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Problem definition and purpose: The media industry is a sphere faced with constant challenges.
Technological inventions and economy are changing the rules of how and what media reports. To be
able to stay current and make profit the newspapers have to adapt new thinking and evolve. In
Sweden the journalistic union have stated that the line between editorial material and advertisement
has became thinner.

The purpose of this study is therefore to examine the state of three local newspapers today and the
ten years back. It will examine if the occurence of what can be define as advetorial news – articles
made by the newspapers own reporters but which serve and obvious profit for a second part – has
increased or decreased.

Method and material: To find an answer to the purpose of this thesis a quantitative content
analysis have been done on a total of 1005 local news articles from three Swedish local newspapers
in 2005 and 2015.

Main result: The result of the content analysis shows that news defined as advetorial occur more
frequently in two of the three studied news papers 2015 compared to 2005, while news defined as
advetorial decreased in one of the news papers. The result also show that the total number of local
news articles has decreased from 2005 to 2015.
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1. Inledning och problembakgrund
“Gränsen mellan redaktionell text och annonser har blivit alltmer otydlig. Övertramp sker allt
oftare”.1 Så inleder Svenska Journalistförbundet sin genomgång gällande riktlinjer mot textreklam.
Har verkligen textreklamen ökat i dagstidningar, trots att de yrkesetiska riktlinjerna är tydliga när
redaktioner ska vara särskilt vaksamma och kritiska?

Vid 1994 års pressutredning fastslogs att pressens demokratiska uppdrag är viktigt för den fria
åsiktsbildningen, vilket delas in i tre centrala uppgifter; att förse medborgarna med information för
att ge den möjlighet att ta ställning i samhällsfrågor, granska det inflytelserika samhället och låta
olika åsikter komma till tals.2 I ett delbetänkande från 2015 års medieutredning har gränsdragningen
mellan vad som är annons och textreklam blivit otydligare.3 Innebär det att mängden textreklam har
förändrats?

För att vi ska kunna skapa oss en uppfattning eller åsikt om ett ämne måste vi först ha kommit i
kontakt med det, vilket i de flesta fall är genom medierapporteringen.4 Medier presenterar inte bara
en företeelse för mottagaren, man påverkar även vad dennes attityd och beteende är kring det hela.5
Denna formande kraft innebär således att medier har ett stort ansvar för vad som rapporteras, inte
minst redaktionellt material som okommenterat gynnar företag, produkter eller organisationer.6 Med
samhällsansvaret i åtanke är det alltså av största vikt att studera hur mycket textreklam som faktiskt
förekommer i det redaktionella utrymmet, särskilt när det i dag är den ansvarige utgivaren som själv
kontrollerar att tidningen följer de riktlinjer som finns i Spelregler för press, radio och tv.7 Med det
som bakgrund undersöker denna studie hur mycket textreklam Jönköpings-Posten, Vestmanlands
Läns Tidning och Västerbottens-Kurirens papperstidning innehåller och hur det har förändrats de
senaste decenniet.

1

Svenska Journalistförbundet (2013), ”Riktlinjer mot textreklam”, tillgänglig på https://www.sjf.se/ yrkesfragor/yrkesetik/spelreglerfor-press-radio-och-tv/riktlinjer-mot-textreklam, hämtad 2015-11-27
2

SOU 1995:37 (1995) ”Vårt dagliga blad – stöd till svensk dagspress”, s. 157

3

SOU 2015:94 (2015) ”Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar”, s. 170.

4

McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 158

5

Ibid, s. 157

6

Ibid, s. 157

7

Hadenius, Stig; Weibull, Lennart (2003) Massmedier. En bok om press, radio & tv, s. 33
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera hur stor del av det tryckta lokala nyhetsmaterialet i Jönköpings-Posten,
Vestmanlands Läns Tidning och Västerbottens-Kuriren som utgörs av textreklam och om det har
förändrats det senaste decenniet. Mer specifikt ska följande frågor besvaras:

– Hur stor del av tidningarnas lokala nyhetsmaterial utgörs av textreklam 2005 och 2015?
– Hur har mängden textreklam förändrats i de olika tidningarna de senaste tio åren?
– Vilka intressen gynnar textreklamen 2005 och 2015?

2. Bakgrund
I det här kapitlet redovisas begrepp och bakgrundsinformation, däribland vad textreklam är,
Spelregler för press, tv och radio samt den numera nedlagda Textreklamkommittén.

2.1 Vad är textreklam?
För att möjliggöra en studie i hur stor del av det redaktionella materialet i en tidning som utgörs av
textreklam behöver man först reda ut vad just det centrala begreppet textreklam betyder.
Medieforskaren Karl Erik Gustafsson definierar textreklam som “inslag på redaktionell plats som
kan uppfattas som reklam för något”, det vill säga en form av smygreklam som inte kan räknas till
annonser.8 Nationalencyklopedin är ännu mer utförlig i sin beskrivning av begreppet och kallar det
en “form av publicitet som avser inslag i massmedier som inte är journalistiskt motiverade utan
snarare kan uppfattas som reklam för en vara eller tjänst”.9

Enligt riktlinjerna mot textreklam som Svenska Journalistförbundet företräder ska det redaktionella
materialet vara skilt från annonser och text ska publiceras i enlighet med redaktionella grunder. Det
innebär att annonser ska noga märkas och utformas så att det framgår att det är reklam, detta för att
företag inte ska kunna “köpa redaktionell text”.10 Journalisten, tillika Publicistklubbens ordförande,
Björn Häger menar att det kan vara svårt för en reporter att avgöra vad som är textreklam eller
relevant information för läsaren. För att inte gå över gränsen till vad som kan vara textreklam råder

8

Gustafsson, Karl Erik (2005) Reklamens makt över medierna, s. 87

9

Nationalencyklopedin. Sökord: Textreklam, tillgänglig på http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textreklam, hämtad
2015-11-25.
10

Hadenius, Stig; Weibull, Lennart (2003) Massmedier. En bok om press, radio & tv, s. 32
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han till att inte skriva ut uppgifter om vad varor kostar eller var dessa kan köpas, samt att datum och
plats för ett evenemang endast ska anges som det är “journalistiskt motiverat”.11

Textreklam är en utgivarfråga, det vill säga att det är utgivaren som tar ställning till, fattar beslut om
och bär ansvaret för vad och hur material publiceras.12

2.2 Det pressetiska systemet
Åsikter i såväl tal som skrift är i Sverige grundlagsskyddat genom tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen, vilket innebär att medier har få restriktioner i hur de får uttrycka sig.
Istället har pressens olika organisationer själva infört ett etiskt system med frivilliga regler som
bland annat ska garantera en allsidig och korrekt nyhetsförmedling.13

För att sammanställa de etiska reglerna som Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och
Tidningsutgivarna införde i respektive organisation under 1920-talet gav Pressens Samarbetsnämnd
1970 ut “Spelregler för pressen”.14 För att arbeta fram ett heltäckande system för självsanering
tillsattes 1972 en arbetsgrupp bestående av representanter från ovan nämnda organisationer samt
Sveriges Radio. Tre år senare, 1975, gavs resultatet ut som “Spelregler för press, tv och radio”. Där
hade regler skrivits samman, vissa tagits bort och nya punkter lagts till, däribland att man inte fick
utnyttja opublicerade nyheter för egen vinning eller förfalska intervjuer. 1976 infördes även
reglerna gällande textreklam i spelreglerna, efter att alla parter godkänt hur de justerats.15

På senare år har synen på textreklam förändrats och efter krav från tidningsutgivarna att
“modernisera” systemet har reglerna övergått till riktlinjer, rekommendationer, som den ansvarige
utgivaren själv tar ställning till.16 Dock kallas de fortfarande spelregler och har sedan den första
utgåvan fått mindre uppdateringar med jämna mellanrum.17 Den senaste, 17:e upplagan, gavs ut i
mars 2010. Där lyfts mediers trovärdighet fram som något att värna om, vilket kräver att de är fria
och självständiga utan misstanke om inflytande från utomstående. I kapitlet om textreklam återfinns
11

Häger, Björn (2009) Reporter. En grundbok i journalistik, s. 283

Tidningsutgivarna (2014) ”Riktlinjer mot textreklam – TU:s checklista”, tillgänglig på http://www.tu.se/juridik-a-etik/textreklamoch-reklamidentifiering/2550-riktlinjer-mot-textreklam, hämtad 2015-11-25
12

13

Hadenius, Stig; Weibull, Lennart (2003) Massmedier. En bok om press, radio & tv, s. 29-30

14

Weibull, Lennart; Börjesson, Britt (1995) Publicistiska seder, s. 76

15

Ibid, s. 77

16

Häger, Björn (2009) Reporter. En grundbok i journalistik, s. 282

17

Weibull, Lennart; Börjesson, Britt (1995) Publicistiska seder, s. 78
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en checklista över nio situationer som redaktioner ska vara extra vaksamma och kritiska inför för att
inte, medvetet eller omedvetet, publicera textreklam.18 Samtliga riktlinjer finns återgivna i bilaga 1,
däribland följande:

– När utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med
motprestationer i någon form.
– När produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas.
– När utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller
organisationer, bidrar med information och upplysningar.
– Vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller
andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker.
– Vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang.
– När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra
produktplacering.19

Alla som ansluter sig till Svenska Journalistförbundet ålägger sig att följa yrkesreglerna. Den som
bryter mot reglerna kan anmälas till förbundets yrkesetiska nämnd och riskerar att uteslutas från
förbundet.20 Som tidigare nämnts är textreklam en utgivarfråga och det är således utgivaren som
ansvarar för vad som publiceras.21

2.3 Textreklamkommitténs uppkomst och avveckling
Att tillsätta en arbetsgrupp mot textreklam, textreklamkommittén, grundar sig i ett principuttalande
1929 från Svenska Tidningsutgivarföreningen (det som i dag är Tidningsutgivarna) där man ville
motarbeta textreklam av ekonomiska skäl.22 Tidningar skulle inte okritiskt publicera redaktionellt
material om affärer, företag och produkter då det kunde leda till förlorade annonsintäkter. Under
1960-talet utvecklades textreklamreglerna till att bli riksomfattande, då med skälet att värna om den
journalistiska trovärdigheten, vilket övervakades av den nystartade textreklamkommittén.23

18

Pressens samarbetsnämnd (2010) Spelregler för press, tv och radio, s. 12

19

Ibid, s. 12

20

Häger, Björn (2009) Reporter. En grundbok i journalistik, s. 276

21

Tidningsutgivarna (2014) ”Riktlinjer mot textreklam – TU:s checklista”, tillgänglig på http://www.tu.se/juridik-a-etik/textreklamoch-reklamidentifiering/2550-riktlinjer-mot-textreklam, hämtad 2015-11-25
22

Gustafsson, Karl Erik (2005) Reklamens makt över medierna, s. 90

23

Weibull, Lennart; Börjesson, Britt (1995) Publicistiska seder, s. 72
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Kommittén, som bestod av lika många ledamöter från Tidningsutgivarna, Svenska
Journalistförbundet och Publicistklubben, hade från början en medarbetare som studerade tidningar
och letade efter texter som kunde klassas som reklam. Senare övertogs uppgiften av ledamöterna,
enskilda journalister och allmänheten. Eftersom anmälningarna var anonyma fick tidningar som
anmälts aldrig veta vem som låg bakom en anmälan. Textreklamkommittén behandlade mellan 15
och 20 ärenden per år.24

Efter att ha kritiserats av många tidningsbolag, bland annat för bristande hänsyn till den ökade
konkurrensen mellan dagstidningar, lades textreklamkommittén ned 2005. Numer är det
tidningarnas ansvariga utgivare själva som tar ställning, fattar beslut om och ansvarar för hur
riktlinjerna mot textreklam efterlevs.25

3. Teori och tidigare forskning
I det dagliga nyhetsarbetet fattar varje journalist, redaktion och medieföretag beslut. Det handlar om
nyhetsvärdering, arbetssätt, redaktionella riktlinjer och andra normer som tillsammans bildar ett
mönster för hur dessa beslut tas. 2007 års rapport om medierna och yttrandefriheten från
Demokratirådet visade att journalister, genom sin redigerande makt, har stort inflytande på
medieinnehållet och vad som rapporteras. Den redigerande makten bygger på möjligheten att
prioritera och välja bort – publicera eller inte publicera.26

De teorier som har format forskningen gällande relationen mellan journalistikens och publikens
uppfattningar om verkligheten är dagordningsteorin, gestaltningsteorin och medielogiken.
Tillsammans förklarar de varför en händelse ges nyhetsutrymme, hur den utformas för att attrahera
en publik vars värdefulla uppmärksamhet som medierna sedermera säljer till dess annonsörer. De
kommersiella mediernas ekonomi bygger alltså på att sälja information och annonsutrymme, vilket
kan leda till ett intresse att publicera underhållning istället för saklig information. Därmed kan
också mediernas kommersialisering påverka innehållet som produceras.

