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Abstract 

I uppsatsen Lokala nyheter: till vilket pris som helst? undersöker vi hur stor del av det 

redaktionella materialet i tre lokala tidningar som är textreklam samt hur det har förändrats 

mellan 1996 och 2011. För att ta reda på det har vi genomfört en kvantitativ innehållsanalys. 

Tidningarna som är med i studien är Bohusläningen, Södermanlands Nyheter och Östersunds-

Posten. Vi har tittat på vecka 40 år 1996 och 2011 och jämfört resultaten med varandra. Totalt 

är 663 texter med i studien. Resultatet visar att mellan nio och 22 procent av det lokala 

redaktionella materialet i tidningarna utgjordes av textreklam 1996, och mellan två och 16 

procent 2011. Textreklamen har ökat i två av de undersökta tidningarna, Bohusläningen och 

Östersunds-Posten men minskat i Södermanlands Nyheter.  

Den ökande kommersialiseringen gör att nyheterna ska gå snabbt att producera och kosta lite 

pengar. Det har gjort att journalisternas arbetsvillkor på redaktionerna har förändrats, vilket vi i 

uppsatsen ser som en möjlig orsak till mängden textreklam i de lokala tidningarna. 

Dagordningsteorin tas upp för att förklara mediernas makt över läsarna. Även teorier om 

marknadsdriven journalistik diskuteras.  

I uppsatsen diskuteras även Pressens textreklamkommitté, som fanns fram till 2005 då den 

lades ned av olika anledningar, och behovet av en granskning av textreklam idag.  

 

 

Nyckelord: textreklam, lokalpress, PR, journalistik, kommersialisering, lokaltidning, 
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1. Inledning 

Hur mycket kan man egentligen skriva om ett nyöppnat café innan det blir textreklam? Den 

frågan ställde vi oss själva en vinterdag i slutet av februari. Det var när Mora Tidning 

publicerade en artikel om att ett nytt café från en stor franchisekedja skulle öppna som vi 

började fundera. Rubriken på artikel var ”Wayne’s coffee öppnar i Mora”. Men, tänkte vi, är 

det inte väldigt mycket reklam att skriva ut ett företags namn i rubriken? Får man göra så? 

Dessutom stod det väldigt mycket information om själva cafékedjan i artikeln, ja, det rent av 

liknade en annons: 

Kedjan har sin egen kaffeblandning och allt kaffe och te som serveras är 

ekologiskt, certifierad via Rainforest Alliance. 

  

Förutom fikabröd, mackor och lättare luncher ställer man också upp med 

viss catering. Egen klubb för kaffeälskare drivs också av kedjan och på 

samtliga caféer finn trådlöst internet. 

 

 

Vi blev genast intresserade av ämnet då vi stött på liknande exempel förut. Vi har nog rent av 

själva skrivit artiklar med textreklam, utan bättre vetande, under vår kortpraktik på två 

lokaltidningar i maj 2010. Vi fick båda två göra snabba jobb som handlade om att en butik 

öppnat eller att det var en viss utställning som precis öppnat i staden. 

Mot den bakgrunden beslutade vi oss för att skriva den här uppsatsen och ta reda på: 

Hur mycket textreklam finns det egentligen i lokalpressen, vad handlar reklamen om och hur 

har mängden textreklam förändrats under de senaste 15 åren?  

 

 

 

 

Stort tack till: Lars J Eriksson, politisk redaktör på Skånska dagbladet och f.d. ordförande i 

Pressens textreklamkommitté. 

Pär Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna. 
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2. Bakgrund 

2.1. Textreklam? 

Reklam och PR har som syfte att övertyga människor för att öka kunskapen om eller främja 

försäljningen hos vissa företag, varor eller tjänster. Medieutvecklingen har gjort att en allt 

större marknad för reklam växer fram. Kanalerna för att sända ut reklambudskap blir hela tiden 

fler och strategierna för att nå ut till potentiella kunder förändras. Reklam och massmedier 

samexisterar på så sätt att medierna är beroende av inkomster från annonsörer och information i 

form av pressmeddelanden samtidigt som reklamindustrin är beroende av medierna för att nå ut 

med sitt budskap.
 1 

Vad är då textreklam? Redan på 1800-talet fanns pressagenter i USA vars uppgift var att 

påverka dagspressen till att skriva fördelaktigt om deras klienter
2
. Det är just den formen av 

reklam, som inte har betalats för eller återfinns på annonsplats, som kallas textreklam. ”Inslag 

på redaktionell plats som kan uppfattas som reklam för något”, som Karl Erik Gustafsson 

definierar fenomenet
3
. Björn Häger förklarar textreklam med orden ”artikel som gynnar ett 

visst företag”
4
.  

Mellan 40 och 60 procent av innehållet i en normal dagstidning är redaktionellt material, resten 

är annonser. Men det betyder inte att allt redaktionellt material är fritt från reklambudskap. Vart 

gränserna går är svårt att bestämma och otydligheten mellan vad som är kommersiellt material 

och journalistik blir allt större.
5
 Samtidigt kan man inte godta att redaktionell text innehåller 

okritisk information om varor eller tjänster om man anser att journalisternas främsta lojalitet 

ligger hos läsarna
6
. 

För att upprätthålla pressens trovärdighet har det traditionellt tydligt markerats var gränsen går 

mellan annonsavdelning och redaktionsavdelning. Tidningarnas redaktionella innehåll ska inte 

kunna misstänkas ha påverkats av den som annonserar i tidningen.
7
 Men var gränserna mellan 

redaktionellt material och reklam går har inte varit lika tydligt, och det är ett ämne som länge 

                                                           
1
 Falkheimer, Jesper. Medier och kommunikation – en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 2001, 76. 

2
 Ibid, 77. 

3
 Gustafsson, Karl Erik. Reklamens makt över medierna. Stockholm: SNS Förlag, 2005, 87. 

4
 Häger, Björn. Reporter: en grundbok i journalistik. Stockholm: Norstedt, 2009, 424. 

5
 Hultén, Lars J. Orden och pengarna: om kamp och kapitulation inom journalistiken. Stockholm: Natur 

och Kultur, 1999, 405. 
6
 Furhoff, Lars, Makten över journalistiken. Stockholm: Natur och kultur, 1986, 81. 

7
 Pettersson, Olof, Djerf-Pierre, Monika, Strömbäck, Jesper, Weibull, Lennart. Demokratirådets rapport 

2005: Mediernas integritet. Stockholm: SNS Förlag, 2005, 83. 
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har diskuterats på redaktionerna
8
. De regler som finns mot textreklam har inte bara handlat om 

etik utan också om att medieföretagen inte vill förlora annonsintäkter. Ett generellt råd från 

Björn Häger om hur man kan undvika textreklam är att inte lägga ut uppgifter om pris, 

köpställe eller datum om det inte är journalistiskt motiverat
9
.  

 

2.2. Spelregler mot reklam  

Den första upplagan av Spelregler för press tv radio gavs ut 1975 av Publicistklubben, Svenska 

Journalistförbundet och Tidningsutgivarna. Den kom i första hand till för ”allmänhetens 

skydd”. Reglerna för textreklam fördes inte in i spelreglerna förrän i mitten av 1976, då alla 

parter kunde komma överens om gemensamma riktlinjer mot reklam på redaktionell plats.
10 

I delen av spelreglerna som handlar om textreklam framgår det att läsaren lätt ska kunna skilja 

mellan redaktionellt material och reklam. Reklamen ska inte dra nytta av det redaktionella 

materialets trovärdighet hos läsarna. Den delen av spelreglerna innehåller också några 

grundregler för textreklam som redaktioner och journalister bör använda sig av.
11

 Alla riktlinjer 

mot textreklam finns i bilaga 1. Enligt dessa regler ska man bland annat tänka på följande: 

- Avvisa erbjudanden om idéer/förslag till material i utbyte mot motprestationer av någon 

form 

- Avge aldrig förhandslöfte om publicitet 

- När produkter/tjänster redovisas i konsumentupplysande material ska klart framgå hur 

urvalet ägt rum och mångsidighet ska eftersträvas. 

- Förhandsuppgifter om teaterföreställningar, konserter, filmer o.s.v. ska genomgå en 

normal nyhetsbedömning innan publicering 

- Avstå från publicitet kring företags, myndigheters eller organisationers verksamhet eller 

produkter om det inte är journalistiskt motiverat
12

 

- När produkter eller varumärken exponeras ska tillverkare eller återförsäljare endast 

anges när det finns journalistiska motiv
13

 

 

                                                           
8
 Nygren, Gunnar och Hvitfeldt, Håkan. På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad. 

Stockholm: Studentlitteratur, 2008, 235. 
9
 Häger. Reporter: en grundbok i journalistik, 282. 

10
 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt. Publicistiska seder – svensk pressetik i teori och praktik 1900-

1994. Stockholm: Tiden, 1995, 77. 
11

 Pressens Samarbetsnämnd. Spelregler för press tv radio. 15 uppl. Stockholm, 2002, 3. 
12

 Ibid, 12. 
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När Pressens textreklamkommitté var verksam använde de sig även av en lista med en 

regeltillämpning om hur grundreglerna mot textreklam skulle tolkas (se bilaga 2). Den tredje 

punkten i den regeltillämningen, punkt c, lyder ”Nyhetsvärde: Har informationen om en 

produkt allmänt intresse?”
14

. Alltså, om en produkt har ett allmänintresse så kan det vara 

befogat att skriva om den även om det kan uppfattas som ett reklambudskap. Med 

allmänintresse menas de generella intressen och behov som berör alla medborgare i ett 

samhälle
15

. 

Idag anses Spelreglerna för press tv radio ibland som föråldrade eftersom de flesta av reglerna 

skapades på 1960- och 1970-talen. Dagens mediemiljö har förändrats mycket sedan dess.
16

  

 

2.3. Textreklamkommitténs uppkomst och nedläggning 

Pressens textreklamkommitté uppkom i samband med ett uttalande 1929 av Svenska 

Tidningsutgivareföreningen gällande textreklam. Då var det främst av ekonomiska skäl som 

man ville undvika reklam på redaktionell plats. All reklam som fanns i tidningen skulle betalas 

genom annonser. Men det dröjde fram till 1961 innan en kommitté som hade till uppgift att 

övervaka smygreklam på redaktionell plats bildades. Kommittén kom att bestå av lika många 

medlemmar från Tidningsutgivarna, Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben.
17

  

Textreklamkommitténs arbete gick ut på att granska redaktionellt material på egna initiativ eller 

genom anmälningar som kommit in till kommittén. Om kommittén kom fram till att reglerna 

för textreklam överträtts kunde man klandra tidningen i fråga. En skrivelse skickades då till den 

ansvarige utgivaren som fick chansen att motivera texten i fråga. Sedan kom kommittén med 

förslag på hur man skulle kunna åtgärda publiceringen
18

. Syftet med kommitténs bedömning 

var inte att bestraffa tidningen eller den ansvarige utgivaren, utan att komma med konstruktiv 

kritik som redaktionen kunde ta stöd av i sin nyhetsbedömning
19

. I sitt arbete med att bedöma 

om redaktionella texter innehöll reklambudskap eller inte tog kommittén hjälp av Spelreglerna 

för press tv radio. Dessa pressetiska regler var enligt textreklamkommitténs ordförande Lars J 

                                                                                                                                                                                        
13

 Pressens Samarbetsnämnd. Spelregler för press tv radio, 13. 
14

 Ibid, 13. 
15

 Nationalencyklopedin. Sökord: Allmänintresse. <http://www.ne.se/lang/allmänintresse> (Hämtad 

2012-05-21) 
16

 Pettersson, Olof, Djerf-Pierre, Monika, Strömbäck, Jesper, Weibull, Lennart. Demokratirådets 

rapport 2005: Mediernas integritet. Stockholm: SNS Förlag, 2005, 171. 
17

 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 90. 
18

 Eriksson, Lars J. F.d. ordförande Textreklamkommittén. Intervju 2012-05-11. 
19

 Brev från Hanna Lind, sekreterare vid Pressens textreklamkommitté till Tara, 2001-05-03. 
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Eriksson främst till för att bidra till en etisk normbildning i medierna så att alla skulle agera på 

ett liknande sätt
20

.  

