen tävling i exemplet. Vi har kategoriserat det som "fritid". 

De olika verktyg som har valts ut presenteras med namn, märke, pris och bild samt kort 
information om produkten. Intill detta finns också korta kommentarer från Johnnie och 
Mattias om själva verktyget, inte just den utvalda produkten. Inga jämförbara produkter av 
samma verktygskategori (till exempel borrmaskin) finns i exemplet, däremot kommer de 
utvalda verktygen från olika varumärken. Det finns en reporterbyline. Enbart positiva sidor 
av produkterna kommer fram. Sex kriterier för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen tycker vid första anblicken att det ser ut som konsumentinformation men vid 
närmare granskning tycker de att Café har misslyckats med att vara konsumentupplysande 
eftersom det inte finns någon bredd i produkterna som visas. En åsikt som kommer fram är 
att det hade varit acceptabelt om det hade varit Johnnies och Mattias tio favoritverktyg som 
framhävdes. Flera i gruppen tycker att utrymmet är för stort och inte bildvänligt. 

En åsikt är att pryljournalistik är okej om man väljer ut vissa märken och gör ett urval så 
länge det redovisas hur testet har gått till. En annan åsikt är att Café garanterat har fått 
betalt av verktygstillverkarna och att det är därför som exemplet sträcker sig över så många 
sidor. En annan uppfattning är att Café har misslyckats oavsett betalning eftersom läsaren 
inte ska behöva fundera över om det är produktplacering eller inte. Ytterligare en synpunkt 
är att man hade tagit det hela på större allvar om det hade funnits ett ”hammarkollage”, ett 
”skruvmejselkollage” etc. men hen tycker att urvalet känns medvetet och inte som att Café 
har ”klantat sig”.  

Gruppen är enig om att den reporter- och fotobyline som finns gör att man tänker att 
det inte är reklam. En synpunkt som kommer fram är att man utnyttjar Johnnie och Mattias 
till att göra reklam på ett smidigare och effektivare sätt. En åsikt är att det påverkar 
tidningens trovärdighet lite eftersom hen trodde att Café var mer seriösa och att det skulle 
vara tydligare hur urvalet gått till. Hen säger också att hen hade ”smällt av” om det hade 
varit i DN men gör inte det när det är i Café. 

”Det är ju ändå någon slags ’annonsish-grej’ eftersom man tänker på dem, Johnnie och Mattias, då 
är det väl någon form av reklam. Men sedan läser man och då tror man först att det inte är reklam. 
Sedan är det det. Det är liksom otroligt vagt hur de har gjort urvalet, vad de har tänkt, vad 
egentligen den här Patrik Hedlund har gjort i denna artikel eftersom han ändå har en byline.” 

 
Lågutbildade: 
En synpunkt är att det är reklam, en annan att det inte direkt är reklam och att det passar i 
tidningen och är relevant. En fundering som kommer fram handlar om i fall det är 
produktplacering. En uppfattning är att Café har fått betalt från verktygstillverkarna som 
syns i exemplet. En åsikt är att det påverkar trovärdigheten eftersom respondenten själv har 
kunskap om verktyg och inte håller med om att man måste köpa dyra produkter. En annan 
åsikt är att det påverkar trovärdigheten lite. En uppfattning är att Café överlag har fin 
kvalitet på prylarna som syns i tidningen och att detta därför inte är något konstigt. 
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”Ja, jag märker ju att Café har fått pengar eller någonting för att lista ut sådana här verktyg för… 
Temple and Stanley-hammare för 900 kronor – det här är ju inte någonting en snickare köper, det 
här är ju Fredde från Solsidan.”  

 
Högutbildade: 
Gruppen tror att verktygstillverkarna har betalat för att synas. En uppfattning är att Café 
har fått låna verktygen till fotograferingen och att de inte har fått pengar från 
verktygstillverkarna eftersom det inte står varifrån verktygen kommer, bara märken. Hen 
tror att Café kanske har betalat Johnnie och Mattias för att de ska ställa upp. Gruppen 
tycker inte att trovärdigheten förändras, detta är vad man förväntar sig att läsa om i Café.  

Exempel 10, i Form ”Starten på ett råare liv” 

Publicerat i i Form nr 16/2013. Exemplet utgör 2 sidor och innehåller 4715 tecken och 8 
bilder. Rubriken lyder ”Starten på ett råare liv” och i sidhuvudet finns en vinjett som lyder 
"i Form-läsarna testar: Rawfood-kurs". Exemplet utgörs av en artikel om kursen, tre läsare 
som uttalar sig om kursen samt en faktaruta om kursen. I faktarutan nämns två andra 
företag som också anordnar rawfood-kurser (två jämförbara tjänster). 

Det finns en reporterbyline. Det finns ingen samarbetsvinjett och ingen tävling. 
Exemplet har kategoriserats som "mat". Ingen känd person förekommer. Enbart positiva 
sidor om den aktuella kursen kommer fram, både i artikeln och i recensionerna från läsarna 
som har testat kursen. Sex kriterier för en informativ annons uppfylls i exemplet. 
 
Journalister: 
Gruppen tycker att artikeln ger ett ”totalfrälst” intryck. En synpunkt är att ”det känns 
sådär” att reportern tycker så mycket i texten. En annan synpunkt handlar om vem som 
testar kursen – reportern eller läsarna. Gruppen tycker att artikeln är problemet och att den 
är ett dåligt hantverk av journalisten. De tycker att trovärdigheten påverkas. En uppfattning 
är att den påverkas i allra högsta grad eftersom artikeln känns mer som en recension än en 
informativ text. 
 
Lågutbildade: 
En reaktion är att alla ger toppbetyg till kursen. En annan synpunkt är att exemplet passar i 
tidningen men att läsarna inte är opartiska eftersom de, enligt personbeskrivningarna, redan 
lever hälsosamt. Ytterligare en uppfattning är att det känns som reklam eftersom det står 
vilket företag som anordnar kursen och hen tycker att läsarna kunde ha testat olika kurser i 
stället. 

En synpunkt är att det här är journalistik med information och inte reklam och att 
exemplet uppfattas som ”jättebra”. En annan åsikt är att det blir reklam för Rawfoodbaren 
som anordnar kursen eftersom man får uppfattningen att detta inte kan göras hemma utan 
måste göras på Rawfoodbaren där det finns dyra köksmaskiner. Det finns synpunkter om 
att exemplet påverkar trovärdigheten men också synpunkter om att det inte gör det. 

 
Högutbildade: 
Gruppen tycker att artikeln är för positiv och inte ger en objektiv bild av kursen. En 
uppfattning är att det blir för mycket fokus på Rawfoodbaren och att man funderar över 
hur objektiva testarna är. En synpunkt är att man blir irriterad när man läser och tappar 
förtroende för tidningen när allt i texten framställs som ”jättebra”. 