24

Gustafsson, Karl Erik (2005) Reklamens makt över medierna, s. 90

25

Hadenius, Stig; Weibull, Lennart (2003) Massmedier. En bok om press, radio & tv, s. 33

Peterson, Olof; Brink Lund, Anker; Smith, Eivind; Weibull, Lennart (2009) Demokratirådets rapport 2007. Medierna och
yttrandefriheten, s. 134
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Den svenska medieideologin betonar att dess uppgifter är att sprida information, granska makten
samt vara forum för åsikter. Men om de ideologiska uppgifterna inte stämmer överens med
verkligheten kan mediernas upplyfta position i samhället ifrågasättas. I den här studien undersöker
vi om textreklamen i tre lokaltidningar har ökat eller minskat mellan 2005 och 2015. Om mediernas
nyhetsmaterial fylls med mer och mer textreklam kan medierna antagligen inte längre leva upp till
nämnda ideal. Med olika medieteorier som bland annat dagordningsteorin kan vi studera olika
aktörers inflytande på medieinnehållet och genom studien ge svar på om mängden textreklam har
förändrats i de valda tidningarnas lokala nyhetsmaterial.

3.1 Dagordningsteorin
Dagordningsteorin är en klassiker inom medieforskning och en av de mest etablerade teorierna om
mediers påverkan på sina konsumenter. Teorin, som på engelska kallas agenda-setting theory,
utformades 1972 av medieforskarna Maxwell McCombs och Donald Shaw. Den behandlar
egentligen inte området textreklam, utan fokuserar på politik och makt.27 Enligt McCombs själv är
nästan vilket ämne som helst möjligt att studera utifrån ett dagordningsperspektiv.28 Teorin är
således relevant för att studera textreklam då den menar att det som medier ger stort utrymme och
placerar högt på dagordningen påverkar vad människor tycker och tänker om händelser eller
frågor.29

I boken Makten över dagordningen skriver McCombs att mediernas prioritering av en fråga
överförs till att bli allmänhetens dagordning. Det medier tar upp diskuterar alltså allmänheten.30
Genom att referera till sociala studier har han kommit fram till att människor har ett behov av att
kunna orientera sig i vardagen, att förstå den miljö vi lever i. Medier spelar en viktig roll då de
bygger en världsbild, eller en karta som McCombs kallar det, att navigera utifrån. Det som
publiceras i olika kanaler, till exempel tv, radio och tidning, skapar alltså den enskilde individens
verklighetsuppfattning.31 Ämnen som medier prioriterar kommer att föras vidare till deras publik.
Det innebär att det som medier tycker är viktigt tycker också nyhetskonsumenten är viktigt.32

27

McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 10

28

Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas (2009) The handbook of journalism studies, s. 148

29

McCombs, Maxwell (1977) “Agenda setting function of mass media”, Public Relations Review, vol. 3. no. 4, s. 90

30

McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 44

31

Ibid, s. 80

32

McCombs, Maxwell (1977) “Agenda setting function of mass media”, s. 93
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Detta ger alltså medier stor makt. För att människan ska kunna ha åsikter om någonting, till
exempel ett ämne eller område, måste hon först ha kommit i kontakt med det. Medborgare förlitar
sig på den dagordning över objekt och attribut som dominerar deras medvetande, vilket ofta
grundas i massmedias rapportering.33 Om medier väljer att rapportera mycket om till exempel
klimathotet eller kriget i Syrien är det alltså rimligt att anta att det är dessa ämnen människor
diskuterar och har åsikter om. Detsamma gäller det motsatta förhållandet, det vill säga att
avsaknaden av rapportering kring ett område gör det svårt för människor att ha åsikter om just det.34
McCombs refererar bland annat till den amerikanske kolumnisten Leonard Pitts som menar att ”i en
värld där medierna fastställer medborgarnas dagordning och för dialogen skulle det som medierna
nonchalerar lika gärna inte kunna existera”.35

Dagordningsteorin har även två olika nivåer, där den första, att medier styr dagordningen genom att
berätta om saker som sedan blir centrala för människors uppfattning om verkligheten, har beskrivits
ovan.36 Den andra nivån går djupare och berör hur människor uppfattar det som medier sänder ut.
Vi kan föreställa oss en bild i huvudet, där den första nivån berör vad bilden handlar om, medan
nivå två är själva bilden. Denna nivå består av två dimensioner. Den första ger publiken något att
hänga upp ett nyhetsföremål på, till exempel hur en politikers personlighet och kompetens
framställs. Den andra dimensionen adderar ytterligare ett lager i form av känslor. Det kan till
exempel handla om huruvida nyheten rapporteras som något positivt eller negativt.37

Vem är då ansvarig för dagordningen? McCombs menar att flera faktorer påverkar dagordningen,
men att den i grunden vilar på den enskilde journalisten och redaktionens kärnvärden.38 Det finns
inte plats för hur mycket nyheter som helst i en tidning, tv- eller radiosändning. Därför måste
redaktionerna göra ett urval och det som återkommande väljs ut kan sägas representera
dagordningen.39 Bland övriga faktorer till dagordningen framhålls informationskällor och andra
nyhetsföretag och vid vissa tillfällen lyckas utomstående personer som till exempel nationella ledare

33

McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 158

34

Ibid, s. 23-24

35

Ibid, s. 152

36

Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas (2009) The handbook of journalism studies, s. 149

37

Ibid, s. 150

38

McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 152

39

Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas (2009) The handbook of journalism studies, s. 148
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bestämma nyhetsdagordningen. Samtidigt filtreras all information genom grundläggande regler och
journalistikens normer.40

Förutom den redaktionella gången påverkar människor som jobbar inom PR (public relations) det
material som trycks eller sänds. Enligt McCombs finns det i olika sammanhang en risk att
redaktionerna springer politikers eller intresseorganisationers ärenden genom att publicera material
som kommer från PR-maskineriet. En utomstående agenda kan alltså föras in på redaktionerna.41
Under kapitlen Mediernas kommersialisering och Journalistikens källor utvecklas resonemang
kring hur den kommersiella marknaden påverkar mediers dagordning.

I denna studie är dagordningsteorin en viktig del av det teoretiska perspektivet då den visar att
mediers dagordning påverkar allmänhetens dagordning och vad den har åsikter kring. Det gör det
viktigt att studera vad som ingår i dagordningen och hur stor del av den som utgörs av textreklam.

3.2 Gestaltningsteorin
Framingteorin, av medieforskaren Jesper Strömbäck översatt till gestaltningsteorin som,
utvecklades av Robert M. Entman och handlar i grunden om urval och att göra viss information
framträdande. Gestaltning (frame) innebär således att välja ut vissa aspekter av verkligheten och
göra dem framträdande i kommunicerade text, för att då främja ett visst problem, en definition eller
en tolkning.42

Enligt Strömbäck innebär det att mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar läsarnas
gestaltning av densamma. Mediernas roll i samhället beskrivs ofta som en objektiv spegling av
verkligheten, vilket legitimerar dess beskrivningsmakt. Dock finns det inget stöd för det i
forskningen då verkligheten är oändlig och medieutrymmet begränsat, vilket innebär att medier
tvingas göra ett val av vad som rapporteras och hur detta ska beskrivas. Det handlar om
berättarperspektiv, val av källor, vad som betraktas som fakta och ordval.43 Vissa av valen är
medvetna medan den större delen sker på rutin, det uppfattas således inte som val utan självklara
nyheter. Han menar att istället för att se nyheter som speglingar av verkligheten bör de ses som

40

McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 152

41

Ibid, s. 152

42

Entman, Robert M. (1993) “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication, s. 52
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rekonstruktioner av verkligheten. Det finns alltid en relation mellan de båda, men man ska aldrig
sätta likhetstecken mellan dem. Dessutom, menar han, att det som har betydelse för människornas
uppfattning av verkligheten inte är deras egna bilder av den utan vad medier förmedlar.44

Det är alltså inte bara att något publiceras som påverkar mottagaren, utan även vilket utrymme och
och form det ges. Genom rubrikstorlek, sidplacering samt hur mycket plats en text får sänder
redaktionen en signal om hur pass viktigt ett visst ämne eller en enskild händelse är.45 Här är det
dock på plats med en viktig distinktion; att medier påverkar vad människor tycker är viktigt är inte
detsamma som att medier påverkar vad människor tycker. Medier ändrar sällan vilka åsikter
människor har, däremot kan de påverka vad människor har åsikter om.46

In short, while the press may not tell us what to think, it is stunningly successful in telling us
what to think about.47

I en studie om hur mycket textreklam som förekommer i redaktionell nyhetstext är
gestaltningsteorin relevant då den beskriver hur medier väljer att framhäva vissa delar av
informationen som finns och således rapportera om valda bitar ut verkligheten. Tillsammans med
dagordningsteorin ger studien möjlighet att diskutera problematiken kring mängden textreklam i
tidningar samt hur det påverkar läsarna.

3.3 Mediernas kommersialisering
Journalistiken i dag är inte vad den var för tio år sedan. Förutom den tekniska utvecklingen har den
redaktionella integriteten förändrats i takt med att allt fler redaktioners publicistiska ideal kommit i
konflikt med deras ekonomiska mål. Det menade både internationella och nationella tyckare redan
2005.48 Medieforskarna Jesper Strömbäck och Anna Maria Jönsson beskriver kommersialisering
som ett “utbyte av varor och tjänster mot betalning i form av pengar”. Bortsett från public servicemedier gör det alla svenska medieföretag till kommersiella företag som drivs av att deras
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journalistik på ett eller annat sätt inbringar pengar.49 Även om intäkter inte är ett incitament för
public service-medier är de i allra högsta grad påverkade av kommersialiseringen, detta eftersom de
verkar på en marknad där kommersiella medier tvingar dem att anpassa sina tjänster till att följa en
kommersiell logik.50

På senare år har det skett en utveckling i att det numer inte bara är företagen själva som är
kommersiella, utan även journalistiken som de producerar. Det syns alltså i materialet som
redaktionerna publicerar att vinstmaximering prioriteras högre än tidigare.51 Vad utvecklingen har
inneburit delar Strömbäck och Jönsson in i fyra punkter:
• att konkurrensen om människors uppmärksamhet och annonsörernas pengar har ökat
• att det tvingar medierna att ta ökad hänsyn till efterfrågan från mediepublikerna och
annonsörerna
• att ekonomiska överväganden har blivit allt viktigare för medierna
• att detta påverkar nyhets- och samhällsjournalistiken 52
Även medieforskaren Ingela Wadbring menar att utvecklingen pekar i den riktningen. I artikeln
“Levels of commercialisation” skriver hon att ”medieföretag som brukade styras av ideal styrs i dag
som vilket vinstdrivande företag som helst”.53 Hon menar att det finns ett inneboende
demokratiproblem i utvecklingen, att medborgarna i en fungerade demokrati har ett behov av ett
medieutbud där publicisterna ser sin publik som samhällsmedborgare och inte konsumenter.54
Kommersialiseringen, menar hon, finns i fyra nivåer: journalistiken, journalisterna, medieföretagen
och mediemarknaden. Nivåerna samverkar med varandra och förändringar i den ena har effekt på
dem andra.55 Medieföretagen är oftast den grupp inom kommersialiseringen som brukar benämnas
som ”skurkar”. Flera forskare pekar på att bolagens vinstintressen gör att de redaktionella målen har
blivit mer kortsiktiga och publicistiska överväganden har blivit mindre viktiga.56
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I På väg mot medievärlden 2020 utvecklar Wadbring kommersialiseringens effekter och menar att
förändringsprocessen handlar om såväl att finansieringen av medier har blivit kommersiell som att
det redaktionella innehållet har blivit sämre. Hon använder begreppet tabloidisering för att beskriva
kommersialiseringens effekt på journalistiken. Tabloid är egentligen ett format på en tidning, men
med begreppet kommer också en viss förväntan på innehållet. En tabloid fokuserar huvudsakligen
på nyheter som är populära och lätta och når på så vis ut till en bred massa. Wadbring skriver även
att det finns forskning som pekar på att den tabloida journalistiken fokuserar på att göra ett så billigt
innehåll som möjligt.57