Mellan 2000 och 2002 behandlade textreklamkommittén drygt 20 ärenden per år. 2003 hade 

den siffran sjunkit till tolv ärenden. I genomsnitt var det två av tre ärenden som ledde till 

kritiska uttalanden från kommittén.
21

 De vanligaste anledningarna till kritik från kommittén var 

när annonser inte var tillräckligt tydligt markerade och kunde förväxlas med redaktionellt 

innehåll, när ett enskilt företag nämndes i en text utan alternativ eller när annonsbilagor kunde 

blandas ihop med redaktionellt material
22

. 

2.3.1. En seger för reklamen 

2005 beslutade Tidningsutgivarnas styrelse att lägga ned textreklamkommittén, med 

ambitionen till en fortsatt diskussion om textreklam på redaktionerna
23

. Gustafsson menar i sin 

bok Reklamens makt över medierna att beslutet att lägga ned textreklamkommittén var en seger 

för reklamen
24

. 

Under textreklamkommitténs sista år fick man mycket kritik från ansvariga utgivare som 

hävdade att det var fel för ett utomstående organ att tala om hur publiceringen på enskilda 

tidningar skulle gå till. Enligt Lars J Eriksson fanns det ett växande missnöje i tidningskretsar 

mot kommitténs arbete. Han menar att det främst var inom kvälls- och veckopress som man 

kände sig pressad av textreklamsgranskningarna, någonting han tror kan bero på desperationen 

över att hitta nya intäkter via olika annonssamarbeten som kunde ses som pressetiskt 

tveksamma.
25

 Journalistförbundet ifrågasatte däremot beslutet att lägga ned 

textreklamkommittén eftersom man ansåg att branschen blev allt mer ”mjukryggad” gentemot 

kommersialiseringen
26

. 

Åsikterna om nedläggningen av textreklamkommittén går isär. Hanna Lind, f.d. sekreterare i 

kommittén, säger till Second Opinion att textreklamkommittén var otidsenlig och att det inte 

längre finns något behov av en sådan översyn av riktlinjerna mot textreklam. Hon menar att 

                                                           
20

 Eriksson, Lars J. F.d. ordförande Textreklamkommittén. Mejlintervju 2012-05-11. 
21

 Pettersson, Djerf-Pierre, Strömbäck, Weibull. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 

99. 
22

 Ibid, 100. 
23

 Tidningsutgivarna, PM3/05 Textreklamkommittén läggs ned, 2005. <http://www.tu.se/juridik-a-

etik/pressetik/pm-pressetik/869-pm-3-05-textreklamkommitten-laggs-ned> (Hämtad 2012-05-22). 
24

 Gustafsson. Reklamens makt över medierna, 87. 
25

 Eriksson, Lars J. F.d. ordförande Textreklamkommittén. Mejlintervju 2012-05-11. 
26

 Pettersson, Djerf-Pierre, Strömbäck, Weibull. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 

100. 
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diskussionen om textreklam istället bör föras ute på redaktionerna, och att det är viktigt att 

varje redaktion har en policy mot textreklam.
27

 Gustafsson menar däremot i en debattartikel i 

Göteborgposten att det var ett olyckligt beslut att lägga ned textreklamkommittén eftersom den 

var ett bra verktyg för att hålla debatten om textreklam levande
28

. 

Ansvaret för att pressens trovärdighet upprätthålls ligger nu framför allt hos tidningsbranschen 

själv, vilket står i motsats till radio och tv där offentliga granskningsorgan ser till så att reglerna 

efterföljs
29

. Lars J Eriksson anser att det i tidningsbranschen finns ett behov av ”självsanering” 

vad gäller textreklam. Han menar att tidningarna successivt förlorar läsarnas förtroende genom 

att försvåra möjligheten att se skillnad på en redaktionell och kommersiell avsändare.
30

  

 

2.4. Exempel på textreklamkommitténs arbete 

För att förstå hur textreklamkommittén arbetade i praktiken så har vi gått igenom några 

protokoll från kommitténs möten under 2001 och 2002. Där hittade vi exempel på texter som 

klandrats.  

Det första exemplet är en artikel i Lysekilsposten publicerad 5 november 2001 på tidningens 

framsida (se bilaga 5). Artikeln, ”Skotten haglade mellan masterna i Suezkanalen”, handlade 

om en ny bok. I slutet av artikeln framgick det att den säljs av bokhandeln samt av författaren, 

som var nämnd vid namn.  

Följande är ett utdrag ur textreklamkommitténs protokoll från 5 mars 2002: 

Kommittén uttalade att artikeln fungerar som marknadsföring av boken 

genom angivandet av var man kan köpa den. Detta kan uppfattas som 

reklambudskap för boken och är inte förenligt med riktlinjerna mot 

textreklam.
31

 

Ansvarige utgivaren på Lysekilsposten lämnade ingen kommentar till textreklamkommittén. 

                                                           
27

 Navier, Hanna. ”Textreklamkommittén var otidsenlig”. Second Opinion. 2009-02-11. 

<http://www.second-opinion.se/so/view/36> (Hämtad 2012-04-24). 
28

 Gustafsson, Karl Erik. ”Utan reklamen bryter massmedierna samman”. Göteborgsposten. 2005-05-25. 

<http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123147-debatt-25-5-utan-reklamen-bryter-massmedierna-samman> 

(Hämtad 2012-04-24). 
29

 Pettersson, Djerf-Pierre, Strömbäck, Weibull. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 

99. 
30

 Eriksson, Lars J. F.d. ordförande Textreklamkommittén. Mejlntervju 2012-05-11. 
31

 Textreklamkommitténs protokoll 2002-03-05. Finns i pärm hos Tidningsutgivarna (Industrigatan 2A i 

Stockholm). 
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Det andra exemplet handlar om exponeringen av en enskild butik. I Östersunds-Posten 

publicerades 27 februari 2002 en helsida med tio foton och rubriken ”Dofter och smaker från 

hela världen – mitt i Östersund” (se bilaga 6). Bilderna visar tydligt butikens produkter, kunder 

som handlar och ägaren själv.  

Textreklamkommittén ifrågasatte vad som motiverade publiceringen av en artikel som 

exponerar en enskild butik och dess varor. Den ansvarige utgivaren svarade att butiken är en av 

få i länet och att det var motiverat att berätta historien om den butiken. 

Kommitténs uttalande, från 18 april 2002, löd: 

Nyhetsvärderingen ifrågasätts inte. Däremot finner kommittén att reportaget 

dessvärre är säljande i sin framtoning. Texten tillsammans med 

bildexponeringen av produkterna presenteras på ett ensidigt sätt som lätt kan 

uppfattas som textreklam.
32

 

 

2.5. YEN - Journalistförbundets yrkesetiska nämnd 

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, YEN, ägnar sig åt att granska journalisternas arbete på 

individnivå. De journalister som är medlemmar i Journalistförbundet förbinder sig att följa de 

yrkesetiska regler som finns. Om en journalist gjort någonting fel så kan YEN rikta klander mot 

den personen. Men man kan bara bli klandrad om man är medlem i Journalistförbundet. Vid ett 

mycket allvarligt fall kan YEN rekommendera uteslutning ur Journalistförbundet.
33 

Det finns dock problem med nämnden. Eftersom inte alla journalister är medlemmar i 

Journalistförbundet så kan inte vissa ärenden angående yrkesetiska brister undersökas av den.
34

 

En del ärenden faller utanför nämndens kunskapsområde och avskrivs därför av den 

anledningen
35

. Hans Månsson liknar YEN vid en ”vakthund utan bett” i sin bok Spelet bakom 

rubrikerna. Dessutom är nämnden i princip okänd för allmänheten
36

.
 
 

 

2.6. Lokala tidningar 

Gunnar Nygren menar att de lokala nyheterna räknas som ”primärläsning”, alltså det som alla 

                                                           
32

 Textreklamkommitténs protokoll 2002-04-18. Finns i pärm hos Tidningsutgivarna (Industrigatan 2A i 

Stockholm). 
33

 Pettersson, Djerf-Pierre, Strömbäck, Weibull. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 

157. 
34

 Ibid, 159. 
35

 Ibid, 158. 
36

 Månson, Hans. Spelet bakom rubrikerna – om journalister, journalistik och det personliga ansvaret. 

Visby: Juridisk Informations- och Reportagebyrå, 2010, 19. 
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läser i tidningen. Mellan 70 och 80 procent av alla hushåll prenumererar på en lokal 

morgontidning.
37

 Nygren menar även att det lokala materialet på lång sikt har ökat i alla 

tidningar
38

. 

Vi tror att arbetet på de lokala redaktionerna är en följd av hur stor mängd nyhetsmaterial det 

finns att rapportera om. Att de lokala nyheterna hör till det som flest människor läser i 

tidningen gör att det finns en stor efterfrågan på lokala nyhetstexter. Detta står i relation till att 

det egentligen inte händer så mycket inom de minsta redaktionernas bevakningsområde. Därför 

riskerar jakten på nyheter att bli ”desperat”, där reportrarna tar allt som bjuds utan att 

ifrågasätta om det kan röra sig om textreklam eller inte. Enligt våra erfarenheter hör det inte till 

ovanligheterna att man som lokalreporter skriver om att ett nytt café har öppnat i den lilla 

staden eller att det går bra för ett lokalt företag. Detta tillsammans med att det blir färre och 

färre reportrar som förväntas producera mer på kortare tid gör att arbetsvillkoren på 

redaktionerna har hårdnat
39

. Det är mot den bakgrunden som vi har valt att undersöka mängden 

textreklam i just lokalpress.  

 

2.7. Kort om tidningarna 

De tidningar vi kommer att undersöka i vår studie är Bohusläningen, Södermanlands nyheter 

och Östersunds-Posten (se mer om urval i metoddelen). 

2.7.1. Bohusläningen 

Bohusläningen utkommer sex dagar i veckan, måndag till lördag med utgivningsort Uddevalla. 

Den grundades 1876. Upplagan är beräknad till 28 700 (2011). Ansvarig utgivare är Ingalill 

Sundhage.
40

 Tidningen har en liberal politisk tendens. Bohusläningen ägs av Mediabolaget 

Västkusten AB, som ägs av Stampen AB
41

. 

