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Abstract 

 

I följande C-uppsats undersöker vi fenomenet textreklam och hur det uppenbarar sig i 

Aftonbladets bilagor. Tyngdpunkten ligger på att undersöka textreklam med Aftonbladets 

bilagor som fallstudie. Samtliga bilagor vi valt att undersöka ligger som digitalt format på 

Aftonbladets webb aftonbladet.se. De bilagor vi undersöker är Härligt Hemma, Teknik, Resa 

och Motor.  

 

I vår uppsats har vi använt oss utav tre metoder för att på ett så pass grundligt sätt som 

möjligt undersöka textreklam. Vi har börjat med att genomföra en kvantitativ innehållsanalys 

där vi, på Aftonbladets webb, undersöker förekomsten av tendenser till textreklam i de ovan 

nämnda bilagorna. Vi undersökte 131 artiklar som låg under våra valda bilagor på 

Aftonbladets webb. Vi valde sedan att genomföra en enkätundersökning bland en blandad, 

men relevant, undersökningsgrupp där 41 personer som läser Aftonbladet och dess bilagor 

fick svara på frågor om textreklam i bilagorna och om journalister. För att fördjupa och sätta 

enkäten i perspektiv valde vi att intervjua två journalister från Aftonbladet samt en jurist från 

Journalistförbundet. Alla tre insatta och väl bekanta med fenomenet textreklam. 

 

Vi har använt oss av ett teoretiskt ramverk som innefattar teori om objektivitet, gestaltning 

och professionalisering samt de-professionalisering.  

 

Sammanfattningsvis kommer vår undersökning visa att det finns hög tendens till textreklam i 

Aftonbladets bilagor men att det i mångt och mycket är en tolkningsfråga. Våra 

intervjupersoner anser inte namngivna produkter eller företag vara textreklam så länge det 

sker på redaktionella premisser. De menar även att företag inte har någon talan i hur de väljer 

att skriva om deras produkter samt att det inte ses som textreklam om det gynnar läsaren. Vår 

enkätundersökning visar att läsare är skeptiska till hur objektiv bilagejournalistik egentligen 

är och frågar sig om det handlar om ett genuint informerande eller om journalister får betalt 

för att skriva om produkter och företag.  

 

Nyckelord: textreklam, redaktionell textreklam, Aftonbladet, bilagor, konsumentjournalistik, 

kommersiell journalistik  
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1. Inledning 
 

Älskar du också William Morris härligt mönstrade tapeter? Nu kan du göra mer än att tapetsera. 
Besök Millesgårdens William Morris-utställning, klä dig i H&M:s nya kollektion med Morris-

mönstrade kläder och inred med kuddar från Norrgavel. 1 

 

Ovanstående citat är en ingress hämtad från artikeln ”H&M släpper kollektion med William 

Morris mönster” som publicerades i Aftonbladets bilaga Härligt Hemma på webben den 3 

oktober 2018. Genuint informerande? Det är frågan. Ett ökat utbud och en allt högre 

konkurrens har bidragit till att de svenska medierna, enligt forskare och debattörer, blivit mer 

kommersialiserade, marknadsanpassade, marknadsdrivna och marknadsorienterade. Detta då 

medierna konkurrerar om publikens uppmärksamhet.2  

 

Men hur ser det egentligen ut i bilagor med magasinformat? Hur ska man tänka där när det 

kommer till textreklam? Det kommersiella bilagor ägnar sig åt kan i mångt och mycket 

klassas som textreklam då en uppsjö av produkter och företag omnämns. Men handlar det 

verkligen om reklam? Eller kan det snarare ses som konsumentjournalistik, servicejournalistik 

eller guidande journalistik? Var går gränsen mellan att guida läsaren och var blir det reklam?  

 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka begreppet textreklam med fokus på Aftonbladets 

bilagor. Vi vill undersöka hur bilagorna och dess innehåll ser ut på Aftonbladets webb samt 

utreda hur läsarna förhåller sig till denna typ av kommersiell journalistik. Vi kommer även 

fördjupa vår undersökning genom att intervjua två journalister och en jurist från 

Journalistförbundet kring hur de ser på fenomenet textreklam. Under intervjuerna 

förekommer begrepp som konsumentjournalistik, guidande journalistik och 

servicejournalistik. Textreklam är ett komplext begrepp med många tolkningsmöjligheter.  

 

 

 

                                                
1 Kindbro, Nina. “William Morris - blommönstren vi älskar.” (2018-10-03), Aftonbladet, URL:  
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/gPnqGA/william-morris--blommonstren-vi-alskar (Hämtad: 2018-
12-03)  
2 Strömbäck, Jesper & Jönsson, Anna Maria. Nyheter i konkurrens - journalistikens kommersialisering, 2005, s. 
2, URL:  http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:31101/FULLTEXT01.pdf  (Hämtad: 2018-11-10) 
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2. Bakgrund  
 
Textreklam är ett svårdefinierat begrepp. Det finns många tolkningsmöjligheter och olika sätt 

att se på saken. Vi har i följande uppsats valt bort att titta på sådant som kallas för Content 

Marketing och Native Advertising. Det vi har varit intresserade av är att specifikt titta på det 

redaktionella innehållet och textreklam som går under radarn, producerad av journalister. Men 

vad är egentligen textreklam? Hur ser den marknadens ekonomiska läge ut? Vad finns för 

organ som granskar textreklam? 

2.1 Marknadens ekonomiska läge  
 
Forskaren Gunnar Nygren skriver i sitt kapitel Bland multireportrar och 

innehållsleverantörer om det faktum att det alltid funnits en osynlig mur mellan redaktionen 

och andra delar av medieföretagens koppling till ekonomi.3 Nygren menar att det de senaste 

10-15 åren (boken senast uppdaterad 2013) skett en förändring och att de ekonomiska 

drivkrafterna, enligt journalisterna själva, blivit allt starkare inom medieföretagen. Han menar 

vidare att i takt med att journalisterna tappar inflytande, växer betydelsen av publik och 

marknad.4 Framgångar mäts allt oftare i ekonomiska mått som syftar till vinster, annonser och 

publikens storlek. Detta samtidigt som det journalistiska och ekonomiska flätas samman i 

jakten på publiken.5 Under 2017 minskade reklamintäkterna hos svenska medier med 

nyhetsjournalistik mer än vad de gjort tidigare, trots att reklammarknaden gick på högvarv. 

Det betyder att nyhetsjournalistiken har tappat mer än var tredje reklamkrona sedan år 2008.6 

Detta samtidigt som ekonomisk lönsamhet och kommersialisering beskriver hur 

medieföretagen i högre grad kräver en ökad lönsamhet samtidigt som politiska och 

publicistiska intressen hamnar i skymundan. Kommersialisering beskriver även mediernas 

                                                
3 Nygren, Gunnar, “Bland multireportrar och innehållsleverantörer”, i: Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela 
(red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013, s. 283.  
4 Nygren, Gunnar, “Bland multireportrar och innehållsleverantörer”, i: Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela 
(red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013, s. 283.  
5 Nygren, Gunnar, “Bland multireportrar och innehållsleverantörer”, i: Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela 
(red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013, s. 283.  
6 Egge, Tobias, Minnhagen, Camilla & Thor, Madeleine, “Reklamintäkterna till journalistik fortsätter sitt fall 
trots högkonjunktur”,  i: Mediestudiers årsbok - tillståndet för journalistiken 2017-2018, Institutet för 
mediestudier, Stockholm, 2018, s. 93, URL: URL: http://mediestudier.se/wp-
content/uploads/2018/11/Mediestudier_arsbok_2018_webb.pdf  (Hämtad: 2018-11-07) 
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innehåll och ofta specifikt relationen mellan samhällsorienterad information och 

underhållning.7  

2.2 Vad är textreklam? 
 
Själva syftet med reklam och olika former av PR-aktiviteter är att övertyga en viss grupp 

människor om tjänster eller varor. Enligt medieforskaren och författaren Jesper Falkheimer 

kan reklam definieras som betalt material i ett medium vilket har som syfte att gagna 

försäljning samt öka kunskap om ett visst företag eller varumärkesprodukter och tjänster.8 När 

det kommer till textreklam menar Nationalencyklopedin att det kan definieras som: 

 
 form av publicitet som avser inslag i massmedier som inte är journalistiskt motiverande utan snarare 
kan uppfattas som reklam för en vara eller tjänst.9  

 

Man kan med andra ord säga att textreklam är reklam som efterliknar redaktionellt material 

med syfte att marknadsföra en tjänst eller produkt. När vi talar om redaktionell textreklam 

menar författaren Karl Erik Gustafsson i sin bok Reklamens makt över medierna att 

textreklam, även kallad smygreklam, är inslag på redaktionell plats vilken kan uppfattas som 

reklam för något.10  

 

Falkheimer menar vidare att PR-konsulter och reklammakarna samexisterar med 

massmedierna. Medierna är beroende av den inkomst som reklamen ger och till viss grad 

även av den information som PR-konsulter och informatörer bidrar med.11 Trots detta menar 

medieforskarna Lennart Weibull och Ingela Wadbring i sin bok Massmedier - Nya villkor för 

press, radio och tv i det digitala medielandskapet att PR-intressenter snarare har större 

påverkan på medierna än att det skulle handla om ett genuint utbyte.12 

  

                                                
7Allen, Sigurd, Journalistiken och kommersialiseringen i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och 
demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 237.  
8 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 76.  
9 Nationalencyklopedin, “Textreklam”, URL: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textreklam 
(Hämtad 2018-11-07) 
10 Gustafsson, Karl Erik, Reklamens makt över medierna, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2013, s. 90.  
11 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 76. 
12 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala 
medielandskapet, 11., helt omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014, s. 306.  
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2.3 Etiska riktlinjer mot reklam 
 
Vi kommer i uppsatsen bland annat utgå från journalistförbundets riktlinjer när det kommer 

till pressetik och riktlinjer mot textreklam.  

 

Journalistförbundet beskriver gränsen mellan redaktionellt material och annonser på följande 

sätt:  

 
Gränsen mellan redaktionellt material och annonser har blivit alltmer otydlig. Övertramp sker allt 
oftare. Många gånger av ren okunskap och andra gånger mer medvetet som till exempel genom 
otydligt uppmärkt sponsrat innehåll och kommersiella samarbeten.13  

 
Den grundläggande tanken med press, radio och tv är att medierna ska ha så stor frihet som 

möjligt att uttrycka sig inom ramen för tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen. En frihet med syfte att tjäna som samhällsgranskare och 

nyhetsförmedlare i medborgarna och samhällets tjänst. De så kallade Etiska spelreglerna för 

press, radio och tv finns därför till som ett stöd för de som står inför etiskt publicistiska 

uppgifter.14 Det dröjde dock fram till 1976 innan regler mot textreklam infördes som en del av 

spelreglerna. Detta då man tidigare inte lyckats komma överens om riktlinjer mot textreklam 

på redaktionell plats.15 I riktlinjerna för textreklam sammanfattar Pressens Samarbetsnämnd 

följande:  

 
Det är viktigt att värna om 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.16  

 

Svenska Journalistförbundet menar att gränsen mellan redaktionellt material och annonser 

kommit att bli allt mer otydlig. Många gånger sker övertramp, vilket ibland grundar sig i ren 

okunskap kring hur inlägg ska annonsmärkas. Andra gånger sker dessa övertramp mer 

                                                
13 Journalistförbundet, “Riktllinjer mot textreklam” (2018), URL: 
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-tv/riktlinjer-mot-textreklam (Hämtad: 2018-
11-15) 
14 Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för press, TV, radio, 17. uppl., Stockholm, 2010, s. 7.  
15 Weibull, Lennart & Börjesson, Britt, Publicistiska seder: svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994, 
Tiden, Stockholm, 1995. s, 77. 
16 Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för press, TV, radio, 17. uppl., Stockholm, 2010, s. 12. 
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medvetet där redaktionella artiklar är otydligt märkta och innehåller material som gynnar 

kommersiella intressen.17  

 

På grund av otydlighet och osäkerhet kring textreklam har Pressens Samarbetsnämnd tagit 

fram ett visst antal riktlinjer som hänvisar till när man ska vara extra uppmärksam och 

eftertänksam.  

 

 
1) När utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är 

sammankopplade med motprestationer i någon form 
2)  När erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt 

subventionerade 

3) När förhandslöfte om publicitet efterfrågas 
4) 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 otillbörligt gynnande inte sker 

5) 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 

6) Vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, 

produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker 
7) Vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna 

arrangemang 
8) När arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är 

relevant, framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för 
samarbetet 

9) När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra 
produktplacering18 

 

Olof Petersson med flera påpekar i Demokratirådets rapport från 2005 att många av reglerna 

inom spelreglerna, däribland även riktlinjerna för textreklam, tillkom under 1960–1970 talet. 

Författarna menar att de i viss mån speglar dåtidens anda och det kan diskuteras hur pass 

                                                
17 Journalistförbundet, “Riktlinjer mot textreklam.” URL: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-
press-radio-och-tv/riktlinjer-mot-textreklam (Hämtad: 2018-11-26)  
18 Journalistförbundet, “Riktlinjer mot textreklam.” URL: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-
press-radio-och-tv/riktlinjer-mot-textreklam (Hämtad: 2018-11-26)  
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relevanta de är i dagens mediemiljö. Framför allt, menar författarna, då aspekter såsom 

globalisering och tekniska förutsättningar allt mer suddar ut gränserna mellan medierna.19 

2.4 Granskning av textreklam  
 
I Sverige var det under en tid två organ som beslutade och granskade textreklam och 

smygreklam på redaktionell plats. Pressens Textreklamkommitté och Granskningsnämnden 

för radio och tv. Textreklamkommittén följde ett utomrättsligt regelverk medan 

Granskningsnämnden följde lagstiftning. År 2005 beslutades det att Textreklamkommitén 

skulle läggas ned.20 Förhållandet mellan redaktionella texter, annonser och sponsrade inlägg 

är något som länge präglats av gemensamma regler etablerade i branschen. Under 

Textreklamkommitténs aktiva år verkade kommittén som ett granskande organ med 

representanter från Tidningsutgivarna, Journalistförbundet och Publicistklubben.21 Kommittén 

verkade som ett internt granskningsorgan vilket såg till så att reglerna följdes och redaktionell 

reklam granskades. Om det i texten finns ett bakomliggande annonsbudskap ska detta framgå 

så tydligt som möjligt med syfte att motverka att annonsörer köper redaktionell text.22 Trots 

att kommittén verkade på egna initiativ var deras arbete många gånger beroende av 

anmälningar från journalister och allmänheten.   