En av förklaringarna till varför journalistiken har tabloidiserats menar hon är att den ökande
konkurrensen på mediemarknaden har lett till att alla medier försöker maximera sin publik, vilket
de gör genom att popularisera sitt innehåll. En annan förklaring, som ligger på organisationsnivå, är
att makten över journalistiken har flyttats från redaktionen till marknadsavdelningen och att
medieägarnas vinstkrav sägs ha ökat. Att journalister som grupp vill minimera arbetsinsatsen och
göra så ”enkla” jobb som möjligt är också en förklaring.58

3.3.1 Marknadsdriven journalistik
Hand i hand med mediernas kommersialisering går det som John H. McManus kallar
marknadsdriven journalistik. Han menar att nyheter har blivit en produkt, att medieutbudet är en
marknad och att läsarna/tittarna har blivit kunder.59 I utbyte mot information ger läsarna medier sin
extremt värdefulla uppmärksamhet, som mediebolaget senare säljer vidare till annonsörer. Både
nyhetstidningar och kommersiell tv har annonsörer som primär inkomstkälla, vilket innebär att för
att nå maximal ekonomisk vinst vill man nå så stor publik som möjligt. Eftersom
nyhetskonsumenterna endast betalar en liten avgift för informationen de får vore det ineffektivt att
producera sådant material som attraherar en mindre skala kunder som är intresserade i ett specifikt
ämne.60

Även Strömbäck och Jönsson menar att det finns en konflikt mellan journalistik och marknaden,
och har så varit sedan de första tidningarna grundades. Denna motsättning ligger i att medier och
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journalistik förväntas bidra till såväl väl fungerande demokrati som ekonomisk vinning för ägarna,
vilket innebär att den publicistiska logiken som värdesätter en fri och oberoende journalistik står
emot kommersiell logik, som istället vill att journalistiken ska tillgodose människors efterfrågan
och ge avkastning.61 Medan journalistiken i demokratins tjänst ser både människor och
uppdragsgivare som medborgare ser den marknadsdrivna journalistiken människor som
konsumenter och uppdragsgivare som ägare eller investerare.62 Den marknadsdrivna journalistiken
leder således till att man sätter demokratin på spel i allmänhet och publikens kunskap om världen
och händelser i synnerhet.63

Teorier om mediers kommersialisering och den marknadsdrivna journalistiken är relevanta för
denna studie då de ligger väl i tiden. Den ekonomiska krisen som mediehus just nu genomgår har
inneburit minskade resurser för papperstidningsutgivningen, fokus ligger på att slussa över läsare
från papperstidning till att läsa digitalt.64 Medier satsar på att fånga och behålla så stor publik som
möjligt, likt ett catch-all-perspektiv, i stället för tidigare inställning att förmedla en viss information
eller värderingar. Att kunna locka så mycket läsare som möjligt innebär att medieföretagets
annonsförsäljare lättare kan sälja annonser till företag då reklamen når ut till fler personer. Den
faktiska uppmärksamheten betyder således mer än kvaliteten på uppmärksamhet.65

3.4 Journalistrollen
Det är inte bara medielandskapet som har förändrats de senaste decennierna, även i rollen som
journalist har det skett en utveckling. Redaktionerna har i många fall krympt, digitaliseringen har
genererat konkurrerande nyhetskanaler och sociala medier har lett till journalistrollen ställs inför en
rad nya utmaningar.66 I Svenska journalister 1989–2011 presenteras forskningsresultat och
fältstudier som tillsammans visar hur journalistyrket har förändrats, både i vilka som är verksamma
och idealen dessa har. Yrkestiteln journalist har många olika betydelser och arbetsuppgifter, men
oavsett hur rollen som journalist ter sig vilar den på en gemensam grund som förenar alla som
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arbetar med nyhetsförmedling. Det finns en social överenskommelse om vad journalister ska göra,
en gemensam föreställning som delas av journalister, politiker, medieägare och publik.67

En undersökning gjord av forskaren Jenny Wiik visar att journalisters värderingar och ideal, som i
vanliga fall beskrivs som svåra att rubba, har förändrats mycket under 25 år. 2011 instämde 82
procent av de svarande journalisterna helt i att deras uppgift är att granska samhällets makthavare,
en ökning med tolv procentenheter från 1989.68 Även idealen att förklara komplicerade händelser
och att låta olika åsikter komma till tals har stärkts. Tillsammans utgör dessa tre ideal grunden för
den svenska journalistrollen, liksom västerländsk journalistik. När antalet aktörer och intressenter,
till exempel bloggare, informatörer och pr-konsulter, fortsätter att öka behöver journalistkåren
tydligt redogöra var man står och vad professionen är, skriver hon.69

Vad idealen innebär i praktiken är svårt att veta, men enligt Jenny Wiik är det tydligt att journalistik
som granskar makten har fått en särställning i Sverige. Granskande reportage och avslöjanden säljer
och om det är det som publiken efterfrågar får medierna bakom dem konkurrensfördelar. Samtidigt
blir samhället mer komplext där avståndet mellan politiker och medborgare skapar problem.70
Kommersialiseringsprocessen som medier har genomgått har inneburit att man tvingats anpassa sig
till annonsörer, vilket ställer ytterligare krav på den journalistiska integriteten.71 Men trots hård
ekonomisk press och osäkra villkor uppfyller journalistiken fortfarande en viktig demokratisk
funktion, att granska och förklara, skriver Wiik.72

Samtidigt som de demokratiska idealen har stärkts har de journalistiska drivkrafterna förändrats.
Vissa medier har grundats för att förse medborgarna med en oberoende nyhetsförmedling, andra för
att skapa en så ekonomisk gynnsam verksamhet som möjligt. I en undersökning gjord av JMG:s
forskare Ulrika Andersson och Jenny Wiik ansåg drygt häften av de svarande journalisterna att
publicistiska drivkrafter har försvagats, medan fyra av fem tyckte att marknadsinriktade och
tekniska drivkrafter har blivit mycket starkare.73
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Uppfattningen delas dock inte med mediernas ansvariga utgivare. I undersökningen tyckte 44
procent av de ansvariga utgivarna att publicistiska drivkrafter i stället har blivit starkare.
Det kan kopplas till att journalister upplever att de har förlorat en del av makten över den
journalistiska produkten, medan ekonomiska aktörer som ägare, annonsörer och publik har fått
större inflytande.74 Andersson och Wiik anser att förklaringen kan ligga i att journalisters
arbetsvillkor har förändrats. Numera ställs krav på multikompetens, kunskap att arbeta på flera
plattformar, att kunna hantera fler deadlines och interaktivitet med publiken.75

Journalistrollen står just nu inför en förändring av de grundläggande värdena som har karaktäriserat
yrket sedan 1970-talet. Vad denna förändring kommer att innebära vet vi inte, men enligt Andersson
och Wiik är det sannolikt att publicistiska, ideologiska och marknadsekonomiska drivkrafter
kommer att sammanflätas.76

3.5 Journalistikens källor
Inom nästan all form av journalistik är reportern beroende av en eller flera källor. Det kan vara
tjänstemannen på stadsbyggnadskontoret som hjälper journalisten att förstå varför ett visst bygglov
inte godkänts, eller den politiske pressekreteraren som förser redaktionen med politiska nyheter och
utspel. Det kan också vara kommunikatören på företaget som snart ska öppna ny butik i kommunen
som redaktionen bevakar.77

I boken The handbook of journalism studies skriver Daniel A. Berkowitz att för att kunna förstå
förhållandet mellan källa och journalist måste man först reda ut det journalistiska ingångsvärdet.
För att göra det refererar Berkowtiz till två dimensioner inom journalistiken. Den första
dimensionen består av en slags yrkesmässig heder, eller ideologi, där journalister förväntas utföra
sitt arbete på ett visst sätt, till exempel bör journalisten aldrig låta sina egna åsikter få synas i den
produkt som når publiken. Den andra dimensionen baseras på journalistens arbetssätt, från
inhämtandet av information till den slutgiltiga produkten. Tillsammans bildar de två dimensionerna
en paradigm inom yrket som borde generera fri och oberoende journalistik. Men, skriver Berkowitz,
då har man inte tagit hänsyn till källans egenintresse i nyhetsrapportering. Ofta ser källan nämligen
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ett stort värde i hur en nyhet presenteras och kommer att göra sitt yttersta för att påverka
journalisten.78

Som tidigare nämnt kan det handla om en källa som vill se sin politik utmålas på ett positivt sätt
genom medier. De källor som har koll på medielogiken och vad för typ av paketering medierna
eftersöker har större chanser att få inflytande på det slutgiltiga innehållet.79

Det vanligaste arbetsförfarandet är att journalisten samlar in data från en, eller flera källor och gör
sedan sitt bästa för att omsätta det i journalistik som ska ge en så övergripande och neutral bild av
en situation som möjligt. Berkowitz skriver att det finns två typer av förhållande mellan journalisten
och dennes källa. Det första kallar han för kontradiktoriskt förhållande, där journalisten till varje
pris värnar om den pressetiska integriteten och kan beskrivas som en vakthund. Källans material når
således ingenstans utan hård granskning från reporten. Det andra förhållandet kallar han för
symbiotiskt förhållande. Här menar Berkowitz att journalisten och dess källa jobbar i ett slags
samförstånd, med ett win-win-scenario som mål. Båda ger alltså upp något för att få något i
utbyte.80

Enligt Berkowitz finns det ett antal inneboende problem med dessa två förhållanden. Det första är
att maktbalansen mellan journalisten och källan är i ständig gungning, vilket innebär att det i ena
stunden kan vara källan som är mer beroende av journalisten, medan det i nästa stund kan vara
motsatt förhållande. Detta får som följd att nyhetsmaterialet alltid är förhandlingsbart. Ett annat
problem är att relationen mellan journalisten och källan påverkas mycket av yttre omständigheter.
Det kan till exempel handla om vilket pressystem det aktuella landet använder, kön eller etnicitet.81

Det tredje och sista problemet anser Berkowitz vara att för få har ställt sig frågan ”vad har det för
betydelse vem som har mest makt i förhållandet mellan källan och journalisten?” Han besvarar själv
frågan följande:
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Controlling the face of the news provides shape over public opinion and the ability to
exert power over social issues and social debate.82

Forskning om maktbalansen mellan journalister och dess källor är relevant i en studie om
textreklam eftersom att artiklar, även dem som innehåller textreklam, ofta innehåller uttalanden från
personer. Det är således viktigt att ha med denna problematik då man analyserar studiens resultat.