2.7.2. Södermanlands Nyheter 

Södermanlands Nyheter grundades år 1893. Den utkommer måndag till lördag. Utgivningsorten 

                                                           
37

 Nygren, Gunnar. Inte bara kontokort: lokal journalistik och kommunal tystnad. Stockholm: Ordfront, 

1999, 26. 
38

 Ibid, 27. 
39

 Nord och Strömbäck. Medierna och demokratin, 301. 
40

 Tidningsstatistik AB, 2012. Sökord: Bohusläningen, < 

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000370> (Hämtad 2012-05-24) 
41

 Retriever Business. Sökord: Bohusläningen. <https://web.retriever-

info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563141620> (Hämtad 

2012-05-22) 
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är Nyköping
42

, och där ligger också huvudkontoret. Lokalredaktioner finns i Gnesta, Oxelösund 

och Trosa. 

Tidningen ägs av Södermanlands Nyheter AB, som ägs av Eskilstuna-Kuriren AB
43

.
 
Den har en 

upplaga på 24 400 (2011). Tidningen har en centerpartistisk politisk tendens och ansvarig 

utgivare är Göran Carstorp
44

. 

2.7.3. Östersunds-Posten 

Östersunds-Posten grundades år 1877. Den har Östersund som utgivningsort och utkommer 

måndag till lördag. Tidningen har en upplaga på 26 400 (2010)
45

. Östersunds-Posten ägs av 

ÖstersundsTidningar AB som i sin tur ägs av MittMedia Förvaltnings AB
46

. Hans Lindeberg är 

ansvarig utgivare
47

. Tidningen har som Södermanlands Nyheter en centerpartistisk politisk 

tendens. 

 

  

                                                           
42

 Tidningsstatistik AB, 2012. Sökord: Södermanlands Nyheter. 

<http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001980> (Hämtad 2012-04-25) 
43

 Retriever Business. Sökord: Södermanlands Nyheter. < https://web.retriever-

info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5560150368> (Hämtad 

2012-05-24) 
44

 Tidningsstatistik AB, 2012. Sökord: Södermanlands Nyheter. < 

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001980> (Hämtad 2012-05-24) 
45

 Tidningsstatistik AB, 2012. Sökord: Östersunds-Posten. < 

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=002430> (Hämtad 2012-05-24) 
46

 Retriever Business. Sökord: Östersunds-Posten, <https://web.retriever-

info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5560150368> (Hämtad 

2012-05-21) 
47

 Tidningsstatistik AB, 2012. Sökord: Östersunds-Posten. < 

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=002430> (Hämtad 2012-05-24) 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur stor del av innehållet i tre lokala tidningar 

som är textreklam och om mängden textreklam i de valda tidningarna har förändrats under de 

senaste 15 åren. 

För journalister gäller Spelreglerna för press radio tv och de riktlinjer som finns mot 

textreklam på redaktionell plats. Enligt dessa riktlinjer bör man i största mån undvika 

textreklam och ”otillbörligt gynnande” i redaktionella texter.
48

 Det är mot den bakgrunden som 

vi anser att det är viktigt att undersöka om spelreglerna efterföljs på de lokala redaktionerna 

(läs mer om urvalet lokala tidningar i metoddelen). 

 

3.2. Vetenskapliga frågeställningar 

1. Hur stor del av det redaktionella materialet i de valda lokaltidningarna är textreklam? 

2. I de artiklar där textreklam förekommer - vad är det reklam för? 

3. Hur har mängden textreklam i de valda lokaltidningarna förändrats under de senaste 15 åren? 

Det resultat vi förväntar oss är att mängden textreklam har ökat de senaste 15 åren, till följd av 

textreklamkommitténs nedläggning och den ökade kommersialiseringen. Att journalisternas 

arbetsvillkor har förändrats tror vi också är en bidragande faktor till ökningen.  

 

  

                                                           
48

 Pressens Samarbetsnämnd. Spelregler för press tv radio, 12. 
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4. Teori 

4.1. Tidigare forskning 

Det finns ingen tidigare forskning som har undersökt exakt det vi tänker undersöka: 

förekomsten av textreklam i lokalpress. Däremot finns ett antal uppsatser och avhandlingar som 

behandlar ämnet reklam i medier.  

2010 skrev Therese Selén och Kerstin Säthil uppsatsen Vad säljs mellan raderna? – 

Journalisters syn på textreklam och om hur kommersialiseringen påverkar deras vardag. 

Genom en respondentundersökning undersökte de hur journalister på Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladets bilagor ser på textreklam. Författarna kom fram till ett antal slutsatser om 

hur de intervjuade journalisterna upplevde att fenomenet diskuterades på redaktionen. Bland 

annat kunde de konstatera att tidningarna är vinstdrivande och att journalisterna därför tvingas 

agera utifrån kommersiella principer
49

. Journalisterna har en förståelse för att de måste sälja 

produkter och att det är de rådande trenderna som styr journalistiken. Uppsatsförfattarna 

upplevde att de flesta journalister som intervjuades i undersökningen hade en önskan om att det 

skulle föras en mer utförlig diskussion på redaktionerna om textreklam men att det varken 

fanns tid eller resurser till detta. De kommer också fram till att det är vad läsarna vill ha som 

prioriteras men frågar sig om det kan vara så att den enda anledningen till varför läsarna 

efterfrågar en viss konsumentjournalistik är för att det är vad de är vana att få.
50

 Huvudsyftet 

med undersökningen var inte att se om textreklamen har ökat eller minskat men författarna 

nämner ändå att de intervjuade journalisterna upplever att mängden textreklam och 

kommersialisering har ökat
51

.  

Maria Grusell publicerade 2008 avhandlingen Reklam- en objuden gäst? där hon undersökte 

allmänhetens inställning till reklam i medier. I studien ses fyra faktorer som utmärkande för 

reklam jämfört med övrigt medieinnehåll:  

- Reklam är som regel inte huvudskälet till varför vi använder medier.  

- Reklam kan ses som en följd av medievalet – ett bihang.  

- Reklam är en köpt annonsplats.  

                                                           
49

 Säthil, Kerstin och Selén, Therese. Vad säljs mellan raderna? – Jounalisters syn på textreklam och 

om hur kommersialiseringen påverkar deras vardag. C-uppsats, Södertörns högskola, Stockholm, 2010, 

33. 
50

 Ibid, 35. 
51

 Ibid, 33. 
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- Det krävs fler förkunskaper för att förstå ett medieinnehåll som t.ex. en nyhetstext än 

vad som krävs för att förstå reklam.
52

  

Grusell kommer även fram till att reklam i morgonpress ger intryck av ett personligt val 

eftersom man som läsare själv väljer vad i tidningen man ska läsa eller inte. Därför beskriver 

författaren den formen av reklam som självvald. Tillsammans med det faktum att reklam i 

morgonpress har funnits så pass länge kan detta påverka synen på den sortens reklam i en 

positiv riktning.
53

  

I C-uppsatsen Textreklamens limbo – Hur tidskriftsjournalister ser på textreklam, 

produktplacerade företag och etiska riktlinjer från 2011 undersöker Nathalie Borgman Peters 

hur de etiska riktlinjer som finns för textreklam skiljer sig från hur det i praktiken ser ut på 

kommersiella tidskriftsredaktioner. Det som författaren kommer fram till är att 

tidskriftsjournalisterna inte motsätter sig ett samarbete med annonsörer som innebär 

produktplacering så länge de själva känner att de får bestämma över bild, text och layout. 

Studien visar också att journalisterna ser på tidningen som en helhet där både annonser och 

redaktionellt material bidrar med information till läsaren. Detta menar författarna visar att det 

finns ett glapp mellan de etiska riktlinjerna gällande textreklam och det praktiska arbetet på 

tidsskriftsredaktionerna.
54

  

Vad gäller tidigare forskning inom ämnet lokaljournalistik så har vi tagit del av Aksel Bjerva 

och Petter Georgssons examensarbete Källhantering – en journalistisk utmaning, en studie som 

undersöker förhållandet mellan journalister och källor på två svenska lokaltidningar. Studien 

visade bland annat att de intervjuade journalisterna såg en ordentlig källverifiering som en 

viktig del i det dagliga nyhetsarbetet. Man ansåg det även vara viktigt att alla parter fick 

komma till tals.
55

  

 

4.2. Dagordningsteorin 

Hur medier och reklam påverkar befolkningen är mycket svårt att mäta. En teori som försöker 

                                                           
52

 Grusell, Marie. Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och 

tv. Diss., Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008, 24. 
53

 Ibid, 105. 
54

 Borgman Peters, Nathalie. Textreklamens limbo – Hur tidskriftsjournalister ser på textreklam, 

produktplacerade företag och etiska regler. C-uppsats, Södertörns högskola, Stockholm, 2011, 30. 
55

 Bjerva, Aksel och Georgsson, Petter. Källhantering – En journalistisk utmaning. En fallstudie av två 

svenska lokaltidningar. Examensarbete, Karlstads universitet, Karlstad, 2010, 3. 
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förstå mediernas makt över människors tankar och val är dagordningsteorin som vi nu kort ska 

sammanfatta.  

Agenda setting, eller dagordningsteorin, beskrivs av Maxwell McCombs som en av de mest 

undersökta teorierna inom masskommunikation och medier
56

. Teorin undersöker mediernas 

makt över medborgarna och menar att journalister och nyhetsmedier skapar en 

andrahandsverklighet genom att berätta om olika händelser och situationer som medborgarna 

sedan tar del av. På det sättet väljer nyhetsredaktioner dagligen ut och presenterar vissa nyheter, 

vilket riktar läsarnas uppmärksamhet mot de frågor som man anser vara viktiga. Att medierna 

kan påverka vilka frågor som prioriteras på den allmänna dagordningen och hur högt dessa 

prioriteras kallar McCombs för ”nyhetsmediernas dagordningsfunktion”. Vilken form, 

placering och storlek nyheten presenteras i talar om för läsarna vilka som är de viktigaste 

frågorna på tidningarnas agenda.
57

 Varför denna dagordningsmakt uppstår har sin grund i att vi 

alla har ett behov av att förstå den miljö vi lever i. Då kan medierna erbjuda en karta, eller 

vägledning, till hur vår dagordning ska se ut
58

. 

Det finns enligt McCombs en hel del belägg som visar på sambandet mellan mediernas och 

allmänhetens dagordning
59

 och som bekräftar att de frågor som framhålls i 

nyhetsrapporteringen till slut också blir de frågor som allmänheten anser vara viktiga
60

. En av 

de viktigaste konsekvenserna av dagordningseffekten menar McCombs är de föreställningar 

som allmänheten genom medier får om offentliga personer, vilket påverkar 

opinionsbildningen
61

. Dagordningsteorin handlar helt enkelt om att människor bara kan ha en 

åsikt om det de vet någonting om, vilket de till stor del har blivit informerade om av 

medierna
62

. 

Medier har alltså enligt dagordningsteorin en stor makt att påverka allmänheten vilket gör att 

ansvaret för nyhetsvärderingen på redaktionerna blir stor. Det anser vi också gör det extra 

viktigt att försöka undvika textreklam, eftersom den verklighet som medierna skapar inte bara 

påverkar människor åsikter utan även deras handlingar
63

. Om vi läser om att en ny butik har 

                                                           
56

 McCombs, Maxwell. Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen. 

Stockholm: SNS Förlag, 2006, 12. 
57

 Ibid, 23. 
58

 Ibid, 80. 
59

 Ibid, 41. 
60

 Ibid, 24. 
61

 Ibid, 156 
62

 Ibid, 157. 
63

 Ibid, 171. 
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öppnat i tidningen så blir det mer troligt att vi faktiskt går dit än om vi inte hade läst om det. 

