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Abstract 

Den här studien handlar om hur textreklam kommer till uttryck i svenska tjejtidningar och hur 

textreklam har förändrats under ett decennium. Vi har analyserat 25 nummer av 

tjejtidningarna Veckorevyn och Solo från år 2002 och 2012. Totalt har 953 texter analyserats.  

 

Genom en kvantitativ innehållsanalys har vi undersökt hur mycket textreklam som finns i 

tjejtidningarna och genom en kvalitativ textanalys har vi analyserat på vilket sätt textreklamen 

kommer till uttryck och hur den har förändrats med utgångspunkt från Spelreglerna för press, 

radio och tv. För att få en djupare förståelse om textreklam har vi intervjuat 

textreklamexperten Håkan Lindhoff och Ulrica Widsell som är ordförande för Yrkesetiska 

nämnden och vice ordförande för Journalistförbundet. 

 

Resultatet visar att textreklam i dag inte går att mäta med hjälp av de riktlinjer som finns mot 

textreklam. Textreklamkommittén är avvecklad sedan 2005 och i dag är det upp till den 

ansvarige utgivaren att granska sin egen tidning. Samtidigt är det ett konfliktläge mellan 

marknadsföringslagen och tryckfrihetsförordningen. Kan marknadsföringslagen någonsin 

övertrumfa en grundlag? Gränserna för textreklamens gråzon tänjs ut och suddas bort mer och 

mer när det inte finns någon utomstående som kan granska eller reglera. Slutsatsen är att det i 

dag är viktigare än någonsin att skapa tydliga bestämmelser kring textreklam.  

 

Nyckelord: etik, journalistik, Pressens textreklamkommitté, Spelregler för press, radio och tv, 

textreklam, tjejtidningar. 

 

 

  



 

Populärvetenskaplig beskrivning 

 

När reklam och journalistik vävs samman  

 

Formas annonser efter redaktionellt innehåll eller formas redaktionellt innehåll efter 

annonser? I kandidatuppsatsen När reklam och journalistik vävs samman - en studie om 

hur textreklam i svenska tjejtidningar har förändrats under ett decennium undersöker 

Natalie Demirian och Ida Eriksson textreklamens påverkan på journalistiken. 

 

Textreklam i tidningar är ett debattämne som ständigt hålls i en gråzon. I och med 

medieutvecklingens snabba förändringar tänjs textreklamens gränser ut allt mer. I Sverige 

regleras textreklam av etiska rekommendationer som finns samlade i skriften Spelregler för 

press, radio och tv. Grundprincipen om textreklam är att redaktionellt material ska vara klart 

skiljt från annonser.  

 

Tidigare fanns en Textreklamkommitté som övervakade redaktionellt material utifrån regler 

mot textreklam. Kommittén avvecklades 2005 och ett år senare formulerades reglerna om till 

riktlinjer. I dag är det upp till varje tidnings ansvarige utgivare att se till att riktlinjerna mot 

textreklam följs, till skillnad från radio och tv som har ett eget granskande organ som vilar på 

lagstiftning.   

  

Textreklam i tjejtidningar är ett outforskat område. Med tanke på hur mycket reklam som 

omedvetet påverkar handlingar och tankar hos läsarna menar uppsatsförfattarna att det är 

viktigt att hålla debatten om textreklam levande. I Reklamens makt över medierna skriver 

Karl Erik Gustafsson att Textreklamkommitténs nedläggning kan ses som en seger för 

reklamen och att det i dag är särskilt viktigt att reklamen är synlig i medieutvecklingen.  

 

Sett till marknadsföringslagens absoluta krav på reklamidentifiering är textreklam olagligt, 

men redaktioner kan skydda sig med tryckfrihetsförordningen. Frågan är om 

marknadsföringslagen någonsin kan övertrumfa en grundlag? Resultatet av undersökningen 

visar att textreklam i dag kommer till uttryck på sätt som inte går att bedöma utifrån de etiska 



 

riktlinjerna och att reklam och redaktionellt material vävs samman mer än för tio år sedan. 

Håkan Lindhoff, expert inom textreklam, säger att det är obehagligt hur allt håller på att 

gyttras samman i dag.  Hur stor makt har reklambudskapen egentligen över journalistiken?  

Eftersom den kommersiella världen får en allt större betydelse och utrymme i medierna, är 

slutsatsen av studien att det i dag är viktigare än någonsin att skapa tydligare bestämmelser 

kring textreklam. 

Undersökningen har genomförts på 25 nummer av två av Sveriges största tjejtidningar: Veckorevyn och Solo 

från år 2002 och 2012. 

 

Natalie Demirian & Ida Eriksson  
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1 Inledning  

Ska en plocksida med skönhetsprodukter räknas som textreklam eller tips? 

Marknadsföringslagen säger att reklam ska vara synligt och tydligt skiljt från redaktionellt 

material. Men hur är det egentligen med textreklam? Hur ska vi se skillnaden när reklam och 

journalistik vävs samman?  

Textreklam i tidningar är ett debattämne som ständigt hålls i en gråzon. I och med 

medieutvecklingens snabba förändringar är det svårt att veta var gränsen går för vad som 

accepteras eller inte. I Sverige regleras textreklamen av etiska rekommendationer som faktiskt 

egentligen inte har uppdaterats på över 40 år. Det får oss att undra över vilken betydelse och 

makt riktlinjerna i själva verket har.  

 

I dag är det varje tidnings ansvarige utgivare som ska se till att Spelreglerna för press- och 

yrkesetik följs, till skillnad från radio och tv som regleras av offentliga granskningsorgan.1 

Pressen får, på så sätt, en motsägelsefull position när den ska ta hänsyn till annonsörer och 

samtidigt granska sig själv med ett kritiskt öga. Tidigare fanns en textreklamkommitté som 

övervakade regler mot textreklam. I dag är reglerna omformulerade till riktlinjer och 

kommittén har varit avvecklad sedan 2005.  

 

Eftersom kommersialismen får allt större betydelse och utrymme i medierna, kan det i dag 

tyckas vara viktigare än någonsin att skärpa riktlinjerna.2 Ska nedläggningen av kommittén för 

åtta år sedan ses som en seger för reklamen och hur kommer framtiden att se ut?  

 

Vi har valt att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt textreklam kommer till uttryck 

i två av Sveriges största tjejmagasin: Veckorevyn och Solo under 2002 och 2012. Eftersom vi 

båda, som unga kvinnor, hör till tidningarnas målgrupp tycker vi att det är särskilt intressant 

att undersöka hur mycket textreklam som vi som tänkbara läsare medvetet eller omedvetet 

utsätts för i svenska tjejtidningar.  

 

                                                             

1 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet [Elektronisk resurs], (Stockholm SNS 

förlag, 2005), 99.  
2 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala 

tidsåldern (Stockholm: Ekerlid, 2008), 36-37. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka hur 

mycket textreklam som faktiskt finns i de svenska tjejtidningarna och genom en kvalitativ 

analys granska på vilket sätt textreklamen kommer till uttryck med utgångspunkt från de 

riktlinjer som finns mot textreklam i dag.  

 

I vår undersökning utgår vi från dessa tre frågeställningar:  

 Hur stor del av de valda tidningarnas redaktionella innehåll är textreklam?  

 På vilket sätt kommer textreklam till uttryck i Veckorevyn och Solo med utgångspunkt 

från rekommendationerna om textreklam i Spelreglerna för press, radio och tv?  