3.6 Nyhetsvärdering och medielogik
Nyhetsvärdering innebär i stora drag hur en nyhet/händelse värderas, vilka egenskaper den besitter
och hur dessa egenskaper står sig mot varandra. Vad kan bli en “intressant story” för publiken?83 Ett
urval av saker att berätta är nödvändigt då, som tidigare nämnts, både mediernas och allmänhetens
dagordning har ett begränsat utrymme. Mängder av frågor tävlar om allmänhetens uppmärksamhet,
men dess dagordning innehåller oftast inte fler än fem till sju frågor.84

Genom att studera norska tidningar på 1960-talet upptäckte Galtung och Ruge flera gemensamma
faktorer, värden, som påverkar vad som rapporteras och i vilken utsträckning detta görs. Bland
annat menar de att ju mer unik en nyhet är, desto större utrymme och rubriker får den. Detsamma
gäller om den berör ett större antal personer eller sker i närområdet.85 Nyhetsvärdering är dock
relativ och en bra nyhet kan snabbt överskuggas av en ny.86

Med Galtung och Ruges forskning som grund har McManus formulerat en nyhetsvärderingsmodell,
där han förutom egenskaper som originalitet, närhet och omfattning nämner aktualitet som en viktig
faktor för att en nyhet ska få genomslag. Det vill säga att händelsen ska ha skett nyligen eller att
frågan är ny. Bland andra kriterier han listar finns bakgrund, konflikt, underhållning och mänskligt
intresse. De två senare handlar om hur en nyhet generar omedelbara skratt eller väcker känslor hos
publiken.87 Dessa egenskaper menar McManus leder till större utrymme för en händelse:

Aktualitet – hur nyligen eller länge sedan är det som händelsen ägde rum?
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Närhet – hur nära är mottagaren platsen där händelsen skedde?
Konsekvens – hur viktig är händelsen eller frågan för mottagaren?
Mänskligt intresse – hur mycket känslor generar frågan eller händelsen?
Betydelse – hur kända är personerna nyheten handlar om?
Ovanlighet – hur osannolikt eller överraskande är det?
Konflikt – finns en konflikt mellan personer, organisationer eller länder?
Visuell kvalitet – hur visuellt tilltalande eller gripande är händelsen?
Underhållning – hur mycket skratt, leenden eller ironi finns i händelsen?
Bakgrund – hur mycket vet publiken om sedan tidigare? 88

Ovan nämnda kriterier är kopplade till amerikansk nyhetsvärdering men har ändå en tydlig likhet
med den svenska motsvarigheten som medieforskaren Håkan Hvitfelt tagit fram. Genom att studera
vilka nyheter som publiceras på de största tidningarnas förstasidor har han kommit fram till att
sannolikheten för att en nyhetsartikel ska få genomslag ökar ju mer den behandlar:

(1) Politik, ekonomi, brott samt olyckor och (2) om det har kort geografiskt eller kulturellt
avstånd (3) till händelser och förhållanden (4) som är sensationella eller överraskande, (5)
handlar om enskilda elitpersoner (6) och beskrivs tillräckligt enkelt (7), men är viktiga och
relevanta, (8) utspelas under kort tid, men som del av ett tema, (9) har negativa inslag (10)
och elitpersoner som källor.89

Likheterna visar att nyhetsvärdering tenderar att vara densamma inom västerländska medier. Den
ökade mångfalden av medier tycks således inte leda till en ökad mångfald av vad medier
uppmärksammar och rapporterar om. Professionaliseringen, att medier ska vara oberoende och ha
ett kritiskt förhållningssätt till intresseorganisationer, frigjorde journalistiken från partipolitiken men
har alltså inte lösgjort den från dess egna normer och värderingar.90

Om teorier kring nyhetsvärdering förklarar vad som har störst chans att bli en nyhet handlar
medielogik om hur den kommer till uttryck. Teorins grundare David Altheide och Robert Snow
menar att “den organiserade journalistiken är död”, det vill säga att medier inte längre rapporterar
88
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vad som är viktigt utan sådant som passar det egna formatet, villkoren, organisationen och hur stort
uppmärksamhetsbehovet är.91 För att få denna uppmärksamhet använder sig medier av olika
berättartekniker. Den norske sociologen Gudmund Hernes har genom sin forskning kommit fram till
att medier använder sig av tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering,
personifiering och stereotypisering för att nå ut med sin nyhet. Ju mer ett medium riktar sig mot en
masspublik, desto större är chansen att medielogiken kommer till uttryck.92

Även medieforskaren Denis McQuail tar upp medielogiken som en del i mediers sätt att locka
läsare, och menar att nyhetens substans går förlorad då all kraft läggs på att paketera nyheten –
produkten – på ett så säljbart sätt som möjligt. Medieföretagen lägger mycket tid på medielogik och
arbetar ständigt för att presentera nyheter på ett sätt som gör att den fort fångar konsumentens
uppmärksamhet, håller den kvar, väcker känslor samt skapar ett engagemang.93

Teorier om nyhetsvärdering och medielogik behandlar egentligen inte textreklam, men är ändå
relevanta i detta sammanhang då det handlar om vad som ges utrymme i tidningar och varför. Det
kan således finnas förklaringsfaktorer till varför de utvalda tidningarna som studerats publicerar
artiklar som innehåller textreklam.

4. Metod och material
I detta kapitel redovisas hur studien har gjorts, vilket urval och avgränsningar som finns samt varför
detta har gjorts. Dessutom redovisas fakta om tidningarna som har studerats.

4.1 Kvantitativ innehållsanalys
För att studera förekomsten av textreklam i Jönköpings-Posten, Västerbottens-Kuriren och
Vestmanlands Läns Tidning valde vi att genomföra en kvantitativ innehållsanalys, detta för att
procentuellt se hur tidningarna förhåller sig till varandra och om mängden har förändrats det senaste
decenniet. Då vi har analyserat 1005 artiklar från totalt 36 utgivna papperstidningar från två olika år
gör metoden det möjligt att strukturera den stora mängden material på ett begripligt och effektivt
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sätt.94 Bland andra metoder som skulle kunnat genomföras finns intervjuer med utvalda personer
från redaktioner, fokusgrupper eller enkäter för att se hur nyhetskonsumenter ser på textreklam.

Den innehållsanalytiska delen av studien bestod i att granska urvalet av texter och tilldela dem ett
värde i form av textreklam eller inte, medan den kvantitativa delen handlade om att bryta ned alla
de granskade texterna till data. Varje enskild variabel tilldelades ett värde. Analysenhet och
variabelvärde var ömsesidigt uteslutande, detta för att omöjliggöra att koda samma analysenhet på
mer än ett sätt. På så vis blev de jämförbara med varandra.95 Med metodens hjälp fylldes en
datamatris med information, där artiklar blev analysenheter. För att fylla datamatrisen tilldelades
analysenheterna (artiklarna) mätbara variabler och vilka värden dessa kunde anta. Detta gjordes i
form av en kodbok i Excel, där analysenheterna fördes in och granskades utifrån variabler, till
exempel publiceringsdatum, artikeltyp och textreklam eller ej. Variablerna antog sedan olika
variabelvärden som till exempel ”publiceringsdag: 2015-11-09”, ”artikeltyp: nyhetsartikel” och
”textreklam: ja”.96

De flesta av uppsatsens variabler hade värden som var lätta att uttolka, men för att ge uppsatsen en
god reliabilitet behövde vi utveckla ett välfungerade tolkningsschema till den viktigaste variabeln –
textreklam. Genomförandeprocessen utvecklas senare i detta kapitel.

De vanligaste mätformerna när man använder en kvantitativ innehållsanalys är frekvens och
utrymme. Med frekvens menas hur ofta något förekommer. I denna studie innebär det till exempel
förekomsten av textreklam i Västerbottens-Kuriren. Utrymme handlar om hur stor plats något får;
hur stor del av tidningens material son är textreklam.97 I denna studie undersöktes både frekvens
och utrymme.

Varför vi valde kvantitativ innehållsanalys som metod är att dess mål är att gå från det enskilda
fallet till det generella och att kunna uttala sig om ett större material. Metoden är mycket lämplig för
att studera mediers nyhetsmaterial då den på ett effektivt sätt gör det möjligt att analysera en stor
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mängd material genom att översätta frågor till variabler. Den standardiserar informationen och gör
den således lätt att bearbeta.

4.2 Avgränsningar och urval
För att studera hur mycket textreklam som förekommer i lokaltidningar har vi valt ut att undersöka
Jönköpings-Posten, Västerbottens-Kuriren och Vestmanlands Läns Tidnings papperstidningar. Att
just dessa tidningar valdes ut är för att de har en ungefärlig lika stor upplaga, är geografiskt spridda
i Sverige och skiljer sig ägarmässigt åt.

För att kunna undersöka om förekomsten av textreklam har ändrats det senaste decenniet har vi
studerat tidningar utgivna vecka 46 år 2005 och år 2015. Detta då det inte inträffade några särskilda
högtider eller händelser vid tidpunkten som kan tänkas påverka innehållet i tidningen. Mer specifikt
studerades tidningar mellan 14 november och 19 november 2005 och 9 november och 14 november
2015.

För att avgränsa studien innehåller den endast det lokala nyhetsmaterialet i de valda tidningarna,
således valdes kolumner/krönikor, åsiktsmaterial, inrikesnyheter, utrikesnyheter, material skrivet av
annan part (till exempel TT Nyhetsbyrån), familjesidor, barn- och ungdomssidor, kultur- och
nöjesmaterial, ämnesspecifika och oregelbundna bilagor, sponsrade artiklar och notiser bort. Bilder
analyserades inte mer ingående än som variabel huruvida de ingick i en artikel eller inte. Varför just
denna avgränsning gjordes beror på att vi ville studera nyhetsmaterial som redaktionen själv har
producerat. Att kultur- och nöjessidor inte innefattas i studien beror på att större delen av dess
material är recensioner, texter och åsiktsmaterial. En artikel som handlade om ett kulturämne och
publicerades på allmän nyhetsplats räknades dock in i studien. Samtliga sportsidor räknades in i
studien då det utgör en stor del av tidningen och har en annan utgångspunkt än kulturmaterialet, och
kan således innehålla textreklam. Att notiser inte innefattas i studien beror på att det är svårt att
avgöra huruvida det är textreklam då dessa består av få tecken. Vad vi klassade som en artikel
respektive notis utvecklas senare i detta kapitel.

Sammanlagt har 36 tidningar granskats, vilket totalt innebär 1005 artiklar. Fördelat över de tre
tidningstitlarna är 412 artiklar från Jönköpings-Posten, 325 från Västerbottens-Kuriren och 268 från
Vestmanlands Läns Tidning.
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4.2.1 Artikeltyper
Som grund i att dela in det studerade materialet i olika typer har vi använt oss av läroboksförfattaren
Björn Hägers definition av artikeltyper. Dock har det inte varit möjligt att användas fullt ut då vi
anser att notiser kan vara längre än 80 ord, samt att en artikel inte behöver innehålla en ingress för
att anses vara en artikel. Ett exempel på det är Jönköpings-Posten som 2005 skrev långa
nyhetsartiklar innehållande bara rubrik, ortsdatering och brödtext.

1. Nyhetsartikel; handlar oftast om en händelse och skrivs sällan i jagform. Innehåller ingress,
brödtext och oftast mellanrubriker. 98 Innehåller mer än 150 ord, vid mindre än 150 ord räknas
texten som artikel om den har bildsatts med bild som har samma utrymme som texten.
2. Personporträtt; är en fördjupad skildring eller intervju med en person.99 Även så kallade ”hallå
där”-artiklar med bara frågor och svar räknas i denna studie som personporträtt. Innehåller mer
än 150 ord.
3. Reportage; är en mer omfattande återgivning av en händelse. Texten är mer personlig och kan
ha ett personligt tonfall. 100 Innehåller mer än 150 ord.
4. Sportartikel; definieras på samma sätt som en nyhetsartikel med skillnaden att den behandlar
sport och är oftast publicerad på sportsidorna. Anledningen att särskilja det från nyhetsartikel är
att kunna se skillnad mellan material på allmänt nyhetsutrymme och i sportsidorna.