 

4.3. Några begrepp om journalistik och reklam 

Advertorial är en betald annons i tidningen som ser ut att vara redaktionellt material. Den får på 

så sätt större trovärdighet hos läsaren eftersom den ger illusionen att det är ett redaktionellt 

beslut som ligger bakom publiceringen. Ibland står det överst på sidan att det är en annons, men 

ibland inte. Själva ordet advertorial är en sammansättning av advertisement, som betyder 

annons/reklam och editorial, som betyder redaktionellt material.
64

 Advertorials är vanligt 

förekommande i magasin men finns inte i så stor utsträckning i lokalpressen. 

Ett annat begrepp som brukar diskuteras i samband med journalistik och reklam är 

marknadsdriven journalistik. Enligt McManus så har läsaren blivit en kund, nyheterna en 

produkt och medieutbudet en marknad
65

. Det som står på spel är demokratin och publikens 

kännedom om aktuella händelser
66

. Marknadsdriven journalistik innebär att nyhetskonsumenter 

ger sin uppmärksamhet till medieföretag i utbyte mot information. Medieföretagen säljer sedan 

den uppmärksamheten, som är extremt värdefull, till annonsörer
67

. Följden blir att 

journalistiken alltså inte samlar en publik med huvudsyftet att informera utan att sälja den till 

annonsörer, vilka är medieföretagens största inkomstkälla
68

. 

Det har hävdats i både svensk och internationell debatt att journalistiken har blivit allt mer 

kommersialiserad
69

. Kommersialisering kan kort förklaras som byte av varor och tjänster mot 

betalning
70

. Kritiker menar att kommersialiseringen leder till att medierna satsar mer på att hitta 

billiga och enkla nyheter i stället för de nyheter som är viktiga men som kanske kostar lite mer. 

Man anpassar sig även mer till publikens smak och tycke än att ta upp det som faktiskt är 

viktigt för människorna att veta om. Enligt Nord och Strömbäck så finns det två styrfält vad 

                                                           
64

 Månson, Hans. Spelet bakom rubrikerna – om journalister, journalistik och det personliga ansvaret, 

134. 
65

 McManus, John H. Market-driven journalism. Let the citizen beware? Thousand Oaks: Sage 

Publications, Inc., 1994, 1. 
66

 Ibid, 4. 
67

 Ibid, 61. 
68

 Ibid, 2. 
69

 Pettersson, Djerf-Pierre, Strömbäck, Weibull. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 

111. 
70

 Strömbäck, Jesper och Jönsson, Anna Maria. Paper/Nyheter i konkurrens – journalistikens 

kommersialisering? Ålborg: Nordiska mediekonferensen, 2005, 10. 
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gäller nyhetsurvalet. Det ena handlar om vad man tror att publiken vill ha och det andra om vad 

publiken bör eller inte bör informeras om
71

. 

Journalistiken anpassas också till den publik som annonsörerna vill nå ut till
72

. Att anpassa 

journalistiken efter vad människor efterfrågar gör att den blir en marknadsstyrd. När 

marknaden styr blir ägare och investerare uppdragsgivare, vinstintresset ökar och journalistik 

blir som vilken annan produkt som helst
73

 där handelsvaran är publikens uppmärksamhet som 

journalisterna fångar genom att erbjuda ett intressant medieinnehåll
74

. Men det finns alltid en 

gräns för hur mycket medierna kan låta sig påverkas av marknadsstyrda överväganden utan att 

förlora sin trovärdighet för en seriös journalistik
75

. 

Om kommersialiseringen är bra eller dålig för journalistiken är en ständigt aktuell fråga. De 

som anser att det skulle vara bra med en mer avreglerad och kommersialiserad journalistik 

menar att det skulle sätta publikens intressen i fokus och därför leda till både starkare 

demokrati och ökad frihet för mediekonsumenterna. Samtidigt som kritiska röster tror att en 

ytterligare kommersialisering skulle leda till en försvagad demokrati då det bygger på hur stark 

köpkraft konsumenterna har och inte lika stor möjlighet att påverka
76

. 

Nyhetsarbetet och nyhetsorganisationen påverkas på två olika sätt av kommersialiseringen: 

genom varufiering och hybridisering. Enligt Göran Palm förklarar dessa begrepp hur 

nyhetsarbetet och nyhetsorganisationen påverkas av kommersialiseringen. Med varufiering 

anpassas journalistiken till det man tror att publiken vill ha. Hybridisering innebär ett närmare 

samarbete mellan de publicistiska och ekonomiska verksamheterna på nyhetsredaktionerna
77

.  

 

4.4. Reklam och PR  

I takt med PR-branschens tillväxt har kommersialiseringen och produktionstakten i medierna 

ökat
78

. 
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Det finns många olika teorier om hur vi påverkas av reklam, exakt hur varje människa tar till 

sig ett reklambudskap är som tidigare nämnt svårt att mäta. Det finns belägg för att 

målgruppens möjlighet att ta till sig ett budskap ökar om det sänds ut tillsammans med 

någonting som ger en känsla av personlig relevans. Det eftersom relationen mellan 

uppmärksamhet och känslor är mycket stark.
79

 När reklambudskapet kommer förpackad i en 

redaktionell artikel som handlar om någonting man är intresserad kan alltså mottagligheten öka. 

Det kan vara svårt att komma ihåg någonting man inte känner igen. Därför ökar chansen att 

läsaren kommer ihåg reklambudskapet om den finns i formen av en artikel eftersom de flesta 

känner igen den typen av text.  

Man tittar i genomsnitt ungefär tre sekunder på en annons i dagspress, om man över huvud 

taget uppmärksammar den
80

. Jämför man det med hur mycket intresse det läggs vid lokala 

nyhetsartiklar så är det troligt att man läser dessa med större inlevelse. 

4.5. Källor 

Diskussionen om textreklam är också till stor del en diskussion om nyhetskällors påverkan av 

det redaktionella materialet. För en källa som vill nå ut med ett budskap så utgör nyhetsmedier 

en av de viktigaste och mest slagkraftiga kanalerna
81

.  

En nyhetskälla kan definieras som en person eller organisation som förser medierna med 

information. Sigurd Allen urskiljer tre olika typer av källor; professionella källorganisationer, 

andra källorganisationer och personliga källor. Med professionella källorganisationer menas 

etablerade och specialiserade aktörer som utövar PR och professionell kommunikation. Andra 

källorganisationer syftar på grupper och organisationer som oftast inte tar kontakt med 

medierna, undantaget vid speciella händelser som exempelvis. demonstrationer. De personliga 

källorna utgörs av individer och privatpersoner som inte representerar någon annan än sig 

själv.
82

 

4.5.1. Komplicerat förhållande mellan journalist och källa 

För att skapa nyheter är journalister beroende av källorna. Men att källor själva försöker 

påverka journalistiken för sin egen vinning är alltid en risk. Detta gör att det inte alltid är 
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journalisterna som bestämmer vad som blir nyheter. Det är vanligt att källor försöker påverka 

nyhetsflödet genom exempelvis pressmeddelanden, events, läckor och presskonferenser. Det 

kan till och med hända att man försöker göra reklam för sin sak genom att ta uppmärksamhet i 

samband med andra nyhetshändelser, så som olyckor eller katastrofer.
83

 Eftersom källorna, i 

synnerhet de professionella, ofta har ett stort intresse av att synas så läggs mycket resurser på 

att anpassa den information man vill nå ut med till hur medierna vill få den levererad.
84

 

Förhållandet mellan källor och journalister kan ses som en förhandling, där båda parter hoppas 

kunna uppnå sina mål
85

. 

En förutsättning för att journalistiken ska fungera är att det är journalisten som medvetet 

utnyttjar källorna och har kontrollen och inte tvärtom. När det blir så att källorna utnyttjar 

journalistiken för att uppnå sina egna mål kan både journalisternas trovärdighet och demokratin 

hotas.
86

 

Man kan alltså konstatera att mycket står på spel för både journalister och källor. Reportrar 

riskerar ständigt sin trovärdighet i det nyhetsmaterial de producerar och källor kan riskera sin 

framgång i karriären eller publicitet, för att ta några exempel
87

. 

Falkheimer skriver att han i intervjuer med journalister om källornas möjligheter att påverka 

deras arbete oftast har fått svaret att journalisterna har makten över nyhetsflödet. I liknande 

intervjuer med aktörer inom PR-branschen har det framkommit att de flesta tycker att medierna 

är lätta att påverka.
88

 Att journalisterna själva anser att de har kontroll över vad och hur 

någonting publiceras behöver alltså inte betyda att det är så. 

4.5.2. News management 

Vissa aktörer syns mer i medierna än andra. Falkheimer menar att det beror på att den 

”etablerade eliten”, alltså de professionella källorganisationerna, anses ha ett högre 

nyhetsvärde. Men också att eliterna vet hur man presenterar fakta så att det får ett nyhetsvärde. 

Det främsta skälet till att dessa får större plats anses dock vara journalistikens villkor. Eftersom 
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målet är att skapa nyhetsvärdigt innehåll och samtidigt hålla deadline är reportrarna beroende 

av professionella nyhetskällor.
89

 

De som inte syns lika ofta i medierna är enligt Anders Sahlstrands undersökningar av fyra 

stycken stora, svenska dagstidningar kvinnor, icke-elitkällor och småföretagare
90

. 

”News management” kallar Falkheimer det forskningsfält som kan definieras som ”de 

strategier och taktiker som professionella källor använder i syfte att skapa, styra, förändra eller 

förstärka de föreställningar som förmedlas genom nyhetsjournalistiken.”
91

 Göran Palm 

översätter samma begrepp till ”nyhetsstyrning”
 92

.  

 

4.6. Lokalpress 

Shoemaker och Reese menar att rutinerna i nyhetsproduktionen bestäms av teknologi, 

deadlines, utrymme och normer
93

. Här följer några begrepp som kan nämnas när det gäller 

tidningars insamling av nyheter. 

Termen ”beat” kan översättas som bevakningsområde och används för att beskriva de olika 

områden där var journalister samlar in nyheter. Det kan vara ett specialområde som journalisten 

i fråga är extra insatt i och har skrivit mycket om tidigare. Vissa reportrar förväntas komma på 

idéer och uppslag utifrån sitt beat och andra inte.
94

 

”News net” är det ”nyhetsnät” som journalister lägger ut för att fånga upp nyheter. Tuchman 

menar att news net är grunden till det råmaterial som blir nyheter. News net anpassas till vad 

publiken är intresserad av, exempelvis vad som händer i ett speciellt område. På så sätt 

påverkas innehållet i journalistiken ständigt av vilket news net som redaktionen väljer att lägga 

ut. Vilket news net som läggs ut bestäms utifrån sociala, geografiska och ämnesmässiga skäl. 

Fishman tror att arbetssättet med beats numera är så vida spritt att det skulle ses som ovanligt 

och experimentellt för en tidning att inte använda rutinerna med beats och news net.
95

 

”Gatekeeping” kallas den sortering, redigering och urval som journalister gör när man skapar 
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nyheter
96

.  Den amerikanske psykologen Kurt Lewin var den som utvecklade uttrycket ”gate-

keeper”
97

. Nyheter om händelser kommer in till redaktionerna som då måste sortera ut de som 

är mest viktiga. Man brukar likna gate-keepers vid en tratt: mycket kommer in i tratten, men 

den smalnar av och bara det mest väsentliga kommer ut. Lewins teori säger att nyheterna måste 

passera ett antal gates, slussar, för att nå mottagaren.
98

 Således är det bara det material som 

gate-keepern tycker är viktigast som allmänheten får ta del av. 