Gruppen tycker att det är mer eller mindre reklam men en synpunkt är att man tar det 
med en nypa salt och har en egen kritisk blick. I stort sett hela gruppen saknar en motröst 
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till det positiva i artikeln. En fråga som uppstår är var journalistiken är i tidningen eftersom 
detta inte ger läsaren någonting. En synpunkt är att en ”riktig journalistisk tidning” hade 
analyserat vad raw food är samt skrivit plus och minus med dieten. En uppfattning är att 
exemplet inte påverkar uppfattningen om i Form. 

”Det är ingen kritik någonstans utan det är bara glada miner överallt, rakt igenom. Det är ju ingen 
objektiv syn på raw food.” 

Sammanfattning av gruppernas uppfattningar 

Journalister: 
Gruppen tycker att exempel 9 och 10 värst ur smygreklamsynpunkt, de tycker att exempel 1 
och 8 är minst ”reklamiga”. De tycker också att deras uppfattningar skiljer sig åt beroende 
på om exemplen förekommer i magasin eller dagspress. Respondenterna har högre krav 
och större förtroende för dagstidningar men förtroendet skiljer sig också mellan olika 
magasin. Gruppen blev mest förvånad över exempel 2 och 9. Respondenterna anser inte att 
advertorials i magasin påverkar trovärdigheten. Däremot tycker de att trovärdigheten för ett 
magasin sjunker om det redaktionella materialet inte är objektivt och oberoende. 
Frekvensen av smygreklam avgör också om trovärdigheten påverkas. 
 
Lågutbildade: 
Gruppen har skilda åsikter om vilka exempel som var bäst och värst ur 
smygreklamsynpunkt. Några tycker att exempel 8 var minst ”reklamig” och några i gruppen 
blev mest förvånade över exempel 2. Gruppen tycker att deras uppfattning skiljer sig åt 
beroende på om exemplen förekommer i magasin eller dagspress eftersom de har högre 
förväntningar på dagstidningar men också förväntar sig mer reklam i magasin. En 
uppfattning i gruppen är att trovärdigheten påverkas när tidningarna har ett 
annonssamarbete med ett företag, eftersom det kanske påverkar vad som skrivs i tidningen. 
En annan uppfattning är de exempel som vi visade på advertorials och smygreklam inte 
påverkar trovärdigheten för tidningarna. 
 
Högutbildade: 
Gruppen tycker att exempel 1, exempel 6 och exempel 8 var minst ”reklamiga” och mest 
accepterade. Gruppen tycker att exempel 2 och 3 var mest ”reklamiga”. Respondenterna 
tycker att deras uppfattning skiljer sig åt beroende på om exemplen förekommer i magasin 
eller dagspress eftersom de har högre förväntningar på dagstidningar men också förväntar 
sig mer reklam i magasin. En uppfattning i gruppen är att frekvensen av advertorials och 
smygreklam avgör om trovärdigheten påverkas. Trovärdigheten påverkas i de fall där 
smygreklamen blir för påtaglig och drar ned det journalistiska värdet. I gruppen finns också 
uppfattningar om att advertorials och smygreklam inte påverkar tidningens trovärdighet. 

Idealtyper 

Efter att ha sammanställt de olika fokusgruppernas uppfattningar om våra exempel kan vi 
urskilja vissa mönster. I en del fall är det väldigt tydligt hur tankarna och åsikterna skiljer sig 
åt mellan olika respondenter eller mellan olika fokusgrupper. I andra fall är uppfattningarna 
inte lika utkristalliserade eller uppenbara. Till slut kunde vi ändå urskilja fem idealtyper, där 
samtliga åsikter och uppfattningar från våra respondenter passade in: 
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Positiva Petra 
Är lågutbildad och konsumerar många tidningar – både dagspress och magasin. Hon är 
positivt inställd till reklam, speciellt om det handlar om något hon är intresserad av. Har 
själv reflekterat över olika former av annonser och vilka hon tilltalas av. Ser reklam som 
information och inspiration som hon gärna vill ta del av. Tilltalas av informativa annonser. 
Har låga eller inga krav på journalistisk objektivitet och tycker inte att något av exemplen 
innebär problem för tidningens trovärdighet. Uppskattar tävlingar, utlottningar och 
erbjudanden till läsare eftersom hon tycker att det är trevligt när läsarna får fördelar. Är 
antingen väldigt insatt i medie- och reklambranschen eller jobbar i den.  

”Det är skitbra på en lördag och så är Myllymäki poppis och så blir man jättesugen på att köpa 
hans bok. Det är det de vill med det här.” (Om exempel 1, a.a s 16) 

”Jag vill bara säga att jag tycker att det är helt okej för Svenska Dagbladet har ju ändå en tanke med 
’vad våra läsare är intresserade av’ och då kan ju det vara att de har gjort en sådan mätning att 
’många av våra läsare gillar att dricka fina viner’.” (Om exempel 2, a.a s 16-17) 

  
Negativa Niklas 
Är lågutbildad och läser sällan dagstidningar och magasin. Ogillar all form av reklam 
eftersom han tycker att det är dumheter. Känner sig lurad så fort han tagit del av reklam. 
Tycker att reklam bara handlar om att sälja och han vill inte känna sig ”påprackad”. Tycker 
att tidningarnas trovärdighet sjunker när de gör ett annonssamarbete med ett företag. Vill 
att journalistik ska vara oberoende och inte framhäva specifika varumärken. 

”Ja, men de visar ju allihop att ’Fuck you, ni ska dricka vin. Skit i er andra’. Jag tycker att det här är 
dumheter.” (Om exempel 2, a.a s 16-17) 

”De har rätt och fel. Det spelar fan inte någon roll vilken hammare man använder eller vilken 
tumstock man använder. Men till exempel vilken borr man använder, det spelar faktiskt roll. Det är 
där jag börjar tappa trovärdigheten, då man ska köpa just den här hammaren eller just den här 
tumstocken. Men jag vet att till exempel när jag använder Hilti så håller de längre än vad den är 
gröna Bosch gör.” (Om exempel 9, a.a s 23) 

 
Medvetna Mia 
Jobbar som journalist och har journalistutbildning. Läser ofta dagstidningar och har en 
uppfattning om många olika magasin och dess innehåll. Vet hur hon tycker att journalistik 
bör vara och vad som gör den bra eller dålig. Ser snabbt vad som skulle göras annorlunda 
för att exemplet ska bli mindre ”reklamigt” och mer journalistiskt. Vill att det ska synas 
tydligt om det är en annons eller inte. Har stort förtroende för de stora dagstidningarna 
men lägre förtroende för magasin. Är förlåtande gentemot smygreklam i dagstidningarna 
eftersom hon tror att dagstidningarna bara har ”tänkt tokigt”. Tycker att trovärdigheten 
påverkas när det redaktionella materialet inte är oberoende och anser att sådana artiklar är 
ett dåligt hantverk av journalisten. Anser också att det är frekvensen av smygreklam som 
avgör om tidningens trovärdighet sjunker. 