 På vilket sätt har textreklamen förändrats under det senaste decenniet? 

Resultatet av undersökningarna redovisas i kapitlet Resultat och analys. Dessförinnan 

presenteras en djupare bakgrund om textreklam, om Spelreglerna för press, radio och tv, 

Textreklamkommittén, Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, marknadsföringslagen och 

medieutvecklingens påverkan på textreklam. Vi tar också upp uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och tillvägagångssätt samt studiens validitet och reliabilitet. Efter resultatet 

diskuterar vi vad vi kommit fram till.  
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2 Bakgrund  

2.1 Vad är textreklam?  

"Form av publicitet som avser inslag i massmedier som inte är journalistiskt motiverande utan 

snarare kan uppfattas som reklam för en vara eller tjänst", så beskriver Nationalencyklopedin 

ordet "textreklam".3 Journalisten Björn Häger förklarar textreklam som "artikel som gynnar 

ett visst företag".4 Han menar att de regler som finns mot textreklam i redaktionellt material 

inte bara handlar om trovärdighet och etik. Det handlar också om att tidningsägarna inte vill 

ge ut så mycket information om varor och tjänster så att företagen slutar annonsera.5  

 

Genom att vara försiktig med att skriva ut uppgifter om vad varor kostar och var de kan köpas 

kan textreklam undvikas. Är det ett evenemang av något slag bör datum och plats endast 

anges om det är journalistiskt motiverat.6 Textreklamärenden är en utgivarfråga. Det är den 

ansvarige utgivaren som bär ansvaret för vad som publiceras och på vilket sätt det görs. Det är 

också utgivaren som tar ställning till och fattar besluten om vad som ska publiceras.7  

 

Reklam- och massmedieutvecklingens historia har sin grund i USA. Där finns de riktigt stora 

reklambyråerna och annonsörerna med normbildande marknadsföring. De första amerikanska 

annonsbyråerna kom till Sverige på 1930-talet.8 Reklamens inflytande, i form av finansiering 

av massmedier, inleddes dock redan under 1800-talet med folkliga dagstidningar. Det var det 

gemensamma intresset för den breda publiken som gjorde att reklam och medier kopplades 

samman till massmedier och massreklam.9  

 

Under de senaste årtiondena har de professionella PR-bolagen ökat enormt och växt sig starka 

på mediemarknaden.10 I dag kan nyheter ofta komma från PR-bolag då det både sparar tid och 

                                                             

3 Textreklam. (n.d). I Nationalencyklopedin.  
4 Häger, Björn, Reporter: en grundbok i journalistik (Stockholm: Norstedt, 2009), 424. 
5 Ibid, 283. 
6 Ibid, 283. 
7 "Riktlinjer mot textreklam - TU:s checklista", Tidningsutgivarna. 
8 Gustafsson, Karl Erik, Reklamens makt över medierna [Elektronisk resurs] (Stockholm: SNS förlag, 2005), 12-

13. 
9 Ibid, 41. 
10 Wahl-Jorgensen, Karin och Hanitzsch, Thomas, The Handbook of Journalism Studies [Elektronisk resurs] 

(New York: Routledge, 2009), 251. 
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pengar.11 Det är en ständig konvergens mellan media och PR-företagen och det finns tecken 

på att PR försvagar möjligheten till oberoende medier.12 

 

Textreklam förekommer ofta i tidningar och kritiker har påpekat att de etiska regler som finns 

enbart följs så länge de ligger i linje med pressens kommersiella intressen och att de straff 

som finns inte är tillräckligt avskräckande.13 Textreklam är ett ständigt debattämne, eftersom 

det ger upphov till starka åsikter. Under slutet av 1980-talet var de etiska reglerna kring 

textreklam starkt ifrågasatta. Kritiker menade att de pressetiska principerna måste prövas i 

varje enskilt fall utifrån sina förutsättningar. Ett tillämpande av regler kunde snarare leda till 

en förvrängning av nyhetsflödet än god pressetisk.14  

 

Håkan Lindhoff, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms 

universitet och expert inom textreklam, säger att han blir upprörd på textreklamen: "Jag gillar 

inte lögner och ser textreklam som bedrägeri."15 Journalisten Cristina Odone, går ännu hårdare 

ut och menar att om man som journalist kopplas till ett PR-bolag så borde det innebära ett 

karriärmässigt självmord. Vidare anser hon att journalister ska bemöta PR som en fiende. 

Informationen som skickas ska behandlas som misstänkt och som journalist ska man granska 

möjliga motiv och undersöka eventuella samband.16   

 

2.2 Spelregler för press, radio och tv 

Det pressetiska systemet är väl förankrat i den svenska journalistkåren. Förklaringen ligger 

främst i att de svenska tidningarna har en lång tradition av pressetiskt tänkande.17  

 

I Sverige är det grundlag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet. 

Tryckfrihetsförordningen skyddar människors åsikter i skrift medan yttrandefrihetsgrundlagen 

skyddar det som uttrycks muntligt. Grundlagarna innebär en mycket vidsträckt frihet för 

tidningar och andra medier att framföra vilka åsikter de vill. Men friheten är inte obegränsad. 

                                                             

11 Wahl-Jorgensen, Karin och Hanitzsch, Thomas, The Handbook of Journalism Studies, 252. 
12 Ibid, 252. 
13 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 36.  
14 Ibid, 36. 
15 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
16 Wahl-Jorgensen, Karin och Hanitzsch, Thomas, The Handbook of Journalism Studies, 253. 
17

 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 37 
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För att skydda enskilda från orättvist lidande genom publicitet, och med tanke på pressens 

rykte och position, har pressen själva antagit frivilliga etiska riktlinjer som finns samlade i 

skriften Spelregler för press, radio och tv.18  

 

Det etiska regelsystemet i Sverige har utgått från att pressen ska stå helt fri från staten. Detta 

ställer i sin tur krav på medierna.19 Utmärkande för tryckfrihetsförordningen är den 

antiauktoritära principen för tidningsutgivning som innebär så få begränsningar som möjligt.20 

På det redaktionella området har pressen ställt upp etiska regler i hopp om att slippa 

lagstiftning.21 Etiken i sig är alltså inte en formell regeltillämpning utan en ansvarig hållning 

inför den publicistiska uppgiften.  

 

Den första upplagan av Spelreglerna gavs ut 1974 av Pressens Samarbetsnämnd som består av 

Publicistklubben (PK), Svenska Journalistförbundet (SJF) och Tidningsutgivarna (TU). 

Spelregler för press, radio och tv har en något missvisande titel då den i första hand gäller för 

pressen. Radio och tevebolagen styrs av särskilda lagar och avtal och har egna regler för de 

etiska frågorna.22  

 

Pressens etiska riktlinjer mot textreklam var till en början regler som infördes 1976. Dessa 

regler ersattes av riktlinjer i slutet av 2006.23 Detta på grund av ett krav från 

Tidningsutgivarna om att "modernisera" synen på textreklam.24 De tidigare reglerna skulle 

motverka att annonsörer "köpte redaktionell text", samtidigt skulle annonser utformas så att 

de inte kunde förväxlas med redaktionell text.25  

De pressetiska reglerna kan delas in i två olika punkter:  

 Yrkesetiska övertramp som hanteras av Journalistförbundets yrkesetiska nämnd 

(YEN). Yrkesreglerna är tolv till antalet och reglerar den journalistiska integriteten 

och anskaffandet av material. 