Månsson menar att trovärdigheten är varje redaktions största tillgång. Trovärdigheten tar lång 

tid att bygga upp men kan försvinna snabbt. Han menar också att läsare ofta accepterar att alla 

tidningar inte är helt trovärdiga.
99 
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5. Metod 

5.1. Urval 

Vi har valt att undersöka Bohusläningen, Södermanlands Nyheter och Östersunds-Posten 

eftersom de har ungefär lika stor upplaga, kommer ut lika ofta och är geografiskt spridda i 

landet. Dessutom har vi ingen personlig koppling till någon av utgivningsorterna eller 

tidningarna, vilket gör att vi blir objektiva i vår bedömning.  

Vi har valt att titta på vecka 40 åren 1996 och 2011. Enligt vår kännedom så inträffade det inga 

stora händelser den veckan under de åren, vilket är anledningen till varför vi valde just vecka 

40. De datum som finns med i undersökningen är den 30 september till den femte oktober 1996 

och den tredje till åttonde oktober 2011.  

Vi har endast granskat det lokala nyhetsmaterialet i de valda tidningarna. Det redaktionella 

material vi har valt bort i kodningsarbetet är krönikor, ledare, insändare, inrikesnyheter, 

utrikesnyheter, TT-material, familjesidor, barnsidor, kulturnyheter, bilagor och notiser.  

Anledningen till att vi endast tittat på de lokala sidorna i respektive tidning är som vi nämnt i 

bakgrundsdelen, att vi tror att jakten på nyheter tenderar att bli mer desperat när det gäller 

lokalt material eftersom det finns färre nyhetshändelser att välja mellan. Därför trodde vi att det 

skulle finnas mer textreklam i det lokala materialet. Vi har valt bort notiser i kodningen 

eftersom vi anser att det utifrån så få tecken är för svårt att bestämma om de innehåller 

textreklam eller inte.  

Totalt har vi gått igenom 663 texter i 36 tidningar. De är fördelade på 232 texter i 

Bohusläningen, 187 i Södermanlands Nyheter och 244 i Östersunds-Posten (mer om 

tolkningsregler under rubriken Utförande). 

 

5.2. Val av metod 

Eftersom vi ville ta reda på hur andelen textreklam har förändrats över tid så ser vi inte att vi 

hade kunnat använda oss av någon annan metod än en kvantitativ innehållsanalys, när det gäller 

att ta fram systematisk kunskap.  
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Metoden passar till vår undersökning eftersom man på relativt kort tid kan gå igenom stora 

mängder datamaterial
100

. 

Eftersom vi i kodningsarbetet har delat upp materialet så har vi utformat och tagit hjälp av 

kodningsprinciper och tolkningsregler för att få så lika resultat som möjligt.  

 

5.3. Utförande 

I utförandet av vår innehållsanalys använde vi oss av Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv, 

där vi gick igenom de utvalda tidningarna. Varje artikel som ingick i kodningen fick ett unikt 

ID för att de ska vara möjliga att hitta igen. Även de reportrar som skrivit artiklarna fick ett 

unikt ID.  

I arbetet med att analysera materialet använde vi oss av ett kodschema med tolv olika variabler. 

Vi sammanställde kodschemat innan vi påbörjade själva kodningen. Varje variabel i 

kodschemat fick ett antal undervariabler. Men allt eftersom vi satte igång och kodade märkte vi 

att några undervariabler behövde läggas till, bytas ut eller tas bort. Då fick vi gå tillbaka och 

koda om det material som vi redan kodat. Det är endast i början av en undersökning som det är 

försvarbart att gå tillbaka och koda om redan kodat material
101

.  

Vi kommer nu att gå igenom några av de variabler där en subjektiv tolkning var möjlig. Hela 

kodschemat finns som bilaga. 

5.3.1. Artikeltyp 

1. Artikel. Innehåller ingress, brödtext och eventuellt mellanrubriker
102

. Mer än 150 ord. 

2. Reportage. En mer omfattande återgivning av ett händelseförlopp och en mer personlig 

text
103

. Mer än 150 ord. 

3. Personporträtt. En grundlig skildring av eller en intervju med en person
104

. Mer än 150 ord. 

De 663 texterna i studien består av 650 artiklar, tio reportage och tre personporträtt.
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5.3.2. Vad gynnar textreklamen? 

Efter att vi bestämt om texten skulle klassificeras som textreklam eller inte ville vi veta vad det 

var reklam för. Vi delade in de undersökta texterna i följande undervariabler: 

1. Stort företag. Ett stort företag har fler än 50 anställda. 

2. Litet företag. Ofta lokalt företag med färre än 50 anställda. 

3. Vara. En produkt som har funnits, finns eller kommer att finnas på marknaden. 

4. Tjänst.  

5. Förening. Även församling. 

6. Samhällsinformation. Från kommun, landsting eller myndighet. 

7. Evenemang. Under det här alternativet räknas tävlingar, utställningar, marknader, kurser och 

liknande. 

8. Politiskt parti. Endast om det handlar om reklam för ett specifikt projekt eller kampanj. Att 

skriva om ett parti räknas inte som textreklam. 

9. Ej reklam. 

10. Besöks/turistmål. 

11. Den egna tidningen. 

12. Projekt. 

Här finns undervariabeln samhällsinformation. Vår definition av den är information som 

kommer från kommun, landsting eller myndighet. Information från dessa kan ofta vara av 

intresse för allmänheten, alltså ha ett allmänintresse. Men när vi har bedömt en text som reklam 

för samhällsinformation är det för att det har varit mer reklam än allmänintresse i artikeln. I 

riktlinjerna mot textreklam från Spelreglerna så framgår det att man bör vara vaksam mot när 

utomstående intressenter, som till exempel myndigheter, bidrar med information eller 

upplysningar.
105

 

 

Vi har också med en undervariabel som vi kallar politiskt parti. När det gäller textreklam för ett 

politiskt parti så menar vi inte att det per automatik är det så fort det står något om ett parti i 

tidningen. Det vi klassar som reklam för ett politiskt parti är när det är en artikel som handlar 

om ett projekt eller en kampanj. 
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5.3.3. Textreklam eller inte? 

För att kunna bestämma variabeln om vad som var textreklam eller inte, använde vi oss dels av 

riktlinjer bestående av ett antal frågor man kunde ställa till texten, som vi själva utformat, och 

dels av regeltillämpningen från Spelregler för press tv radio, som vi nämnde i bakgrunden. 

Våra egna riktlinjer var följande frågor: 

- Är huvudvinkeln 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? 

Emellanåt så stötte vi på texter som ändå var svåra att bestämma om de skulle räknas som 

textreklam eller inte. Då tog vi en gemensam diskussion för att avgöra det. Det kunde då röra 

sig om texter som vi ansåg hade ett stort nyhetsvärde, alltså ett stort allmänintresse, och av den 

anledningen räknade vi de inte som textreklam. Det hade alltså kunnat vara fler texter som hade 

räknats som textreklam om vi hade bedömt det annorlunda (se validitet och reliabilitet). 

5.3.4. Tydligt exempel på textreklam 

Måndagen 30 september 1996 publicerades artikeln ”Köttkvarnarna går för högtryck” i 

Östersunds-Posten (se bilaga 8). Den handlar om att priserna på köttfärs sjunkit och ingår i en 

artikelserie om kött. I ingressen står det bland annat att ”folk väller in” och ”det är billigt”: 

Frösöhallen en vanlig förmiddag. Charkdisken töms eftersom på köttfärs. 

Kvarnen går för fullt. Folk väller in. Det är billigt. 29:90 per kilo. Familjer 

hamstrar. Köper tio kilo, femton, eller maxkvoten tjugo kilo per kund. Affären 

vid stängningsdags: En slutkörd Håkan Olsson, som malt sedan morgonen. 

Slutfacit: Över ett ton sålt! 

Enligt första punkten i tillämpningen för textreklamreglerna (se bilaga 4) så kan det vara 

befogat att skriva om en enskild butik om artikeln ingår i en serie. 

Trots att den här artikeln ingår i en artikelserie så bedömde vi den som textreklam. Artikeln 

handlade så pass mycket om hur billig köttfärsen det var i just den butiken. Priset nämndes, 

dessutom redan i ingressen. Priset nämndes även i bildtexten. Vi anser inte heller att artikeln 

har ett allmänintresse utan att butiken var den som tjänade mest på artikeln. 

5.3.5. Artikelserie – men inte textreklam 

Ett annat exempel är artikeln ”Uppsving för gymklubb” som publicerades i Södermanlands 
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Nyheter 5 oktober 2011 (se bilaga 12). Den handlar om ett gym och ingår i en artikelserie om 

föreningar i Gnesta. Fastän pris nämns så anser vi att det inte rörde sig om textreklam. Detta på 

grund av att artikeln ingår i en jämförelse där de kommer skriva om flera olika föreningar. 

Därför tycker vi att man inte kan räkna den artikeln som ett otillbörligt gynnande av just det 

gymmet. 

 

5.4. Bearbetning av data 

För att utföra kodningen så använde vi oss av Excel. Vi kodade materialet samtidigt som vi 

gick igenom texterna. För att sedan kunna analysera det material vi samlat in använde vi oss av 

statistikprogrammet PASW Statistics. I det programmet korskörde vi olika variabler för att 

kunna få svar på våra frågeställningar. För att tolka resultaten och skapa diagram använde vi 

Excel.  

 

5.5. Validitet och reliabilitet 

Eftersom vi valt en kvantitativ metod där en del variabler har kunnat tolkas subjektivt och 

därav varit svårbedömda så kan vi inte vara helt säkra på att någon annan skulle få exakt 

samma resultat om den skulle göra samma undersökning. Att vi har varit två personer som har 

delat upp kodningen gör också att bedömningen kanske inte har varit helt lika och att det kan 

ha blivit ett annat resultat om en person kodat allt. Men vi anser ändå att metoden har fungerat 

eftersom vi använt oss av tolkningsregler och kodningsprinciper för att kunna göra 

bedömningen så objektivt som möjligt utifrån våra riktlinjer.  

För att kontrollera vår undersöknings reliabilitet tog vi reda på hur lika vi analyserat materialet. 

Vi utförde ett så kallat interkodarreliabilitetstest genom att den ena av oss kodade om en del 

som den andra redan hade kodat. Sedan jämförde vi våra variabelsvar. Svaren var till 95 

procent lika, vilket vi anser vara en hög reliabilitet. Det är svårt att komma ända upp till 100 

procents överensstämmelse när man arbetar med variabler som bedöms subjektivt. Därför får 

man ofta nöja sig med en lägre grad av överensstämmelse
106

.  
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6. Resultat och analys 

I undersökningen utgick vi från de tre vetenskapliga frågeställningar vi nämnt tidigare: 

1. Hur stor del av det redaktionella materialet i de valda lokaltidningarna är textreklam? 

2. I de artiklar där textreklam förekommer - vad är det reklam för? 

3. Hur har mängden textreklam i de valda lokaltidningarna förändrats under de senaste 15 åren? 

Efter analys av det insamlande materialet fick vi fram svar på dessa frågeställningar. Vi 

kommer i den här delen av uppsatsen att redovisa resultaten med hjälp av diagram och konkreta 

exempel på texter som ingår i studien. Dessa exempel finns som bilagor till uppsatsen. 