 

Under sin levnadstid hade kommittén relativt få ärenden. Mellan år 2000–2002 hade de 

ungefär ett tjugotal ärenden per år, något som under 2003 skulle komma att sjunka till tolv 

ärenden. Av dessa ärenden var det enbart två till tre som kritiserades av kommittén. Ofta 

handlade det om bristande annonsmärkning, med vilket menas att ett annonsbudskap lätt kan 

blandas ihop med redaktionell text, samt att produktinformation publicerats i redaktionell 

text.23 Även om kommittén försökte anpassa sig till pressens förändrade villkor fanns en 

grundläggande kritik. När det i februari 2005 meddelades att kommittén skulle läggas ner var 

detta med argumenten att man inte längre avsåg finansiera kommittén samt att arbetet med 

reklamfrågorna måste förändras.24 Man menade även att kommittén inte ansågs ha 

“förtroende och förankring bland medlemsföretagen”.25 Journalistförbundet ville dock stärka 

                                                
19 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 171.  

20 Gustafsson, Karl Erik, Reklamens makt över medierna, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2013, s. 90.  
21 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 99. 
22 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 99.  
23 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 100.  
24 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 100.  
25 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 100.  
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kommittén och låta den verka som ett branschgemensamt granskningsorgan. De menade att 

man i och med nedläggningen agerade slapphänt mot det kommersiella trycket.26  

 

Idag finns inget samlat organ, likt Textreklamkommittén, som enbart riktar in sig på att 

identifiera och granska redaktionell textreklam samt smygreklam. Det finns dock andra 

organisationer som behandlar pressetiska dilemman.  

2.5 Journalistförbundets yrkesetiska nämnd  
 
Som journalist och medlem i Journalistförbundet har denne bundit sig att följa yrkets etiska 

regler, och ett brott mot dessa kan straffas med uteslutande ur förbundet. Yrkesetiska 

nämnden, också kallad YEN, är det organ som hanterar anmälningar rörande övertramp samt 

uppmuntrar till en yrkesetisk debatt.27 YEN arbetar på individnivå och kan i värsta fall 

utesluta en person ur journalistförbundet om de anser att ett tillräckligt allvarligt övertramp 

ägt rum. YEN hanterar dock betydligt färre anmälningar än vad exempelvis 

Pressombudsmannen, Pressens opinionsnämnd och Granskningsnämnden gör.28 En anledning 

till detta kan vara att nämnden är relativt okänd för allmänheten.29 Ett annat problem nämnden 

stött på är den kritik de fått utstå rörande deras agerande när det kommer till att de både ska 

värna om förbundets medlemmar samtidigt som de kan utsätta dem för hård kritik om 

situationen kräver.30 

 

Ytterligare något som ger nämnden en svag position är det faktum att alla journalister inte är 

medlemmar i Journalistförbundet.31 I och med detta kan inte nämnden göra mer än att fungera 

som ett övervakande organ. 

 

2.6 Pressombudsmannen och pressens opinionsnämnd 
 

                                                
26 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 100.  
27 Von Krogh, Torbjörn, Medieetik: framväxt, funktion och framtid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 
131.  

28Von Krogh, Torbjörn, Medieetik: framväxt, funktion och framtid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 134.  
29Von Krogh, Torbjörn Medieetik: framväxt, funktion och framtid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 135. 
30Von Krogh, Torbjörn, Medieetik: framväxt, funktion och framtid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 135. 
31 Månson, Hans, Spelet bakom rubrikerna: om journalister, journalistik och det personliga ansvaret, Juridisk 
reportagebyrå, Visby, 2010, s. 19.  
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Pressombudsmannens (också kallad PO) roll är att på ett så pass smärtfritt sätt som möjligt, 

lösa tvister mellan personer som anmält en tidning och den tidning i fråga som blivit anmäld. 

Vem som helst kan vända sig till PO för att föra fram klagomål rörande saker som stått i 

pressen. PO gör vid ett anförande av klagomål en bedömning kring om det anmälda inslaget 

bör läggas fram till opinionsnämnden.32 Pressens opinionsnämnd (också kallad PON) är det 

beslutande organ som, efter en bedömning, avgör om en tidning brutit mot de pressetiska 

reglerna. I de fall där en tidning fälls måste de publicera PON:s beslut samt betala en 

expeditionsavgift.33  

2.7 Bilagor och magasin  
 
Då vi i följande uppsats kommer titta närmare på Aftonbladets bilagor väljer vi därför att ha 

med ett kortare avsnitt om magasin och tidskrifter. Detta då bilagornas utformning i mångt 

och mycket liknar tidskrifter och magasinformat.  

 

Konsumentinriktade tidskrifter, också kallad populärpressen är vanligast i form av vecko- 

eller månadstidningar. Populärpressens uppgift är i första hand att underhålla och informera. 

Tanken med tidningen är att den ska ge avkoppling, råd, tips och lättbegriplig information. 

Läsaren ska i och med tidningen få möjlighet att utöka sina kunskaper.34 Under kategorin 

specialtidskrifter faller tidningar som har ett visst ämnesområde. Idag finns ett brett spektrum 

av tidningar som täcker speciella områden inom hobby och fritid. Det kan handla om 

exempelvis matlagning, resor eller bilar. Efterfrågan på specialtidskrifter ökar i takt med att 

människor får mer fritid och högre inkomster.35 

 

 

 

 

2.8 Aftonbladets varumärkessatsning 

 
Aftonbladet ägs sedan år 1996 av den norska mediekoncernen Schibsted, men det är LO som 

har kontrollen för Aftonbladets politiska inriktning. Aftonbladet etablerade sig i augusti 1994 
                                                
32 Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för press, TV, radio, 17. uppl., Stockholm, 2010, s. 5. 
33 Allmänhetens Pressombudsman & Pressens Opinionsnämnd, “Vad är PON?”, URL:  https://po.se/senaste-
fallningar/ (Hämtad: 2018-11-27)  
34 Petterson, Lars & Petterson, Åke, Medier, samhälle och kommunikation, 1 uppl., Liber, s, 167.  
35 Petterson, Lars & Petterson, Åke, Medier, samhälle och kommunikation, 1 uppl., Liber, s, 171.  
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som den första dagstidningen på nätet med Aftonbladet kultur. Året efter tillkom nyheter och 

efter det har flera tjänster som är nätspecifika tillkommit.36 
 
I boken Påväg mot medievärlden 2020 - Journalistik, teknik och marknad talar författaren 

Mart Ots om varumärkets betydelse för medierna. Han tar bland annat upp Aftonbladet som 

ett exempel på en tryckt kvällstidning som på senare år utvecklats till en affärsverksamhet 

som täcker en rad olika områden och funktioner.37 Deras utveckling grundar sig i en ständig 

affärsutveckling och utvidgande av varumärket. Det var redan under 1990-talet som 

Aftonbladet såg sin möjlighet att bredda sin produktportfölj och började därmed etablera 

magasin och bilagor som Hälsa, Resa och Motor. I dagsläget har Aftonbladet lika många 

magasin som övriga konsumettidskrifter har tillsammans.38 Framgångsrika satsningar som 

aftonbladet.se har inneburit att Aftonbladet blivit till en digital plattform som är en av de mest 

besökta webbsidorna.39  

 

I en artikel från Dagens Media rapporteras det om att i och med kvällstidningarnas jakt på 

intäkter trappas etablerandet av bilagor upp. Anna-Carin Welander som vid tiden för artikelns 

publicering arbetade som bilagechef på Expressen menar att tidningen kan generera 

ytterligare intäkter från en bilageverksamhet.40 Detta gäller även Aftonbladet som satsat stort 

på bilagor. Satsningen har genererat en ökad bilageetablering hos både Aftonbladet och 

Expressen.41  

 
I Medieetik – framväxt, funktion och framtid nämns det dock att Aftonbladet är det 

medieföretag som fällts flest gånger, närmare bestämt 17 gånger, av Reklamombudsmannens 

opinionsnämnd, RON, under senare år för otillräcklig identifiering av reklam.42  

                                                
36 Nationalencyklopedin, “Aftonbladet” URL: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet (Hämtad 2018-11-13)   
37  Ots, Mart, “Varumärkets betydelse för medierna” i: Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red.), På väg mot 
medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s . 147. 
38 Ots, Mart, “Varumärkets betydelse för medierna” i: Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red.), På väg mot 
medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s . 148. 
39 Ots, Mart, “Varumärkets betydelse för medierna” i: Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red.), På väg mot 
medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s . 148. 
40 Dagens Media, “Kvällspressen trappar upp bilagekriget.” URL: 
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/strategi-analys/kvallspressen-trappar-upp-bilagekriget-6214369 
(Hämtad: 2018-11-30)  
41 Dagens Media, “Kvällspressen trappar upp bilagekriget.” URL: 
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/strategi-analys/kvallspressen-trappar-upp-bilagekriget-6214369 
(Hämtad: 2018-11-30)  
42 Von Krogh, Torbjörn, Medieetik: framväxt, funktion och framtid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016,  s. 
147. 
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2.9 Aftonbladets bilagor 
 
Vi har i följande uppsats valt ut fyra bilagor med olika ämnen som våra undersökningsobjekt. 

Vi ville undersöka bilagor med olika inriktningar för att få en stor variation i de artiklarna vi 

senare tittade på. Nedan presenteras de bilagor som vi kommer undersöka.  

2.9.1 Härligt hemma 
 
Härligt Hemma är en bilaga till Aftonbladet som går att återfinna som en egen flik på 

aftonbladet.se. Under fliken samlas artiklar rörande hemmet, inredning och livsstil.  

2.9.2 Motor 
 
Motor är en bilaga som går att återfinna som en egen flik på aftonbladet.se. Bilagan innehåller 

artiklar relaterade till ämnet motor och gör tester kring bland annat bilar och diskuterar olika 

bilmodeller.  

2.9.3 Teknik 
 
Teknik är en bilaga som går att återfinna som en egen flik på aftonbladet.se. Bilagan 

innehåller redaktionella artiklar, tester och recensioner kring tekniska produkter och ämnen.  

2.9.4 Resa 
 
Resa är en bilaga som går att återfinna som en egen flik på aftonbladet.se. Bilagan innehåller 

artiklar om resor och utlandsvistelser samt uppdateringar kring händelser runt om i Sverige 

och internationellt. 

3. Syfte och frågeställningar  
 

3.1 Syfte 
 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur utbrett fenomenet textreklam kan vara i 

Aftonbladets bilagor samt hur läsare och journalister förhåller sig till detta.  
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3.1.1 Vetenskapliga frågeställningar 
 
–  Hur stort utrymme får tendenser till redaktionell textreklam i Aftonbladets bilagor på 

webben? 

 

– Hur resonerar läsare av Aftonbladets bilagor kring redaktionell textreklam?  

 

– Hur resonerar journalister aktiva vid Aftonbladet kring redaktionell textreklam? 

 

4. Tidigare forskning   
I en rapport som togs fram av Demokratirådet år 2005 framkommer det att synen på 

textreklam och de etiska yrkesregler som finns formade bör vara uppe för diskussion. Rådet 

menar att undersökningar visar att journalisterna stöttar och förespråkar journalistikens 

yrkesetiska frågor. Det författarna menar är bristande och problematiskt är det faktum att 

reglerna inte aktualiserats eller följer med i den medieutveckling som har skett och sker.43 

Reglerna riskerar att bli otidsenliga då de i huvudsak formulerades på 1960-1970 talet. Trots 

att journalisternas och journalistikens villkor i stora drag förändrats sedan formuleringen av 

reglerna är riktlinjerna i stort sett oförändrade. Rådet frågar sig om yrkesreglerna verkligen tar 

upp de individuella moraliska dilemman som dagens journalist ställs inför.44 De menar att 

Journalistförbundet måste inse att reglerna är bristfälliga när det kommer till relevans och 

tidsenlighet. År 2004 genomförde Journalistförbundet en egen etikutredning som visade 

behovet av ett nytt regelverk för medierna.45 Trots att undersökningen gjordes för över 10 år 

sedan är den intressant att ha med då något uppdaterat regelverk fortfarande inte, år 2018, 

finns.  

 

Jimmy Bergqvist och Jens Ingelstedt gör i magisteruppsatsen Advertorials; an effective or 

destructive marketing practice?: The effect of advertorial deception on irritation, credibility, 

and attitude, both for the advertiser and the advertising medium en kvantitativ studie kring 

aftonbladet.se och advertorials, ett annat ord för textreklam, ur ett konstumentperspektiv. 

Författarna väljer bland annat att studera om trovärdigheten för aftonbladet.se påverkades av 

smygreklam i det redaktionella innehållet. I början av uppsatsen presenterar författarna en 

                                                
43 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 161. 
44Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 162. 
45 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 164. 
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hypotes kring det faktumet att de som konsumerar aftonbladet.se inte ser det som en trovärdig 

källa. Författarnas hypotes bekräftades senare i uppsatsen då undersökningen visar att läsarna 

inte ser Aftonbladets webbsajt som en trovärdig källa, och att det därmed även accepterar det 

faktum att det finns reklam i det redaktionella materialet.46 Trots att denna uppsats mer syftar 

till marknadsföring och annonser är författarnas undersökning för oss intressant ur ett 

publikperspektiv. Faktumet att publiken inte ser Aftonbladet som en trovärdig källa och att 

även vi gör en studie om publikens syn på textreklam är intressant att ha med.  

 

Vi har även läst några tidigare kandidatuppsatser som behandlat ämnet textreklam. En av dem 

som tittat närmare på fenomenet är Therese Selén och Kerstin Säthil som år 2010 skrev 

uppsatsen Vad säljs mellan raderna - Journalisters syn på textreklam och hur 

kommersialiseringen påverkar deras vardag. Selén och Säthil undersökte hur journalister 

arbetandes på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets bilagor ser på textreklam. 

Undersökningen visade att fenomenet textreklam är något som diskuteras bland journalisterna 

men även att det finns en utbredd kommersialisering. En kommersialisering som inte alltid 

har speciellt hög status inom journalistkåren, vilket innebär att journalister som ska publicera 

“lättare” material rörande exempelvis livsstil tycker det är svårt att hitta en balansgång som 

inte enbart gynnar företagen.47 

 

Undersökningen tar även upp att läsaren och publikens efterfrågan står i centrum. 