                                                             

18 Pressetik, Tidningsutgivarna. 
19 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 34.  
20 Ibid, 33. 
21 Ibid, 33. 
22 Häger, Reporter, 268.  
23 Yrkesetik, Svenska journalistförbundet.  
24 Häger, Reporter, 282. 
25 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 36. 
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 Publicistiska övertramp som hanteras av Allmänhetens Pressombudsman (PO) och 

Pressens Opinionsnämnd (PON) som är pressens egna organ för att hantera dessa 

frågor. PO övervakar hur pressetiken följs och PON övervakar hur pressen följer de 

pressetiska principerna.26  

 

Medlemmar i Journalistförbundet förbinder sig att följa yrkesreglerna. Regelbrytarna kan 

anmälas till Yrkesetiska nämnden som i grova fall rekommenderar Journalistförbundets 

styrelse att utesluta journalisten ur förbundet.27  

 

Gratisresor, gåvor och saker som bekostas av den som publiciteten gäller, är ett klassisk etiskt 

problem.28 Journalistförbundet har gått ut med en särskilt rekommendation, "Riktlinjer mot 

textreklam", om hur medlemmar ska förhålla sig (se bilaga 1). Grundprincipen är att den egna 

redaktionen ska bekosta allt och att journalister inte ska ta emot ersättning från någon annan. 

Enligt Björn Häger ska journalister inte sätta sig i tacksamhetsskuld och exempelvis låta sig 

bjudas på champagne på Operakällaren - de som gör det "rör sig i farliga vatten".29 Med tanke 

på hur pressprodukter och utskick praktiskt tagit flyger in på dagens tidningsredaktioner går 

det att fundera över hur långt den etiska gränsen redan har överskridits.  

Spelreglerna kom ut i sin sextonde upplaga 2007, men på det stora hela har inga förändringar 

gjorts sedan 1970-talet.30 

2.3 Textreklamkommitténs uppkomst och fall 

Sedan en lång tid tillbaka finns branschgemensamma regler om förhållandet mellan 

redaktionella texter och annonser. Redan 1929 gjorde Svenska Tidningsutgivarföreningen ett 

principuttalande om att motarbeta textreklam med syfte att stärka journalistikens 

trovärdighet.31 1961 inrättades den första regelsamlingen om textreklam och drygt tio år 

senare bildades Pressens textreklamkommitté, en sammansatt övervakningskommitté med 

lika många representanter från Tidningsutgivarna, Svenska Journalistförbundet och 

                                                             

26 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 35. 
27 Häger, Reporter, 276. 
28 Ibid, 279. 
29 Ibid, 279. 
30 Malmberg et al, "Mediernas etiska regler måste ge skydd åt barnen", Dagens Nyheter.  
31 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 90. 
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Publicistklubben.32 Tillsammans skulle organen motverka smygreklam.33 Kommittén fick i 

uppgift att granska och övervaka redaktionell reklam utifrån reglerna mot textreklam. 

Grundprincipen om textreklam är att det redaktionella materialet ska vara klart skilt från 

annonserna för att motverka att annonsörer köper redaktionell text.34  

 

I kommitténs arbete fanns det särskilt några genrer som bedömdes vara mer problematiska när 

det gällde textreklam. Dessa genrer var: konsumentjournalistik utan konsumentupplysning, 

plocksidor av produktpresentationer, tidningarnas egenreklam, sponsring och samarbete i 

form av exempelvis bilagor, produktlanseringar arrangerade av PR-byråer samt insprängda 

logotyper.35 

 

Till en början hade Textreklamkommittén en medarbetare som analyserade tidskrifter och 

tidningar och letade efter reklamliknande material i tidningstexterna. Senare sköttes 

Textreklamkommitténs granskning med hjälp av ledamöterna, genom anmälningar från 

allmänheten och från journalister samt från egna initiativ och rekommendationer. Om 

kommittén kom fram till att reglerna för textreklam hade överträtts skickades en skrivelse till 

den ansvarige utgivaren som fick chansen att motivera texten i fråga. De anmälda tidningarna 

fick inte veta vem anmälaren var.36 Därefter kom kommittén med förslag på hur redaktionen 

skulle kunna åtgärda publiceringen. Syftet med kommitténs bedömning var inte att bestraffa 

någon utan att föra en öppen dialog med tidningsutgivarna. Men i många fall förstod den 

ansvarige utgivaren inte vad kommittén menade med sin kritik. Nämnden hade också haft 

svårt att få in utgivarnas synpunkter på enskilda ärenden.37  

 

Textreklamkommittén behandlade få ärenden varje år. Enligt Håkan Lindhoff hade kommittén 

så få ärenden och låg profil att den kom att avveckla sig själv genom passivitet.38 Mellan 2000 

och 2002 var det drygt ett tjugotal ärenden per år och år 2003 hade siffran sjunkit till tolv. I 

genomsnitt ledde två av tre ärenden till kritiserande uttalanden från kommittén. Den 

vanligaste kritiken var bristen på annonsmarkering, vilket betyder att annonsbudskapen lätt 

                                                             

32 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 99.  
33 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 87. 
34 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 99. 
35 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 91.  
36 Ibid, 90.  
37 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 100. 
38 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
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kunde blandas samman med redaktionell text. En annan typ av kritik var att 

produktinformation från ett enskilt företag exponerades i redaktionell text utan att alternativ 

angavs.39  

 

I februari 2005 meddelade Tidningsutgivarna att de inte längre avsåg att finansiera kommittén 

och motiverade det med att kommitténs arbete med textreklamfrågorna inte hade förtroende 

eller förankring bland medlemsföretagen.40 Förutom kommitténs passivitet sägs 

tidningsföretagens kritik vara orsaken till kommitténs avveckling. Kritiken från 

tidningsföretagen gällde bland annat att kommittén inte tog tillräcklig hänsyn till den ökande 

konkurrensen mellan dagstidningar och andra medier.41  

 

Åsikterna om Textreklamkommitténs nedläggning är delade. Hanna Lind, jurist på 

Tidningsutgivarna och f.d. sekreterare i kommittén säger till Second Opinion att 

Textreklamkommittén var otidsenlig och att debatten förs bättre på redaktionerna.42 Hon 

menar att tidningarna i verkligheten försöker tjäna pengar och hitta nya grepp som ibland 

ligger i gränslandet för vad som kan räknas som textreklam. Hon menar också att debatten om 

textreklam blir mer levande när den förs på redaktionerna. Journalistförbundet, å andra sidan, 

ifrågasatte beslutet och menade att branschen agerade alltmer "mjukryggat" mot det 

kommersiella trycket, de ville istället stärka kommittén som ett granskningsorgan.43 I juli 

2005 klubbade dock Tidningsutgivarna beslutet för gott. Textreklamkommittén avvecklades, 

vilket kan ses som en seger för reklamen.44  

 

Ulrica Widsell, ordförande för Yrkesetiska nämnden och vice ordförande för 

Journalistförbundet, tycker att det är synd att Textreklamkommittén inte finns längre och 

menar att den i dag behövs mer än någonsin. Hon menar att kommittén hade stor betydelse på 

så sätt att det gick att pröva textreklam. I dag går det att få "vilseledande reklam" prövat hos 

Reklamombudsmannen (RO), men hon menar att det är mycket beklagligt att utgivarna, i 

mediernas självsanerade system, inte vill pröva textreklam.45  

                                                             

39 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 99-100. 
40 Ibid, 100. 
41 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 36.  
42 Navier, Hanna, "Textreklamkommittén var otidsenlig", Second Opinion.  
43 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 100. 
44 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 87. 
45 Mejlintervju, Ulrica Widsell, 2013-05-17. 
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2.4 Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN)  

I och med Textreklamkommitténs nedläggning finns det inte längre något utomstående organ 

som granskar textreklam. Däremot har Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) i 

uppgift att bevaka efterlevnaden av de journalistiska yrkesreglerna (se bilaga 1). 