 

6.1. Hur stor del av redaktionella materialet är textreklam? 

För att besvara den första frågeställningen redovisas diagram föreställandes mängd textreklam i 

respektive tidning under de undersökta åren. Först redovisas resultaten för år 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår av Figur 1 så utgjordes 15 procent av det analyserade materialet i Bohusläningen 

av textreklam. Av totalt 117 artiklar var det 17 texter.  

 

 

Figur 1. Andelen textreklam på de lokala nyhetssidorna i 

Bohusläningen under v. 40 år 1996. 

n=117 
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I Södermanlands Nyheter bedömdes 22 procent av det studerade materialet textreklam, som 

visas i Figur 2. Det är alltså 21 texter av 97, och sju procent mer än i Bohusläningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar att det undersökta materialet i Östersunds-Posten 1996 endast till nio procent 

bestod av textreklam. Östersund-Posten hade alltså minst textreklam under år 1996 av de tre 

tidningar som ingår i studien.  

 

 

Figur 2. Andelen textreklam på de lokala nyhetssidorna i 

Södermanlands Nyheter under v. 40 år 1996. 

n=97 

Figur 3. Andelen textreklam på de lokala nyhetssidorna Östersunds-

Posten under v. 40 år 1996. 

n=148 
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Här följer resultaten för respektive tidning under vecka 40 år 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den undersökta veckan år 2011så bestod materialet i Bohusläningen till 16 procent av 

textreklam. (se Figur 4), alltså 18 texter av 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast två procent av Södermanlands Nyheters lokala nyhetstexter bestod av textreklam år 

2011 (se Figur 5). Det är två av totalt 90 texter, vilket gör Södermanlands Nyheter till den 

tidning som hade minst textreklam 2011.  

 

 

 

Figur 4. Andelen textreklam på de lokala nyhetssidorna i 

Bohusläningen under v. 40 år 2011. 

n=115 

Figur 5. Andelen textreklam på de lokala nyhetssidorna i 

Södermanlands Nyheter under v. 40 år 2011. 

n=90 



 
 

28 

15% 

85% 

Andel textreklam i Östersunds-Posten 
år 2011 

Reklam Ej reklam

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Textreklam för vad?  
- förändring från år 1996 till 2011 

1996

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som visas i Figur 6 så var andelen textreklam i Östersund-Posten 15 procent den undersökta 

veckan 2011. Det är 14 texter av 96. 

 

Det totala antalet artiklar innehållandes textreklam under den undersökta veckan 1996 var 51 

stycken av 362 texter, och under den valda veckan 2011 34 av 301 texter.  

 

6.2. Vad är det reklam för? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Andelen textreklam på de lokala nyhetssidorna i 

Östersunds-Posten under v. 40 år 2011. 

n=96 

n=85 

Figur 7. Vad det var reklam för i de texter som bedömdes som textreklam i Bohusläningen, 

Södermanlands Nyheter och Östersunds-Posten under v. 40 år 1996 och 2011. I diagrammet 

redovisas andelen artiklar i respektive kategori. 
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Vår andra frågeställning handlade om vad som gynnas när det finns textreklam. Av de 85 texter 

som ansågs vara textreklam så var det som framgår av Figur 7 mest förekommande att man 

skrev om olika slags evenemang. År 1996 handlade 19 procent av texterna om evenemang. Här 

kunde det bland annat röra sig om information om en tävling, utställning, marknad, kurs eller 

liknande.  

 

Näst mest förekommande var texter rörande samhällsinformation, som utgjorde 16 procent. Här 

följer några konkreta exempel på texter som i studien bedömts som samhällsinformation. 

 

Artikeln ”Jubilerande brandvärn lockade många” publicerades i Södermanlands Nyheter 3 

oktober 2011 och finns som bilaga 13. Den handlar om att Gåsinge räddningsvärn fyllde 75 år 

och därför hade öppna dörrar till brandstationen så att förbipasserande kunde komma in och 

titta på verksamheten. I högerkanten av artikeln finns en faktaruta med rubriken ”Fler 

brandmän behövs”: 

För att gå med i Gåsinge räddningsvärn krävs att man är frisk och utan 

hjärtsjukdomar. Att ha god fysik och styrka är en fördel eftersom arbetet 

kan vara tungt. Nya brandmän får en grundutbildning på brandstationen i 

Avla och även en teoretisk kurs som ges via webben av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Vi tolkar denna faktaruta som reklam för brandstationen och dess verksamhet eftersom 

förutsättningarna för att man ska kunna gå med i Gåsinge räddningsvärn tydligt framgår. Enligt 

riktlinjerna mot textreklam (bilaga 1) så bör man vara försiktig vid publicering av myndigheters 

verksamhet, produkter eller andra arrangemang, och man bör eftersträva mångsidighet i sådana 

fall så att ett otillbörligt gynnande inte sker.  

I artikeln ”Efterlängtad stund för hudmottagningen” får vi läsa om den nyöppnade 

hudmottagningen på Uddevalla sjukhus (bilaga 14). Texten publicerades i Bohusläningen 8 

oktober 2011. Ingressen lyder som följer:  

Äntligen har den nya stora hudmottagningen på Uddevalla sjukhus kommit 

till ro. Igår var det invigning av nyrenoverade lokaler. Glädjen var 

påtaglig. 

Längst ner i artikeln finns en faktaruta om hudmottagningen: 
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Här finns en mottagning för hudåkommor, för ljusbehandling och en 

könsmottagning. En stor del av patienterna har olika hudtumörer. Bensår, 

acne, psoriasis, eksem, är också vanligt. Till könsmottagningen kan man 

ringa och få en snabb tid för undersökning. Ljusbehandlingen har även 

bad, tar emot patienter med psoriasis, eksem, klåda. 

Artikeln avslutas med att ”hudmottagningen ligger i infektionsklinikens gamla lokaler, ingång 

1”. Det är endast en sida som får komma till tals i artikeln, en som är mycket positiv till den 

nya hudmottagningen. Det finns ingen konflikt. Det kan visserligen finnas ett allmänintresse i 

artikeln i och med att det rör sig om sjukvård, men med tanke på de utförliga beskrivningarna 

av verksamheten och hur man kommer i kontakt med den så är den kategoriserad som 

textreklam för samhällsinformation, eftersom avsändaren är landstinget. 

 

Det framgår i Figur 7 att andelen texter som gynnar en tjänst är den kategori som har ökat mest 

från 1996 till 2011. Ett exempel ur studien på en sådan text är artikeln ”Beställ filmer direkt 

hem” som publicerades i Östersunds-Posten 4 oktober 1996 och finns som bilaga 9. Artikeln 

handlar om ett nytt sätt att hyra filmer på genom företaget Bio Hemma och inleds med följande 

ingress: 

Nästan som på bio. Praktiskt, relativt billigt och enkelt. Nu kan du 

beställa långfilmer direkt hem i vardagsrummet. Ring, knappa in rätt 

kanal och så rullas filmen igång.  

Texten är skriven i en gynnande ton och låter nästan som någonting hämtat ur en 

reklamkampanj. Några stycken längre ned beskrivs även ingående hur man gör för att ta del av 

tjänsten samt vad det kostar att hyra film genom företaget: 

Det enda du behöver göra är att ringa och beställa önskad föreställning, 

ställa in rätt kanal och förstås, ha TV:n påslagen. Som på bio, betalar man 

per föreställning. En avgift på mellan 35 och 49 kronor tas ut. Ända fram till 

föreställningen börjar går det bra att ringa. 

Att så ingående uppgifter om pris och tillvägagångssätt anges gör den här artikeln är ett 

studiens mest tydliga exemplen på textreklam.  

 

Figur 7 visar även att andelen artiklar som gynnar ett stort företag har minskat, samtidigt som 

det har blivit vanligare att skriva gynnande om ett litet företag. I bilaga 7 finns artikeln ”På 
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Lundby gård kan man plocka majs” publicerad i Södermanlands Nyheter 30 september 1996. 

Artikeln utgör ett typexempel på hur de texter om mindre företag som ingår i studien har sett ut. 

Texten handlar om en bonde som får beskriva sin verksamhet på en gård där man odlar majs till 

självplock. I texten får även en kund uttala sig om produkten: 

Bengt Müller från Sund är en av Magnus och Kerstins mest trogna 

kunder. Han har plockat på sig sex kilo i en plastpåse.  

– Man kan koka kolvarna i fem, sex minuter och äta dem varma med 

lite smör på, säger han.  

Till artikeln finns även två bilder, en som föreställer kunden som håller upp en majskolv och en 

föreställandes bondens dotter som driver en liten butik på gården. Lundby gård är det enda 

företag som nämns i artikeln, och det framgår ingen jämförelse med andra bönder eller odlare. 

De som får komma till tals är endast positiva röster om företagets verksamhet. Företagets namn 

nämns i rubriken, vilket gjorde att artikeln bedömdes som textreklam för ett litet företag. I 

studien ingår flera texter som är uppbyggda på liknande sätt, där det endast rör sig om en 

utförlig beskrivning av ett företags verksamhet. Då handlar det oftast om ett litet företag. 

 

Endast i en procent av fallen var en artikel reklam för den egna tidningen. Det rörde sig då om 

artikeln ”ÖP blir färgstarkare” som publicerades i Östersunds-Posten 30 september 1996 (se 

bilaga 11). Där skriver man om en nyinköpt tryckpress som ska förbättra färgerna i tidningen. 

Hans Lindström, teknisk chef på tidningen, får uttala sig: 

– Efterfrågan på fler fyrfärgsannonser har ökat markant, likaså 

önskemålen från redaktionen. Så man kan säga att investeringen görs 

både för annonsören och läsaren. 

Till artikeln finns även en bild på den nya tryckpressen. Information av typen i artikeln riktar 

sig till tidningarnas läsare och man kan även tänka sig att det finns ett intresse bland dessa att ta 

del av sådana upplysningar om förändringar av tidningen. Att det kommer bli bättre färg i 

tidningen rör sig dock inte om ett allmänintresse, vilket är anledningen till att artikeln i studien 

har klassificerats som textreklam. Det är inte av medborgarnas intresse att en av tidningarna på 

orten kommer få bättre färger. I det valda citatet ovan framgår även att en av anledningarna till 

den nya tryckpressen är att annonsörer ska få bättre annonser. Därför kan artikeln även ses som 

reklam för att annonsera i tidningen, vilket inte hör hemma på redaktionell plats.  
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I Figur 7 framgår att det 1996 var fyra procent av textreklamen som var reklam för ett politiskt 

parti. En av de artiklar som bedömts inom denna kategori är ”Vänstern vill folkomrösta om 

EMU” och publicerades i Södermanlands Nyheter 5 oktober 1996. Den finns som bilaga 10. 

Den handlar om Vänsterpartiets kampanj om att få upp EMU-frågan till folkomröstning. I 

artikeln kritiserar vänstern EMU och säger att svenska folket kommer att rösta nej. 

På bilden, som är till höger om texten, syns Vänsterpartiets kampanjaffischer där det står ”Nej 

till EMU!”. Inget annat parti får komma till tals i artikeln. Det och bilden tillsammans gör att vi 

anser att det rör sig om textreklam. 