4.2.2 Vestmanlands Läns Tidning (VLT)
Vestmanlands Läns Tidning bevakar Västerås-området och har gjort det sedan tidningen grundades
1831. Sedan 1919 ges tidningen ut sex gånger i veckan. Tidningen ägs av Promedia i Mellansverige
AB, som i sin tur ingår i mediakoncernen Mittmedia.101 Enligt siffror från 2014 har tidningen en
upplaga på 31 300 tidningar per utgivningsdag. Tidningens ledarsida är liberal. Ansvarig utgivare är
Thelma Kimsjö.102
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4.2.3 Västerbottens-Kuriren (VK)
Västerbottens-Kuriren grundades år 1900 och har varit en sexdagarstidning sedan 1916.103 VK ges
ut i Umeå med omnejd och har en upplaga på 30 700 tidningar per utgivningsdag enligt siffror från
2014. Tidningen ägs av Stiftelsen VK-press. Ledarsidan är liberal och ansvarig utgivare är Ingvar
Näslund.104

4.2.4 Jönköpings-Posten (JP)
Sexdagarstidningen Jönköpings-Posten grundades 1865. I dag har tidningen en upplaga på 29 900
tidningar per utgivningsdag och ägs av mediehuset Hallpressen. Ansvarig utgivare är Mats
Ottosson.105 Ledarsidan beskrivs som oberoende borgerlig.106

4.3 Genomförande
För att genomföra innehållsanalysen och gå igenom tidningarna från 2005 använde vi oss av
mikrofilmsarkiven på Uppsala universitet och Kungliga biblioteket i Stockholm. Då tidningarna
från 2015 inte har överförts till mikrofilm använde vi oss av mediearkivet Retriever. Varje artikel
som kodades tilldelades ett unikt nummer för att enkelt systematisera materialet.

För att strukturera analysprocessen användes ett kodschema med 8 olika variabler, samt ett antal
undervariabler. I följande underkapitel redovisar vi de mest centrala variablerna. Hela kodschemat
finns att läsa i bilaga 2.

4.3.1 Vad räknas som textreklam?
Eftersom textreklam, till skillnad från utrymme, är ett begrepp med stort tolkningsutrymme behövde
vi skapa ett tolkningsschema så att det inte skulle uppstå några frågetecken om vad som var
textreklam. För att kunna göra det tog vi hjälp av Pressens samarbetsnämnds riktlinjer mot
textreklam, som är ett eget kapitel i Spelregler för press, tv och radio.107 På så vis utgick kodningen
från en övergripande syn på vad som är textreklam. Med riktlinjerna som grund utformade vi ett
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tolkningsschema som möjliggjorde att ställa frågor till texterna, svaret på frågorna gav sedan svar
på huruvida texten var ett fall av textreklam eller inte. Då Textreklamkommittén lades ned 2005
finns det därmed inga prejudikat att följa utan det är nu upp till varje ansvarig utgivare att fatta
beslut.

Vid skapandet av tolkningsschema och kodningsschema studerades tidigare uppsatser som
behandlar textreklam. Tolkningsschemat blev således skräddarsytt efter våra egna frågeställningar,
riktlinjerna mot textreklam samt scheman som studenter använt före oss. Det vi kom fram till är
följande frågor:
– Handlar artikeln om ett företag eller en produkt?
– Nämns fler än ett företag eller en produkt?
– Kan man se företagets eller produktens logotyp i bild?
– Är artikeln av allmänintresse?
– Är artikeln otillbörligt gynnande?
4.3.2 Exempel på textreklam och ej textreklam
Vid kodningen av materialet varierade graden av textreklam, i den meningen att vissa artiklar
behövdes granskas mer ingående medan andra var uppenbara fall av textreklam. Ett tydlig exempel
på det senare är Västerbottens-Kurirens artikel ”Restaurang på Entré Syd bygger ut” som
publicerades den 11 november 2015 (se bilaga 4). Artikeln, som fyller en halvsida, handlar om att
restaurangen Mhenam i stadsdelen Teg i Umeå ska bygga ut sin lokal så den rymmer fler gäster. I
artikeln uttalar sig restaurangens delägare Peder Dahlgren om hur positivt en utbyggnad är och
säger bland annat ”det här är verkligen välbehövligt, framför allt på luncherna” samt ”vi har haft en
fantastisk utveckling på vår lilla restaurang – det är jättekul”. Artikeln är dessutom bildsatt med
Peder Dahlgren ståendes inne i restaurangens lokaler, där en skylt med texten ”välkommen” tydligt
syns i bakgrunden, med bildtexten ”delägaren Peder Dahlgren hoppas att restaurangen efter
ombyggnationen ska kunna erbjuda bättre plats för lunchservering, men också för konferenser och
möten”.

Med hjälp av studiens tolkningsregler har artikeln klassats som textreklam för företag då det är
företaget som är huvudvinkel i texten och dessutom namngivet. Det saknas allmänintresse att
rapportera om att en restaurang ska bygga ut och genom texten locka fler kunder.
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4.3.3 Vad gynnar textreklamen?
För att ge studien ytterligare en dimension valde vi att undersöka vad en textreklamklassad artikel
gjorde reklam för lade vi in undervariabler i kodschemat. Följande undervariabler delades artiklarna
in i:
– Företag
– Vara/produkt
– Tjänst
– Förening/organisation/församling
– Samhällsinformation från myndighet
– Evenemang
– Politiskt parti, då det avser en kampanj eller projekt.
– Den egna tidningen
– Projekt
– Ej reklam

Anledningen till att vi valt att ha med samhällsinformation från myndigheter är att riktlinjerna mot
textreklam menar att man som journalist ska vara uppmärksam när utomstående intressenter,
däribland myndigheter, bidrar med information eller upplysningar. Det kan då röra sig om
otillbörligt gynnande.108

Att publicera material som är kopplat till ett politiskt parti behöver inte per automatik innebära
textreklam, men vi har valt att ha med den undervariabeln då ett partis politiska utspel får stå
oemotsagt eller vara huvudvinkeln i artikeln.

Under variabeln evenemang räknade vi in kommande evenemang som saknade allmänintresse där
texten berättade var och när detta skulle ske. Vid återgivande eller referat av evenemang som redan
skett räknades det inte som textreklam.

4.3.4 Kodningsprocess
Texterna kodades utifrån kodschemat samtidigt som vi gick igenom dem i mikrofilmsarkivet samt
mediearkivet Retriever. Vi delade upp materialet i två delar och kodade varsin del, men vid
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svårbedömda fall gick vi igenom dem tillsammans. Vid kodningen av materialet användes
kalkylprogrammet Excel där vi sedan analyserade resultatet genom pivot-tabeller, detta för att
kunna samköra variabler och besvara studiens frågeställningar. Resultatet presenteras i diagram som
skapades i Excel och Pages.

4.4 Metodproblem
Efter att ha kodat hälften av materialet upptäckte vi att vi behövde lägga till variabeln om texten
innehöll bild. Detta för att kunna studera om mängden textreklam skiljer sig mellan artiklar som
innehåller bild eller saknar bild. Det innebar mycket extraarbete, men då vi tycke det var en relevant
variabel valde vi att göra om den delen av kodningen. Det gjorde även att vi kunde gå igenom
texterna igen och minimera risken för osystematiska eller slumpmässiga fel inför reliabilitetstestet.

4.5 Validitet och reliabilitet
Även om vi i studien har använt vissa variabler som kan tolkas subjektivt, däribland textreklam och
vad den gynnar, anser vi att någon annan med samma analysinstrument borde komma fram till
samma resultat som vi. Detta för att vi har varit noggranna när informationen strukturerades utifrån
tydligt definierade frågor och mallar. I den bedömningen finns också att vi delade upp materialet
mellan oss och kodade varsin del, där båda gick igenom tidningar från 2005 och 2015. Vi anser att
studien håller en god intern validitet då vi följt tydligt utformade tolkningsregler vid kodningen där
variabelvärden hos variabler har varit klart definierade och enkla att skilja från varandra.109 Studien
är därför objektiv utifrån de riktlinjer som finns.

Dock anser vi att studiens externa validitet kan höjas och bli generaliserbar genom att studera fler
tidningar från samma år, och därefter analysera materialet på samma sätt och utifrån likadana
tolkningsregler som denna studie.

För att undersöka studiens reliabilitet, att vi har kodat materialet likadant, genomfördes ett
interkodarreliablitetstest halvvägs in i kodningsprocessen. Där bytte vi material med varandra och
kodade om det som den andre redan kodat. Testet visade att vi hade kodat nästan 95 procent lika
och de exempel där våra tolkningar skilde sig åt var i frågan vilka intressen som textreklamen
gynnande. Då satte vi oss ned och diskuterade hur det ska tolkas och kom fram till ännu tydligare
Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2012) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle,
individ och marknad, s. 233
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tolkningsregler som användes för resterande material. Precis som vid andra nivåskattningar är det
svårt att ange vad som är en tillfredställande andel överensstämmande kodningar och bedömningar
om vad som anses vara hög reliabilitet ska anpassas till variabelns ”svårighetsgrad”.110 Med den
bakgrunden, att vissa variabler som tolkas subjektivt och resultatet från reliabilitetstestet, anser vi
att studien håller hög reliabilitet.

5. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analyseras utifrån studiens frågeställningar.
– Hur stor del av tidningarnas lokala nyhetsmaterial utgörs av textreklam 2005 och 2015?
– Har mängden textreklam förändrats i de olika tidningarna de senaste tio åren?
– Vilka intressen gynnar textreklamen 2005 och 2015?

5.1 Hur stor del av det lokala nyhetsmaterialet utgörs av textreklam 2005 och 2015?
I studien har totalt 1005 artiklar i det lokala nyhetsmaterialet granskats. Med hjälp av variabler och
tolkningsschema har dessa kodats, vilket visar att 214 stycken är textreklam. Det innebär att av alla
granskade artiklar är 21 procent textreklam, det vill säga drygt var femte artikel.

Här redovisas först hur mängden textreklam såg ut i de valda tidningarna vecka 46 år 2005.

Västerbottens-Kuriren 2005
Textreklam

Ej textreklam

22 %

78 %

n = 189

Figur 1. Andelen textreklam i det lokala nyhetsmaterialet
i Västerbottens-Kuriren vecka 46 år 2005.
Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2012) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle,
individ och marknad, s. 235
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Vecka 46 år 2005 bestod 22 procent av det lokala nyhetsmaterialet i Västerbottens-Kuriren av
textreklam. Totalt granskades 189 artiklar publicerade mellan måndag och lördag, vilket innebär 42
artiklar som klassades som textreklam.

Jönköpings-Posten 2005
Textreklam

Ej textreklam

22 %

78 %

n = 221

Figur 2. Andelen textreklam i det lokala nyhetsmaterialet
i Jönköpings-Posten vecka 46 år 2005.

I Jönköpings-Posten bestod 22 procent av det lokala nyhetsmaterialet under den studerade veckan
2005 av textreklam. Det innebär att 48 av de 221 granskade artiklarna klassades som textreklam.

Vestmanlands Läns Tidning 2005
Textreklam

Ej textreklam

18 %

82 %

n = 154

Figur 3. Andelen textreklam i det lokala nyhetsmaterialet
i Vestmanlands Läns Tidning vecka 46 år 2005.
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Som man kan se i Figur 3 utgjordes 18 procent av det lokala nyhetsmaterialet i Vestmanlands Läns
Tidning av textreklam vecka 46 år 2005. Totalt granskades 154 artiklar, varav 27 var textreklam.
Nedan redovisas mängden textreklam i de valda tidningarna vecka 46 år 2015.
Västerbottens-Kuriren 2015
Textreklam

Ej textreklam

17 %

83 %

n = 136

Figur 4. Andelen textreklam i det lokala nyhetsmaterialet
i Västerbottens-Kuriren vecka 46 år 2015.

Vecka 46 år 2015 innehöll Västerbottens-Kuriren 136 artiklar med lokalt nyhetsmaterial. Av dessa
var 23 artiklar textreklam, vilket innebär 17 procent. 83 procent av artiklarna var således inte
textreklam.
Jönköpings-Posten 2015
Textreklam

Ej textreklam

25 %

75 %

n = 191

Figur 5. Andelen textreklam i det lokala nyhetsmaterialet
i Jönköpings-Posten vecka 46 år 2015.
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Under vecka 46 år 2015 bestod 25 procent av det lokala nyhetsmaterialet av textreklam. Totalt
innehöll de sex tidningarna 191 artiklar, varav 48 artiklar var textreklam.