Journalisterna menar att tidningarna är en del av ett kommersiellt samhälle som uppmuntrar 

till konsumtion. De lyfter även att läsarna i och med ett kommersialiserat samhälle förväntar 

sig en viss typ av konsumtionsjournalistik då de är vana vid att få det.48 

 

Medieforskaren Göran Palm tar även i sin doktorsavhandling I nationen och marknadens 

intresse upp det faktum att det skapas en varufiering när journalister anpassar sig efter 

mottagaren samt dennes behov och önskemål.49 Han menar även att attityden på 

redaktionerna har blivit allt tuffare på senare tid och att det handlar om att leverera. Detta 

                                                
46 Bergqvist, Jimmy & Ingelstedt, Jens, Advertorials; an effective or destructive marketing practice? 
Magisteruppsats, Högskolan i Jönköping, 2010, URL: http://hj.diva-
portal.org/smash/get/diva2:385182/FULLTEXT01.pdf s. 74. (Hämtad: 2018-11-20) 
47Selén, Therese & Säthil, Kerstin, Vad säljs mellan raderna? - Journalisters syn på textreklam och om hur 
kommersialiseringen påverkar deras vardag, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2010, URL: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:397676/FULLTEXT01.pdf s. 34. (Hämtad: 2018-11-12) 
48Selén, Therese & Säthil, Kerstin, Vad säljs mellan raderna? - Journalisters syn på textreklam och om hur 
kommersialiseringen påverkar deras vardag, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2010, URL: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:397676/FULLTEXT01.pdf s. 35. (Hämtad: 2018-11-12) 
49 Palm, Göran, I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik, 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Kungälv, 2002, s. 62. 
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samtidigt som allt fler journalister får upp ögonen för att det är ett kommersiellt och 

marknadsdrivet samhälle vi lever i idag. Han menar att:  

 
Kommersialiseringen och marknadsdisciplineringen blir en kraft i journalistiken 

och inverkar direkt på redaktionernas och journalisternas arbete.50 

 

För att återgå till tanken om läsarens roll i de etiska avvägningarna går detta även att hitta i 

kandidatuppsatsen Textreklamens limbo - Hur tidskriftjournalister ser på textreklam, 

produktplacerade företag och etiska riktlinjer skriven av Nathalie Borgman Peters. I sin 

undersökning intervjuar Borgman Peters tidskriftjournalister för att få deras syn på textreklam 

och kommersiell journalistik. Hennes undersökning visar bland annat att de journalister hon 

intervjuat menar att om en idé kommer från ett företag, men är relevant för läsaren, klassas 

detta, enligt hennes informanter, inte som textreklam. Slutsatsen är att om materialet gynnar 

läsaren är det också acceptabelt att det gynnar företaget.51 Tidskriftjournalisterna är också 

öppna för samarbeten med annonsörer om det visar att det gynnar tidningens läsare. De menar 

dock att det ska vara tydligt vad som är samarbeten och att man aldrig ska vilseleda läsaren. 

Trots detta pågår enligt Borgman Peters en balansgång och ett förhandlande mellan vad 

läsaren vill ha, produktplacerade företag samt journalisternas egna värderingar.52  

 

Slutligen menar Borgman Peters, precis som Selén och Säthil, att de etiska riktlinjerna 

rörande textreklam skulle behöva uppdateras för att hjälpa journalisterna hantera de problem 

och dilemman de ställs inför i ett mer kommersiellt journalistiskt samhälle. 53 

 

När vi talar om kommersialisering så tar Marie Grusell i sin doktorsavhandling Reklam - en 

objuden gäst?, upp det faktum att då reklamen ökat kraftigt har den svårare att nå fram till 

mottagaren. I takt med att både mediebrus och varumärken samt produkter ökar har reklamens 

förmåga att nå fram till mottagaren minskat. Reklamens uttrycksform har på grund av detta 

                                                
50 Palm, Göran, I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik, 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Kungälv, 2002, s. 66. 
51 Borgman Peters, Nathalie, Textreklamens limbo - Hur tidskriftsjournalister ser på, produktplacerande företag 
och etiska riktlinjer, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2011, URL:  http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:437480/FULLTEXT01.pdf s. 31. (Hämtad: 2018-11-12) 
52Borgman Peters, Nathalie, Textreklamens limbo - Hur tidskriftsjournalister ser på, produktplacerande företag 
och etiska riktlinjer, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2011, URL:  http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:437480/FULLTEXT01.pdf s. 30. (Hämtad: 2018-11-12) 
53 Borgman Peters, Nathalie, Textreklamens limbo - Hur tidskriftsjournalister ser på, produktplacerande företag 
och etiska riktlinjer, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2011, URL:  http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:437480/FULLTEXT01.pdf s. 32. (Hämtad: 2018-11-12) 
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tagit nya uttryck i form av bland annat textreklam, produktplaceringar och PR-kampanjer.54 

Detta kan kopplas till publiken och mottagarens reklamtrötthet. Ju mer reklam vi utsätts för, 

desto mer resistenta blir vi mot dess effekter. Det krävs mer för att nå fram. Tanken med den 

inbäddade reklamen, smygreklamen är att den ska ta sig in i mottagarens undermedvetna och 

odla en tanke om att den är självvald.55 Konsekvensen av detta blir att det för mottagaren blir 

allt svårare att avgöra vad som är reklam och vad som är medium eller innehåll. Det finns 

också tendenser till att inbäddad reklam allt mer liknar det redaktionella innehållet och 

därmed blir svårare att identifiera.56  

5. Teori  

5.1 Gestaltningsteorin 
 
Adam Shehata lägger i Michael Karlssons och Jesper Strömbäcks bok Handbok i 

journalistikforskning fram teorin om gestaltning, eller framing som det också kallas. 

Gestaltningsteorin handlar om hur olika sakfrågor framställs och uppfattas. Begreppet har 

använts av forskare ofta för att illustrera att nyheter fungerar som ett fönster mot omvärlden 

men att fönstret aldrig kan vara en objektiv spegling av verkligheten. 57 Robert Entman är den 

forskaren vars definition är den mest citerade. Enligt honom handlar gestaltning om urval och 

uppmärksamhet. Just gestaltning lever ett dubbelliv. Dels är det konkreta uttryck i diverse 

former av kommunikation och dels mentala kartor som alla människor är beroende av för att 

kunna tolka sin omgivning. Gestaltningar kan därmed studeras utifrån olika syften.58 

 

Journalistiska gestaltningar är oundvikliga. De är både medvetna och omedvetna val som 

gjorts under journalisters arbete. Journalistiska gestaltningar handlar om infallsvinkeln, vilka 

källor som får komma till tals, vilken fakta som tas upp och hur värdeladdade ord används. 

Generella gestaltningar kan förekomma i alla typer av nyhetsrapporteringar. Dessa 

                                                
54  Grusell, Marie. Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. 
Diss., Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008, s. 37-38. 
55  Grusell, Marie. Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. 
Diss., Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008, s. 38. 
56 Grusell, Marie. Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. 
Diss., Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008, s. 38-39. 
57 Shehata, Adam “Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 360.  
58 Shehata, Adam “Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 361. 
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gestaltningar är i sin tur ett resultat av journalistiska värderingar, rutiner och praktiker som 

finns inom det redaktionella arbetet.59 

5.2 Objektivitet  

 
Objektivitet är ett av de journalistiska idealen som har ifrågasatts. Detta skriver Bengt 

Johansson om i kapitlet Journalistiken, objektiviteten och partiskheten i Handbok i 

journalistikforskning. En angreppspunkt som är vanlig är att den objektiva journalistiken är en 

myt och att journalister aldrig rapporterar bara fakta. Objektivitet är enligt de som kritiserar 

det ett speglingsideal som inte existerar och allt bygger på någon form av ideologi. Detta gör 

att om man förnekar det och hävdar att nyheter är objektiva och speglar verkligheten blir 

objektivitetsidealet naivt. En annan kritik är att subjektivitet skulle vara att föredra. 

Företrädare för denna idé menar att objektiv journalistik inte bidrar till en ökad förståelse för 

hur samhället fungerar. Snarare skulle journalistens subjekt få ökat utrymme, något som 

skulle göra att samhällsrapporteringen innehåller mer humor, åsikter och egna erfarenheter 

vilket enligt dessa företrädare skulle kunna ge en mer informativ nyhetsrapportering.60 

 

Annan kritik mot objektivitetsidealet är att det urholkar journalistikens roll som granskare 

eftersom den kräver aktivitet och att journalisten tar ställning. Även redovisning av 

huvudsakligen officiella källor gör att det inte blir objektivt utan snarare en journalistik 

beroende av dessa källors världsbild. Dock ska man komma ihåg att verifikation gäller. 

Journalistik ska inte vara påhittad.61 

 

Gemensamt för forskningen om mediernas innehåll är att de på diverse sätt relaterar till 

föreställningar om att medier antingen representerar olika samhällsförhållanden eller 

misslyckas med att göra det. Mycket forskning använder begreppet bias eller vinkling. Ett sätt 

att kategorisera olika vinklingar teoretiskt är genom Denis McQuails teori att skilja mellan två 

dimensioner av vinkling. Om vinklingen är öppen eller dold och om vinklingen är medveten 

eller omedveten. En medveten men dold vinkling kategoriseras till exempel som 

                                                
59 Shehata, Adam “Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 361-362. 
60 Bengt Johansson “Journalistiken, objektiviteten och partiskheten” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 193. 
61 Johansson, Bengt, “Journalistiken, objektiviteten och partiskheten” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 193-194. 
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propaganda.62 Det finns även en strukturell vinkling. Den är omedveten men handlar om hur 

medierna arbetar och hur det skapar förutsättningar för vad som sedan blir nyheter. Detta är 

starkt kopplat till den så kallade medielogiken. 63 

5.3 Professionalisering och de-professionalisering  

 
Gunnar Nygren lägger i Michael Karlsson och Jesper Strömbäcks bok Handbok i 

journalistikforskning tillsammans med andra forskare fram teorin om journalistikens 

professionalisering och de-professionalisering. Inledningsvis menar Nygren att begreppet 

professionell rymmer minst två olika betydelser. För det första innebär det att arbetet som 

produceras håller hög kvalité och för det andra att de som utför arbetet tillhör en yrkesgrupp, 

en profession.64 Det som dock är centralt i Nygrens kapitel är att journalistprofessionen aldrig 

har lyckats uppfylla de kriterier som krävs för att genomgående klassas som en profession. 

Trots det faktum att etiska system så som pressombudsman och liknande etablerats, ligger 

balansen mellan de publicistiska och kommersiella ständigt som ett täcke över journalistiken. 

Medier har alltid varit kommersiella företag som lever på att dra in pengar från publiken eller 

annonsörer.65 Trots detta har det ständigt funnits en tro om att yrket och professionen arbetar 

för ett högre syfte än det rent ekonomiska. I ett förändrat medielandskap ifrågasätts den 

professionella journalistiska rollen och det finns andra drivkrafter utöver objektiviteten. 

Marknadsdriven journalistik och flytande gränser inom professionen menar Nygren influerar 

till en de-professionalisering av journalistrollen under 2000-talet.66 

6. Metod  
 

6.1 Val av medium och bilagor  
 

                                                
62Johansson, Bengt, “Journalistiken, objektiviteten och partiskheten” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 194. 
63Johansson, Bengt,“Journalistiken, objektiviteten och partiskheten” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 195. 
64 Nygren, Gunnar ”Journalistik som profession”, i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.) Handbok i 
journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 63. 
65Nygren, Gunnar ”Journalistik som profession”, i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.) Handbok i 
journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015,  s. 65. 
66 Nygren, Gunnar ”Journalistik som profession”, i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.) Handbok i 
journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s 74-75. 
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Vi har i vår undersökning valt att fokusera på Aftonbladet och specifikt bilagorna Motor, 

Härligt Hemma, Teknik och Resa.  

6.2 Avgränsningar  
 
För att avgränsa vår undersökning har vi först och främst valt att endast fokusera på en tidning 

och dess bilagor, Aftonbladet. Att vi enbart valde en tidning beror på att vårt fokus låg på 

textreklam och Aftonbladet fungerade som ett fallstudieobjekt. Aftonbladet är en tidning som 

ligger i gränslandet mellan seriös journalistik och kommersiell journalistik och därför ansåg vi 

att de skulle vara ett intressant fallstudieobjekt för vårt syfte. Vi har även valt att främst 

fokusera på vad publiken tycker och hur de resonerar kring textreklam för att sedan fördjupa 

och sätta detta i perspektiv med intervjuer från journalister samt med en jurist. Även här blev 

Aftonbladet ett naturligt val då det är en väletablerad tidning på olika plattformar med högt 

renommé. Sedan 2011 redovisar Aftonbladet den totala räckvidden för tryckt tidning, 

mobilsajt och webbsajt. 2016 var den räckvidden 3,5 miljoner läsare dagligen.67 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast titta på artiklar som går att återfinna i Aftonbladets 

bilagor under flikarna Resa, Härligt Hemma, Teknik och Motor. Bilagorna valdes ut 

slumpmässigt under de olika bilageflikar som finns på aftonbladet.se. Det vi dock tänkte på 

när vi valde studieobjekt i form av bilagor var att de skulle skriva om olika ämnen. Nu har vi 

en bilaga om resor, en om inredning och hemmet, en om teknik och en om bilar och motorer.  

 

Vi har i vår uppsats valt bort att undersöka sådant som är markerat med till exempel annons 

eller sponsrat inlägg. Begrepp såsom Content Marketing och Native Advertising är en viktig 

del och en aspekt värd att forska mer kring, men syftet med denna undersökning är att 

undersöka textreklam som går under radarn och som är producerad av journalister som 

vanliga redaktionella artiklar.  

6.3 Val av metod  
 
Vi har valt att göra en mindre kvantitativ innehållsanalys av de valda bilagorna, en bredare 

enkätundersökning och ett fåtal kompletterande intervjuer. Vi började med att genomföra den 

kvantitativa innehållsanalysen där vi undersöker hur stort utrymme, det vi anser vara, 

                                                
67 Nationalenyklopedin, “Aftonbladet”, URL: https://www-ne-
se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet (Hämtad 2018-11-13) 
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tendenser till textreklam får på Aftonbladets bilagors webbsidor. Vi har även gjort en 

enkätundersökning för att se hur läsarna förhåller sig till redaktionell textreklam. Vi valde 

sedan att följa upp detta med en kvalitativ metod där vi intervjuar två relevanta personer på 

Aftonbladet kring hur de ser på textreklam i relation till sin journalistiska roll samt en jurist på 

Journalistförbundet som har nära kontakt med såväl journalister som med de pressetiska 

reglerna mot textreklam. Med hjälp av dessa tre metoder har vi på ett så pass effektivt sätt 

som möjligt kunnat ringa in vår undersökning.  