”Hade det varit en annan tidning, en gratistidning kanske, och hela texten hade varit översvallande 
och de fick en femma och de inte hade haft det här förtroendekapitalet som DN har… Då hade 
jag inte varit så säker. Nu tror jag verkligen inte att de är köpta och jag tycker väl att det är 
balanserat och bra.” (Om exempel 8, a.a s 22) 

”Men det är klart det är annorlunda om något förekommer i Kupé till exempel, eller än i DN helg. 
Alltså du ställer olika krav på de produktionerna.” (Om exempel 1, a.a s 16) 
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Kritiske Kurt 
Är högutbildad och konsumerar mycket nyheter och ekonominyheter. Tilltalas inte av 
helgbilagor eller magasin eftersom han inte tycker att det ger honom något. Vill ha 
objektivitet och få ut maximalt av varje tidningssida. Upprörs och blir irriterad när reklam 
vävs in i redaktionellt material. Har däremot inte så höga förväntningar på magasin och 
helgbilagor och tycker därför inte att deras trovärdighet sänks på grund av att de innehåller 
smygreklam eller advertorials. Tycker att frekvensen av smygreklam och advertorials avgör 
om tidningens trovärdighet påverkas. Så länge sådant inte förekommer särskilt ofta tycker 
han inte att trovärdigheten påverkas, förutom i de fall där han tycker att smygreklamen blir 
för påtaglig och drar ner det journalistiska värdet. 

”Jag betalar för den här tidningen och så försöker man ge någonting till mig när jag läser den. Jag 
får inte ut så mycket av den här sidan. Jag vill ha ut maximalt på varje sida.”  
(Om exempel 6, a.a s 20-21) 

”När jag läser det här blir jag bara irriterad faktiskt. Jag tycker att det är… När det är om något så 
allvarligt som diet och kost och man bara sväljer allt och sedan… Jag vet inte, jag tappar 
trovärdigheten rejält.”  
(Om exempel 10, a.a s 24-25) 

 

Veliga Vera 
Är antingen låg- eller högutbildad. Läser tidningar och magasin sporadiskt. Har inte 
funderat så mycket över vad hon tycker är bra journalistik eller vad som egentligen är en 
annons. Förlitar sig ofta på andras åsikter och ”flyter” mellan de olika idealtyperna 
beroende på vad människor runt omkring henne tycker. Hon förstår att de nya 
annonsformerna finns och tycker att det är rimligt att tidningarna använder sig av dem men 
har ingen bestämd åsikt om det är bra eller dåligt.  
 

”Njae, alltså jag menar… Jag tycker att… Nej, det tycker jag inte…[Om tidningens trovärdighet 
påverkas, reds anm.] Alltså det är ju en skribent som skriver för DN och hon skriver väl om 
trender och då får väl hon uttrycka sig ganska svängigt utan att man reagerar, antar jag.”  
(Om exempel 6, a.a s 20-21) 
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ANALYS 
Här kommer vi att koppla resultaten från vår undersökning till de teorier vi presenterade i 
teoridelen. 
 
De idealtyper vi kunde urskilja i vårt resultat tar till sig medieinnehållet på olika sätt och i 
mer eller mindre utsträckning. Idealtyperna kan härledas till Stuart Halls olika läsartyper 
inom encoding/decoding som Sullivan skriver om i sin bok Media Audiences.  

Positiva Petra använder sig av den dominanta tolkningen, eftersom hon tolkar 
budskapet på det sätt som avsändaren önskar. Hon ifrågasätter eller kritiserar inte 
budskapet. I exempel 9 i vår studie, ”Världens viktigaste verktyg”, tycker Positiva Petra att 
artikeln inte påverkar trovärdigheten hos Café, utan ser exemplet som information och 
något som platsar i tidningen. De andra läsartyperna tycker att det är misstänkt 
produktplacering, att man förväntar sig mer seriositet från redaktionen och att 
trovärdigheten sjunker. De använder sig alltså av den oppositionella och den förhandlande 
tolkningen, eftersom de ifrågasätter och kritiserar budskapet.  

Även i exempel 10, "Starten på ett råare liv", tolkar Positiva Petra budskapet på det sätt 
som avsändaren önskar. Hon ser inte alls exemplet som reklam för Rawfoodbaren, utan 
uppfattar artikeln som journalistik med information om en raw food-kurs.  

Medvetna Mia, Kritiske Kurt samt Veliga Vera använder sig alla av den förhandlande 
tolkningen eftersom de ibland tar till sig budskapet så som avsändaren avser och ibland 
förkastar det.  

Veliga Vera tycker att exempel 10, "Starten på ett råare liv", är reklam och saknar 
objektivitet i artikeln eftersom hon anser att endast positiva sidor av raw food-kursen 
kommer fram. Det exemplet tolkar hon inte så som avsändaren har avsett. I exempel 5, 
"Det italienska kökets hjärta", tilltalas hon av texterna och receptet och bortser därför från 
att det är en annons. I det fallet tolkar hon budskapet så som avsändaren har avsett. 

Negative Niklas använder sig av den oppositionella tolkningen i alla exempel eftersom 
han är kritiskt inställd till reklam och förkastar budskapet så fort han anar att det är reklam. 
I exempel 3, "Ny stil i höst", tycker han till en början att strumpbyxor är något som platsar i 
Femina, men när han inser att alla strumpbyxor kommer från Pierre Robert blir han 
irriterad och förkastar hela budskapet.  

De här olika tolkningarna hos våra idealtyper visar att texter är polysemiska och tolkas 
på olika sätt av olika personer, beroende på tidigare erfarenheter och kunskap (Sullivan 
2013: 142-143). 

I vår studie blev det tydligt att de olika idealtyperna konsumerar dagspress och magasin 
av olika skäl. Kritiske Kurt läser dagstidningar eftersom han vill tillfredsställa sitt behov av 
information och utbildning samt vägledning och råd. Han vill att varje sida ska ge honom 
något och ställer höga krav på journalistiken. Han är negativt inställd till exempel 6, 
"Badtofflan hetast på front row i höst", eftersom han inte är intresserad av mode och inte 
får ut något av artikeln.  

Positiva Petra konsumerar dagspress och magasin för att tillfredsställa sina behov av 
information och utbildning, vägledning och råd, avkoppling och verklighetsflykt samt 
tidsfördriv. Därför tillfredsställs hennes behov av alla våra tio exempel. 

Negative Niklas vill uppfylla sina behov av information och utbildning samt vägledning 
och råd, men motsätter sig information som han uppfattar som ”påprackande”. Till skillnad 
från Positiva Petra ser han inte att läsning av dagspress och magasin kan tillgodose hans 
behov av avkoppling och verklighetsflykt. Detta eftersom han inte alls är intresserad av att 
läsa dessa typer av tidningar utan hellre tillgodoser de behoven på annat vis.  