Vestmanlands Läns Tidning 2015
Textreklam

Ej textreklam

23 %

77 %

n = 114

Figur 6. Andelen textreklam i det lokala nyhetsmaterialet
i Vestmanlands Läns Tidning vecka 46 år 2015.

Vecka 46 år 2015 bestod det lokala nyhetsmaterial i Vestmanlands Läns Tidning av 23 procent
textreklam. Totalt granskades 114 artiklar, fördelat över sex tidningar, varav 26 stycken klassades
som textreklam.

Tillsammans innehöll det lokala nyhetsmaterialet i tidningarna år 2005 21 procent textreklam och
22 procent tio år senare. Det innebär att det totalt sett har skett en ökning med en procentenhet det
senaste decenniet.

Nedan redovisas hur mängden textreklam har förändrats i de olika tidningarna.
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Andel textreklam i lokalt nyhetsmaterial 2005 och 2015
n = 1005
2005
2015
26 %

25 %
23 %
19,5 %

22 %

18 %

22 %
17 %

13 %

6,5 %

0%

Vestmanlands Läns Tidning

Jönköpings-Posten

Västerbottens-Kuriren

Figur 7. Förändring av andelen textreklam i Vestmanlands Läns Tidning,
Jönköpings-Posten och Västerbottens-Kurirens lokala nyhetsmaterial mellan
2005 och 2015.

Den tidning där textreklamen har ökat mest det senaste decenniet är Vestmanlands Läns Tidning.
Skillnaden mellan de två jämförelseperioderna, 18 procent år 2005 och 23 procent år 2015, är en
ökning med fem procentenheter. Vid nedslaget 2005 publicerade tidningen 154 artiklar i det lokala
nyhetsmaterialet, varav 27 innehöll textreklam. Vid samma vecka tio år senare bestod 26 av totalt
114 artiklar av textreklam.

Jönköpings-Posten publicerade exakt lika många artiklar innehållande textreklam den studerade
veckan 2005 och 2015 – 48 stycken. Procentuellt innebar det en ökning av textreklam 2015
eftersom den totala mängden artiklar som publicerades var färre än 2005. Ökningen bestod av tre
procentenheter. Det innebär att Jönköpings-Posten är den tidning i studien som hade högst andel
textreklam 2015 då var fjärde artikel i det lokala nyhetsmaterialet klassades som textreklam.

Till skillnad från de två andra tidningarna har mängden textreklam minskat i Västerbottens-Kuriren.
Vid den första mätperioden publicerades 42 artiklar som innehöll textreklam, tio år senare var den
siffran 23 artiklar. Det innebär att Västerbottens-Kurirens tidningar vecka 46 år 2015 innehöll fem
procentenheter färre artiklar med textreklam än tio år tidigare – samma skillnad som Vestmanlands
Läns Tidning ökat samma period. Även det totala antalet artiklar minskade i Västerbottens-Kuriren,
från 189 till 136 stycken, det vill säga 28 procent.
!33

Syftet med att undersöka huruvida mängden textreklam i de tre tidningarna har ökat eller minskat
det senaste decenniet är för att få svar om det har skett förändring då medielandskapet har
utvecklats. I två av de tre granskade tidningarna har andelen textreklam i lokalt nyhetsmaterial ökat
procentuellt. I Jönköping-Posten och Vestmanlands Läns Tidning var antalet artiklar bestående av
textreklam närmast oförändrad, i Jönköpings-Posten var det exakt lika många artiklar med
textreklam 2005 som 2015 medan det i Vestmanlands Läns Tidning var en artikel färre 2015. Att
andelen textreklam ändå har ökat beror på att det totala antalet artiklar har minskat – den studerade
veckan 2005 publicerade Jönköping-Posten 30 färre och Vestmanlands Läns Tidning 39 färre
artiklar jämfört med 2015. Det innebär att när dessa två tidningar har krympt i utrymme har inte
textreklamen minskats proportionerligt, artiklar som inte innehåller textreklam har alltså fått gett
vika till fördel för textreklam. I Jönköping-Posten minskade antalet artiklar som ej klassades som
textreklam från 173 till 143 och i Vestmanlands Läns Tidning minskade samma typ från 127 till 88
artiklar mellan 2005 och 2015.

Denna utveckling kan kopplas till Maxwell McCombs dagordningsteori som säger att medier spelar
en central roll för hur människor skapar sin världsbild. De nyheter och ämnen som ges plats i den
dagliga mediebevakningen blir också viktiga och betydelsefulla för den som konsumerar nyheterna.
Han menar även att hur mycket plats som ges är betydande, dels visar det hur viktigt ett visst ämne
anses vara, dels hur hur oviktigt ett annat ämne, som får begränsat eller inget utrymme alls, är.111
Sett till denna studies resultat kan det i praktiken innebära att om läsarna får ta del av fler artiklar
innehållande textreklam som gynnar företag eller produkter skapar det deras verklighet och finns i
deras medvetande. Enligt resultatet kan det alltså anses ha skett en förändring av dagordningen i de
två tidningarna, där nyheter som bedömts varit textreklam har tagit plats från andra artiklar.

Resultatet går även att koppla till forskning om kommersialisering och marknadsdriven journalistik.
Inom kommersialisering menar man att det finns en konflikt mellan mediernas ekonomiska
intressen och deras strävan att upprätthålla ett journalistiskt ideal. Enligt Jesper Strömbäck och
Anna Maria Jönsson har ekonomiska övervägande blivit allt viktigare för redaktionerna, vilket i sin
tur påverkar nyhets- och samhällsjournalistiken.112 Enligt Ingela Wadbring finns det även forskning
som tyder på att det blivit viktigare för vissa tidningar att göra ett så billigt innehåll som möjligt. En
förklaring till att journalistiken har kommersialiserats är för att minimera arbetsinsatsen och på så
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vis producera material som kostar mindre att utföra, vilket innebär att redaktionerna tar sig an
enklare jobb.113 Ekonomiska skäl skulle alltså kunna vara en av förklaringarna till den ökade
mängden textreklam. Wadbring beskriver även begreppet tabloidisering som innebär att medier vill,
på grund av den ökade konkurrensen på mediemarknaden, nå en så bred massa som möjligt.114 För
att kunna maximera sin publik väljer medier att popularisera sitt innehåll, vilket i det här fallet kan
innebära att man skriver om en nyöppnad butik som lockar till läsning, men som egentligen är
otillbörligt gynnande för företaget. Att mediemarknaden har förändrats är också en möjlig
förklaring till att andelen textreklam har ökat, då makten över journalistiken har flyttats från
redaktionen till marknadsavdelningen som styrs av medieägarnas vinstkrav.115

Även den enskilde journalistens roll i ett förändrat medielandskap kan vara en delförklaring till
varför textreklamen har ökat i två av de studerade tidningarna. Arbetsprocessen från tanke till
produkt genomgår ofta flera beslutsfattande segment, men det är trots allt journalisten som i
slutändan är ansvarig för att det blir någon artikel överhuvudtaget. Att varannan journalist upplever
att den publicistiska drivkraften har försvagats under de senaste åren innebär rimligtvis att
granskande och grävande journalistik inte längre står lika högt upp på den redaktionella
dagordningen.116 Om utgångspunkten för god publicistik är att den kommer ur en vilja om att
upplysa och informera medborgarna om relevanta händelser bekräftar denna studie det
journalisterna upplevde i Andersson och Wiiks undersökning från 2011 – den publicistiska
drivkraften är inte lika stark som förr. Resultatet i denna studie visar att informerande och
upplysande texter på flera håll har ersatts av textreklam då tidningarna har blivit tunnare.

Att journalisterna fortsätter att producera artiklar innehållande textreklam kan kopplas till vad de
tillfrågade ansvariga utgivarna svarade i Andersson och Wiiks studie. Då upplevde utgivarna,
tvärtemot journalisterna, att den publicistiska drivkraften har förstärkts.117 För den redaktionella
ledningen är tidningens ekonomiska situation av större intresse än för den enskilde journalisten.
Artiklar som är lätta att producera och kostar lite pengar, likt textreklam, generar ett effektivt och
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lönsamt nyhetsskapande. Vid textreklam kan alltså färre journalister utföra fler arbeten eftersom de
inte behöver ägna tid åt att gräva fram information som vid större avslöjanden eller granskningar.

Forskarna Wiik och Andersson talar dessutom om en yrkesroll som på senare år har förändrats, där
större belastning ligger på den enskilde. Arbetsbeskrivningen är i dag inte densamma som för tio år
sedan, då reportern i dag förväntas finnas tillgänglig på flera kanaler och behärska en mängd olika
verktyg.118 Effekten kan således resultera i en journalist med nedsatt förmåga att agera stoppkloss
emot textreklamen.

Även i förhållandet mellan journalist och dess journalistiska källor kan det finnas förklaringar till
resultatet. Daniel A. Berkowitz beskriver att det i förhållandet finns ett symbiotiskt läge där källan
och journalisten har ett utbyte med varandra, ett win-win-scenario. Förhållandet mellan journalisten
och källan skulle kunna ses som en effekt av kommersialiseringen, då redaktionerna letar efter
enkla och billiga lösningar. Journalisten kan i de fall förhållandet med källan är symbiotiskt räkna
med en samarbetsvillig källa och källan kanske är den som erbjudit underlag till artikeln.119 Denna
typ av förhållande mellan journalister och källor kan således vara en del i förklaringen till att
textreklam under den studerade perioden ökade i Jönköpings-Posten och Vestmanlands Läns
Tidning.

I motsats till VLT och JP publicerade Västerbottens-Kuriren både mindre andel och totalt antal
artiklar med textreklam vecka 2015 än tio år tidigare. Resultat får också sägas stå i motsats till de
resonemang som förts kring kommersialiseringen och marknadsdriven journalistik. Så vad beror
resultatet då på? Maxwell McCombs menar att dagordningsteorin består av flera beståndsdelar, men
att de som trots allt är ytterst ansvariga för att upprätthålla dagordningen är journalisten och de
riktlinjer och kärnvärden som existerar på redaktionen där denne arbetar.120 Vid VästerbottensKuriren kan det alltså vara så att den nuvarande ansvarige utgivaren tillsammans med redaktionen
har en publicistisk hållning som skiljer sig från den som rådde 2005. Således sätter journalisterna på
tidningen en annan dagordning i dag än för tio år sedan.
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En annan förklaring till att mängden textreklam har minskat i Västerbottens-Kuriren kan vara att
redaktionen har ett annat förhållningssätt till källor än den symbiotiska – det som Berkowitz
beskriver som ett kontradiktoriskt förhållande. I det tillståndet fungerar journalisten som en
vakthund som till varje pris värnar om den pressetiska integriteten. Källans möjligheter till att
påverka journalisten och erbjuda denne material som kan liknas vid textreklam är ytterst begränsat
och når ingenstans utan hård granskning. 121 Om det pressetiska systemet och dess riktlinjer
genomsyrar redaktionen är möjligheterna för en källa att påverka och styra dagordningen genom
textreklam således begränsad.

5.2 Vilka intressen gynnar textreklamen 2005 och 2015?
En av våra frågeställningar är vilka intressen som gynnas i de artiklar som bedömdes vara
textreklam. Studien visar att den part som gynnas oftast är företag, vilket också har ökat. År 2005
publicerades 48 artiklar vars huvudvinkel var positiv till ett företag, tio år senare var det 47 artiklar.
Procentuellt innebär det dock att textreklam som gynnar företag har ökat med 3 procentenheter, från
45 procent till 48 procent.

121

Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas (2009) The handbook of journalism studies, s. 103
!37

Vilka intressen gynnar textreklamen 2005 och 2015?
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Figur 8. Vad som gynnandes i de artiklar som bedömandes vara textreklam i
Vestmanlands Läns Tidning, Jönköpings-Posten och Västerbottens-Kuriren
mellan 2005 och 2015, samt hur det har förändrats.