 

6.2.1. Liknar advertorial 

I studien ingår artikeln ”Tiden går fort för Ingela på Emanus”, publicerad i Bohusläningen 8 

oktober 2011 (bilaga 15). Den handlar om en djurgård i Uddevalla där Ingela Karlsson 

Odelmalm har arbetat där i många år. Hon berättar om verksamheten och att hon brukar rida 

ibland. På bilden, som är till höger om artikeln, står en flicka och håller i en kanin. Artikeln 

bedömdes inte innehålla textreklam, men placeringen gör att den skulle kunna tolkas som en 

annons fast det i själva verket är lokalt redaktionellt material. Artikeln är publicerad högst upp 

till vänster på ett uppslag. Under artikeln finns en annons och på den högra sidan finns två 

annonser. De tre annonserna har alla samma rubrik: ”Tema husdjur.” I de olika annonserna är 

det flera småannonser där avsändarna är ett antal djurbutiker, organisationer och veterinärer. På 

bilderna i annonserna finns kaniner, hästar och andra djur.  Vi kan tycka att det är missvisande 

att ha ett uppslag med en artikel och annonser som handlar om samma sak – djur. Om artikeln 

inte hade haft en byline, som visar att det är en person på tidningen som skrivit den, så hade det 

kunnat vara en advertorial. Enligt dagordningsteorin har medierna stor makt att påverka både 

allmänhetens åsikter och handlingar. Det skulle kunna göra att de som läser artikeln och sen ser 

annonserna vid sidan faktiskt går till någon av butikerna i annonserna. 
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6.3. Hur har mängden textreklam förändrats?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med den tredje frågeställningen var att ta reda på hur mängden textreklam har förändrats 

mellan de undersökta åren. Resultatet visar, som framgår i Figur 8, på stor skillnad mellan hur 

förändringen ser ut i respektive tidning. Mängden textreklam i Bohusläningen har endast ökat 

med en procent på 15 år, samtidigt som den i Östersund-Posten har ökat med sex procent. Mot 

det står Södermanlands Nyheter, där man 1996 hade mycket större andel textreklam än de 

andra tidningarna och 2011 mycket mindre. Resultatet visar på en påfallande minskning av 

textreklamen i Södermanlands Tidning, från 22 procent år 1996 till 2 procent 2011. Den tidning 

där mängden textreklam har ökat mest är alltså Östersunds-Posten. 

 

Selén och Säthils hypotes om att textreklamen skulle ha ökat i takt med kommersialiseringen 

stämmer alltså om man tillämpar den på Bohusläningen och Östersunds-Posten men inte för det 

motsatta resultatet hos Södermanlands Tidning. Dock får måste man ta i beaktande att deras 

hypotes grundar sig på kvalitativa samtalsintervjuer på storstadspress vilket gör att de tendenser 

de ser inte kan appliceras på våra resultat för lokalpress. 

 

 

n=85 

Figur 8. Andelen lokala redaktionella texter i Bohusläningen, Södermanlands 

Nyheter och Östersunds-Posten som innehöll textreklam under v. 40 år 1996 

och 2011. 
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7. Slutsatser och diskussion 

Att vi endast har analyserat två veckors nyhetsmaterial och ändå hittade så många som 85 

texter vi bedömde som textreklam visar att det är det ett utbrett fenomen. Om man ska utgå från 

dagordningsteorin om mediernas stora makt att påverka allmänheten så ställer vi oss kritiska till 

att det finns så pass mycket reklam bland det redaktionella materialet i lokaltidningar. En 

strävan på redaktionerna bör vara att det inte ska förekomma över huvud taget. 

Mot bakgrund av att trovärdigheten är varje redaktions största tillgång så borde man på 

lokalredaktionerna vara mer mån om att värna om den trovärdighet gentemot läsarna som man 

har byggt upp.  

De svar vi fick på våra frågeställningar stämmer inte helt med vad vi trodde innan vi 

genomförde undersökningen. Vi trodde att mängden textreklam skulle ha ökat från 1996 till 

2011, vilket stämde in på två av de tre undersökta tidningarna. 

Eftersom vi endast studerat texterna och inte de bakomliggande faktorerna till hur artiklarna 

uppkommit är det svårt att säga exakt vad resultatet skulle kunna bero på. Men om vi ändå ska 

spekulera i varför resultatet ser ut som det gör vad gäller förändringen över tid så har vi några 

tänkbara förklaringar till detta.  

Eftersom den här studien är gjord på lokalt redaktionellt material kan resultaten endast 

appliceras på lokalpress. Skulle man göra samma studie på någon annan typ av tidning skulle 

man antagligen få ett annat resultat. I exempelvis storstadspressens bilagor upplever vi att 

textreklam accepteras ännu mer än vad som sker på lokal nyhetsplats. 

 

7.1. När publiken styr 

Som vi nämnt tidigare så hävdas det att journalistiken har blivit mer kommersialiserad, 

någonting som vi utifrån studiens resultat delvis kan se även har skett inom lokaljournalistiken. 

Att textreklamen har ökat i två av tre tidningar kan bero på att man satsar mer på att hitta billiga 

och enkla nyheter istället för de som är viktiga för allmänheten. Även om läsarna själva tycker 

att nyheterna på lokalsidorna känns viktiga så behöver inte det betyda att de är det. Det innebär 

också att man anpassar sig till publikens smak och låter den välja vad den vill se i tidningen. Är 

man en läsare i en mindre stad vill man läsa om det som är lokalt och finns i ens närhet. Det 

finns också stort nyhetsvärde i att läsa om människor man känner eller vet vilka det är. När 
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tidningarna rättar sig efter detta sker en publikanpassning för att tillfredsställa läsarna, som då 

kan ses som kunder. En varufiering sker med lokaljournalistiken vilket skulle kunna vara en 

förklaring till varför textreklamen har ökat. I nyhetsvärderingen utgår man i högre grad från 

vad man tror att publiken vill ha, även om det är tvivelaktigt om man ens borde skriva om det. 

Om det finns en efterfrågan hos publiken så finns det en risk att man struntar i om artikeln 

innehåller textreklam eller inte.  

Samtidigt så måste tidningarna skriva om det som publiken är intresserade av att läsa. Har man 

inga läsare är det knappast någon idé att göra en tidning. Men det gäller att vara medveten om 

att en varufiering av det journalistiska innehållet på längre sikt enligt McManus kan leda till att 

demokratin och publikens kännedom om aktuella händelser hotas. Journalistikens syfte 

förflyttas även från att informera till att sälja publikens uppmärksamhet till annonsörer, vilket 

kan leda till förlorad trovärdighet för tidningen. 

 

7.2. När elitkällor och beats styr 

En annan möjlig förklaring till varför textreklamen har ökat kan vara att lokaljournalister ofta 

får egna bevakningsområden, ”beats”. När man som lokalreporter täcker endast ett område på 

det sättet är det lätt hänt att man kommer nära källorna och intervjupersonerna inom det 

området. Vad händer med journalistiken när journalisterna blir för bekanta med de som ska 

bevakas, exempelvis personer inom myndigheter, skolomsorg och politik? Å ena sidan kan det 

göra att journalister får exklusiva nyheter och mer information av källor som man är bekant 

med än vad man hade fått om man inte varit det. Men samtidigt kan det göra att man som 

journalist inte kan vara objektiv och utföra sitt arbete utan påverkan från yttre intressenter. När 

man intervjuar någon som man är bekant med är det inte heller säkert att man vågar ställa de 

svåra frågorna som kanske borde ställas, utan endast rapporterar på ett sätt som riskerar att bli 

gynnande eftersom man inte vill kritisera en person som man har en relation till. 

Många av de artiklar som i studien klassificerades som textreklam har troligtvis kommit till 

genom pressmeddelanden från professionella källorganisationer. För att nyheterna ska gå 

snabbt och lätt att producera så tror vi att man på lokalredaktionerna gärna tar emot 

pressmeddelanden som man sedan endast gör några ändringar i innan man publicerar de som 

nyheter. Det saknas ofta ett kritiskt ifrågasättande av informationen i pressmeddelanden.  
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7.3. När nyhetschefen styr 

Av de pressmeddelanden och tips som kommer in till den lokala redaktionen är det 

nyhetschefen som är gatekeeper och sorterar ut och väljer vad man ska skriva om. 

Nyhetschefen bestämmer vilka nyheter som släpps ut genom tratten. Även om journalisterna 

själva är ansvariga för hur de skriver om olika händelser så är nyhetschefen ytterst ansvarig för 

om källorna över huvud taget lyckas få sin röst hörd eller inte. En förklaring till skillnaden 

mellan mängden textreklam 1996 och 2011 kan därför vara att tidningarna har haft olika 

nyhetschefer med olika nyhetsvärderingar och sortering av det inkomna nyhetsmaterialet. 

 

7.4. Mer textreklam för små företag 

I resultatet framgår det att textreklamen för små företag har ökat. Det tror vi kan bero på att 

man skriver på olika sätt om ett stort företag och ett litet företag. I undersökningen kom det 

fram att det när stora företag nämns i en artikel oftast inte går ut på att förklara vad 

verksamheten går ut på. Om man till exempel skriver om Volvo så handlar det snarare om 

uppsägningar eller förändringar som drabbar lokalbefolkningen, istället för att företaget i sig är 

en nyhet. Det gör också att vi i större utsträckning inte har klassificerat dessa artiklar som 

textreklam då det rör sig om ett allmänintresse. När man å andra sidan skriver om små, lokala 

företag är vinkeln ofta själva företagsidén eller en ny produkt, vilket gör att dessa texter i högre 

grad kan tolkas som textreklam. Att textreklamen för små företag har ökat sedan 1996 skulle 

kunna förklaras med att det för både läsare och journalister de senaste 15 åren har blivit mer 

tydligt att när stora företag gynnas i artiklar så rör det sig om reklam. Kanske är tankegången på 

redaktionen att det ”inte gör någonting” om man gynnar ett litet företag, men vi tror snarare är 

det så att ett litet företag gynnas mer av publicitet i den lokala tidningen än vad ett stort företag 

gör.  

Att resultatet visar på en ökning av textreklam för små företag stämmer överens med resultatet 

av textreklamkommitténs arbete, då den vanligaste anledningen till kritik var när ett enskilt 

företag nämndes i en text utan andra företag som alternativ. 

 

7.5. Minskning i Södermanlands Nyheter 

I resultatet skiljer sig Södermanlands Nyheter markant från de andra tidningarna vad gäller 

förändring över tid. När textreklamkommittén lades ned 2005 så var det med ambitionen att 

diskussionen om textreklam skulle fortsätta på redaktionerna. Kanske kan det faktiskt vara så 

att journalisterna själva faktiskt i högre grad nu än för 15 år sedan för ett samtal om reklam och 
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otillbörligt gynnande ute på redaktionerna, trots tidsbrist och hårdare arbetsvillkor. Det kan 

göra att reportrarna nu är bättre förberedda när professionella källor vill få ut sitt budskap i en 

artikel genom exempelvis ett pressmeddelande, vilket skulle kunna förklara minskningen i 

Södermanlands Nyheter.  

Vi tror också att det kan vara så att reklam idag diskuteras mer på journalistutbildningarna. Det 

tillsammans med det ökade kravet på att man som journalist ska ha en högskoleutbildning kan 

också ha bidragit till ökad medvetenhet och försiktighet när det kommer till hur man skriver om 

någonting som kan uppfattas som textreklam.  