Medvetna Mia konsumerar både dagstidningar och magasin för att uppfylla en rad 
behov såsom information och utbildning, vägledning och råd, avkoppling och 
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verklighetsflykt, tidsfördriv samt sociala kontakter och samhörighet. Att hon även får det 
sociala behovet tillfredsställt beror på att hon genom att konsumera dagspress och magasin 
hänger med i flödet och i samtalen med kollegorna, vilket är värdefullt i hennes arbete som 
journalist.  

Veliga Vera tillfredsställer inte behov av information och utbildning eller vägledning 
och råd när hon konsumerar dagspress och magasin, däremot tillfredsställer hon sina behov 
av avkoppling och verklighetsflykt samt tidsfördriv (McQuail 2005: 427). Detta beror på att 
Veliga Vera inte har särskilt stora behov av information och utbildning eller vägledning och 
råd överhuvudtaget. Hon reflekterar inte så mycket över medieinnehållet utan accepterar att 
det är som det är. 

Vi kan med våra idealtyper dela upp behoven på samma sätt som van Reijmersdal, 
Neijens och Smit gjorde i sin studie, där de undersökte läsares reaktioner på hur 
redaktionellt material vävdes samman med annonser i magasin. Vi kom fram till samma 
slutsats som dem, nämligen att läsare som vill tillfredsställa sitt informationsbehov genom 
att läsa magasin ger mer uppmärksamhet åt annonser som sammanvävts med redaktionellt 
material. Positiva Petra har ett informationsbehov som hon vill uppfylla genom att läsa 
magasin. Hon är också den i vår studie som allra mest uppmärksammar och uppskattar när 
redaktionellt material vävs samman med annonser. De andra idealtyperna konsumerar inte 
magasin i första hand för att uppfylla ett informationsbehov utan har mer transformerande 
behov och mindre acceptens mot dessa sammanblandningar i magasin (van Reijmersdal, 
Neijens, Smit 2005: 44, 50). 

Vi kom fram till att Medvetna Mia känner till hur journalisternas arbete och 
medieföretagens drivkrafter har förändrats den senaste tiden. Hon förstår att 
medieföretagen måste ta in nya annonsformer för att klara de ekonomiska kraven (Nygren 
2013: 283). Även om hon egentligen tycker att det strider mot god journalistisk sed förstår 
hon att en förändring har varit nödvändig. Hon ser det som att hela branschen har blivit 
”skev”, snarare än att en specifik tidning eller journalist inte håller sig till de journalistiska 
reglerna. Hon är därför ganska tolerant mot smygreklam och tycker inte att trovärdigheten 
sjunker i första taget. 

Negative Niklas tycker att advertorials och smygreklam får negativa konsekvenser i de 
fall där han känner att han passar in i den målgrupp som annonsören eller tidningen vill nå 
ut till. När det gäller ämnen som han är intresserad av eller har kunskap om känner han sig 
”påprackad” och blir negativt inställd till tidningen. När han inte är intresserad av innehållet 
reagerar han inte lika starkt. Kritiske Kurt tycker att advertorials och smygreklam alltid får 
negativa konsekvenser eftersom han vill få ut maximalt av varje sida och inte är intresserad 
av att ta del av reklam. Det här stämmer överens med van Reijmersdal, Neijens och Smits 
studie som säger att det är konsekvenserna av kommersialiseringen (mindre trovärdighet 
och att magasinet har ett uppsåt att övertala) som i slutändan ger negativa uppfattningar om 
magasinet (van Reijmersdal, Neijens, Smit 2005: 65).  

Positiva Petra och Veliga Vera är de som alltid tycker att advertorials är ett bra sätt att 
göra reklam. De tilltalas av det informativa och uppfattar annonsformen som positiv. För 
dem spelar det ingen roll i vilken tidning exemplet finns. Detta stämmer överens med 
Kaiser och Songs studie från 2009, där de konstaterade att läsare uppskattar annonser som 
är informativa.  

Exempel 7, ”Höstens hits”, finns i Elle – det magasin som Positiva Petra och Veliga 
Vera tycker har störst auktoritet av alla magasin som ingick i studien. Van Reijmersdal, 
Neijens och Smit har också konstaterat att läsare ger mer uppmärksamhet åt advertorials 
som finns i magasin med stor auktoritet (van Reijmersdal, Neijens, Smit 2005: 48). Detta 
går emot det som vi kunde se i vår studie, eftersom Positiva Petra och Veliga Vera tilltalas 
lika mycket av advertorials i magasin de tycker har låg auktoritet, som advertorials i magasin 
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de tycker har hög auktoritet. Medvetna Mia och Kritiske Kurt förstår att advertorials kan 
vara en bra annonsform och att läsare uppskattar annonser som de får ut lite mer av, men 
tycker ändå att det är problematiskt med dessa. De tycker att redaktionellt material inte bör 
blandas med annonser eftersom objektiviteten är viktig för en tidnings trovärdighet. De 
anser att de publicistiska och de ekonomiska drivkrafterna bör hållas isär (Nygren 2013: 
283). Dessa två idealtyper har generellt låga förväntningar på magasin och tycker inte att de 
magasin som ingår i vår studie har någon auktoritet alls. 

Vi kunde i resultatet utläsa att alla idealtyper har större acceptens för smygreklam i de 
tidningar de har låga förväntningar på och som de inte tycker står för bra och läsvärd 
journalistik. Bergqvist och Ingelstedt kom fram till samma slutsats i en studie från 2010, 
men de konstaterade också att förekomsten av smygreklam inte påverkar trovärdigheten på 
mediet (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 74). I vår studie kom vi fram till att Kritiske Kurt inte 
anser att trovärdigheten sjunker för Café i exempel 9, "Världens viktigaste verktyg", trots att 
han tror att artikeln innehåller produktplacering. 

Vi kunde dock se att trovärdigheten påverkas i vissa fall, till exempel där smygreklam i 
en artikel drar ner kvalitéten på journalistiken och därmed sänker tidningens trovärdighet. 
Till exempel tycker Medvetna Mia att trovärdigheten för i Form sjunker i exempel 10, 
"Starten på ett råare liv", eftersom hon tycker att artikeln innehåller smygreklam för kursen 
och inte är objektivt skriven. Negative Niklas och Kritiske Kurt anser också att 
trovärdigheten för i Form sjunker av samma anledningar. 

I vår studie kunde vi tydligt se att en av de riktlinjer mot textreklam som tas upp i 
"Spelregler för press, tv, radio" är viktig för Medvetna Mia. I exempel 9, "Världens 
viktigaste verktyg", saknar Medvetna Mia information om hur urvalet av verktyg gått till. 
För henne är det viktigt att det i konsumentjournalistik framgår hur produkter har testats 
och jämförts. Hon vill ha mångsidighet så att ett visst varumärke inte gynnas. Hon 
resonerar likadant om exempel 6, "Badtoffeln hetast på front row i höst", där hon också 
saknar mångfald. Kritiske Kurt misstänker att produktplacering förekommer i exempel 9, 
"Världens viktigaste verktyg", vilket också bör undvikas enligt riktlinjerna mot textreklam. 
Alla idealtyper utom Positiva Petra anser att det är viktigt att det framgår hur ett samarbete 
har gått till och med vem tidningen samarbetar. Detta är också en av riktlinjerna mot 
textreklam (Pressens samarbetsnämnd 2010: 12). Samtliga idealtyper uppskattar den korta 
informationen i exempel 8, "Höstens hits", som talar om hur samarbetet mellan Elle och 
H&M har gått till och hur urvalet av kläder har gjorts. 