Ett exempel på hur ett företag gynnas publicerade Vestmanlands Läns Tidning den 14 november
2015 och finns i bilaga 5. Artikeln, som har rubriken ”Fula grönsaker gör succé i matbutiken”,
handlar om hur matvarubutiken Coop Forum säljer defekta grönsaker till rabatterat pris, istället för
att kasta dem. På en helsida i tidningen får företaget berätta om deras nya koncept med citat som
”det har gått mycket bättre än jag trodde och det är väldigt uppskattat av kunderna” och
”palsternackorna tog slut första dagen vi fick leverans”. I ingressen står följande:

För att minska matsvinnet har Coop Forum valt att sälja grönsaker som ser lite
annorlunda ut till ett billigare pris. Kunderna gillar idén – men lokala bönder
förutsätter att det ska säljas till samma pris.

I texten uttalar sig även bönder positivt om konceptet, även om de tycker att samma pris ska gälla
för de ”fula” grönsakerna. Artikeln innehåller dessutom en stor bild där en av de anställda, iklädd
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företagets karaktäristiska profilkläder, håller upp morötter. Enligt kodningsmallen anses artikeln
vara ett fall av textreklam, där ett företag otillbörligt gynnas av exponeringen, då artikeln redan i
ingressen berättar att företaget ”valt att sälja grönsaker som ser lite annorlunda ut till ett billigare
pris”.

Samma bedömning gjordes av Vestmanlands Läns Tidnings artikel ”Bolaget öppnar på Stenby –
igen” som publicerades den 10 november 2015 och finns att läsa i bilaga 6. Texten gynnar inte bara
ett utan två enskilda företag: Coop Forum och Systembolaget. Huvudvinkeln är att Systembolaget
ska öppna i nya lokaler i området Stenby, där matvarubutiken Coop Forum redan finns. Detta,
skriver tidningen, kommer att gynna Coop och skriver att butikschefen Krister Helin jublar åt
nyheten:

– Det är inget vi har hunnit fått bekräftat än, så nu blir jag jätteglad.
[…] Det är klart det är jätteskönt med en bra granne som genererar mer strömning till
butiken.

Högst upp i artikeln finns även en stor bild på Krister Helin som poserar glatt framför Coop Forums
entré och dess stora logotyp.

Utformningen av dessa artiklar går att koppla till Robert M. Entmans gestaltningsteori. Synen på
medier som en spegelbild av verkligheten har inte stöd i forskningen då verkligheten är, till skillnad
från mediernas begränsade utrymme, oändlig. Tidningen har alltså haft ett material att tillgå som det
sedan gjorts ett urval från, för att till sist låta vissa delar av informationen bli mer framträdande.122
Detta görs genom olika berättartekniker, ordval och val av källor.123 Att man i artikeln ”Fula
grönsaker gör succé i matbutiken” fokuserar på att defekta grönsaker säljs till ett rabatterat pris är
således en form av gestaltning – och samtidigt textreklam. Enligt gestaltningsteorin sänder
redaktionen ut en signal om hur viktigt ett ämne är genom hur mycket plats detta får.124 I
Vestmanlands Läns Tidning får båda ovan nämnda artiklar en helsida med stor bild, vilket kan få
läsarna att tro att ämnena är särskilt betydelsefulla. Detta gör att tidningen påverkar vad människor
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har åsikter om, som i dessa fall är Coop Forums billigare grönsaker och att Systembolaget öppnar i
Stenby.

I studien ingick även lokalt nyhetsmaterial på sportsidorna. Även där fanns flera fall av textreklam
som gynnar företag, varav två stack ut i mängden. Den 18 november 2005 publicerade
Västerbottens-Kuriren artiklarna ”Miljonär räddar Björklöven – garanterar 10 miljoner kr” och ”Jag
gör det av kärlek till Umeå och Björklöven” över ett helt uppslag, finns i bilaga 7. De båda handlar
om hur finansmannen Leif Danielsson investerar pengar i ishockeylaget Björklöven så att klubben
inte tvingas till konkurs. Att Björklöven har fått in pengar för att klara av driften av arenan är av
allmänintresse i Umeå, men det som fick artiklarna att klassas som textreklam är hur tidningen
ingående redovisar Danielssons lyckade affärer och vilka bolag han äger. I den senare artikeln står
följande:

– Jag gör inte det här i något vinstintresse utan av kärlek till Umeå, ishockey och
Björklöven, säger Leif Danielsson. Han har sedan tidigare stöttat Löven genom sitt
bolag SkyCom. Nu går han också in i föreningen och räddar den ekonomiskt.

Finansmannen framställs som en räddare och hans lyckade företag nämns inledningsvis i artikeln.
Dessutom innehåller artikelsamlingen en stor bild på en leende Danielsson, samt en stor faktaruta
som berättar vilka företag han äger och att hans koncern omsatte 11,1 miljarder kronor föregående
år.

En förklaring till att artikeln publicerats, trots att den innehåller textreklam, finns i John H.
McManus teorier om nyhetsvärdering. Hans nyhetsvärderingsmodell förklarar vilka inneboende
egenskaper en nyhet bör ha för att öka dess chans att nå publicering. Bland egenskaperna finns
bland annat aktualitet och ovanlighet.125 Förutom att Björklövens ekonomiska situation var högst
aktuell vid publiceringstillfället är den även ovanlig då dess huvudvinkel är att en finansman går in
och räddar klubben av ”kärlek”. Nyheten är alltså av ett slag som enligt nyhetsvärderingsmodellen
bör generera läsning. Medielogiken bygger vidare på förda resonemang om nyhetsvärderingen och
förklarar varför nyheten utformats på det sätt som den gör. Enligt Gudmund Hernes använder
medier sig av ett antal berättartekniska knep för att ge nyheten ett så stort genomslag som möjligt.
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Bland annat personifiering, som i sett fall är “miljonär”, och intensifiering, alltså “räddar”.126 Att
medier använder sig av nyhetsvärderingsmodellen och medielogik då de producerar artiklar, med
eller utan textreklam, förklarar inte varför artiklarna publiceras. Däremot kan en publicerad artikeln
som innehåller textreklam problematiseras då de genom medielogiken genererar en större publik,
vilket innebär att företaget gynnas ännu mer.

I vissa av artiklarna som innehåller textreklam förekom gynnande för både produkter och företag i
samma text. För att göra det tydligt i resultatet bedömdes dessa genomgående som textreklam för
företag, då det är det som gynnas av att produkten är huvudvinkel. Artiklar där endast produkt var i
fokus, utan att företaget bakom nämndes, bedömdes som textreklam för produkt. Ett exempel på hur
en artikel som gynnar både produkt och företag fanns i Västerbottens-Kuriren. Den 16 november
2005 publicerades artikeln ”Snaba ryck med Regina till Luleå” [sic] där reporter och fotograf får en
rundtur i Connex nya snabbtåg Regina, finns i Bilaga 8. Redan i ingressen beskrivs det nya tåget
som ett ”flaggskepp” och längre ned i texten gås produktens fördelar igenom:

Komforten, designen, utrymmet, toaletterna, handikappanpassningen – allt är flera snäpp
bättre i den nya tidens tåg. Regina är bredare än de gamla trotjänarna vilket ger bättre
komfort.

Ingenstans i artikeln ställs några kritiska frågor, istället nämns att biljettpriset inte är bestämt men
att projektledaren Jan Blom hoppas att det ska vara ”ett konkurrensmedel gentemot bussen”.
Artikel, som får nästintill en helsida i utrymme, avslutas dessutom med en faktaruta om det nya
tåget. Att artikeln tolkades som textreklam för företaget Connex beror på att det är företaget som
äger tåget som gynnas av publiceringen.

Näst mest förekommande var textreklam som gynnade evenemang, vilket i detta sammanhang
handlar om reklam för en utställning, tillställning, tävling eller liknande. Denna kategori av
textreklam har från den studerade veckan 2005 till samma vecka 2015 ökat med fem
procentenheter, från tio procent till 15 procent. Den 13 november 2015 publicerade Vestmanlands
Läns Tidning artikeln ”Gratis att gå in på mässa för äldre” som finns i bilaga 9. Artikelns ingress är:

126

Strömbäck, Jesper (2004) Den medialiserade demokratin : om journalistikens ideal, verklighet och makt, s. 130
!41

I helgen bjuder Hallstahammars kommun till seniormässa med seminarier och
många utställare. För första gången är mässan gratis.

I artikeln skriver tidningen ut var och när mässan äger rum, samt att den är gratis att besöka. Som
tidigare nämnts rekommenderar läroboksförfattaren Björn Häger hur en reporter ska göra för att
undvika textreklam. Till exempel bör inte pris nämnas, medan tidpunkt och plats bara skrivs ut om
det är journalistiskt motiverat.127 I det här fallet menar vi att artikeln innehåller textreklam då
tidningen vinklat hårt på att mässan är gratis och på så sätt locka besökare till mässan. Även om den
är gratis vill arrangören få så många besökare som möjligt till mässan. Riktlinjerna mot textreklam
slår fast att redaktionerna bör vara återhållsamma när det finns risk att någon otillbörligt gynnas,
vilket mässan görs då praktiska detaljer skrivs ut på redaktionell plats i tidningen.128 Dessutom
innehåller artikeln en faktaruta om vad som sker under mässan.

Hur textreklam som gynnar politiskt parti ska tolkas diskuterades mest inför datainsamlingen.
Enligt vår tolkning är det textreklam om artikelns huvudvinkel är ett politiskt partis kampanj eller
om en representant från ett parti får uttala sig i en fråga utan att någon annan får besvara utspelet.
Det blir således ett otillbörligt gynnande av ett parti som vinner röster på det utrymme som
tidningen ger dess oemotsagda åsikter. I studien räknades inte artikelserier om partier in då det är
mer av allmänintresse inför ett val än enskilda artiklar. Av 214 artiklar som innehöll textreklam
gällde 13 gynnande av politiskt parti, vilket innebär sex procent. Jönköpings-Posten var den tidning
som publicerade flest artiklar, tio stycken, som gynnande ett politiskt parti. I artikeln ”Persson: Gör
Vättern till riksintresse”, som tidningen publicerade den 14 november 2015, får den
socialdemokratiske riksdagsledamoten utveckla en motion han har lagt fram (Bilaga 10). I
ingressen står det:

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) vill att Vättern ska klassas som ett skyddat
riksintresse. Förslaget för han fram i en ny motion.
– Vättern är oerhört viktig som dricksvattentäkt men det är också en viktig rekreationssjö,
säger han.
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I artikeln är det ingen annan politiker som uttalar sig om förslaget och det är inte redovisat om
Jönköpings-Posten har försökt nå någon politiker från annat parti. Att artikeln är en form av
textreklam grundar sig till största del på detta, men även att den enda kritiska frågan från reporter är
huruvida förslaget har stöd inom Perssons parti. Då svarar han:

[…] Motioner som avviker från partiets idéer, de lägger vi inte. Det här ligger i linje med
hur vi tänker.

6. Slutsatser och slutdiskussion
I det här kapitlet dras slutsatser om studiens resultat och hur studien kan ligga till grund för framtida
forskning. Syftet var att ta reda om det skett en förändring i mängden textreklam som publicerats i
de tre lokaltidningarna det senaste decenniet. Av studien anser vi att det går att dra två slutsatser.
Det första som går att konstatera är att textreklamen procentuellt har ökat i två av tidningarna,
Jönköpings-Posten och Vestmanlands Läns Tidning. Tillsammans hade tidningarna publicerat 149
artiklar som vi bedömde som textreklam, vilket är en ökning med tre respektive fem procentenheter.
I Västerbottens-Kuriren har mängden textreklam istället minskat med fem procentenheter.