6.4 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att fastställa om tendens till textreklam finns 

i Aftonbladets bilagor Motor, Resa, Härligt Hemma och Teknik. Vi vill sedan ta frågan vidare 

och dokumentera vad artiklarna kan tolkas göra reklam för. Tanken är att innehållsanalysen 

ska ge oss mer kött på benen för att kunna dra slutsatser kring huruvida tendenser till 

textreklam förekommer eller ej.  

 

 

6.4.1 Reklam eller inte?  
 
I utförandet av den kvantitativa innehållsanalysen har vi tagit inspiration från en redan 

beprövad modell och struktur som kan återfinnas i kandidatuppsatsen Lokala nyheter - till 

vilket pris som helst? av Anna Berglund och Anna Gustafsson. Berglund och Gustafsson har 

utformat en tydlig struktur kring hur en kan identifiera samt tänka när det kommer till 

textreklam. Författarna till uppsatsen har haft de journalistiska spelreglerna i bakhuvet när de 

framställt sin modell. Något som även vi haft under vårt uppsatsskrivande, därav 

inspirationen. Vi har inspirerats av deras modell då diskussionen om vad som är textreklam 

eller inte kan ses som en subjektiv fråga. Vi vill understryka att vi i uppsatsen har följt de 

variabler och frågeställningar vi på förhand tagit fram så noga som möjligt. Dock kommer 

alltid en aspekt av subjektivitet råda då vi, utefter våra variabler, tillsammans tagit ett beslut 

om det i artikeln kan klassas som möjlig textreklam eller inte. Det är bland annat på grund av 

denna subjektivitet som vi hittat användbar inspiration i Berglund och Gustafssons uppsats. 

Dock hade ett antal kvalitativa stickprov varit önskvärda för att få ett mer analyserat resultat. 

På grund av detta är innehållsanalysen i viss mån ytlig då det är en mindre kvantitativ 

undersökning med syfte att undersöka om tendens till textreklam överhuvudtaget 
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förekommer. Det ska även påpekas att vår syn på textreklam, som tar sats ur våra framtagna 

variabler och frågeställningar, i viss mån kan skilja sig från hur journalister ser på saken. Det 

som vi bedömt som tendens till textreklam skulle de skrivande journalisterna eventuellt 

bedömt annorlunda. Det är därför vi även har med en intervjudel som metod där bland annat 

journalister får komma till tals och kommentera hur de ser på fenomenet textreklam. Vi har 

även, i vår resultatdel, med exempel på hur vi bedömt textreklam. Exempel tas upp där vi 

visar artiklar vi bedömt innehålla textreklam samt artiklar vi inte anser innehålla textreklam 

och några vi varit osäkra på.  

 

För att urskilja vad som kan tolkas som textreklam eller inte har vi, utöver de riktlinjer som 

finns omnämnda i riktlinjerna för textreklam, utgått från följande frågeställningar vid ett 

avgörande:  

 

- Är artikelns huvudvinkel ett företag/en produkt?  

- Nämns fler än ett företag/en produkt? 

- Visas företagets logotyp/produkten i bild?  

- Finns det ett allmänintresse i det texten tar upp?  

- Rör det sig om otillbörligt gynnande? 

 

(Frågeställningar hämtade och inspirerade av kandidatuppsatsen Lokala nyheter - till vilket 

pris som helst?68)  

 

Med allmänintresse menar vi om det finns information i texten som ligger i allmänhetens 

intresse att veta, något som är informerande och som inte kan klassas som reklam då det fyller 

en funktion för allmänheten.  

 

Om det visat sig att den undersökta artikeln skulle kunna ses som textreklam vill vi även veta 

vad den eventuella textreklamen gynnar. För att avgöra det har vi använt oss av följande 

variabler:  

 

0. Ej reklam  

1. Stort företag. I genomsnitt fler än 50 anställda.  

                                                
68 Berglund, Emma & Gustafsson, Emma, Lokala nyheter: Till vilket pris som helst? - En kvantitativ studie över 
textreklam i tre svenska lokaltidningar, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2012, URL: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:533626/FULLTEXT01.pdf  (Hämtad: 2018-11-13) 
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2. Litet företag. I genomsnitt färre än 50 anställda.  

3. Produkt/Vara 

4. Tjänst. 

5. Besöks/turistmål.  

6. Den egna tidningen.  

7. Svårt att fastställa  

 

(Även dessa variabler är inspirerade från kandidatuppsatsen Lokala nyheter - till vilket pris 

som helst?)69 

 

Kodschema och kodanvisning återfinns bland bilagorna som bilaga 9 och 10.  

 

Vi valde att undersöka samtliga bilagor och samtliga artiklar som låg uppe i flödet under en 

dag. Dagen då vi tittade på detta var måndagen den 3/12-18. Av detta fick vi ihop totalt 131 

artiklar som vi tillsammans kodade. Att vi kodade dem tillsammans gjorde att vi vid vissa 

artiklar där vi var osäkra kunde diskutera vad dem skulle klassas som. Främst handlade det 

om artiklarna som senare fick variabelvärdet Går ej att fastställa. Exempel på dessa tas upp i 

resultatet och återfinns bland bilagorna.  

6.5 Enkätundersökning 
 
När det kommer till vår huvudmetod, enkätundersökningen, skickade vi ut en enkät som en 

population på 41 personer svarade på. Populationen vi skickade ut enkäten till består av 

bekvämlighetsutvalda personer av blandade kön och åldrar. Detta för att få så spridda svar 

som möjligt och för att vi inte undersöker en specifik målgrupp. Vi har i enkätundersökningen 

använt oss av sociala medier samt bekantas sociala medier för att få fatt i personer som kan 

svara på enkäten. Den population vi valt att fråga samt rikta oss till är personer som läser 

Aftonbladet och deras bilagor. Vi har använt oss av sociala medier, primärt Facebook, för att 

efterlysa folk till enkäten. Både Moa och Lova samt föräldrar och bekanta har delat enkäten 

på sina Facebook-sidor och skickat ut den på sina arbetsplatser. För att populationen ska vara 

så representativ som möjligt, har vi i början av enkäten ställt frågan om personen läser 

                                                
69 Berglund, Emma & Gustafsson, Emma, Lokala nyheter: Till vilket pris som helst? - En kvantitativ studie över 
textreklam i tre svenska lokaltidningar, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2012, URL: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:533626/FULLTEXT01.pdf  (Hämtad: 2018-11-13) 
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Aftonbladet och dess bilagor. Redan där sker det ett naturligt bortfall då de som inte läser 

Aftonbladet och dess bilagor sållas bort. 

 

Sammanlagt var det omkring 70-80 personer som började svara på enkäten men enbart 41 

personer av dessa läste Aftonbladet och dess bilagor, och kunde därmed svara på hela enkäten 

och räknas med i vår studie. Det vi även har i åtanke är effekterna av bortfall, något som 

förekommer i varje undersökning.70 Som tidigare nämnt syns detta bland annat genom 

naturligt bortfall. Det naturliga bortfallet representerar dem som egentligen inte borde fått 

enkäten, i vårt fall de som inte läser Aftonbladet eller dess bilagor. Det finns även tendens till 

internt bortfall. Internt bortfall uppstår när en person väljer att hoppa över en fråga i enkäten. 

Detta kan exempelvis hända om en fråga anses vara för komplicerad eller personlig.71 Vi 

behöver även ha externt bortfall i åtanke. Det vill säga, de personer som kvalificerar sig till att 

svara på enkäten men som trots detta väljer att inte göra det.72 För att minska detta bortfall 

och få ett så pass representativt svar som möjligt har det varit viktigt att innan utskicket av 

enkäten noggrant planera dess utformning och omfattning. Innan det officiella utskicket av 

enkäten genomförde vi ett testutskick där en mindre population fick svara på enkäten och 

frågorna. I och med testutskicket fick vi ett gensvar som innebar att vi ändrade vissa delar och 

frågor i enkäten för att få de så tydliga som möjligt. Efter ändringarna gjorde vi ännu ett 

testutskick för att kontrollera att det blivit tydligare. 

 

Det som dock gör denna metod bristfällig är att de vi har nått ut till i mångt och mycket är 

bekanta till oss eftersom vi har delat den på våra sociala medier och spridit den till bekantas 

bekanta på olika sätt. Vissa vet vi har svarat på enkäten och på grund av det kan man inte säga 

att den är 100 % anonym. Vi vet dock inte vilka som faktiskt har svarat efter att de sett den i 

våra sociala medier. Men då det ändå är bekanta eller bekantas bekanta gör även detta att 

exempelvis den geografiska spridningen över de som svarat är begränsad. En annan nackdel 

med att utforma en enkätundersökning på det sättet som vi gjort där respondenterna får svara 

på frågorna själva via ett formulär är att vissa frågor kan missförstås, till exempel kan 

begreppet textreklam förvirra och eventuellt blandas ihop med annonsmärkta artiklar. Detta 

gjorde att vi i början av enkäten hade med en förklaring på vad det är vi menar med begreppet 

                                                
70 Johansson, Bengt “Surveyundersökningar” i: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 94.  
71 Johansson, Bengt “Surveyundersökningar” i: Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 95. 
72 Johansson, Bengt “Surveyundersökningar” i: Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 94.  
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textreklam. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att den förklaringen kanske inte lästes av 

någon eller några respondenter och att det kan ha påverkat svaren.  

 

När vi utformat frågeformuläret har vi valt att blanda öppna frågor med slutna frågor. Vi har 

försökt vara noggranna med att frågorna är så tydliga som möjligt och att de inte kräver några 

djupare förkunskaper. Frågeformuläret till enkätundersökningen går att återfinna bland 

bilagorna under bilaga 8.  

6.6 Kvalitativa intervjuer  
 

Vi har även, som ett komplement till enkätundersökningen, genomfört två kortare intervjuer 

med journalister och redaktörer verksamma på Aftonbladet och på bilagorna. Detta för att få 

en djupare inblick i hur journalisterna ser på textreklam i relation till sin journalistiska roll. Vi 

har även intervjuat en jurist från Journalistförbundet som regelbundet har kontakt med 

journalister och är väl bekant med textreklamfrågor. Syftet med denna intervju var att få en 

utomståendes, men ändå väl insatt persons, syn på textreklam och medier. Alla vi intervjuat 

möter på ett eller annat sätt textreklam i sitt yrke. När vi intervjuat journalisterna vid 

Aftonbladet hittade vi inspiration i metoden Reconstructive interviews, även om vi inte 

använde den i alla intervjuer. Metoden, bland annat använd av professorn Zvi Reich, innebär 

att intervjuaren tar med sig redan insamlat material och presenterar detta för den berörda 

intervjupersonen. I sin undersökning bad professor Reich ett urval redaktörer och journalister 

förklara varför och hur de utformade ett visst antal av deras senast publicerade material.73 

Reich presenterar inför intervjun material i form av redaktörerna och journalisters artiklar som 

han på förhand tagit fram. Intervjupersonerna får sedan resonera kring artiklarna och hur de 

utformat dem. Under våra intervjuer har vi använt oss av en semistrukturell metod där vi har 

ställt liknande frågor till intervjupersonerna men även kommit med följdfrågor beroende på 

vad de svarar.  

 

När vi håller våra intervjuer har vi haft det material och resultat vi fått fram från vår 

kvantitativa innehållsanalys i åtanke. På så sätt har vi kunnat fördjupa frågorna och presentera 

hur vi har tolkat Aftonbladets bilagors innehåll utifrån ett textreklamperspektiv.  

 

                                                
73Reich, Zvi, “Comparing News Reporting Across Print, Radio, Television and Online” I: Journalism Studies, 
17:5, 2015 s. 558, URL: : https://doi.org/10.1080/1461670X.2015.1006898 (Hämtad: 2018-11-09) 
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Intervjuformulär går att återfinna i bilagor. 

 

 

 

 
 
 
 
 

7. Resultat  

7.1 Innehållsanalys 
 

 
Figur 1: Diagram som visar spannet av eventuell textreklam i de olika bilagorna.  
N=131 
 

Den 3 december 2018 genomförde vi en kvantitativ innehållsanalys på 131 artiklar hämtade 

från Aftonbladets webbs bilagor Härligt Hemma, Teknik, Motor och Resa. Vi använde oss av 



   
 

 24 

olika variabler för att avgöra om en artikel innehöll tendenser till vad som skulle kunna 

klassas som textreklam eller inte (för mer information kring metod se metodkapitel 6.4.1). 

Resultatet vi kom fram till såg olika ut för de olika bilagorna. Först ville vi undersöka om 

bilagorna överhuvudtaget innehöll textreklam och i så fall i vilken utsträckning. Vi valde efter 

en noggrannare kvantitativ analys att sammanställa hur det analyserade materialet ser ut. Det 

vi kom fram till går att se i ovanstående diagram.  

 

Diagrammet visar de fyra olika bilagorna som vi, i vår undersökning, valt att fokusera på. Vid 

en undersökning av Härligt Hemmas artiklar pekade vår undersökning på att 13 av 29 

analyserade artiklar skulle kunna gå att fastställa som artiklar med eventuell textreklam i 

innehållet. En av artiklarna vi klassade som textreklam var ”H&M släpper kollektion med 

William Morris mönster”.74 Det som gjorde att den, med utgångspunkt i våra variabler och 

frågeställningar, klassades som textreklam var att den i ingressen uppmanar läsaren till att 

exempelvis köpa kläder från H&Ms nya kollektion samt kuddar från företaget Norrgavel.  

 

Av de 29 analyserade artiklarna var vår slutsats att 15 artiklar inte innehöll någon textreklam 

samt att det i en av de analyserade artiklarna inte går att fastställa huruvida det är textreklam 

eller inte. En av artiklarna som inte klassades som textreklam var ”Bosse Rappne - så binder 

du en fin krans” då den inte nämner några produkter, företag, eller tjänster eller uppmanar 

läsaren till att konsumera något.75 Artikeln är enbart en guide kring hur Rappne binder en 

krans. Den artikel från bilagan Härligt Hemma som vi var osäkra kring huruvida den innehöll 

textreklam eller inte var artikeln ”Bästa tipsen: Så fyndar du mest på Singles Day”.76 I artikeln 

tipsar skribenten om hur du fyndar bäst på rea-dagen Singles Day. Under kodningen blev vi 

osäkra på huruvida den innehöll tendens till textreklam eller inte. I artikeln nämner skribenten 

hur man kan göra bästa möjliga fynd under Singles Day och att stora företag såsom kinesiska 

e-handelsjätten Alibaba omsätter hundratals miljarder. Skribenten talar även om 

jämförelsesajten Pricerunner och låter deras VD uttala sig om Singles Day. Osäkerheten 

bidrog till en diskussion kring om det verkligen var textreklam eller inte. Vi tyckte att 

skribenten nämner företagen i en kontext som kan ses gynna dem då rubriken är ”Såhär 

                                                
74Kindbro, Nina, “William Morris - blommönstren vi älskar.” (2018-10-03), Aftonbladet, URL:  
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/gPnqGA/william-morris--blommonstren-vi-alskar (Hämtad: 2018-
12-03)  
75 Kindbro, Nina, “Bosse Rappne: Så binder du en fin krans” (2018- 11-28), Aftonbladet, URL: 
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/G19LQx/bosse-rappne-sa-binder-du-en-fin-krans (Hämtad: 2018-12-
03)  
76 Drougge, Babs, “Bästa tipsen: Så fyndar du mest på Singles Day” (2018-11-06), Aftonbladet, URL: 
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/kaV7EB/basta-tipsen-sa-fyndar-du-mest-pa-singles-day (Hämtad: 
2018-12-03)  
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fyndar du”. Samtidigt tycker vi inte företagen framhävs tillräckligt för att kunna klassas som 

textreklam. Därför valde vi att klassa den som osäker.  