Alla idealtyper förutom Positiva Petra var kritiska till exempel 2, "Viner till höstens vilt 
och grytor". Medvetna Mia uppfattar exemplet som "ett desperat försök att bredda sig", 
medan Kritiske Kurt snarare reagerar på att det handlar om vin. Negative Niklas är negativt 
inställd eftersom han inte vill att SvD ska vara involverade i ett företag med intressen som 
avviker från tidningens. Just egenreklam var ett av de ärenden som förekom oftast under de 
sista åren som Textreklamkommittén var aktiv. I ett fall där man ansåg att Aftonbladets 
egenreklam innehöll smygreklam hävdade den ansvarige utgivaren att egenreklamen hade 
ett stort värde för läsarna (Gustafsson 2005: 90-93). Till skillnad från de andra idealtyperna 
uppfattar Positiva Petra exemplet i SvD som ett fördelaktigt erbjudande för läsarna.  

Precis som Bergqvist och Ingelstedt kunde vi med hjälp av Wolfgang Schweigers 
modell se att trovärdighet kan överföras mellan olika nivåer (Bergqvist & Ingelstedt 2010: 
25). Medvetna Mia ser DN som en trovärdig dagstidning och därför kommer den tidningen 
undan med smygreklam som Medvetna Mia hade reagerat starkare på i andra tidningar. I 
exempel 6, "Badtoffeln hetast på front row i höst", anser hon att DN Lördag har "tänkt 
snett". Det hon uppfattar som smygreklam i artikeln och bilden påverkar inte 
trovärdigheten för DN. På så sätt överförs trovärdigheten från nivå 4, "Media products", till 
nivå 3, "Editorial units". Positiva Petra reflekterar inte så mycket över trovärdighet 
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överhuvudtaget, men i exempel 1, "Såsglädje", och exempel 9, "Världens viktigaste 
verktyg", anser hon att Myllymäki och Johnnie och Mattias är trovärdiga källor, nivå 2, 
"Source/actor". Trovärdigheten för dem överförs därför till nivå 3, "Editorial units" och 
nivå 4, "Media products". I hennes fall sträcker sig trovärdigheten över tre olika nivåer.  

Positiva Petra är den som uppskattar mest att kända personer finns med i exemplen för 
att övertyga läsaren. Hon uppskattar exempel 1, ”Såsglädje”, och är positivt inställd till 
Myllymäki och hans recept eftersom hon har en bra uppfattning om honom och tycker att 
han är aktuell. Även i exempel 9, ”Världens viktigaste verktyg”, uppskattar hon att Johnnie 
och Mattias är med i artikeln för att dela med sig av sin kunskap. Hon är inte särskilt 
intresserad av verktygen men deras medverkan gör att hon ändå tilltalas av artikeln. Skulle 
Positiva Petra någon gång behöva köpa verktyg skulle hon troligtvis använda sig av tipsen i 
exemplet. Positiva Petra tilltalas också av de andra exemplen på smygreklam och 
advertorials.  

Zhou konstaterar i sin studie från 2012 att människor tenderar att tro på sådant som har 
rekommenderats av en pålitlig person eller av ett opartiskt medium. När det gäller 
advertorials intar tidningen rollen som den pålitlige personen som rekommenderar något till 
läsaren. Samma tendenser kan vi se hos Positiva Petra men de andra idealtyperna är inte lika 
lättövertalade. De tycker att både Myllymäki och Johnnie och Mattias är pålitliga men i 
exemplet med Johnnie och Mattias tycker till exempel Medvetna Mia och Kritiske Kurt att 
Café hade utformat artikeln på fel sätt. I stället för att Johnnie och Mattias fick ge tips om 
verktyg visade det sig att det mer handlade om produktplacering än råd från två proffs.  

Exemplen på smygreklam och advertorials i vår studie kan delas in i olika grundformat, 
enligt Marie Grusells avhandling. Vi kan se att olika idealtyper tilltalas av olika grundformat 
för reklam. Veliga Vera är mest accepterande mot livsstilsreklam där syftet är att visa hur en 
produkt passar in i en livsstil som mottagaren vill vara en del av. Exempel 5, ”Det italienska 
kökets hjärta”, exempel 4, ”Lär dig blomsterspråket”, och exempel 1, ”Såsglädje”, kan 
kategoriseras som livsstilsreklam. Hon uppskattar också produktreklam, såsom exempel 6, 
"Badtoffeln hetast på front row i höst", och exempel 8, "Höstens hits". Positiva Petra 
tilltalas av både livsstilsreklam, produktreklam och personreklam, såsom exempel 1, 
"Såsglädje" och exempel 9, "Världens viktigaste verktyg". De övriga idealtyperna tilltalas 
inte av någon form av reklam i dagspress och magasin.  

Att smygreklam och advertorials är utformade för att passa in i det redaktionella 
materialet och inte filtreras bort på en gång som reklam, kunde vi se i flera av våra exempel 
(Bergqvist & Ingelstedt 2010: 9). Tydligast var det i exempel 5, ”Det italienska kökets 
hjärta”, där flera respondenter inte insåg att sidan var en annons förrän de hade läst nästan 
hela sidan.  

Medvetna Mia och Positiva Petra ser snabbt att det är en annons eftersom de jobbar i 
branschen och känner till formatet. Positiva Petra gillar exemplet eftersom det är 
informativt och handlar om något som intresserar henne. Medvetna Mia tycker att exemplet 
ger lite mer till läsaren än en traditionell annonssida, men tar informationen med en nypa 
salt eftersom hon vet att det är en annons. Negative Niklas ser inte direkt att det är en 
annons, men när han gör det avfärdar han informationen och blir irriterad över att han 
började läsa om något som var reklam. Kritiske Kurt ser inte heller med en gång att sidan är 
en annons, men reagerar som Medvetna Mia när han inser det. Veliga Vera uppfattar inte 
heller sidan som en annons från början, men tycker inte att det spelar så stor roll när hon 
inser att det är det. Detta stämmer överens med Marie Grusells avhandling där hon skriver 
att det ökade utbudet av reklamformer gör det svårare att avgöra vad som är reklam och 
vad som är medieinnehåll (Grusell 2008: 37-39). 