 

Även om svenska journalister inte har något straffrättsligt publicistiskt ansvar, finns det 

yrkesregler som journalisterna, som är medlemmar i Journalistförbundet, måste ta hänsyn till i 

sitt arbete. Yrkesreglerna är dock det enda regelverk där de enskilda journalisterna ges ett 

individuellt ansvar för sitt arbete och att det är just YEN som ska övervaka efterlevnaden av 

dem kan ses som problematiskt.46 Det kan ses som att Journalistförbundet har en dubbelroll, i 

och med att förbundet både fungerar som fackförbund och yrkesförbund. Medlemmarnas 

intressen ska tillvaratas samtidigt som medlemmar som bryter mot reglerna för yrkesetik 

eventuellt ska bestraffas.47 Det kan uppstå dilemman om facket tvingas försvara medlemmar 

som brutit mot yrkesnormerna.48 Ulrica Widsell ser dock inga dilemman eller problem med 

Journalistförbundets roll. Hon menar att det är två olika delar av organisationen: Yrkesetiska 

nämnden som prövar övertramp mot yrkesreglerna och de förtroendevalda och 

ombudsmännen som stödjer, hjälper och förhandlar för medlemmarna.49  

 

Ett annat problem är att alla journalister inte är medlemmar i Journalistförbundet och att YEN 

enbart har makt att pröva medlemmarna. Ärenden där den aktuelle journalisten inte är 

medlem i förbundet avskrivs. En stor del av ärendena hos YEN avskrivs även på grund av att 

ärendet faller utanför YEN:s kompetensområde.50 Om YEN anser att en anmäld medlem har 

gjort ett mycket allvarligt övertramp och överträtt flera yrkesregler leder fällningen till en 

tillfällig eller, i värsta fall, en permanent uteslutning ur Journalistförbundet. Publicisten Hans 

Månson, som i flera år granskat både yrkesetiska frågor och textreklam i svenska medier säger 

i Medievärlden att de yrkesetiska regelverken är urvattnade. Han menar att få, om någon, 

redaktion kan följa textreklamreglerna till punkt och pricka. Månson nämner att det är värst i 

tidskriftsvärlden där prylar och gratisresor flyger in direkt eller indirekt till det redaktionella 

                                                             

46 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 163. 
47 Ibid. 
48 Ibid, 140. 
49 Mejlintervju, Ulrica Widsell, 2013-05-17.  
50 Petersson et al, Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 158. 
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arbetet. Månson menar även att YEN är en tandlös funktion, den ska vaka och vakta men kan 

inte bita.51  

2.5 Marknadsföringslagen  

Marknadsföringslagen (MFL) är den viktigaste lagen som berör reklam och marknadsföring. 

Lagen ställer flera olika krav på hur reklam ska utformas. Bland annat ska reklamen vara 

pålitlig och inte vilseleda mottagarna.
52

 Med vilseledande marknadsföring menas att reklamen 

innehåller oklar eller felaktig information, eller att företaget har uteslutit väsentlig 

information.
53

 Lagen fungerar som ett skydd för alla konsumenter eftersom den ser till att 

vilseledande reklam tas bort.
54

  

 

Den huvudsakliga principen i marknadsföringslagen är kravet på reklamidentifiering. I lagen 

står det att det tydligt ska framgå när något är reklam och också vem som svarar för reklamen. 

En kommersiell annons får inte presenteras på ett sätt som gör att den kan uppfattas som 

redaktionell text. Ett reklamblad får inte heller se ut som en tidning om det inte finns en så 

kallad sändarangivelse, vilket är en annan grundläggande princip. Det ska framgå vem som 

ligger bakom marknadsföringen. Det ska gå att veta vem som står bakom reklamen och hur 

avsändaren kan kontaktas.
55

 Förutom marknadsföringslagen finns det en svart lista som gäller 

i alla EU-länder. Listan innehåller 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna.
56

 

 

Marknadsföringslagen kom till 1971 men har sedan dess ändrats vid olika tillfällen. På senare 

år har lagen blivit utförligare med mer vägledande regler och med möjlighet att använda 

hårdare straff mot dem som bryter mot lagen.
57

 Den som bryter mot reglerna i 

marknadsföringslagen kan dömas att betala en marknadsstörningsavgift. Även reklambyrån 

som hjälpt till med den förbjudna marknadsföringen kan bli dömd att betala den särskilda 

                                                             

51 Månson, Hans, "Så begravde branschen yrkesetiken", Medievärlden. 
52 Bergström, Medieboken. Information och reklam, 183. 
53 "Marknadsföringslagen", Konsumentverket. 
54 Bergström, Medieboken. Information och reklam, 183. 
55 "Reklamidentifiering", Konsumentverket. 
56 "Marknadsföringslagen", Konsumentverket. 
57 Bergström, Medieboken. Information och reklam, 183 
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avgiften. De flesta ingripanden från marknadsföringsdomstolen gäller olika typer av 

vilseledande reklam.
58

  

Sett till marknadsföringslagen kan textreklam ses som olagligt med tanke på 

marknadsföringslagens krav på absolut reklamidentifiering.59 Marknadsföringslagens 

huvudpunkt är att det ska synas vad som är reklam, men textreklam syns inte. Samtidigt kan 

redaktionerna skydda sig med den grundlagsfästa tryckfrihetsförordningen eftersom den 

ansvarige utgivaren har totalt ansvar för allt som förs in i tidningen. Textreklamexperten 

Håkan Lindhoff anser därför att det är ett konfliktläge mellan marknadsföringslagen och 

tryckfrihetsförordningen.60  

 

Frågan är om marknadsföringslagen någonsin kan övertrumfa en grundlag? Håkan Lindhoff 

skulle gärna se att ett fall av textreklam prövas i en domstol för att undersöka hur det fungerar 

i praktiken och framförallt hålla diskussionen om textreklam vid liv. Men om det handlar om 

journalistikens överlevnad menar Håkan Lindhoff att det är viktigare att journalistiken 

överlever än att textreklamreglerna gör det.61 

2.6 Medieutvecklingens påverkan på textreklam 

"Allt håller på att gyttras ihop och det är obehagligt", säger Håkan Lindhoff om hur 

medieutvecklingen påverkar textreklamen.62 Medieutvecklingen är en stor faktor till varför 

textreklam ser ut som den gör i dag. Utvecklingen har gjort att reklam och journalistik blandas 

ihop mer och mer. Ett tydligt exempel på sammanvävningen är så kallade "advertorials". 