 

När det gäller bilagan Motor är vår slutsats att 26 stycken av de 34 analyserade artiklarna 

innehåller textreklam. Av de 34 artiklarna var det sex stycken som inte innehåller vad vi 

skulle klassa som textreklam och två stycken som var svåra att fastställa om det var 

textreklam i eller inte. En av de artiklar som vi ansåg innehålla textreklam var artikeln 

”Mercedes-Benz EQC 400 gör storslagen entré”.77 Vår bedömning var att artikeln tenderar till 

textreklam då hela artikeln är ägnad Mercedes-Benz nya bilmodell samt att skribenten 

använder värdeladdade ord såsom storslagen entré samt att de länkar till en annan sajt där 

man kan läsa mer om bilen. Den artikel vi ansåg inte innehöll textreklam var ”Nu kan polisen 

ge böter direkt på plats för rattsurfning”.78 Artikeln nämner inte, eller gör reklam för, något i 

texten. Artikeln är mer utformad som en nyhetsartikel som informerar om att polisen nu får 

lov att ge böter direkt på plats om man kör bil och surfar på mobilen samtidigt. Artikeln som 

vi var osäkra kring går att återfinna som bilaga 21. Anledningen till osäkerhet var att företag 

nämns, men kontexten är inte att skribenten försöker proklamera på läsaren ett köp, utan 

snarare att hålla en diskussion.  

 

När det kommer till bilagan Resa visar diagramstapeln att 15 av de 35 analyserade artiklarna 

innehåller tendenser till textreklam. En av dessa är artikeln ”Fynda billiga resor på Black 

Friday” vilken berättar om resebolag som rear ut resor under Black Friday.79 I artikeln skriver 

skribenten om olika resesajter där man kan hitta billiga och bra resor. Skribenten låter även 

Tickets PR- och kommunikationsansvarige komma till tals och berätta om deras erbjudanden. 

Av de 35 analyserade artiklarna i bilagan Resa är även vår slutsats att 18 av artiklarna inte 

innehåller textreklam och att det i två artiklar inte går att fastställa om det är textreklam eller 

inte. En av artiklarna som inte gick att fastställa om det var reklam eller ej var ”Hurtigruten 

miljösatsar - ska drivas på död fisk”. Den nämner och beskriver Hurtigruten ur en positiv 

vinkel som skulle kunna ses gynna företaget men det är samtidigt en nyhet kring att de ska bli 

mer miljövänliga. Hurtigrutens VD får uttala sig om hur positiv deras nya utveckling är och 

vår avvägning var, efter gemensam diskussion, att det är svårt att avgöra om artikeln på ett 

                                                
77 Aftonbladet, “Mercedes-Benz EQC 400 gör storslagen entré” (2018-09-10), Aftonbladet, URL: 
https://www.aftonbladet.se/bil/a/wEGdPo/mercedes-benz-eqc-400-gor-storslagen-entre (Hämtad: 2018-12-03)  
78 Wigren, Malin, “Nu kan polisen ge böter direkt på plats för rattsurfning” (2018-09-17), Aftonbladet, URL: 
https://www.aftonbladet.se/bil/a/L0EavJ/nu-kan-polisen-ge-boter-direkt-pa-plats-for-rattsurfning (Hämtad: 
2018-12-03)  
79 Alexandersson, Jenny, “Fynda billiga resor på Black Friday”, (2018-11-19), Aftonbladet ,URL: 
https://www.aftonbladet.se/resa/a/KvgGvE/fynda-billiga-resor-pa-black-friday (Hämtad: 2018-12-03) 
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okritiskt sätt pratar om Hurtigruten och gör “reklam” för deras nya miljövänliga satsning, eller 

om det finns ett allmänintresse i att veta den beskrivna utvecklingen.80 Artikeln som vi inte 

anser innehålla textreklam går att återfinna som bilaga 17. 

 

 I den sista bilagan, Teknik, är vår slutsats att textreklam förekommer i 22 av 33 analyserade 

artiklar. Av dessa 33 har vi valt att klassa elva som att de inte innehåller textreklam. En artikel 

som vi klassade innehålla textreklam var artikeln: ”Här visar Samsung upp sin vikbara 

mobil”.81 Vår åsikt var att artikeln på ett positivt sätt framhäver Samsungs nya mobiltelefon 

samt använder sig av värdeladdade ord. Ett exempel på detta är från citatet:  

 
Den stora fördelen med en vikbar telefon är så klart att den kan bjuda på en väldigt stor skärm när 
den viks ut, samtidigt som den tar upp mycket mindre plats än dagens toppmodeller när den viks ihop 
och stoppas i fickan.82  

 

Artikeln som vi inte tyckte innehöll textreklam går att återfinna som bilaga 16.  

 

Som tydligt framkommer av diagrammet har vår undersökning visat att det i Härligt Hemma-

bilagan förekommer fler artiklar som inte innehåller textreklam än vad den innehåller artiklar 

som gör det. Detsamma gäller även för Resa-bilagan. Trots att majoriteten av artiklarna inte 

innehåller textreklam förekommer artiklar med vad vi har valt att klassa som textreklam. När 

det kommer till Motor- och Teknik-bilagan har vår undersökning givit oss ett resultat som 

visar att majoriteten av artiklarna i bilagorna innehåller någon typ av textreklam. I bilagan 

Motor är, som diagrammet visar, skillnaden mellan vad vi klassat inte vara textreklam stor i 

jämförelse med vad som enligt oss kan klassas som textreklam.  

 

I enlighet med tidigare presenterade variabler (se metodavsnitt 6.4.1) har vi i vår 

innehållsanalys även undersökt vad artikeln i fråga gör reklam för om det visar sig att 

textreklam förekommer. I nedanstående diagram visas de variabler vi utgått från och i vilken 

omfattning de olika bilagorna kan tolkas göra reklam för dessa. Om vi tittar på bilagan 

Härligt Hemma har vår undersökning visat att det är produkter/varor samt större företag som 

                                                
80 Drougge, Babs, “Hurtigruten miljösatsar - ska drivas på död fisk”, (2018-11-26), Aftonbladet, URL: 
https://www.aftonbladet.se/resa/a/5VdzEe/hurtigruten-miljosatsar--ska-drivas-pa-dod-fisk (Hämtad: 2018-12-03)  
81 Brattensborg Smedsrud, Anders, “Här visar Samsung upp sin vikbara mobil”, (2018-11-08), Aftonbladet, 
URL: https://www.aftonbladet.se/teknik/a/kaV4wj/har-visar-samsung-upp-sin-vikbara-mobil (Hämtad: 2018-12-
03)  
82 Brattensborg Smedsrud, Anders, “Här visar Samsung upp sin vikbara mobil”, (2018-11-08), Aftonbladet, 
URL: https://www.aftonbladet.se/teknik/a/kaV4wj/har-visar-samsung-upp-sin-vikbara-mobil (Hämtad: 2018-12-
03)    
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bilagans artiklar gör reklam för. Detsamma gäller även bilagorna Motor och Teknik. När det 

kommer till bilagan Resa är det större företag samt besöks/turistmål samt reklam för den egna 

tidningen (Aftonbladet) som dominerar. Generellt kan slutsatsen dras att det som är vanligast 

förekommande i de artiklar som vi klassat som textreklam är produkter/tjänster eller större 

företag. 

 
Figur 2: Diagram som visar vad de olika bilagorna har tendens att göra reklam för i form av redaktionellt 
material.  

N= 131 
 

I artiklar vi hade svårt att klassa som textreklam eller inte valde vi att likställa dem med 

variabeln Svårt att fastställa. I diagrammet visas samtliga artiklar som vi valt att titta på, 

därmed finns även en stapel vid namn Ej reklam. Denna stapel representerar de artiklar som vi 

från början valde att klassa som att de inte innehåller någon typ av textreklam eller reklam 

som är otillbörligt gynnande.  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har presenterat ett resultat som givit oss mer kött på benen 

att gå vidare med vår undersökning samt fastställt att det förekommer, vad vi skulle klassa 

som, textreklam i Aftonbladets bilagor Motor, Teknik, Härligt Hemma och Resa.  

 

Exempel på artiklar vi bedömt går att återfinna bland bilagorna.  
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7.2 Enkätresultat  
 

 
Figur 3: Diagram som visar om enkätpersonerna tycker det förekommer textreklam i artiklar från bilagorna.  
N=41 
 

Under november 2018 skickade vi ut en enkät till personer som läser Aftonbladet och dess 

bilagor där vi frågade diverse frågor rörande textreklam. Av de 41 personerna som deltog 

(exklusive det naturliga och interna bortfallet) i undersökningen har vi fått fram det resultat 

som syns i de presenterade cirkeldiagrammen. Av de som deltog läste 39% Resa vilket gör 

den till den mest populära bilagan hos våra respondenter. Därefter kom Härligt Hemma med 

22 % tätt följt av Teknik på 17% och Motor på 15%.83 Av våra enkätpersoner svarade 46 % att 

de ansåg att bilagorna innehåller textreklam medan 41 % svarade att de inte vet om de 

                                                
83 Återfinns som figur 9 under bilaga 4. 



   
 

 29 

innehåller textreklam eller inte. 5% ansåg dock att bilagorna inte innehåller någon textreklam 

alls.  

 
Figur 4: Diagram som visar hur stor andel som är osäkra över vad som är textreklam eller inte.  
N=41 
 

På frågan “Känner du dig någonsin osäker över vad som är textreklam eller inte i artiklar?” 

kan man se att 54 % har svarat “Ja” medan 37 % svarat “Nej” och resten “Vet ej”.  

Samtidigt svarade 46% att de förväntar sig att bilagor innehåller just textreklam.84  

 

 
                                                
84 Diagram återfinns som figur 6 under bilaga 1.  
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Figur 5: Diagram som visar hur enkätpersonerna resonerar kring bilagor som objektiv journalistik. 
N=41 

En fråga som övervägande tillfrågade svarade “Nej” på var “Tycker du att artiklar från bilagor 

såsom Motor, Härligt Hemma, Resa och Teknik känns som objektiv journalistik?”. 76% 

svarade “Nej” medan 17% svarade “Vet ej” och 7 % “Ja”. Enkätundersökningen visade även 

att mer än hälften av de tillfrågade inte tycker bilagorna får dem att konsumera mer.85 

Ungefär en lika stor andel känner att artiklar i bilagor inte påverkar dem alls eller påverkar 

dem positivt, medan 15 % anser att de påverkas negativt. 86 

 

I enkätundersökningen ställde vi även några öppna frågor för att höra mer ingående hur 

läsarna resonerade kring textreklam. Till frågan “Känner du dig någonsin osäker över vad 

som är textreklam eller inte i artiklar?” fick de som utförde enkäten möjligheten att svara på 

frågan “Om JA, hur känner du dig osäker?”. Nedan kommer ett urval av svaren:  

 
I bilagor som teknik och motor skrivs det väldigt mycket om produkter. Ibland är det svårt att veta 

om det är betald reklam eller ett genuint informerande. 
 
Har journalisterna fått betalt för att skriva om exempelvis resor? Jag stör mig ibland på att det är så 
mycket uppmaningar i vissa artiklar. "Åk hit" "Köp det här" osv. 
 

Ibland kan det vara oklart om journalisterna skriver som de gör för läsarna eller för att det gynnar 
dem själva. 
 
Man vet inte om det är reklam eller inte. Ex. om det handlar om hälsokost vet man inte om de gör 
reklam för själva produkten eller om de skriver om det för att informera. 
 
 

Läsarna fick även svara på frågan “Tycker du att det förekommer textreklam i artiklar från 

bilagorna?”. Om de tyckte det fick de även svara på frågan “Vad tycker du att artiklar från 

bilagorna gör reklam för?” Nedan kommer ett urval av svaren:  
 
Inredning. 
 
Produkter man kan köpa. 
 
Företag och märken. 
 
Produkter och saker man kan göra eller köpa. 
 
Bilar, kläder, heminredning, kosmetik, resor. 

                                                
85 Diagram återfinns som figur 7 under bilaga 2.  
86 Diagram återfinns som figur 8 under bilaga 3. 
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SÅHÄR GÅR DU NER I VIKT!!! Mycket vikthets samt mycket om pengar skulle jag säga att jag 
upplever.  
 

Enkäten avslutades med att de fick svara på frågan “Hur ser ditt förtroende generellt ut 
gentemot journalister?”. Svaren på den frågan var spridda. Här kommer ett urval av svaren:  
 

Jag har ett gott förtroende för journalister. 
 
Sådär. Är därmed mycket källkritisk när jag läser olika artiklar och nyheter. 
 
Beror på vilken typ av journalist. 
 
Det varierar beroende på medium. 
 
Svagt. 
 
Gott, tills jag konstaterar att dom sålt sig och försöker lura mig 

 
Frågorna från enkätundersökningen återfinns bland bilagorna som bilaga 8. Övriga detaljer, 

frågor och svar från enkätundersökningen återfinns hos författarna.  

7.3 Intervjuer 
 
För att få en djupare och bredare syn på vår undersökning valde vi även att intervjua 

Aftonbladets journalist och redaktör Eric Rosén. Rosén har rollen som biträdande redaktör på 

Aftonbladet. Under intervjun svarade Rosén på en rad frågor rörande journalisters 

övervägande när det kommer till redaktionell textreklam. Rosén talade om att det basala med 

att göra en nyhetsvärdering. Varje gång det kommer in ett pressmeddelande eller annan 

information gör redaktionen alltid en nyhetsvärdering. Hur är det som nämns intressant för 

läsaren? Rosén säger att:  

 
Vi ska alltid göra en egen nyhetsvärdering. Och när vi gör det då kan det vara superrelevant att ett 
företag har lanserat en viss grej. Det kan vara en jätteviktig del av nyheten. Men att enbart redovisa 
för hur fantastisk en grej är från ett företag, som de har skrivit i ett pressmeddelande, det vill man inte 
ha med. 87  

 

Rosén menar även att det ligger i en journalists DNA att resonera och tänka kring textreklam. 