Medvetna Mia, Kritiske Kurt och Negative Niklas föredrar en redaktionell ”frame” på 
medieinnehållet. När det gäller information om produkter eller tjänster vill de att texten ska 
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vara objektiv. De uppskattar exempel 8, ”Middagen sänker betyget för ombonade 
pensionatet”, eftersom de anser att artikeln är objektiv och informativ. Detta går att koppla 
till Cole och Greers slutsatser om att redaktionell framing av ”customer magazines” har 
positiv effekt på läsarnas uppfattning om innehållets trovärdighet. De kom fram till att 
läsarna tyckte att informationen var mer trovärdig när den kom från en redaktionell 
”frame” än från en kommersiell ”frame”. För Positiva Petra spelar det inte någon roll om 
medieinnehållet har en redaktionell ”frame” eller kommersiell ”frame”, eftersom hon inte 
reflekterar över trovärdigheten. Veliga Vera föredrar inte heller någon speciell framing 
eftersom hon inte reflekterar över medieinnehållet eller trovärdigheten (Cole & Greer 2013: 
683).  

Cole och Greer kom också fram till att ju mer insatt läsaren är i produktkategorin, desto 
positivare ser de på artikeln, varumärket och köpande av produkten oavsett redaktionell 
eller kommersiell framing (Cole & Greer 2013: 682). Detta stämmer inte helt med vårt 
resultat. Veliga Vera och Positiva Petra uppskattar visserligen de exempel som handlar om 
ett ämne de är insatta i, oavsett framing. Men Kritiske Kurt och Negative Niklas blir inte 
mer positivt inställda för att de har kunskap om ett ämne. När de ser något i 
medieinnehållet som de har kunskap om spelar det ingen roll att de är intresserade av ämnet 
om det har en kommersiell framing. Då blir de i stället negativt inställda till medieinnehållet. 
För dem är det viktigaste att medieinnehållet är objektivt och har en redaktionell ”frame”. 
De tilltalas aldrig av medieinnehåll som har en kommersiell "frame".  
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SLUTSATSER 
Vi kunde se att åsikterna om trovärdighet, advertorials och smygreklam skiljde sig åt mellan 
journalister, lågutbildade och högutbildade. Nedan kommer vi att förklara vad de olika 
kategorierna av läsare tyckte och till vilken idealtyp åsikten kan härledas. En idealtyp kan 
återfinnas i flera olika läsarkategorier. 

Hur uppfattar läsarna advertorials och smygreklam? 

Journalisterna tyckte som Medvetna Mia, de var förlåtande gentemot smygreklam i 
dagstidningar eftersom de inte trodde att tidningarna gjort det medvetet. De kände igen en 
advertorial när de såg den och tror att den typen av annons är ett nödvändigt ont i 
branschen i dag. Ibland tyckte de att exemplen på advertorials liknade det redaktionella 
materialet för mycket och ibland tyckte de att det var rolig läsning, men de upprördes inte 
av exemplen. Exemplen på smygreklam uppfattade journalisterna negativt om artikeln 
saknade objektivitet eller en mångfald av produkter. 

De lågutbildades uppfattningar skiljde sig åt. De lågutbildade som tyckte som Positiva 
Petra uppskattade advertorials och tyckte att den annonsformen var bättre än traditionella 
annonssidor. De förstod att exemplen innehöll smygreklam men tyckte inte att det innebar 
något problem. De lågutbildade som tyckte som Negative Niklas förstod inte alltid om 
exemplen var annons eller redaktionellt material. Så fort de insåg att exemplet innehöll 
reklam blev de irriterade och ointresserade. De lågutbildade som påminde mest om Veliga 
Vera tyckte i vissa fall att advertorials och smygreklam inte var något problem utan snarare 
ett trevligt sätt att göra reklam. I andra fall var de negativt inställda till exemplen men de såg 
dem aldrig som något problematiskt för tidningarna.  

De högutbildades åsikter skiljde sig också åt. De högutbildade som tyckte som Veliga 
Vera hade samma åsikter som de lågutbildade som också påminde om Veliga Vera. De 
högutbildade som påminde om Kritiske Kurt uppfattade advertorials och smygreklam 
negativt i de flesta fall och blev upprörda när exemplen saknade objektivitet.  

Spelar det någon roll? 

Alla journalister tyckte som Medvetna Mia, de vill inte att annonserna ska kunna tas för 
redaktionellt material. De tyckte att det knöt sig i magen när de såg några av våra exempel 
på advertorials men förstod att det ser ut så. De ansåg att gränserna för vad som är ”okej” 
har flyttats fram på grund av att magasinen behöver hitta nya sätt att få intäkter. De tyckte 
att advertorials och smygreklam är ett större problem i tidningar som riktar sig till en yngre 
publik eftersom unga människor kanske inte ser skillnad på redaktionellt material och 
annons. 

De lågutbildade som tyckte som Positiva Petra ansåg att det inte spelar någon roll att 
advertorials finns i tidningar. De exempel som vi visade på smygreklam uppfattade de inte 
som något negativt. De tyckte också att advertorials var en trevlig form av reklam som de 
gärna ville se i magasin. De lågutbildade som påminde om Negative Niklas ansåg att 
smygreklam inte ska förekomma i dagstidningar eller magasin. De exempel på advertorials 
som vi visade tyckte de passade in i magasinen men ansåg ändå att det var problematiskt att 
de fanns. De lågutbildade som tyckte som Veliga Vera tyckte inte att det spelar någon roll 
att advertorials och smygreklam finns eftersom de inte såg det som något negativt. 

De högutbildade som tyckte som Veliga Vera hade samma uppfattning som de 
lågutbildade som också påminde om Veliga Vera. De högutbildade som tyckte som Kritiske 
Kurt ansåg att det spelar roll eftersom de vill att journalistiken ska vara oberoende och att 
det ska synas tydligt vad som är en annons och vad som är redaktionellt material.  
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Hur påverkas trovärdigheten? 

Journalisterna tyckte som Medvetna Mia och ansåg inte att trovärdigheten påverkades i de 
flesta av våra exempel, eftersom de hade låga förväntningar på magasinen. Däremot blev 
trovärdigheten för ett magasin lägre om det redaktionella materialet inte var oberoende och 
objektivt, eftersom de då ansåg att det var ett dåligt hantverk av journalisten. De tyckte 
också att frekvensen av smygreklam avgör om tidningens trovärdighet sjunker.  

De lågutbildade som tyckte som Positiva Petra såg inte något problem med advertorials 
eller smygreklam och tyckte därför inte att trovärdigheten påverkades. De lågutbildade som 
tyckte som Negative Niklas ansåg att trovärdigheten påverkades när tidningarna hade ett 
annonssamarbete med ett företag eftersom det kanske påverkar vad som skrivs i tidningen. 
Enligt de lågutbildade som tyckte som Veliga Vera påverkades inte trovärdigheten för 
tidningarna på grund av advertorials och smygreklam. 