Advertorial är ett begrepp som är närbesläktat med textreklam och innebär att betalda 

annonser utformas som redaktionellt innehåll.63 

 

Ulrica Widsell är bekymrad över hur utvecklingen sker och ser en tydlig tendens till att 

textreklam ökar - i tidningar, tidskrifter och i kommersiell tv där det pratas om "sponsrat 

innehåll" och "branded content". I magasinvärlden blir det även allt vanligare med annonser i 
                                                             

58 Bergström, Bo, Medieboken. Information och reklam, (Malmö: Liber ekonomi, 2004), 185. 
59 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 88. 
60 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
61 Ibid.  
62 Ibid.  
63 Elsässer, Sophie, Att skapa en konsument: Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen [elektroniskt 

resurs], (Lund: Lunds universitet, 2012), 441. 
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redaktionellt format. Är en plocksida med tips på olika skönhetsprodukter eller 

inredningsdetaljer textreklam eller journalistik?64 Håkan Lindhoff ser plocksidor som 

"textreklam för hela slanten", men medger också att det i dag nästan har blivit en form av 

accepterad textreklam.65  

En faktor som gör att många gett upp kampen mot textreklam är internet.66 På nätet lever 

reklam och journalistik ett gemensamt liv som inte går att reglera. Håkan Lindhoff anser att 

sammanblandningen av reklam och journalistisk text på nätet kan vara den avgörande faktorn 

för tidningarnas och journalisternas framtid och att reklamen inte går att undvika.67 Samtidigt 

är det stora bekymret hur finansieringen ska gå till på nätet. Aftonbladet ses ofta som en 

förebild eftersom det är den första tidningen i världen som har större annonsintäkter i digitala 

medier än i papperstidningen.68 Ulrica Widsell menar dock att Aftonbladets puffar på webben 

för nyheter och annonser med ett redaktionellt format är förvillande lika, vilket kan göra att 

läsaren kan känna sig lurad.69 Hur de finansiella problemen och sammanblandningen av 

journalistik och reklam på nätet ska lösas återstår att se.  

Reklamfinansiering ger annonsörerna makt och annonsörer och reklambyråer letar febrilt efter 

nya vägar att integrera reklamen i mediernas innehåll. Därför är det särskilt viktigt att 

reklamen är synlig i medieutvecklingen.70   

 

                                                             

64 Mejlintervju, Ulrica Widsell, 2013-05-17. 
65 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Röstlund, Lisa, "Aftonbladet har nått historiskt världsrekord", Aftonbladet.  
69 Mejlintervju, Ulrica Widsell, 2013-05-17. 
70

 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 119. 
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3 Teori  

 

3.1 Tidigare forskning och litteratur 

Vi har inte kunnat finna någon tidigare forskning eller litteratur om textreklam i svenska 

tjejtidningar. Däremot finns det liknande uppsatser som behandlar ämnet textreklam och som 

vi har haft nytta av i vår undersökning. I C-uppsatsen Modejournalistik: En studie av dagens 

modejournalistik och dess förhållande till Spelreglerna för press- och yrkesetik från 2011 

undersöker Ayda Valadi och Anita Trupina hur innehållet i modetidningar gränsar till 

textreklam. Eftersom modejournalistik ingår i våra valda tjejtidningar har den här uppsatsen 

gett oss en djupare förståelse för den typen av journalistik samt inspirerat oss med källor.  I 

Lokala nyheter: till vilket pris som helst? En kvantitativ studie om textreklam i tre svenska 

lokaltidningar från 2012 undersöker Anna Gustafsson och Emma Berglund hur stor del av det 

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

mellan 1996 och 2011. Studien har hjälpt oss i utformningen av vår kvantitativa del och hur 

textreklam egentligen kan mätas. I C-uppsatsen Textreklamens limbo - Hur 

tidskriftsjournalister ser på textreklam, produktplacerade företag och etiska riktlinjer från 

2011 undersöker Nathalie Borgman Peters de gråzoner som finns mellan dagens etiska 

riktlinjer om textreklam och den faktiska praktiken ute på kommersiella tidskriftsredaktioner. 

Uppsatsen har gett oss en breddad blick på textreklam i och med att vi fått veta hur 

journalisterna själva ser på ämnet.  

 

En bok som är väl värd att nämna är Reklamens makt över medierna av Karl Erik Gustafsson. 

Den har särskilt hjälpt oss i förståelsen för Textreklamkommitténs historia och hur den 

fungerade. Mediernas integritet: Demokratirådets rapport 2005 av Olof Petersson har 

speciellt kommit till användning när det gäller insikt om den journalistiska integriteten och 

kommersialiseringen.  
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3.2 Dagordningsteorin  

Uppsatsens teoretiska ram utgörs av Maxwell McCombs dagordningsteori. Dagordningsteorin 

är en teori som försöker förstå mediernas makt över människors val och tankar. 

Nyhetsmedierna fastställer medborgarnas dagordning. Rubrikstorlek, vänsterkrysset på 

förstasidan och artikellängd är några ledtrådar som indikerar vad som prioriteras och står på 

dagordningen.71 Dessa ledtrådar påverkar publikens omdöme till att bestämma vilka frågor 

som är viktigast. Det som finns på mediernas dagordning hamnar i fokus för allmänhetens 

uppmärksamhet, tankar och handlingar. Genom att få medborgarna att prioritera en fråga har 

det första steget i bildandet av allmän opinion tagits.72 Trots att nyhetsmedierna inte kan tala 

om för oss vad vi ska tänka på, är de fantastiskt duktiga på att tala om för oss vad vi ska tänka 

på.73 Tjejtidningar som fylls av smala modeller får oss omedvetet att tänka på att det är det 

som är det "rätta" idealet. Liksom att inslag med kändisar med röda läppar får oss att tänka på 

rött läppstift. På så sätt säger inte tidningarna direkt vad vi ska tänka på utan de kan 

omedvetet få oss att tänka på något genom att exempelvis uppmärksamma vissa varumärken, 

produkter eller ideal extra mycket. Det, i sin tur, kan ses som en makt över publiken: Det som 

finns på tidningarnas dagordning påverkar även publikens egen dagordningssättning.  

McCombs talar även om "orienteringsbehov", ett begrepp som ger en psykologisk förklaring 

till att mediernas dagordning överförs till allmänhetens dagordning. Begreppet kan delas in i 

två underordnade begrepp: relevans och osäkerhet. Med relevans menas att vårt 

orienteringsbehov är begränsat till det vi själva tycker är personligt relevant.74 Graden av 

osäkerhet syftar till hur mycket kunskap vi har av ett ämne som är relevant. Om relevansen är 

hög och osäkerheten är låg uppstår ett måttligt behov av orientering.75 Ju större 

orienteringsbehov vi har inom ett område desto större är sannolikheten att vi följer 

massmediernas dagordning.76  

                                                             

71 McCombs, Maxwell, Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen (Stockholm: 
SNS förlag 2006), 23-24. 
72 Ibid, 24. 
73 Ibid, 24-25. 
74 Ibid, 81. 
75 Ibid, 82-83. 
76 Ibid, 84. 
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Orienteringsbehovet är den viktigaste orsaken till att dagordningar skapas. Vi har ett behov av 

att skapa oss en bild av det vi själva inte har tillgång till eller erfarenhet av.77 Kommersiella 

tidskrifter är extremt bra på att skapa ha-begär genom olika former av "perfektion". Vi är ute 

efter allt från de perfekta läpparna, det snyggaste håret och de trendigaste skorna.  

I uppsatsen utgår vi från att livsstilsmagasin har en dagordningssättande makt över läsarna. 

Ansvaret för nyhetsvärderingen på redaktionerna är stort och därför anser vi att det är viktigt 

att utforska hur textreklam kommer till uttryck, speciellt med tanke på att mediernas 

dagordning påverkar både tankar och handlingar hos allmänheten.  