Slår man samman resultatet från tidningarna har det dock knappt skett en förändring under samma
period. En procentenhet är inte en betydande förändring i detta sammanhang. Detta trots att
medielandskapet har utvecklats i att stora mediehus äger flera tidningar och att producera ”lättare”
nyheter är ett sätt att locka en större publik, och således större intäkter. Journalisternas
arbetsuppgifter och roll har förändrats det senaste decenniet, de ska kunna fler saker och producera
mer material. När belastningen blir tyngre på den enskilde journalisten och ekonomin är hårt ansatt
på redaktionerna blir jakten på lättproducerat material centralt för bägge parter, men enligt studiens
resultat innebär det inte mer textreklam.

Den andra slutsatsen som går att dra av studien är att samtliga tidningar har tunnats ut och
publicerade färre artiklar 2015 än 2005. Även om den procentuella ökningen av textreklam inte kan
anses vara betydande kan man genom resultatet konstatera att i Vestmanlands Läns Tidning och
Jönköpings-Posten var antalet artiklar innehållande textreklam nästintill detsamma 2015 som 2005,
detta trots att det totala antalet artiklar har minskat. Med utgång i Maxwell McCombs
dagordningsteori ser vi tidningarnas minskade antal artiklar som problematiskt. En fungerande
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demokrati är beroende av att dess medborgare förses med information och kunskap om saker som
påverkar dem i deras liv. Mediers roll är också att granska statsmakten. Enligt dagordningsteorin
bestämmer inte medier vad publiken ska tycka, däremot förser medier oss med de ämnen som
publiken ska ha åsikter om. Saker som medier inte rapporterar om är därför svårt för medborgarna
att bilda en åsikt om. Om papperstidningarna krymper ännu kan det bli ett problem i att publiken
inte får lika mycket samhällsrelevant information, kunskap och granskande journalistik som
tidigare.

6.1 Allmänintresset och textreklamen
Det finns tillfällen då vi upplever att det så kallade allmänintresset hamnar i konflikt med
riktlinjerna mot textreklam. Allmänintresse är en benämning på de nyheter som anses vara av
intresse för allmänheten, ett övergripande begrepp som innefattar nyheter från alla olika kategorier.
Om en ny butikskedja med ett nationellt eller till och med internationellt renommé ska öppna i en
mindre ort så är det högst troligt något som allmänheten är intresserad av att känna till. Dock anser
vi inte att det är tidningens uppgift att rapportera kring det, utan butiken själv som ska stå för
marknadsföringen och köpa annons i tidningen. Att tidningen väljer att producera material som
gynnar butiken leder alltså till två saker; de bryter mot riktlinjerna mot textreklam och förlorar
intäkter som en annons hade genererat. Således legitimerar inte allmänintresset att publicera artiklar
som gynnar andra intressenter såsom företag eller produkter.

6.2 Journalistens förändrade roll
Denna studies resultat visar att de granskade tidningarna inte följer riktlinjerna, då totalt var femte
artikel, både 2005 och 2015, klassades som textreklam. Desto mer flytande begreppet textreklam
blir i branschen i stort, desto svårare blir det för den enskilde reportern att göra riktiga
gränsdragningar i enlighet med riktlinjerna. Detta kan i sin tur ha direkt påverkan på reporterns
möjligheter att utföra sitt jobb på ett korrekt sätt.

Förutom en allmän otydlighet kring begreppet textreklam tror vi att de senaste årens förändrade syn
på journalistrollen har påverkat den enskilde reportern. Alla reportrar är människor och kan således,
till följd av oerfarenhet eller tidsbrist, begå misstag under stress. Att journalistrollen och de
verksammas villkor, såsom färre på redaktionerna och krav på multikompetens, har förändrats gör
att stressen ökar. Dagens journalister är inte endast reportrar eller fotografer, utan allt som oftast en
hybrid av de båda rollerna. Lägg där till att allt fler lokaltidningar producerar webb-tv, däribland
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tidningarna i denna studie, vilket stjäl resurser och tid från reportrar att kunna utföra sitt arbete. Att
varannan journalist anser att den publicistiska drivkraften har försvagats till fördel för den
marknadsdrivna är ett problem. Trots det visar denna studies resultat att den totala andelen
textreklam i de studerade tidningarna inte ökat med mer än en procentenhet.

6.3 Uppdatering av riktlinjer mot textreklam
Pressens samarbetsnämnds Spelregler för press, radio och tv och dess riktlinjer mot textreklam har
varit en viktig grundsten i den här uppsatsen. Med hjälp av riktlinjerna har artiklarna kunnat kodas
genom en av branschen sammanhållen syn på vad som är textreklam. Varje journalist som har
anslutit sig till Svenska Journalistförbundet har ålagt sig att efterfölja de pressetiska riktlinjerna. Om
övertramp sker kan journalisten riskera uteslutning ur förbundet. Resultatet av denna studie visar
dock att riktlinjerna inte efterföljs som de ska.

Även om andelen textreklam inte har ökat nämnvärt i under den studerade perioden sker övertramp
regelbundet då studiens resultat visar att var femte artikel innehåller textreklam. Därför anser vi att
det pressetiska systemet är i behov av en uppdatering i riktlinjerna mot textreklam, och att
förhållningssättet till dessa bör stärkas. Läsarna ska kunna lita på att journalisterna gör sitt jobb och
att materialet som publiceras på redaktionell nyhetsplats inte ska kunna klassas som reklam. När vi
vanligtvis exponeras för reklam är vi medvetna om att det är just reklam, annat är det vid
textreklam. Läsarens möjlighet att slå på ett reklamfilter när denne läser en journalistiskt utformad
artikel är troligen lägre än när materialet är annonsmärkt. Det gör textreklamen extra problematisk.

Trots att det inom olika bevakningsområden finns olika förutsättningar och förhållningssätt till
textreklam omfattar riktlinjerna hela tidningsbranschen. I studien upptäckte vi att en stor del av
artiklarna innehållande textreklam publicerades i avdelningar som kallas ”arbete”, ”pengar” och
”näringsliv”. Att journalistiken inom dessa områden omfattas av samma riktlinjer om textreklam
anser vi inte vara möjligt då det dagligen rapporteras om företag och nya produkter. Där behövs en
distinktion i riktlinjerna, en formulering i stil med att man “bör vara extra uppmärksam vid
publicering i en kontext där det traditionellt sett förekommer nyheter av allvarligare karaktär”,
således allmän nyhetsplats. En sådan formulering grundar sig i det vi har tagit upp tidigare, att det
största problemet med textreklamen är inte att annan part gynnas utan att det sker i en kontext där
publiken förväntar sig genomarbetad och granskande journalistik.
!45

Vi anser att ett system lätt kan förlora sitt egenvärde om konstanta övertramp sker utan påföljder.
För vad är vitsen med ett självreglerande pressetiskt system om det, som i dag, inte tas på allvar?

6.4 Vidare forskning
Det finns ett behov av mer omfattande forskning med fler analysenheter från andra och kanske
framför allt olika typer av tidningar för att undersöka textreklam i ett bredare perspektiv. Med denna
studies resultat följer en mängd andra intressanta frågeställningar. En av de första frågorna som bör
ställas är: varför publicerar tidningarna textreklam? Det kan studeras genom bland annat intervjuer
med tidningarnas grindvakter, så kallade gatekeepers. En kvalitativ studie där djupintervjuer görs
med ansvarig utgivare och nyhetschefer för samtliga tidningar vid respektive jämförelseperiod
skulle kunna ge intressanta svar och möjligen deras syn på textreklam.

Inom kommersialisering och i den pågående mediadebatten talas det ofta om tidningshusens
ekonomiska situation. Därför vore det intressant att djupare studera förhållandet mellan
redaktionernas ekonomiska välmående och deras tendens att publicera textreklam, då denna studie
visar att tidningar med olika ägare publicerar olika mycket textreklam.
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7.1 Källmaterial
Jönköpings-Posten 2005-11-14 till 2005-11-19 och 2015-11-09 till 2015-11-14.
Vestmanlands Läns Tidning 2005-11-14 till 2005-11-19 och 2015-11-09 till 2015-11-14.
Västerbottens-Kuriren 2005-11-14 till 2005-11-19 och 2015-11-09 till 2015-11-14.
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8. Bilagor
Bilaga 1
Pressens samarbetsnämnds checklista över textreklam, finns som eget kapitel i Spelregler för press,
tv och radio.

Riktlinjer mot textreklam
Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och
är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att
utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se
till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.129

Checklista mot textreklam
Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer:
• När utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i
någon form
• När erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade
• När förhandslöfte om publicitet efterfrågas
• 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.
• När utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller
organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen
inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till
barn.
• Vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra
arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker
• Vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang
• När arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med
vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet
• När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering130

129

Pressens samarbetsnämnd (2010) Spelregler för press, tv och radio, s. 12

130

Pressens samarbetsnämnd (2010) Spelregler för press, tv och radio, s. 12
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Bilaga 2
Kodschema

V1. Kodare
1. Anton Andersson
2. Christoffer Urborn

V2. Medium
10.

Jönköpings-Posten

20.

Vestmanlands Läns Tidning

30.

Västerbottens-Kuriren

V3. Artikelkod
Varje artikel förses med en siffra, som baseras på plats i tidningen. Den första artikeln i JönköpingsPosten har således koden 101 och så vidare.
1. Jönköpings-Posten
2. Vestmanlands Läns Tidning
3. Västerbottens-Kuriren

V4. Artikeltyp
1. Nyhetsartikel
2. Personporträtt
3. Reportage
4. Sportartikel

V5. Publiceringsdatum
1. 2005-11-14
2. 2005-11-15
3. 2005-11-16
4. 2005-11-17
5. 2005-11-18
6. 2005-11-19
7. 2015-11-09
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8. 2015-11-10
9. 2015-11-11
10. 2015-11-12
11. 2015-11-13
12. 2015-11-14

V6. Textreklam
1. Ja
2. Nej
3. Går inte att fastställa

V7. Vad gör textreklamen reklam för?
1. Företag
2. Vara/Produkt
3. Tjänst
4. Förening/organisation/församling
5. Samhällsinformation från myndighet
6. Evenemang
7. Utbildning/skola
8. Politiskt parti
9. Den egna tidningen
10. Ej reklam
11. Projekt

V8. Innehåller texten bild?
1. Ja
2. Nej
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Bilaga 3
Tolkningsregler

Artikeltyp
Nyhetsartikel
Är en redaktionell text med över 150 ord och innehåller ingress och brödtext. (Häger, sid. 414)

Personporträtt
Är en text innehållande intervju med person som är huvudvinkel. Även ”hallå-där”-texter som bara
är fråga svar. (Häger, sid. 416)

Reportage
En text med personligt tilltal som skildrar en händelse. (Häger, sid. 416)

Textreklam
Om en artikel kan svara ja på en eller flera av dessa frågor kan den klassas som textreklam.
– Handlar artikeln om ett företag eller en produkt?
– Nämns fler än ett företag eller en produkt?
– Kan man se företagets eller produktens logotyp i bild?
– Vid nämnande om företag eller produkt, saknas allmänintresse i det som artikeln handlar om?
– Är artikeln otillbörligt gynnande?
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Bilaga 4
Exempel på reklam för företag, publicerad i Västerbottens-Kuriren 2015-11-11.
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Bilaga 5
Exempel på textreklam för företag, publicerad i Vestmanlands Läns Tidning 2015-11-14.
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Bilaga 6
Exempel på textreklam som gynnar två företag, publicerad i Vestmanlands Läns Nyheter
2015-11-10.
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Bilaga 7
Exempel på textreklam som gynnar företag i sportsidor, publicerad i Västerbottens-Kuriren
2005-11-18.
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Bilaga 8
Exempel på textreklam för företag, inte vara/produkt, publicerad i Vestmanlands Läns Tidning
2005-11-16.
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Bilaga 9
Exempel på textreklam för företag, inte vara/produkt, publicerad i Vestmanlands Läns Tidning
2005-11-16.

!59

Bilaga 10
Exempel på textreklam som gynnar politisk parti, publicerad i Västerbottens-Kuriren 201-11-18.
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