De högutbildade som tyckte som Veliga Vera har samma uppfattning om trovärdighet 
som de lågutbildade som tyckte som Veliga Vera. De högutbildade som tyckte som Kritiske 
Kurt tyckte att frekvensen av advertorials och smygreklam avgör om trovärdigheten 
påverkas. De tyckte att trovärdigheten påverkades i de fall där smygreklamen blev för 
påtaglig och drog ned det journalistiska värdet.  

Hur skiljer sig uppfattningarna mellan dagstidning och magasin? 

Journalisterna tyckte som Medvetna Mia och ansåg att uppfattningarna mellan dagstidning 
och magasin skiljde sig åt. De var toleranta mot smygreklam och advertorials i magasinen 
som ingår vår studie eftersom de inte hade några större journalistiska förhoppningar på 
dem. De exempel som vi visade på smygreklam och advertorials i magasin skulle de dock 
inte acceptera i en dagstidning. De har större förtroende och ställer högre krav på 
dagstidningar. 

För de lågutbildade som tyckte som Positiva Petra skiljde sig inte uppfattningarna 
mellan dagstidning och magasin trots att de hade olika förväntningar på de olika 
tidningsformerna. För de lågutbildade som tyckte som Negative Niklas skiljde sig inte heller 
uppfattningarna mellan dagstidning och magasin eftersom det är det faktum att exemplet 
innehåller reklam som påverkade deras uppfattning. Det är därför irrelevant vilken 
tidningsform exemplet kommer från. För de lågutbildade som tyckte som Veliga Vera 
skiljede sig uppfattningarna mellan dagstidning och magasin beroende på de andra 
respondenternas åsikter. De hade inte själva någon klar ståndpunkt och ändrade sig 
beroende på vad omgivningen sa. 

De högutbildade som tyckte som Veliga Vera hade samma oklara uppfattning som de 
lågutbildade som påminde om Veliga Vera. För de högutbildade som tyckte som Kritiske 
Kurt skiljde sig uppfattningarna åt mellan dagstidning och magasin. De var mycket mer 
toleranta mot smygreklam och advertorials i magasin än i dagstidningar. I magasin 
förväntade de sig sådan typ av innehåll medan de i dagstidningar ville se oberoende 
journalistik. 

Slutsatser om syftet 

Vårt syfte var att ser hur olika kategorier av läsare reagerar på advertorials och smygreklam 
och hur det påverkar trovärdigheten för dagstidning och magasin. De kategorier av läsare 
som ingår i studien är journalister, högutbildade och lågutbildade personer. Vi studerade 
hur dessa tre olika läsarkategorier reagerade på tio exempel på advertorials och smygreklam 
och tog reda på hur de tyckte att trovärdigheten påverkades för de olika tidningarna. 
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Vi kunde se att de olika läsarkategorierna reagerade olika och vi kunde även se 
skillnader på reaktioner inom grupperna. Journalisterna i vår studie var den grupp som var 
mest eniga i sina åsikter och uppfattningar. De gillade inte advertorials men upprördes inte 
heller av dem eftersom de var förstående mot att branschen har förändrats och att det 
kräver nya annonsformer. I de fall där journalisterna uppfattade smygreklamen negativt 
berodde det på att det redaktionella materialet inte var objektivt och oberoende.  

I de andra grupperna skiljde sig uppfattningarna åt i större utsträckning. Gruppen med 
lågutbildade personer hade flest skilda åsikter. I gruppen med lågutbildade personer fanns 
både respondenter som generellt var positiva till reklam och respondenter som generellt var 
negativa till reklam. Däremellan fanns respondenter som inte hade någon bestämd åsikt och 
som ”flöt” mellan de andras åsikter. De som var positivt inställda till reklam såg advertorials 
och smygreklam som ett trevligt sätt att annonsera på. De som var negativt inställda till 
reklam såg advertorials och smygreklam som ett irriterande inslag i tidningar.  

Gruppen med högutbildade personer var varken negativa eller positiva till reklam. Men 
några respondenter i gruppen tyckte att vissa exempel på advertorials och smygreklam var 
mer tilltalande än andra. Andra respondenter i gruppen brydde sig mer om innehållet i 
dagstidningar och blev därför irriterade om smygreklam förekom där. De tyckte inte att det 
spelade så stor roll om det fanns advertorials eller smygreklam i magasin så länge de inte 
drog ned värdet på det redaktionella materialet.  

Vi kom fram till att reaktionerna på de tio exemplen i några enstaka fall påverkade de 
olika läsarkategoriernas uppfattning om tidningens trovärdighet. Journalisterna tyckte att 
frekvensen av smygreklam och avsaknad av objektivitet och oberoende i redaktionellt 
material var avgörande för om trovärdigheten påverkades. 

De lågutbildades åsikter om tidningarnas trovärdighet skiljde sig mellan respondenterna 
i gruppen. Det fanns de som tyckte att trovärdigheten inte påverkades alls av advertorials 
och smygreklam. Det fanns också de som tyckte att trovärdigheten påverkades när 
tidningarna hade ett annonssamarbete med ett företag eftersom det kan påverka vad som 
skrivs i tidningen. 

Åsikterna om tidningarnas trovärdighet i den högutbildade gruppen skiljde sig något. 
Några tyckte inte att det faktum att advertorials och smygreklam förekom i tidningar 
påverkade trovärdigheten. Andra tyckte, precis som journalisterna, att det var frekvensen av 
smygreklam och advertorials samt graden av objektivitet och oberoende i det redaktionella 
materialet, som avgjorde om trovärdigheten påverkades.  
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SLUTDISKUSSION 
Tidigare forskning har visat i vilken utsträckning textreklam förekommer. Forskning har 
också gjorts på hur läsare uppfattar advertorials samt hur det påverkar annonsörerna. Men 
få studier, särskilt svenska, handlar om vilka effekter smygreklam och advertorials får för 
tidningens trovärdighet. 

Det vi har kunnat se i vår studie är hur tidningarnas trovärdighet påverkas av 
advertorials och smygreklam. Vi har även kunnat urskilja olika uppfattningar om detta 
utifrån olika läsarkategorier. Vår forskning visar också hur läsarna uppfattar advertorials och 
smygreklam i olika magasin och dagstidningar. 

I vår studie kom vi fram till att journalisterna och de högutbildade personerna hade 
liknande uppfattningar om hur journalistik bör vara. De hade liknande uppfattningar om 
vad som är redaktionellt material och vad som är annonsmaterial. De flesta lågutbildade 
hade inte samma uppfattning om var i tidningarna redaktionellt material övergick till 
annonsmaterial och tvärtom. Personerna i den lågutbildade gruppen hade inte heller samma 
uppfattning, som de andra två grupperna, om hur journalistik bör vara och var gränsen går 
för textreklam. 