3.3 Kommersialiserad journalistik  

Kommersialisering handlar om bytet av varor och tjänster mot betalning i form av pengar.
78

 

Kritiker menar att journalistikens kommersialisering leder till att medierna satsar mindre på 

självständigt journalistiskt grävande. Enkla och billiga nyheter går före viktiga, men mer 

kostsamma nyheter. Journalistiken anpassas till de målgrupper som annonsörerna är mest 

intresserade av att nå ut till. Journalisterna tar då mer hänsyn till vad publiken vill läsa om än 

till vad som kan vara viktigt för människor att veta.
79

 För att nå framgång på 

annonsmarknaden är det nödvändigt med framgång på publikmarknaden.
80

 Om ett 

medieföretag drivs av en kommersiell logik innebär det att dess innehåll ses som en vara, och 

publiken och annonsörerna ses som kunder.
81

 

 

Det har hävdats att journalistiken har blivit mer kommersialiserad och marknadsdriven i både 

svensk och internationell debatt. Medierna är tvungna att tänka mer på de ekonomiska 

faktorerna än tidigare. Det beror bland annat på sjunkande annonsintäkter och ökade 

kostnader, samtidigt som läsarnas och tittarnas lojalitet försvagats.
82

 Det finns dock en fråga 

som är grundläggande, nämligen om journalistiken ska ses som mål eller medel. Därmed 

handlar det inte enbart om att medieföretagen blir tvingade till något.
83

  

                                                             

77 Andersson Fred, Mediestyrning: mediernas dagordningssättning, Nationalencyklopedin.  
78 Strömbäck, Jesper och Jönsson, Anna Maria. Nyheter i konkurrens – journalistikens kommersialisering?, 10. 
79 Petersson et al. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 112. 
80 Strömbäck, Nyheter i konkurrens – journalistikens kommersialisering?, 11.   
81 Ibid, 9. 
82 Petersson et al. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 111. 
83 Ibid. 
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Huruvida journalistiken är målet eller medlet hänger på medieföretaget och dess beslut, samt 

på hur redaktionerna värnar om den redaktionella integriteten inåt. Samtliga medieföretag vill 

överleva ekonomiskt, men det finns olika vägar att gå. Vissa satsar på ekonomisk 

vinstmaximering medan andra försöker balansera ekonomiska och publicistiska krav.
84

  

 

De senaste tio årens debatt har handlat mycket om just balansen mellan ekonomiska och 

publicistiska värden. Kritiker menar att denna balans har förflyttats så den missgynnar orden 

och gynnar pengarna.
85

 Ju mer pressade redaktionerna är ekonomiskt desto lättare är det för 

källorna att påverka redaktionerna, eftersom källorna kan erbjuda lätta och billiga nyheter.
86

 

 

Varufiering och hybridisering är två begrepp som Göran Palm menar förklarar hur 

nyhetsorganisationen och nyhetsarbetet påverkas av kommersialiseringen. Varufiering kallas 

det när journalistiken anpassas till det publiken vill ha, medan hybridisering går ut på ett 

närmare samarbete mellan de publicistiska och ekonomiska verksamheterna på 

redaktionerna.
87

 De flesta tidskrifter som överlever den hårda och instabila mediemarknaden 

har ofta hittat en innehållslig nisch som inte bara tilltalar en tillräckligt stor målgrupp utan 

också är intressant för en eller flera annonsörer.88  

3.3.1 PR och nyhetsstyrning  

PR eller public relations är inte ett yrke, det är många. Det kan handla om allt från att arbeta 

med lobbying (politiskt påtryckningsarbete) till att informera om ett företags produkter eller 

tjänster till en investerare. PR förväxlas ofta med ordet reklam. Medan reklam normalt 

handlar om att köpa ett utrymme i medierna handlar PR snarare om att kommunicera ut 

nyheter på redaktionell plats. Det kan ske via pressutskick, pressmeddelanden, events eller 

liknande.89 PR-konsulter förväntar sig att journalister ska rapportera om de nyheter som 

konsulterna vill få ut till publiken.90  

                                                             

84 Petersson et al. Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet, 111. 
85 Ibid. 
86 Ibid, 114-115. 
87 Palm, Göran, I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik (Kungälv: 

Institutionen för journalistik och masskommunikation, 2002), 59.   
88 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 

(Stockholm: Studentlitteratur, 2008), 197. 
89 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 322. 
90 Ibid, 322-323. 
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News management, eller nyhetsstyrning som det ofta heter på svenska, är ett begrepp inom 

PR. Det handlar om de tekniker och metoder som olika aktörer använder för att nå ut med 

information i medierna. Journalister och nyhetskällor står i ett ömsesidigt beroendeförhållande 

till varandra.91 Det är en fråga om makt och Göran Palm menar att det är i allmänhet källorna 

som har makt över journalistiken.92 PR-byråer är måna om att synas och vill gärna kontrollera 

dagordningen. Tidspress kan göra att grävande journalistik läggs åt sidan och att snabba 

pressmeddelanden får mer utrymme. PR-byråer har lärt sig hur redaktionerna fungerar och 

formar i dag ofta innehållet efter den specifika tidningens layout.93  

 

 

 

 

                                                             

91 Palm, I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik, 82.   
92 Ibid.   
93 Ibid, 83. 
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4 Metod och material  

Vi har genomfört en kvalitativ textanalys, en kvantitativ innehållsanalys samt gjort intervjuer 

för att kunna besvara våra frågeställningar om textreklam. Totalt har 25 nummer av 

tidningarna Veckorevyn och Solo från 2002 och 2012 analyserats. Sammanlagt har vi gått 

igenom 953 texter från dessa tidningar. Som "text" har vi definierat plocksidor, reportage, 

recept och andra typer av artiklar. En plocksida med en övergripande rubrik har räknats som 

en text. Av dessa 953 texter var det totalt 157 texter som kunde tolkas som textreklam och 

som vi därför har analyserat närmare i en kvalitativ textanalys.   

 

För att kunna bedöma vad som kan tolkas som textreklam har vi analyserat alla texter med 

utgångspunkt från Svenska Journalistförbundets checklista mot textreklam. De viktigaste 

punkterna i vår undersökning är: 

 

 Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller 

testade samt att redaktionen är avsändare.  

 Sträva efter mångsidighet vid urval så att otillbörligt gynnande inte sker.  

 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.  

 Var särskilt vaksam och kritisk vid publicitet kring verksamheter, produkter eller 

andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker.  

 Var särskilt vaksam och kritisk vid samarbeten med utomstående så att det framgår 

med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet.  

 Var särskilt vaksam och kritisk när produkter eller varumärken exponeras i 

sammanhang som kan antas utgöra produktplacering.94  

 

Utifrån dessa punkter har vi formulerat egna tolkningsregler för att kunna ställa frågor till 

texterna (se bilaga 2).  

                                                             

94
 Spelregler för press, radio och tv, Journalistförbundet.  
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4.1 Avgränsningar  

För att undersöka textreklam i tjejtidningar har vi valt ut två av de största tjejmagasinen i 

Sverige: Veckorevyn och Solo. Vi har enbart valt att undersöka redaktionellt innehåll. Vi har 

dock uteslutit modereportage i bilder eftersom vi tycker att det är en för svårbedömd genre 

som hade krävt ännu mer från vår sida. Det är svårt att veta hur företag har påverkat det 

modellerna har på sig och därför hur och om produktplaceringar förekommer på dessa sidor. 