Att utgå från de pressetiska reglerna och ha en diskussion kring dessa är något som ständigt 

förekommer. Dock menar Rosén att det i viss mån är omöjligt att inte nämna produkter och 

liknande i journalistiskt material såsom Aftonbladets bilagor. Han menar:  
                                                
87 Intervju Eric Rosén 2018-13-12. 
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Om man ska göra en guidande journalistik för konsumenter så måste man nämna produkter. Vi gör 
exempelvis väldigt mycket tester. Allt från tv-apparater till julskinka och lussekatter. Då nämner vi 

självklart det företag eller café som säljer den där lussekatten. Men de har ingen kontroll över vad 
som skrivs. De har ingen kontroll om det är med i texten. Och just i samband med tester brukar vi 
vara väldigt noga med att redovisa hur vi mäter, på vilka premisser. Just för att det inte ska gynna 
någon särskild aktör.88  

 

Rosén är även noga med att han inte vill kalla denna typ av journalistik för kommersiell 

journalistik. Han menar snarare att det handlar om konsumentjournalistik eller guidande 

journalistik. Rosén är under intervjun noga med att understryka att de inte vill göra speciell 

reklam eller framhäva ett specifikt företag. Han menar att företag eller varumärken som 

omnämns i en artikel inte har någon makt vad gällande inflytande. Han menar att:  

 
...vårt fokus ligger inte på den kommersiella avsändaren. Det ligger snarare i läsarvärdet och vad som 
anses vara värdefullt. Vi gör en nyhetsvärdering rörande hur det som tas upp kan vara relevant för 
läsaren, inte för företaget.  

 

Rosén menar inte att de vill uppmana till konsumtion, utan snarare inspirera när det handlar 

om guidande - eller konsumentjournalistik. Under intervjun väljer vi att visa en artikel från 

Aftonbladets bilaga Härligt Hemma. Artikelns ingress lyder:  

 
Älskar du också William Morris härligt mönstrade tapeter? Nu kan du göra mer än att tapetsera. 
Besök Millesgårdens William Morris-utställning, klä dig i H&M:s nya kollektion med Morris-
mönstrade kläder och inred med kuddar från Norrgavel.89  

 

Vi undrar hur Rosén förhåller sig till det sättet produkter nämns i artikeln samt uppmaningen 

till konsumtion i ingressen. Rosén ber om att få titta på och läsa igenom artikeln. Efter att ha 

granskat den säger Rosén att man måste komma ihåg kontexten för artikeln. Han menar dock 

vidare att:  

 
Men nu tycker jag det här [vårt artikelexempel] såg ut att ligga utan det sammanhanget tillräckligt 
tydligt vilket inte är bra för läsaren heller. 

 

                                                
88 Intervju Eric Rosén 2018-12-13. 
89Kindbro, Nina. “William Morris - blommönstren vi älskar.” (2018-10-03), Aftonbladet, URL:  
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/gPnqGA/william-morris--blommonstren-vi-alskar (Hämtad: 2018-
12-03)  
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Rosén tycker det ska vara tydligt för läsaren att artiklarna tillhör Härligt Hemma och att de 

inte ska gå att misstas som “vanliga nyheter”. Han menar att Härligt Hemma är en bilaga för 

den som vill hitta inspiration till att utveckla och möblera om sitt hem. Sedan menar Rosén att 

det är viktigt att det inte ska falla över i att vara för ”reklamigt” och att det är en diskussion 

som måste appliceras från fall till fall på redaktionen. Men slutsatsen är ändå att Rosén inte 

finner det som något problem i att bilagorna skriver om företag och produkter, då detta, enligt 

han själv, är en naturlig del och något som krävs för att upprätthålla en 

bilage/magasinjournalistik. Dock menar han att det är viktigt att ha de pressetiska reglerna i 

bakhuvudet och som han själv uttryckte det, “inte bli för reklamig” även om han säger att 

företag inte har någon avgörande röst i om eller hur det skrivs kring deras produkter.  

 

Vi valde även att intervjua Erika Scott, printchef på Aftonbladet magasin och bilagor. Scott 

ansvarar över Aftonbladets bilagor i tryckt form. Först och främst menar Scott att det på 

webben kan råda en förvirring kring vad som är redaktionella artiklar och vad som är 

annonser. Hon menar att det finns en större diskussion kring att annonser och betalt utrymme i 

allt större utsträckning liknar det redaktionella innehållet. Men på redaktionen är de, enligt 

Scott, noga med att föra en diskussion kring textreklam och att vara aktsamma med vad de 

publicerar.  

 
“[...] dem jag arbetar med är väldigt seniora och har varit med ett tag, vi är väldigt vana vid att 
företag vill göra olika samarbeten, och helst vill de att det inte ska synas. Så detta är något som vi 

förhåller oss till varje dag. Inte varje dag kanske, men i de flesta utgåvor som vi ger ut och vi är 
naturligtvis otroligt restriktiva. Vi är mycket noga med att annonsmärka om något skulle vara ett 
samarbete.”90  

 

Fortsättningsvis menar Scott att det i bilagor och magasin av naturliga skäl förekommer 

produkter och företagsnamn, men att detta är en del av det redaktionella innehållet. Hon 

menar dock att de i sina magasin och bilagor gör tester och testar olika saker samt att de då 

kan säga att “den här produkten är dålig” eller “lägg pengar på denna”, men att huvudsaken 

med magasinen inte är att gå ut och deklarera att något är “skit” utan snarare lyfta fram vad 

som exempelvis är prisvärt och skulle passa deras läsare.91 Just läsarna är något som enligt 

Erika står i fokus när de komponerar sitt material, och väljer att kalla deras journalistik 

servicejournalistik, men att de inte på något sätt skulle vara köpta av företag. Hon menar att 

de får in otroligt mycket pressmeddelanden och liknande från företag och PR-företag.  

                                                
90 Intervju Erika Scott 2018-12-19.  
91 Intervju Erika Scott 2018-12-19.  
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Exempelvis så kom det för två veckor sedan en stor, fin chokladask till oss från ett företag. Där står 
det ingenting, men jag fattar ju att de vill att vi ska skriva om den här chokladen, det är så det funkar. 

Men i själva budet kommer ingen information utan det kommer senare på mejl där de frågar vad vi 
tycker om chokladen och om det kommer skrivas om den.  

 

Scott menar vidare att de såklart hade kunnat skriva om chokladen om det varit redaktionens 

egna val. Men i detta fall valde de att inte göra det. Hon menar även att när de väljer att 

komponera något från ett pressmeddelande så resonerar de enligt följande:  

 
Om det handlar om en enstaka produkt och om vi har testat den då skriver vi egna texter om det. Vi 

skriver inte att “det här är den bästa produkten sedan 2002”, utan vi skriver utifrån vår egen 
erfarenhet [...].92  

 

Hon menar dock att det har hänt att de har ändrat eller fått skriva om artiklar som blivit för 

“reklamiga” eller börjat likna produktplacering.  

 

När vi slutligen frågar Scott vad hon tycker om att 54% av personerna i vår 

enkätundersökning är osäkra på om det redaktionella materialet innehåller reklam eller inte 

menar hon att själva ordet textreklam kan vara en svår term att förstå samt att om hon själv 

exempelvis tittar på en film kan tycka det är svårt att alltid se vad som är produktplacering 

eller inte. Hon menar även, när vi frågar henne vad hon tycker om att 76% av vår 

undersökningsgrupp inte ser bilagejournalistik som objektiv journalistik, att man får fundera 

vad ordet objektiv betyder och att de i sina bilagor och magasin oftast är väldigt nischade. 

Dock menar hon att det tillhör feutureområdet att skriva lite mer “härlig journalistik”. Hon 

menar att: 

 
 [...] vi skriver om det som kallas livsstil och det är klart att ur en objektiv vinkel så är vi subjektiva 
då vi väljer ut saker som vi tycker att läsarna har nytta utav.93  

 

Vi har även valt att intervjua Tove Carlén, jurist vid Journalistförbundet. Carlén jobbar med 

frågor som bland annat rör textreklam och etiska riktlinjer. Vi har pratat med henne för att få 

en mer generell syn på fenomenet textreklam och hur journalister överlag förhåller sig till 

detta. Carlén börjar med att berätta att det är lätt hänt att det sker en begreppsförvirring kring 

fenomenet textreklam och vad det står för. Det man traditionellt menar när man talar om 
                                                
92 Intervju Erika Scott 2018-12-19.  
93 Intervju Erika Scott 2018-12-19.  
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textreklam är att det är redaktionellt innehåll där man presenterar företagsnamn eller 

produkter. Här måste alltid en redaktionell fundering ske menar Carlén.94 När vi frågar henne 

om de etiska reglerna mot textreklam och om de idag, nästan 50 år efter dess tillkomst, 

fortfarande är aktuella, menar hon att man som journalist alltid måste vara aktsam och vaksam 

i vissa situationer. Hon menar att det är den rollen reglerna alltid haft och att man som 

journalist ständigt måste vara kritisk när produkter eller företagsnamn exponeras i 

sammanhang som kan ses som produktplacering.95 Hon menar även att man kan uppdatera 

reglerna men att det i grund och botten handlar om att väcka en diskussion kring reglerna och 

hur man ska arbeta med dem. Vidare menar Carlén att det, även om man alltid kan bli bättre, 

finns en stor medvetenhet bland journalister hur man ska hantera dessa frågor. Hon menar:  

 
[...] när det gäller just journalisternas roll tror jag, eller det märker jag när jag pratar med medlemmar, 
att de fortfarande tänker väldigt mycket på textreklamsfrågan. För det finns ingen journalist som vill 
bidra till textreklam. Man vill göra sitt jobb och ge läsaren en så nyanserad bild som möjligt om det 
man ska rapportera kring.  

 

När det handlar om magasin - och bilagejournalistik blir frågan om produktplacering och 

företagsnamn annorlunda. Carlén menar att:  

 
Det vi hör bland våra medlemmar som jobbar med den typen av journalistik är att det är något som 
läsarna efterfrågar [...] Och det är inget som hindrar att man bedriver konsumentjournalistik och 
informerar om var man kan köpa saker, om det finns ett berättigat intresse för det.96  

 

Hon menar vidare att det handlar om vilken journalistik man vill bedriva, men att den stora 

frågan snarare handlar om var gränsen mellan annons och redaktionellt material går. Det 

handlar om att man som journalist måste fråga sig själv varför de skriver som de gör. Skriver 

de om det för att de just fått in en stor annonsör? Carlén menar att detta är vanliga frågor som 

cirkulerar bland deras medlemmar. Hon menar att man måste lita på att journalisterna tar sitt 

journalistiska ansvar och resonerar kring hur de ska skriva om produkter och företag. Hon 

menar även att diskussionen inte finns i samma utsträckning som under 

textreklamkommitténs verksamma år. Hon menar att: 

 
Det var 13 år sedan man la ner textreklamskommittén. Det är klart det gör att diskussionen inte är 
lika närvarande på redaktionen. Sen är det svårt att svara på hur det skulle sett ut om 

                                                
94 Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
95 Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
96 Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
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textreklamskommittén fanns kvar. Men utvecklingen i stort påverkar också, det här med de nya 
intäktsmöjligheterna i form av native advertising och content marketing påverkar textreklamen också 

i högre riktning.97  

 

Carlén understryker även att trots att en ekonomisk aspekt ständigt är närvarande, och att det i 

viss utsträckning alltid varit så, finns en stark känsla för transparens. Även om det alltid 

funnits en risk att som medium förlora en viktigt sponsor eller annonsör vid kritik mot denna 

finns även motsatt sida - att det kan börja likna ett annonssamarbete om man lyfter fram ett 

varumärke i hög grad. Därför menar Carlén att man ska bli tydligare och bättre på att 

annonsmärka och göra det tydligt för läsaren vad det är för material de tar del av. Speciellt då 

det på senare år, enligt Carlén, finns en trend i att man som företag inte längre kan förlita sig 

på traditionella annonser, utan att man måste hitta på annat.98 Sammanfattningsvis menar 

Carlén att då det inte finns en organisation som textreklamkommittén måste journalisterna 

själva ta ansvar och följa de pressetiska reglerna mot textreklam samt hålla diskussionen 

levande.  

 

Vidare hade vi önskat att vi hade haft möjligheten att intervjua fler personer, till exempel 

någon som suttit med i Textreklamkommitén eller någon som arbetar på en högre position i 

ett medieföretag. På grund av uppsatsens omfång och tidsram har tid och möjlighet till detta 

inte funnits.  

 

 

 

8. Analys  
 
Det tydligaste resultatet från enkätundersökningen var att 76% ansåg att artiklar från bilagor 

inte kan klassas som objektiv journalistik.99 Objektivitet som ideal har kritiserats. En del 

hävdar att subjektivitet är att föredra och att objektivitetsidealet försvårar journalisters 

granskande roll.100 Mycket forskning kring objektivitet handlar om vinkling. Är artiklar i 

                                                
97 Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
98 Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
99 Diagram återfinns som figur 12 under bilaga 7. 
100 Bengt Johansson “Journalistiken, objektiviteten och partiskheten” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 193. 
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bilagor vars innehåll tenderar att vara textreklam öppna eller dolda vinklingar? Är det 

medvetet eller omedvetet?  

 

Som vi har sett utifrån intervjun med Eric Rosén och Erika Scott på Aftonbladet samt Tove 

Carlén på Journalistförbundet är bilage- och konsumentjournalistik en plattform där läsarna 

efterfrågar företagsnamn, produkter och tjänster med mera. På det sättet är det läsarnas 

förväntningar och önskemål som uppfylls när bilagor bedriver den typen av journalistik.101 

Tove Carlén menar att läsarnas förväntningar förändrats och att detta gjort att det inte finns 

något som hindrar att man bedriver konsumentjournalistik om intresset för att ta del av sådan 

finns.102 Detta går även att koppla till gestaltningsteorin. Nyheter fungerar inom 

gestaltningsteorin som ett fönster mot världen som aldrig kan vara en objektiv spegling av 

verkligheten.103 På ett sätt kan man säga att det bilagorna speglar är läsarnas önskemål och då 

inte nödvändigtvis en objektiv spegling. Men om det inte går att spegla verkligheten objektivt, 

är det då något att sträva efter? Är det kanske bättre att slopa objektivitetsidealet för att 

underlätta den granskande journalistrollen och tydligare visa att man är subjektiv i sin 

journalistik?  