Vårt resultat går inte att generalisera och applicera på hur andra läsare uppfattar 
advertorials och smygreklam. Vi kan därför inte ta för givet att hela Sveriges journalister 
håller med de journalister som ingår i vår studie. Uppfattningarna och åsikterna från de 
lågutbildade och högutbildade personerna som ingår i vår studie kan inte heller 
generaliseras för att gälla andra läsare i samma kategori. För att kunna generalisera krävs ett 
större urval av respondenter, vilket vore intressant för framtida forskning i ämnet.  

En annan idé för framtida forskning är att studera hur män och kvinnor uppfattar 
advertorials och smygreklam i magasin som riktar sig till det egna könet. På så vis skulle 
man kunna se om uppfattningarna skiljer sig åt mellan könen och även om förekomsten 
eller utformandet av advertorials och smygreklam skiljer sig åt mellan magasinen. 

Det vore också intressant att undersöka i hur stor utsträckning som advertorials och 
smygreklam förekommer i magasin och dagspress nu jämfört med de senaste åren. Vår 
uppfattning är nämligen att dessa annonsformer har ökat under kort tid och det är troligt 
att de kommer fortsätta att göra det.  
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BILAGA 1 
Våra tio exempel på smygreklam och advertorials: 

 

 

 
Exempel 1, DN Lördag. 
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Exempel 3, Femina Exempel 2, SvD Kultur 

Exempel 4, Café Exempel 5, Femina 
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Exempel 6, DN Lördag 

Exempel 7, Elle (fortsätter på nästa sida) 
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Exempel 7, Elle  



 
 

”Jag litar inte på ett ord de skriver. Det är bara dumheter.” 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 43

 

Exempel 8, DN Söndag 

Exempel 9, Café (fortsätter på nästa sida) 
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Exempel 9, Café  
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Exempel 10, i Form  
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BILAGA 2 
Intervjumanual för fokusgrupperna: 
 
Inför varje exempel kommer vi börja med att varje deltagare får svara på frågorna: 
1. Vad är din uppfattning om den här tidningen? 
2. Vad är din uppfattning om tidningens journalistik? 

Därefter kommer deltagarna att få en kopia av den sida som vi valt ut där det finns en 
advertorial eller smygreklam. Vi kommer sedan att ställa följande frågor om varje exempel 
med följdfrågor beroende på vart diskussionen leder. Vi kommer att visa tio exempel för 
deltagarna. 
1. Hur uppfattar du det här exemplet? 
2. Såg du att det var en annons/reklam? 

I så fall, hur? 
3. Vad tycker du om att det här exemplet finns i den här tidningen? 
4. Tycker du att det här är journalistik? 

Varför, varför inte? 
5. Är utrymmet för det exemplet i tidningen befogat? 
6. Påverkas tidningens journalistiska trovärdighet av det här exemplet? 

I så fall, hur? 
7. Har din uppfattning av tidningen ändrats efter att du sett det här exemplet? 

I så fall, varför och hur? 
Som avslutning, då vi gått igenom alla exempel, kommer vi att ställa ytterligare två frågor: 
1. Skiljer sig din reaktion beroende på om exemplen är i en dagstidning eller ett 
magasin? 
Hur och varför? 

2. Har din uppfattning om reklam och annonser i dagstidningar och magasin 
förändrats efter det här mötet? 
Hur? 
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BILAGA 3 
Kodschema: 
 
1. Hur stort utrymme får exemplet i tidningen? 

1. En tredjedels sida 
2. En halv sida 
3. En sida 
4. Två sidor 
5. Tre-fem sidor 
6. Sex-åtta sidor 

 
2. Hur många tecken finns i exemplet? 

1. 500-999  
2. 1000-1999  
3. 2000-3999 
4. 4000-5999 
5. 6000-7999 

 
3. Hur många bilder finns? 

1. 1-3 
2. 4-6 
3. 7-9 
4. 10-12 

 
4. Hur många jämförbara produkter/tjänster som nämns i bild eller text finns i exemplet? 

1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 

 
5. Finns det en reporter-/tidningsbyline? 

1. Ja 
2. Nej 

 
6. Finns det en samarbetsvinjett? 

1. Ja 
2. Nej 
 

7. Annonseras det om en tävling? 
1. Ja 
2. Nej 

8. Vilket område handlar exemplet om? 
1. Mat 



 
 
Lisa Näs, Anna Morveto 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 48

2. Dryck 
3. Mode 
4. Fritid 
5. Resor 
 

9. Finns det någon känd person som ska övertyga läsaren? 
1. Ja 
2. Nej 

 
10. Vilka sidor av produkten/tjänsten kommer fram? 

1. Enbart positiva 
2. Både positiva och negativ 

 
11. Vilka kriterier för en informativ annons finns? 

1. Pris eller värde 
2. Kvalitet 
3. Utförande 
4. Komponenter eller innehåll 
5. Tillgänglighet 
6. Erbjudanden 
7. Smak 
8. Paketering eller form 
9. Garantier 
10. Säkerhet 
11. Näring 
12. Oberoende forskning 
13. Företagssponsrad forskning 

 
Kodinstruktion: 
 

1. Med variabel 1 menar vi hur stort utrymme det aktuella exemplet får i tidningen 
sett till antal sidor. 

2. Med variabel 2 menar vi antal tecken det aktuella exemplet har sammanlagt i 
rubrik, ingress, bildtext, brödtext etc. 

3. Med variabel 3 menar vi antal bilder som finns i det aktuella exemplet. 
4. Med variabel 4 menar vi hur många jämförbara produkter/tjänster som finns i 

exemplet utöver det som det huvudsakligen handlar om. Alltså om det på sidan 
finns produkter/tjänster från fler än ett varumärke/företag eller om det bara är 
ett varumärke/företag som lyfts fram. 

5. Med variabel 5 menar vi om det i det aktuella exemplet finns någon byline från 
någon reporter. 

6. Med variabel 6 menar vi om det i det aktuella exemplet finns någon vinjett som 
visar att det finns ett samarbete mellan tidningen och företaget. Till exempel 
”Café i samarbete med Interflora”. 

7. Med variabel 7 menar vi om det annonseras om någon tävling där man kan 
vinna produkter från företaget i exemplet. 

8. Med variabel 8 menar vi vilket område som det aktuella exemplet handlar om.  
9. Med variabel 9 menar vi om det i det aktuella exemplet finns någon känd 

person som ska övertyga läsaren att köpa hens eller någon annans produkt. 
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10. Med variabel 10 menar vi om flera sidor (både positiva och negativa) av 
produkten/tjänsten kommer fram i exemplet eller enbart positiva. 

11. Med variabel 11 menar vi hur många av kriterierna för en informativ annons 
(a.a s 9) som uppfylls i exemplet. Till skillnad från ovanstående frågor kan ett 
tidningsexempel här uppfylla flera kriterier och därmed ha flera variabelvärden. 
Till skillnad från Resnik och Stern har vi dock valt att utesluta kriterium 
nummer 14, "Nya idéer", eftersom vi anser att innebörden är oklar. 
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BILAGA 4 
Sammanställning av alla exempel från den kvantitativa innehållsanalysen 
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