Plocksidor har vi inkluderat eftersom det var en av de punkter som Textreklamkommittén 

uppmärksammade som en stor del av var textreklamen finns. Vi vill understryka att vi räknat 

varje plocksida med en egen övergripande rubrik som en text i den kvantitativa 

undersökningen. Även om vissa plocksidor kunde sträcka sig över flera sidor, eller om en 

plocksida bara utgjordes av några produkter och lite text har vi räknat det som en analysenhet.  

Vi har inte räknat med advertorials i den kvantitativa studien eftersom det är en form av 

avsiktlig textreklam från annonsörernas sida. Vi nämner dock begreppet i vår resultatdel 

eftersom det är en viktig del i frågan om textreklam.  

En annan genre som vi har utelämnat är tidningarnas egenreklam. Det är också en punkt som 

Textreklamkommittén hade svårt för och som kanske även gjorde att kommittén 

avskaffades.95 Det är svårt att definiera om och när egenreklam kan bryta mot riktlinjerna för 

textreklam. Därför har vi undvikit denna fråga i studien.  

4.1.1 Veckorevyn  

Veckorevyn ges ut av Bonnier Tidskrifter och är en av Sveriges största tjejtidningar med ett 

stort fokus på shopping, bloggar, kläder, smink, skönhet, kändisliv, relationer, sex, kärlek och 

karriär. Tidningen grundades 1935 och utgavs fram till 1999 en gång i veckan, sedan 

varannan vecka fram till 2011 då nylanseringen innebar att Veckorevyn blev ett 

månadsmagasin. Veckorevyns TS-upplaga var 43 600 exemplar 2012.96 

 

                                                             

95 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 93. 
96 Veckorevyn, Sveriges tidskrifter. 
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Vi har analyserat vart fjärde nummer från 2002 (då den utkom varannan vecka) och vartannat 

nummer från 2012. Totalt är det 198 texter från 2002 och 235 texter från 2012 som 

undersökts.  

4.1.2 Solo  

Solo utkommer med 12 nummer per år och ges ut av Frida Förlag. Första numret av tidningen 

kom ut 1997 och än i dag ser vi samma koncept: ett tjejmagasin med fokus på de senaste 

trenderna, mode, skönhet, intervjuer med kändisar och vanliga tjejer, självkänsla, sex och 

relationer. Solos TS-upplaga var 37 000 exemplar 2012.97 

Vi har analyserat vartannat nummer från 2002 och från 2012. Totalt är det 245 texter från 

2002 och 275 texter från 2012 som undersökts.  

4.2 Textreklam eller inte?  

Eftersom det bara finns riktlinjer för textreklam i dag bygger allt på en subjektiv känsla. För 

att bestämma variabeln om vad som skulle räknas som textreklam eller inte i vår 

undersökning använde vi oss dels av våra punkter utformade efter Spelreglerna för press, 

radio och tv och även egna formulerade frågor: 

 

 Framgår det vem som är avsändare?  

 Framgår det hur urvalet ägt rum?  

 Framgår det hur produkten/tjänsten blivit jämförd eller testad?  

 Är urvalet mångsidigt?  

 Exponeras produkten eller varumärket i sammanhang som kan antas utgöra 

produktplacering?   

 Finns det ett allmänintresse/nyhetsvärde i texten?  

Utifrån dessa frågeställningar kunde vi bestämma vilka texter som kunde tolkas som 

textreklam. Det vi generellt kom fram till är att mycket av textreklamen bygger på om man 

                                                             

97 Solo, Sveriges tidskrifter.  
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som läsare känner av en skribent bakom texten. Om det inte finns en tydlig avsändare blir det 

som annars hade kunnat tolkas som "tips" mer "reklamigt".  

Självklart hade det kunnat vara fler eller färre texter som vi räknat med som textreklam om vi 

hade bedömt texterna annorlunda (se validitet och reliabilitet).  

4.2.1 Ett exempel som undviker textreklam   

Genom en motivering bakom urvalet och genom att erbjuda olika köpalternativ kan 

textreklam undvikas. I första numret av Veckorevyn 2002 ser vi under rubriken "Knickers" på 

en plocksida, tre bilder från catwalken med tre olika alternativ på knickers från olika butiker 

med prisinformation till varje produkt. Till det finns texten: 

 

De korta byxorna hör inte längre bara sommaren till. Ha dem ihop med stövlar eller 

knästrumpor och lågskor, gympadojor eller pumps.
98

  

 

Pris och bilder kombineras med en kort motivering att knickers kan bäras även på hösten med 

förslag till olika matchningar. Mångsidigheten och urvalet gör att det inte känns som att ett 

visst företag eller en viss produkt gynnas. 

4.3 Kvantitativ innehållsanalys och bearbetning av data 

Vi valde att utföra en kvantitativ innehållsanalys för att procentuellt kunna mäta hur mycket 

textreklam som förekom i de valda tidningarna under år 2002 och år 2012. För att undersöka 

hur ofta eller hur frekvent något förekommer är en kvantitativ innehållsanalys ett praktiskt 

verktyg.99 

För att genomföra vår kvantitativa analys utformade vi först egna kodningsprinciper och även 

tolkningsregler (se bilaga 2). Detta gjorde vi för att kunna få ett så lika resultat som möjligt 

och god validitet. Utifrån texterna som kunde tolkas som textreklam har vi även undersökt i 

vilken typ av text som textreklamen kommer till uttryck i.  

                                                             

98 Ejedelund, Ann-Sofie, "Trend 2002 ", Veckorevyn, nr 1, (2002): 29.  
99 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Norstedts 

juridik, 2012), 197. 
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Det sammanlagda antalet texter kom vi fram till genom att räkna ihop alla artiklar, plocksidor 

och reportage som vi undersökt i tidningarna. Varje plocksida fick representera en 

analysenhet (även om vi upptäckte flera notiser som kunde tolkas som textreklam på samma 

sida). För att fylla datamatrisen med information började vi med att bestämma vad som skulle 

vara undersökningens analysenheter. Därefter bestämde vi vilka variabler vi skulle notera hos 

analysenheterna, samt vilka variabelvärden som dessa variabler skulle ha. Vi använde oss av 

Excel för att koda materialet samtidigt som vi gick igenom texterna. 

4.4 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys handlar om att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext den ingår i.
100

 Det handlar om att läsa texten 

aktivt, ställa frågor och se om texten eller man som läsare kan besvara frågorna. Det behövs 

en intensiv läsning av texten då det man söker efter kan ligga under ytan.
101

  

 

Genom att ställa våra egna formulerade frågor till texten kunde vi svara på våra 

frågeställningar om på vilket sätt textreklamen kommer till uttryck i de valda tidningarna med 

utgångspunkt från rekommendationerna om textreklam i Spelregler för press, radio och tv, 

samt på vilket sätt textreklamen förändrats under det senaste decenniet. Dessa frågeställningar 

hade vi inte kunnat besvara om vi enbart utfört en kvantitativ analys.  

4.5 Intervjuer 

Samtalsintervjuer ger goda möjligheter till att registrera svar som är oväntade och följa upp 

resultat.102 Samtalsintervjuer är även speciellt effektiva när vi ger oss ut på ett outforskat 

fält.103 Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad är en bok som har 

varit till stor hjälp när vi utformat intervjufrågor. Vi undvek till exempel frågor som började 

med "varför" för att intervjun inte skulle få karaktären av ett läxförhör. Istället följde vi en 

intervjuguide med frågor baserade på "hur" och "vad". Även om vi genomfört både en 

kvalitativ och en kvantitativ analys tycker vi att intervjuerna fungerade bra som ett 
                                                             

100 Ibid, 210. 
101 Ibid. 
102 Esaiasson et al, Metodpraktikan, 251.  
103 Ibid, 253. 
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komplement till vår undersökning, då de valda intervjupersonerna har mycket god insikt om 

textreklam.  