 

Journalistiska gestaltningar är också enligt gestaltningsteorin oundvikliga. I vår undersökning 

av Aftonbladets bilagor kunde vi hitta ett flertal artiklar som tenderar till att innehålla 

textreklam. Detta är enligt gestaltningsteorin ett resultat av att medvetna och omedvetna val 

har gjorts. Alla val leder sedan till gestaltningar som även är ett resultat av journalistiska 

värderingar, rutiner och praktiker inom det redaktionella arbetet.104 Något som både Scott och 

Rosén nämner i sin intervju är dock att kommersiella företag inte har någon röst i hur deras 

produkter omnämns. Scott menar vidare att det inte på något sätt skulle vara köpta av företag 

eller att företag skulle ha någon beblandning i hur något skrivs om. Både Rosén och Scott 

menar att det handlar om redaktionella beslut och vad som intresserar läsaren.105 Rosén menar 

även att bilagejournalistik inte skulle existera om det inte vore för att man skrev om produkter 

och företag, men understryker att det inte får blir “för reklamigt”. Han menar att om man 

framhäver ett företag eller en produkt ur en säljande subjektiv vinkel kommer man som 

tidning tappa i förtroende hos läsarna.106 Men trots att det enligt Eric Rosén är naturligt att 

                                                
101 Intervju Eric Rosén 2018-12-13; Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
102 Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
103 Shehata, Adam “Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 360. 
104  Shehata, Adam “Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB,  2015, s. 361-362. 
105 Intervju Eric Rosén 2018-12-13; Intervju Erika Scott 2018-12-19.  
106 Intervju Eric Rosén 2018-12-13.  
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skriva om produkter och företag och i någon mån “göra reklam” för det som nämns, måste ett 

kritiskt tänkande finnas. 

 

I undersökningen av Aftonbladets bilagor utgick vi från journalistförbundets pressetiska 

riktlinjer gällande textreklam. Dessa regler säger bland annat att man ska vara vaksam när till 

exempel PR-byråer eller företag kommer med information. Vad man kan se är att reglerna 

kring textreklam kan tolkas på olika sätt. Samtidigt är de endast vägledande regler och bryter 

man mot dem döms man inte. Tove Carlén tror att en diskussion kring textreklam är att 

föredra än att reglerna skulle uppdateras. Detta går i viss mån emot den rapport som 

Demokratirådet la fram år 2005 där de menade att de nuvarande reglerna inte är aktualiserade 

eller följer med i medieutvecklingen.107  

 

Carlén poängterar också att det är 13 år sedan Textreklamkommitén lades ner och att det kan 

ha gjort att diskussionen inte är lika närvarande ute på redaktioner. Samtidigt märker hon på 

Journalistförbundets medlemmar att de tänker mycket på just textreklam och hur de inte vill 

bidra till just det, utan snarare ge en nyanserad bild av det de skriver om.108 Detta går återigen 

in i objektivitet. För trots att det är något som eftersträvas är det något som i vår 

publikundersökning inte når fram till publiken där 76 % inte tycker att bilagejournalistik i 

Aftonbladets bilagor är objektivt. Samtidigt nämner Erika Scott att man får fundera kring vad 

man lägger i ordet objektiv. I magasin är det ofta nischat och Scott funderar kring om det kan 

vara det som gör att läsaren inte tycker det är just objektivt. De tillhör ett journalistiskt 

område som ska vara lite “trevligare”, enligt henne själv. Erika Scott säger att de kallar det för 

servicejournalistik och att de väljer att skriva om sådant just deras läsare kan dra nytta av.109 

Hon menar att “ur en objektiv vinkel så är vi subjektiva då vi väljer ut saker som vi tycker att 

läsarna har nytta utav”.110  

 

Om vi tittar på enkätundersökningen fick vi fram att 46 % av vår undersökningsgrupp tycker 

att det förekommer textreklam i bilagorna, samtidigt som 46 % också förväntar sig att det 

förekommer.111 Det framkommer även att många känner sig osäkra kring om journalisterna 

skriver om vissa saker för att de fått betalt, att det är en motprestation av något slag, eller för 

att det är genuin information som journalisterna tror att läsarna skulle tycka om eller behöver 

veta. Som Tove Carlén, Eric Rosén och Erika Scott uttrycker det handlar så kallad 
                                                
107 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s. 161. 
108 Intervju Tove Carlén 2018-12-18. 
109 Intervju Erika Scott 2018-12-19. 
110Intervju Erika Scott 2018-12-19. 
111 Diagram återfinns som figur 6 under bilaga 1 och figur 11 under bilaga 6. 
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konsumentjournalistik om en avvägning kring vad läsarna vill ha.112 Erika Scott berättar 

under intervjun att de får in diverse pressmeddelanden, PR-förslag och förfrågningar varje 

dag och att det är ett högt tryck från dessa. Hon menar även att företagen som vill 

marknadsföra produkter ofta vill att det ska göras så naturligt och likt det redaktionella 

materialet som möjligt, något som de sätter sig emot. 113  

 

Vidare ansåg en stor del av vår undersökningsgrupp att de inte skulle kunna identifiera om 

något är textreklam eller inte i artiklar vilket hänger ihop med det Eric Rosén säger om att det 

måste finnas en tydlig kontext kring om något är konsumentjournalistik eller om det är 

“vanlig” journalistik.114 Det hänger även ihop med det Erika Scott säger om att begreppet 

textreklam kan vara svårt för en utomstående att definiera.115 Detta går också att koppla till 

det som Marie Grusell tar upp i sin doktorsavhandling Reklam - en objuden gäst? i vilken hon 

tar upp att i takt med att både mediebrus och varumärken samt produkter ökar har reklamens 

uttrycksform tagit nya uttryck i form av bland annat textreklam och produktplaceringar.116  

 

Ovanstående nämnt går även att koppla till de tidigare kandidatuppsatserna vi tittat på.  

Therese Selén och Karin Säthils nämner i sin uppsats att de journalister de intervjuat menar 

att det är svårt att hitta en balansgång kring hur man ska publicera “lättare” material som inte 

bara gynnar företagen. Även om de journalister vi pratat med inte uttryckt att de tycker det är 

svårt att hitta en balansgång har båda uttryckt att det ständigt sker en avvägning och att de har 

en kritisk syn på vad som ska och inte ska publiceras. Även i Nathalie Borgman Peters 

uppsats, som undersöker tidskriftsjournalisters syn på textreklam och konsumentjournalistik, 

nämns det att de journalister hon intervjuat menar att om en idé kommer från ett företag, men 

är relevant för läsaren, klassas detta, enligt hennes informanter, inte som textreklam. 

Slutsatsen enligt henne är att om materialet gynnar läsaren är det också acceptabelt att det 

gynnar företaget.117 I vår undersökning är enkätpersonerna kritiska mot att det ska gynna 

företag eller journalisterna själva, samtidigt som de journalister vi har intervjuat menar att så 

länge det som skrivs gynnar läsarna och är framtaget på redaktionens egna premisser kan det 

inte klassas som textreklam. När det handlar om att gynna läsarna går detta även att koppla till 

                                                
112 Intervju Tove Carlén 2018-12-18; Intervju Eric Rosén 2018-12-13; Intervju Erika Scott 2018-12-19. 
113Intervju Erika Scott 2018-12-19. 
114 Intervju Eric Rosén 2018-12-13.  
115 Intervju Erika Scott 2018-12-19.  
116 Grusell, Marie, Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. 
Diss., Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008, s. 37-38. 
117Borgman Peters, Nathalie, Textreklamens limbo - Hur tidskriftsjournalister ser på, produktplacerande företag 
och etiska riktlinjer, Kandidatuppsats i journalistik, Södertörns högskola, 2011, URL:  http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:437480/FULLTEXT01.pdf s. 31. (Hämtad: 2018-11-12) 
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det forskaren Göran Palm tar upp i sin doktorsavhandling I nationen och marknadens intresse 

där han menar att det skapas en varufiering när journalister anpassar sig efter mottagaren och 

dennes behov eller önskemål.118 Han menar även att attityden på redaktionerna har blivit allt 

tuffare på senare tid och att det handlar om att leverera.  

 

Ytterligare en tanke som är intressant att lyfta är tanken om lönsamhet. I vår 

enkätundersökning uttryckte många en fundering kring om journalisterna verkligen skriver 

som de gör för att, som journalisterna själva uppger, informera läsarna eller om skrivandet 

egentligen gynnar journalisterna eller medieföretagen på något sätt. Som tidigare nämnts i 

bakgrunden kräver medieföretagen en ökad ekonomisk lönsamhet samtidigt som 

reklamintäkterna (rapport från 2017) har minskat.119 Den ekonomiska aspekten är något som, 

som tidigare nämnt, forskaren Gunnar Nygren lyfter. Nygren menar att journalistiken har 

blivit mer marknadsanpassad i jakt på ekonomisk vinst.120 Gunnar Nygren talar även om 

professionalisering och de-professionalisering, något som går att koppla till tanken om 

ekonomisk lönsamhet och objektivitet. Nygren menar att marknadsdriven journalistik 

influerar till en de-professionalisering av den journalistiska rollen.121 Teorin om att den 

professionella journalistiska rollen ifrågasätts förstärks och blir i vår undersökning relevant då 

frågan vi ställde om objektiv journalistik genererade högt utslag gällande att bilagejournalistik 

inte skulle vara objektiv samt att läsarna i vissa fall ställer sig skeptiska gentemot journalister.  

  

Enligt Journalistförbundets Tove Carlén finns det och har alltid funnits en ekonomisk aspekt 

av journalistiken. Detta är dock något som journalisterna vi intervjuat inte nämner eller lägger 

några större tankar vid. De står fast vid resonemanget att de ger läsaren vad de vill ha. Dock 

lyfts en fundering kring deras argument “de ger läsaren vad de vill ha”. Ett konkret exempel 

från vår enkätundersökning var då en svarsperson i sitt enkätsvar uttryckte att hen anser att 

bilagor ofta gör reklam för hälsoprodukter och då en annan uttryckte att det ständigt fanns en 

hets och ett marknadsförande kring att gå ner i vikt. Samtidigt uttrycker Erika Scott i sin 

intervju att läsarna vill läsa om hur man går ner i vikt och att de skriver om olika dieter i olika 

                                                
118 Palm, Göran, I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik, 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Kungälv, 2002, s. 62. 
119Egge, Tobias, Minnhagen, Camilla & Thor, Madeleine, Reklamintäkterna till journalistik fortsätter sitt fall 
trots högkonjunktur i: Mediestudiers årsbok - tillståndet för journalistiken 2017-2018, Institutet för 
mediestudier, Stockholm, 2018, s. 93 URL: URL: http://mediestudier.se/wp-
content/uploads/2018/11/Mediestudier_arsbok_2018_webb.pdf  (Hämtad: 2018-11-07) 
120 Nygren, Gunnar, “Bland multireportrar och innehållsleverantörer” i: Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela 
(red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013. s. 283.   
121 Nygren, Gunnar ”Journalistik som profession”, i: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.) Handbok i 
journalistikforskning, uppl. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s 74-75. 
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nummer av tidningen för att tillgodose läsaren. Detta leder till frågorna: Vet journalisterna 

vad läsarna vill ha? Eller skriver de om det som de tror att läsarna vill ha? Vet läsarna själva 

vad de vill ha?  

 

9. Slutsatser och diskussion   
 
Avslutningsvis är det viktigt att återigen poängtera att det är så kallad bilagejournalistik vi har 

undersökt och analyserat. Sådan journalistik har, som tidigare nämnts, ett naturligt inslag av 

produkter, företag, tjänster med mera. Därför var det inte en överraskning att vi hittade flera 

artiklar som hade tendens till att klassas som textreklam (för tydligare exempel se 

resultatavsnitt 7.1 samt 11. bilagor). Dock har vi sett att det som vi klassat som textreklam 

kan tolkas annorlunda av de verksamma journalisterna. Journalisterna talar i uppsatsen 

snarare om konsumentjournalistik eller guidande journalistik. Där ingår till exempel namn 

och tips på diverse produkter. Trots eventuell meningsskillnad är det ett intressant område att 

undersöka. Var går gränsen mellan guidande eller konsumentjournalistik och textreklam? 

Finns det någon gräns? Rosén talar om att det inte får blir för “reklamigt”. Men när är det för 

reklamigt? En fråga som det inte finns ett konkret svar på.  

 

Huvuddelen med denna uppsats har varit publikundersökningen med kompletterande 

intervjuer från journalister samt en jurist från Journalistförbundet. Enkäten visade att många 

av de som deltog ansåg att Aftonbladets bilagor inte kunde klassas som objektiv journalistik. 

46 % ansåg att bilagorna innehåller textreklam medan 49 % kände sig osäkra på just den 

frågan. Detta samtidigt som 46 % också räknade med att textreklam förekommer i bilagorna. 

Samtidigt uttryckte en stor del av de som svarade att de kändes sig osäkra kring om det i 

bilagejournalistik handlar om ett genuint informerande eller om journalister försöker sälja in 

produkter för egen vinning eller ekonomisk lönsamhet. Överlag kan man i 

enkätundersökningen se spridda svar och resonemang kring förtroendet gentemot journalister. 

Även här blir det tydligt att det inte finns någon konkret gräns mellan reklam och 

konsumentjournalistik.  

 

För att förstå och fördjupa svaren från enkätundersökningen valde vi att intervjua två 

journalister samt en jurist. I intervjuerna med Erika Scott och Eric Rosén från Aftonbladet 

samt med Tove Carlén på Journalistförbundet fick vi se att den så kallade 
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konsumentjournalistiken eller guidande journalistiken främst skriver om det läsarna tycker 

om och att företag, produkter och tjänster med mera då faller som naturligt innehåll i de olika 

artiklarna som publiceras. Vi fick även reda på hur de förhåller sig till påtryckningar utifrån 

och från till exempel företag via pressmeddelanden. Dock menar de att det inte är textreklam 

att skriva om diverse produkter eller tjänster på ett positivt sätt då ett flertal avvägningar har 

gjorts innan artikeln publicerats. Vi fick även veta att diskussioner om textreklam pågår ute på 

redaktionerna men att det eventuellt har blivit mindre närvarande sedan Textreklamkommittén 

lades ner för 13 år sedan, men att det trots detta är något som journalister tänker på och vill 

undvika att bidra till. Samtidigt som intervjupersonerna på Aftonbladet hävdade att de skriver 

om sådant som läsarna vill läsa om kunde vi i enkätundersökningen se tendens till att 

deltagarna ansåg att det förekom textreklam i bilagorna. Men som även Erika Scott nämner 

kan textreklam i vissa fall vara ett luddigt begrepp. 