En tänkbar förklaring till varför det är minst textreklam i Södermanlands Nyheter 2011 kan 

vara att befolkningstätheten är högre i utgivningsorten Nyköping än vad den är i de andra 

tidningarnas utgivningsorter. Alltså skulle man kunna tänka sig att det finns ett större urval av 

nyhetshändelser att välja mellan, vilket gör att jakten på nyheter blir mindre desperat. 

 

7.6. Behövs en textreklamkommitté? 

I bakgrundsdelen har vi tagit upp olika röster som uttalat sig om textreklamkommitténs att vara 

eller att inte vara. Efter att ha sett resultatet av vår undersökning kan vi konstatera att det finns 

ett behov av granskning vad gäller textreklam i nyhetstexter. Frågan är om ansvaret för den 

granskningen ska ligga hos redaktionerna eller en utomstående organisation. 

Vi tror inte riktigt på att redaktionerna ska granska sig själva. Men frågan är hur ett 

utomstående granskningsorgan skulle se ut och arbeta. Vi har i arbetet med den här uppsatsen 

gått igenom ett antal protokoll från textreklamkommitténs möten. Vår uppfattning utifrån dessa 

är dels att kommittén hade en svår uppgift i att försöka bestämma vad som var textreklam eller 

inte och dels att den efter kontakt med de klandrade tidningarna fick negativa svar tillbaka från 

de ansvariga utgivarna. Tanken var att kommitténs yttranden skulle fungera som konstruktiv 

kritik men utifrån det vi har tagit del av får vi uppfattningen att de ansvariga utgivarna ofta tog 

kritiken på fel sätt, ibland till och med som en personlig förolämpning. Kanske kan det bero på 

att det ibland finns mycket prestige i just mediebranschen och många bestämda åsikter om hur 

journalistik ska utföras. Därför kan det vara svårt för någon utomstående att försöka tala om för 

de ansvariga utgivarna hur de ska göra journalistik.  

Ett annat problem med den tidigare textreklamkommittén var att de granskade allt från lokala 

nyhetssidor till DN:s bilagor till tidskrifter. Man hade nog haft möjlighet att göra bättre 

bedömanden av enskilda texter om man hade delat upp kommittén i olika avdelningar, där 
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några ”experter” på lokal journalistik granskade de anmälningarna, några som var mer insatta i 

tidskriftjournalistik var ansvariga för de texterna och så vidare. Ytterligare ett problem med 

textreklamkommittén var att den bestod av medlemmar som samtidigt arbetade som 

journalister, vilket gjorde att misstankar om jäv kunde uppstå. Ska man ha en 

textreklamkommitté bör den nog bestå av medlemmar som är helt oberoende och kanske endast 

arbetar med kommitténs uppgifter. Vi förstår svårigheterna med att ha heltidsanställda i en 

organisation som granskar 20 ärenden per år. Kommittén skulle därför kunna granska fler etiskt 

svåra journalistiska ärenden än bara textreklam. 

Om YEN skulle fungera bättre så skulle det kunna vara ett alternativ till vem som ska granska 

textreklamens förekomst. Men som det ser ut idag så har de endast makt över de som är 

medlemmar i Journalistförbundet, och knappt det. 

Ett sätt att hålla igång diskussionen om textreklam skulle kunna vara att göra läsarna mer 

medvetna om fenomenet. Som det ser ut idag tror vi inte att man som läsare reflekterar särskilt 

mycket runt reklam när den är inbakad i en artikel eller att man ens vet vad textreklam är. Ett 

mer kritiskt synsätt från läsarna skulle kanske sätta press på medierna att mer noggrant se över 

och diskutera textreklam om man antar att vad läsarna efterfrågar är det som är viktigast för 

redaktionerna. 

I ett av textreklamkommitténs protokoll föreslogs att man skulle satsa på annonser i tidningar 

för att få läsarna att reagera på textreklamen och i så fall anmäla detta. Kommittén var dock 

skeptisk till om tidningarna skulle tillåta sådana annonser, som skulle kunna ses som ett försök 

att vända läsarna mot dem.  

Hur regleringen och granskningen av textreklam ska skötas är en komplicerad fråga som kan 

diskuteras i oändlighet. Men utifrån det resultat vi har kommit fram till i den här uppsatsen ser 

vi att ytterligare arbete fortfarande behövs för att försöka motverka reklam på lokal redaktionell 

plats. 

 

7.7. Förslag till vidare forskning 

Vi hade i den här uppsatsen från början tänkt att förutom den kvantitativa analysen även 

genomföra intervjuer med redaktionschefer och reportrar på de lokaltidningar vi har undersökt 

för att se hur de tänker om textreklam. På grund av tidsbrist kunde vi tyvärr inte genomföra 

sådana intervjuer men vi tror att det skulle kunna frambringa en hel del intressanta resultat och 
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föreslår det därför som vidare forskning inom ämnet. Det skulle även vara intressant att genom 

intervjuer försöka ta reda på om det förs en diskussion på redaktionerna om fenomenet och i så 

fall hur den diskussionen ser ut.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att göra liknande kvantitativa analyser på andra slags 

tidningar. Att till exempel analysera en vecka i en lokaltidning och en vecka i en 

storstadstidning skulle vara intressant för att se om det är ett mer vanligt förekommande 

fenomen i lokalpress, och i så fall varför det är så. Man skulle också kunna jämföra resultat från 

liknande analyser av morgontidningar och kvällstidningar för att se i vilken typ av tidning det 

finns mest textreklam. Det skulle även vara intressant att undersöka fenomenet i 

storstadspressens bilagor, eftersom vi upplever att det där finns i högre utsträckning. 

Man skulle också kunna jämföra svensk press med utländsk för att se om textreklam är ett 

svenskt fenomen, eller om det är mycket mer vanligt och utbrett i vissa andra länder.  

Inom kulturjournalistiken verkar det vara acceptabelt med hur mycket textreklam som helst för 

böcker, filmer osv. Hur kommer det sig? Behövs det kritisk granskning även av den 

textreklamen? Här skulle man till exempel kunna genomföra kvalitativa intervjuer med 

kulturjournalister. 
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9. Bilagor 

 

 

 

RIKTLINJER MOT TEXTREKLAM 
 

Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga 

i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka 

innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av 

redaktionellt material och reklambudskap. 

 

Checklista mot textreklam:  

 

Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer: 

 

- när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i någon 

form 

 

- när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade 

 

- när förhandslöfte om publicitet efterfrågas 

 

- när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur 

produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid 

sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker 

 

- när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, 

bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att publicera 

reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn 

 

- vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra arrangemang, 

så att ett otillbörligt gynnande inte sker 

 

- vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang 

 

- när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem 

samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet 

 

- när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering 
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Riktlinjer mot textreklam från Spelregler för press tv radio, 

<http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal> 

(Hämtad 2012-05-21) 
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Kodschema  

 

V1 Kodare 

1. Emma Berglund 

2. Anna Gustafsson 

 

V2 Koddatum 

1. 2012-05-14 

2. 2012-05-15 

3. 2012-05-16 

4. 2012-05-18 

5. 2012-05-19 

 

V3 Artikel-ID 

Vi ger varje tidning en siffra, som sedan följs av en siffra för varje text.  

Bohusläningen: 1 

Södermanlands Nyheter: 2 

Östersunds-Posten: 3 

Den första artikeln i Bohusläningen får alltså ID 11 osv. 

 

 

V4 Tidning 

1. Bohusläningen 

2. Södermanlands Nyheter 

3. Östersundsposten 

 

V5 Artikeltyp 

1. Artikel (Hallå där, referat) 

2. Reportage 
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3. Personporträtt 

 

V6 Publiceringsdatum 

1. 1996-09-30  

2. 1996-10-01  

3. 1996-10-02   

4. 1996-10-03  

5. 1996-10-04  

6. 1996-10-05  

7. 2011-10-03  

8. 2011-10-04  

9. 2011-10-05  

10. 2011-10-06   

11. 2011-10-07  

12. 2011-10-08  

 

V7 Författare 

Vi ger varje tidning en siffra, som sedan följs av en siffra för varje reporter.  

Bohusläningen: 1 

Södermanlands Nyheter: 2 

Östersunds-Posten: 3 

Ingen byline: 4 

Den första författaren i Bohusläningen får alltså ID 11 osv. 

 

 

V8 Textreklam 

1. Ja 

2. Nej 

3. Går ej att fastställa 

 

V9 Vad gynnar textreklamen? 

1. Stort företag 

2. Litet företag 

3. Vara 
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4. Tjänst 

5. Förening (församling) 

6. Samhällsinformation (kommun, landsting, myndighet) 

7. Evenemang (tävling, utställning, marknad, kurs) 

8. Politiskt parti 

9. Ej reklam 

10. Besöks/turistmål 

11. Den egna tidningen 

12. Projekt 
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Tolkningsregler 

 

Artikeltyper 

Artikel 

Innehåller ingress, brödtext, och eventuellt mellanrubriker. Mer än 150 ord.  

(Häger, sid. 414) 

 

Reportage 

En mer omfattande återgivning av ett händelseförlopp. En mer personlig text. 

(Häger, sid. 416) 

 

Personporträtt 

En grundlig skildring av eller en intervju med en person. Mer än 150 ord. 

(Häger, sid. 416) 

 

Björn Häger, Reporter, 2009 

 

Textreklam 

Vid ja på en eller fler av följande frågor kan det röra sig om textreklam. 

Är huvudvinkeln är produkten/företaget?  

Nämns fler än ett företag/en produkt? 

Visas företagets logotyp/produkten i bild? 

Finns det ett allmänintresse i det texten tar upp? 

Otillbörligt gynnande? 
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Regeltillämpning 

Vid tolkning av ingressen och grundreglerna 2, 3 och 5 kan nekande svar på några eller flera av 

följande frågor antyda en konflikt med reglerna: 

a) Urval: Jämförs flera produkter? Är urvalet mångsidigt? Ingår jämförelsen eventuellt i en 

serie artiklar/program? 

b) Bedömning: Har produkten/produkterna testats och/eller utsatts för kritisk granskning 

(objektiv eller subjektiv)? Framgår detta i så fall av artikeln/programmet? 

c) Nyhetsvärde: Har informationen om en produkt ett allmänintresse? 

d) Presentation: Framgår det klart för läsaren/lyssnaren/tittaren att presentationen inte är ett 

reklambudskap? 

e) Uppgifter om tillverkare, återförsäljare, priser mm: Är uppgifterna svåra att komma över 

för konsumenten? Är priset i sig en nyhet? Jämförs priser?  
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Regeltillämpning för textreklamreglerna, sid. 13 i ”Spelregler för 

press tv radio” 15 uppl. utgiven av Pressens samarbetsnämnd 2002. 
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Exempel på textreklamkommitténs arbete 

Artikel publicerad i Lysekilsposten 2001-11-05 
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Exempel på textreklam för litet företag 
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Exempel på textreklam för tjänst 
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Exempel på textreklam för samhällsinformation 
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Exempel på textreklam för samhällsinformation 

Artikel publicerad i Bohusläningen 2011-10-08 
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Exempel på när artikel och annonser samverkar 

Artikel publicerad i Bohusläningen 2011-10-08 