 

Det som är tydligt efter genomförandet av denna uppsats är att det finns en gråzon kring vad 

som är okej och vad som inte är okej när det gäller textreklam. Det råder delade meningar 

kring hur det kan tolkas och uppfattas, och något slutgiltigt svar finns inte. Det handlar från 

journalisternas håll om en ständig diskussion och avvägning kring vad som kan klassas som 

textreklam och vad som är guidande journalistik. Detta samtidigt som Tove Carlén menar att 

vi måste lita på att journalisterna tar sitt journalistiska ansvar. Samtidigt som det från vår 

enkätundersökning visar att det råder en skepticism gentemot journalister och 

produktplacering samt att läsarna känner sig osäkra kring vad som egentligen är textreklam 

eller inte.  

 

Med ett marknadsstyrt samhälle och en allt större kraft från reklam som hittar nya sätt att nå 

fram till och påverka läsarna kan man fråga sig om läsarna blir allt mer skeptiska. Trots att vi 

valt att i denna uppsats inte undersöka det är begrepp och fenomen som Content Marketing 

och Native Advertising ytterligare en faktor som kan bidra till diskussionen om redaktionell 

textreklam. Tove Carlén menar att:  

 
Men utvecklingen i stort påverkar också, det här med de nya intäktsmöjligheterna i form av native 
advertising och content marketing påverkar textreklamen också i högre riktning.122 

 

 och Erika menar att det på Aftonbladet ständigt går en diskussion kring hur saker och ting 

ska annonsmärkas samt att det som är betalt inte ska likna det redaktionella innehållet för 

                                                
122 Intervju Tove Carlén 2018-12-18.  
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mycket vad gällande typsnitt och format. Redan under Textreklamkommitténs tid dömde man 

tidningar för textreklam då de inte märkt tillräckligt noga vad som var betalt. 

 

Sammanfattningsvis är textreklam och dess funktion i medievärlden ett komplext ämne. Trots 

riktlinjer mot textreklam verkar det fortfarande finnas en osäkerhet kring när något ska 

klassas som tendens till reklam eller inte. Ännu mer komplext och svårhanterligt är det när det 

gäller konsumentjournalistik. Ett komplext, men mer än någonsin, intressant ämne på grund 

av dagens rådande marknadskonkurrens och krav på ekonomisk lönsamhet. Ett ämne som vi, i 

vår uppsats, enbart snuddat vid.  

9.1 Förslag till vidare forskning 
 
Det finns många olika delar av vår uppsats som hade gått att utveckla. Ett förslag till vidare 

forskning som vi själva gärna hade gjort om tid funnits är en fördjupande publikundersökning. 

Att i en kvalitativ intervju intervjua ett visst antal av läsarna för att höra mer djupgående hur 

de tänker kring textreklam och hur det bland annat påverkar deras mediekonsumtion. Man 

skulle även kunna göra en kvalitativ undersökning av artiklar som klassas som textreklam och 

till exempel se om det finns några gemensamma nämnare kring hur de är skrivna.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att göra en enkätundersökning bland journalister för 

att få en större bild över hur de resonerar och förhåller sig till textreklam och de pressetiska 

reglerna i sitt dagliga arbete.  

 

Ytterligare ett förslag skulle vara att göra en större kvantitativ undersökning över flera 

tidningar och dess bilagor för att exempelvis undersöka likheter och skillnader i textreklam, 

om det är någon bilaga som innehåller mer textreklam än någon annan, etcetera.  

 

I denna uppsats har vi undersökt redaktionell textreklam. I vidare forskning skulle man även 

kunna undersöka Content Marketing och Native Advertising då dessa områden är lätta att 

förväxla med redaktionell textreklam samt något som är mycket aktuellt idag. Det är ett 

område som säkerligen är intressant för forskning och som vi personligen gärna hade 

undersökt närmare om tid och omfång funnits.  
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11. Bilagor  
 
Bilaga 1:  

 
Figur 6: Diagram som visar om enkätpersonerna förväntar sig om artiklar från bilagorna Motor, Härligt 
Hemma, Teknik och Resa innehåller textreklam. 
N=41 
 
Bilaga 2:  

 
Figur 7: Diagram som visar om artiklar från bilagorna får enkätpersonerna att konsumera mer. 
N=41 
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Bilaga 3:  

 
Figur 8: Diagram som visar hur enkätpersonerna påverkas när de läser om produkter/tjänster från bilagorna 
Motor, Härligt Hemma, Teknik och Resa. 
N=41 
 
Bilaga 4:  

 
Figur 9: Diagram som visar vilken bilaga enkätpersonerna läser mest. 
N=41 
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Bilaga 5: 

 
Figur 10: Diagram som visar hur stor andel som är osäkra över vad som är textreklam eller inte.  
N=41 
 

Bilaga 6: 

 
Figur 11: Diagram som visar om enkätpersonerna tycker det förekommer textreklam i artiklar från bilagorna.  

N=41 
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Bilaga 7:  

 
Figur 12: Diagram som visar hur enkätpersonerna resonerar kring bilagor som objektiv journalistik. 
N=41 

 
 
Bilaga 8: 
  
Enkätformulär 
 
Vi vill med denna enkätundersökning ta reda på vad du som läsare av Aftonbladet och artiklar 
från deras bilagor tycker om textreklam. Textreklam är en text som ser ut som en vanlig 
artikel men innehåller smygreklam för tjänster, produkter eller något annat. I dessa texter är 
det inte alltid helt klart för läsaren vad som är reklam och vad som inte är det. 
  
Vid de öppna frågorna vill vi gärna att du ger ett så utförligt svar som du kan. Motivera gärna 
varför du tycker som du gör! När åsikter om reklam och produkter efterfrågas i enkäten vill vi  
INTE att du tänker på artiklar som är märkta med ordet “annons” eller “sponsrat inlägg”. Vi 
undrar snarare vad du tycker om smygreklam som finns dolt i vanliga artiklar.   
Exempel: “Hemma hos familjen Larsson badar lägenheten i varmt ljus. Lampan JOHAN 59 
kronor från IKEA ger vardagsrummet ett nytt lyft.” 
  
Kön: 
Man 
Kvinna 
Annat 
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Ålder: 
Under 18 
18-30 
31-40 
41-50 
51-65 
65 + 

  
Högst avslutade utbildning: 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/universitet 
Annat 
  
Sysselsättning: 
Arbetande 
Student 
Pensionär 
Annat 
  
Hur många timmar i veckan lägger du på att konsumera medier på webben? * Med medier på 
webben menar vi webbtidningar, magasin, bilagor etcetera. 
A) 1-3 B) 4-7 C) 8+ D) Jag konsumerar inte medier 
  
Läser du Aftonbladet? 

A)   Ja  B) Nej 
  
Läser du artiklar från Aftonbladet som handlar om exempelvis resor, inredning, motor eller 
teknik? 

A)   Ja B) Nej 
  

Om JA - vilken eller vilka av följande bilagor kommer troligtvis artiklarna från? 
A)   Teknik B) Härligt Hemma C) Resa D) Motor E) Annat 
  

Tycker du att det förekommer textreklam i artiklar från bilagorna? 
A)   Ja  B) Nej C) Vet ej 
  

Om du svarade JA på föregående fråga: Vad tycker du artiklar från bilagorna gör reklam för? 
Öppet svar: 
  
Hur påverkas du när du läser om produkter/tjänster i artiklar från bilagor såsom Motor, 
Härligt Hemma, Teknik och Resa? 

A)   Negativt B) Positivt C) Inte alls 
  
 Får dessa artiklar dig att konsumera mer? 
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A)   Ja  B) Nej C) Vet ej 
  
Förväntar du dig att artiklar från bilagor som Motor, Härligt Hemma, Teknik och Resa 
innehåller reklam? 

A)   Ja  B) Nej C) Vet ej 
  
Känner du dig någonsin osäker över vad som är reklam eller inte i artiklar? 

A)   Ja  B) Nej C) Vet ej 
  
Om JA på föregående fråga: Hur känner du dig osäker? 
Öppet svar: 
  
Tycker du att artiklar från bilagor såsom Motor, Härligt Hemma, Resa och Teknik känns som 
objektiv journalistik? 

A)   Ja B) Nej C) Vet ej 
  
 Vad läser du mest i Aftonbladet? 

A)   Bilagor 
B)   Nyheter 
C)   Lika mycket av båda 

  
Hur ser ditt förtroende generellt ut gentemot journalister? 
Öppet svar: 
  
 
Bilaga 9: 

  

Kodschema 

 

Variabelnummer: Variabel: 
  

Variabelvärde: 
  

Annan info: 
  

V1 Kodare 
  

1. Lova Moa 
  

Namn på kodare 
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V2 Koddatum 
  

1. 2018-12-03 Datum på dag då kodning 
skedde 
  

V3 Bilage-ID 
  

HH 
TE 
MO 
RE 

Namn på bilagorna 
  

V4 Publiceringsdatum 
  

ÅÅÅÅ-MM-DD Datum då artikeln 
publicerats 
  

V5 Textreklam? 
  
  

1. Ja 
2. Nej 
3. Går ej att fastställa 

Förekommer tendens till 
textreklam eller ej i 
artiklarna. 
Frågeställningar som 
klassar textreklam 
återfinns i kodanvisning 

V6  Vad gynnar 
textreklamen?  

0. Ej reklam 

1. Stort företag – fler 

än 50 anställda 

2. Litet företag – 

mindre än 50 

anställda 

3. Produkt/vara 

4. Tjänst 

5. Besöks/turistmål 

6. Den egna 

tidningen 

7. Svårt att fastställa 
 

Om vi klassat en artikel 
som textreklam vill vi 
undersöka vad 
textreklamen gynnar  
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Bilaga 10: 

  

Kodanvsning 

 

Huvudsakliga frågeställningar vid avgörande om det är textreklam eller inte:   

 

- Är artikelns huvudvinkel ett företag/en produkt?  

- Nämns fler än ett företag/en produkt? 

- Visas företagets logotyp/produkten i bild?  

- Finns det ett allmänintresse i det texten tar upp?  

- Rör det sig om otillbörligt gynnande? 

 

V1: Vad heter kodarna? 

Namn på de som kodar bilagorna 

  

V2: Vilket datum kodas bilagorna? 

Datum då bilagorna kodas 

  

V3: Vilket ID har de olika bilagorna vi kodar? 

HH – Härligt Hemma 

TE – Teknik 

MO – Motor 

RE – Resa 

  

V4: Vilket datum publicerades artiklarna? 

Datum på artiklarna benämns enligt följande ÅÅÅÅ-MM-DD. År – månad – datum. 

  

V5: Förekommer tendens till textreklam i artiklarna? 

1 – Ja 

2 – Nej 

3 – Går ej att fastställa 

  

V6: Vad gynnar textreklamen i artiklarna? 
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0. Ej reklam 

1. Stort företag – fler än 50 anställda 

2. Litet företag – mindre än 50 anställda 

3. Produkt/vara 

4. Tjänst 

5. Besöks/turistmål 

6. Den egna tidningen 

7. Svårt att fastställa 
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Exempel på artiklar vi klassat som textreklam 
 
Bilaga 11: 
 

 
 
Artikel klassad som textreklam (reklam för företag) 
Aftonbladet, Härligt Hemma, 3 oktober 2018  
URL:https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/gPnqGA/william-morris--blommonstren-vi-
alskar (Hämtad: 2018-12-03) 
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Bilaga 12:  
 

 
 
Artikel klassad som textreklam (företag)  
Aftonbladet, Resa, 19 november 2018 
URL: https://www.aftonbladet.se/resa/a/KvgGvE/fynda-billiga-resor-pa-black-friday 
(Hämtad: 2018-12-03) 
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Bilaga 13:  
 

 
 
Artikel klassad som textreklam (produkt) 
Aftonbladet, Motor, 10 september 2018 
URL:https://www.aftonbladet.se/bil/a/wEGdPo/mercedes-benz-eqc-400-gor-storslagen-entre 
(Hämtad: 2018-12-03) 
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Bilaga 14:  
 

 
 
Artikel klassad som textreklam (produkt)  
Aftonbladet, Teknik, 8 november 2018 
URL:https://www.aftonbladet.se/teknik/a/kaV4wj/har-visar-samsung-upp-sin-vikbara-mobil 
(Hämtad: 2018-12-03) 
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Exempel på artiklar vi inte klassat som textreklam 
 
Bilaga 15:  
 

 
 
Ej textreklam 
Aftonbladet, Härligt Hemma, 28 november 2018  
URL:https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/G19LQx/bosse-rappne-sa-binder-du-en-fin-
krans (Hämtad: 2018-12-03) 
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Bilaga 16:  
 

 
 
Ej textreklam 
Aftonbladet, Teknik, 13 november 2018 
URL:https://www.aftonbladet.se/teknik/a/Xw0q4o/alexa-kallas-av-domare--vittne-till-mord 
(Hämtad: 2018-12-03) 
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Bilaga 17:  
 

 
 
Ej textreklam.  
Aftonbladet, Resa, 22 november 2018  
URL: https://www.aftonbladet.se/resa/a/0E8O6J/tornet-i-pisa-lutar-nagra-centimeter-mindre 
(Hämtad: 2018-12-03) 
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Bilaga 18:  
 
 

 
 
Ej textreklam 
Aftonbladet, Resa, 17 september 2018 
URL:https://www.aftonbladet.se/bil/a/L0EavJ/nu-kan-polisen-ge-boter-direkt-pa-plats-for-
rattsurfning (Hämtad: 2018-12-03) 
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Artiklar vi varit osäkra på om textreklam eller inte 
 
Bilaga 19:  
 

 
 
Osäkert 
Aftonbladet, Härligt Hemma, 6 november 2018 
URL:https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/kaV7EB/basta-tipsen-sa-fyndar-du-mest-pa-
singles-day (Hämtad: 2018-12-03)  
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Bilaga 20:  
 

 
 
Osäkert 
Aftonbladet, Resa, 26 november 2018  
URL:https://www.aftonbladet.se/resa/a/5VdzEe/hurtigruten-miljosatsar--ska-drivas-pa-dod-
fisk (Hämtad: 2018-12-03) 
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Bilaga 21:  
 

 
 
Osäkert 
Aftonbladet, Motor, 24 oktober 2018  
URL: https://www.aftonbladet.se/bil/a/kaVdvQ/robert-collins-guide-kopa-dack-pa-natet 
(Hämtad: 2018-12-03) 
 