Håkan Lindhoff är en mångsysslare som har jobbat på enheten för journalistik, medier och 

kommunikation, JMK, på Stockholms universitet sedan 1978. Han är universitetslektor och 

har framförallt jobbat med undervisning. Han är expert på textreklam, ett intresse han fick 

redan som junior, då han var en expert för en statlig reklamutredning. Intervjun genomfördes 

på en lugn plats på ett fik i Stockholm. Intervjun varade i cirka en timme och hela intervjun 

spelades in.  

Ulrica Widsell är vice ordförande för Journalistförbundet och ordförande för Yrkesetiska 

nämnden. Vi genomförde en mejlintervju med henne för att få bättre inblick i vilken 

inställning hon har till textreklam och dess utveckling eftersom hon har en viktig roll som 

ordförande. Intervjun finns utskriven och sparad.  

 

Vi har reflekterat över intervjuareffekter, att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer 

frågorna.104 En viss intervjuareffekt är såklart oundviklig, men genom att vi båda varit så 

objektiva som möjligt mot intervjupersonerna tror vi att vi har undvikit ovälkomna 

intervjuareffekter. Eftersom vi har varit så neutrala tror vi inte att några effekter har påverkat 

vårt slutgiltiga resultat.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet. Det kan 

också förklaras som frånvaro av systematiska och osystematiska fel, vilket innebär att vi 

mäter det vi påstår att vi mäter.105  

Vi satt bredvid varandra på Kungliga biblioteket när vi både kvantitativt och kvalitativt 

analyserade tidningarna. Utifrån våra frågor förde vi in våra resultat direkt i dokumenten i 

datorn, samtidigt som vi också diskuterade med varandra och förde anteckningar. Före den 

stora kodningen av alla texter testade vi också kodschemat på ett mindre antal texter för att få 

en så god reliabilitet som möjligt. Efter provkodningen kunde variablerna göras om och 

                                                             

104 Ibid, 267. 
105 Esaiasson et al, Metodpraktikan, 58. 
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anpassas efter analysenheterna. Det var givetvis ibland texter som var svåra att bedöma om de 

skulle räknas som textreklam eller inte. Det hade därmed kunnat vara färre eller fler texter 

som räknats som textreklam om vi hade bedömt det på annat sätt. För att ta ett exempel: Vi 

räknade plocksidor med en gemensam övergripande rubrik som en analysenhet. Därför hade 

resultatet i den kvantitativa analysen kunnat se annorlunda ut om vi exempelvis hade räknat 

varje liten notis på varje plocksida som textreklam. Anledningen till att vi valde att tolka 

plocksidor på det sätt som vi gjorde var för att plocksidor ofta består av så korta texter att det 

knappt kan räknas som notiser. Ibland kan plocksidor enbart bestå av bilder med 

köpinformation och vi tog beslutet att se alla plocksidor med övergripande rubrik som en 

analysenhet för att vara konsekventa genom hela studien.  

Varje gång vi var osäkra på en text diskuterade vi det gemensamt innan vi tog ett beslut. 

Eftersom en del av våra variabler kan tolkats subjektivt kan vi inte garantera att någon annan 

skulle få fram exakt samma resultat som vi. För att få ett så korrekt svar som möjligt 

analyserade vi varandras tidningar. Vi utgick från samma tolkningsfrågor och samma 

kodningsprinciper och dubbelkollade att vi kom fram till samma resultat.  

En annan viktig punkt att ta upp är att våra intervjupersoner får ta stor plats i undersökningen 

med sina uttalanden, särskilt Håkan Lindhoff. Det går därför att ifrågasätta självständigheten 

och deras påvekan på studiens resultat. Därför vill vi vara noga med att poängtera att 

intervjupersonerna inte kontaktades förrän vi hade ett resultat att redovisa. Intervjupersonerna 

fick komma med insikter om textreklam och vårt resultat. Vi tycker att deras roll som källor är 

trovärdiga och viktiga för studien. På grund av detta har vi medvetet lagt vikt vid deras 

expertröster i undersökningen. Jämfört med litteratur och tidigare forskning så är det här 

personer och källor som faktiskt kan se förändringarna i medieutvecklingen i dag.  

Sett till helheten visar den slutgiltiga analysen två motstridiga resultat. Vår kvantitativa del 

visar att textreklam procentuellt har minskat under det senaste decenniet medan vår 

kvalitativa del visar att, hur och varför textreklam kommer till uttryck på andra sätt i dag. Om 

vi bara hade gjort en kvantitativ undersökning hade resultatet varit att mängden textreklam har 

minskat, något som inte är sant. Undersökningen hade då inte haft god reliabilitet. Men i och 

med att vi även har gjort en kvalitativ del där vi analyserat alla texter djupare har vi som 

helhet kunnat mäta det vi vill mäta. På så sätt anser vi att vår studie har en god reliabilitet.  
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5 Resultat och analys  

Här presenteras resultaten på våra tre frågeställningar som är:  

 Hur stor del av de valda tidningarnas redaktionella innehåll är textreklam?  

 På vilket sätt kommer textreklam till uttryck i Veckorevyn och Solo med utgångspunkt 

från rekommendationerna om textreklam i Spelreglerna för press, radio och tv?  

 På vilket sätt har textreklamen förändrats under det senaste decenniet? 

 

Med utgångspunkt från Spelreglerna för press, radio och tv visar vår kvantitativa 

undersökning att textreklam procentuellt har minskat i de svenska tjejtidningarna. Med tanke 

på den ökade kommersialiseringen och att Textreklamkommittén lagts ner borde det egentliga 

resultatet peka åt motsatt håll.  

5.1 Så mycket textreklam finns i tjejtidningar 

För att besvara den första frågeställningen och få en överblick över hur andelen textreklam i 

Veckorevyn och Solo har förändrats under ett decennium redovisas resultatet i nedanstående 

tabell:   

 

 

FIGUR 1 Stapeldiagrammet visar hur andelen textreklam procentuellt har förändrats i Veckorevyn 

och Solo år 2002 och 2012.  
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Som framgår av figur 1 har textreklamen i svenska tjejtidningar procentuellt minskat de 

senaste tio åren. Totalt är 953 texter analyserade från år 2002 och 2012 med utgångspunkt 

från Spelreglerna för press, radio och tv. Diagrammet visar att Veckorevyn är i stort sett 

oförändrad där 13 procent av texterna kunde tolkas som textreklam 2002 jämfört med 11 

procent 2012. Den större förändringen ligger hos Solo som nästan har halverat andelen 

textreklam, från 27 procent till 15 procent.  

 

Eftersom kommersialiseringen gjort att reklam och journalistik har vävts samman mer och 

mer: Går det egentligen att läsa ut något av resultatet? Har textreklamen på riktigt minskat 

eller tyder resultatet på något annat? För att få en djupare förståelse för hur textreklamen har 

förändrats de senaste tio åren har vi analyserat innehållet och texterna närmare.  

5.2 Så kommer textreklam till uttryck i tjejtidningar 

För att först få en övergripande bild av i vilken form textreklam förekommer i Veckorevyn och 

Solo redovisas resultatet i nedanstående tabell:  

 

FIGUR 2 Stapeldiagrammet visar att textreklam främst finns på plocksidor i Veckorevyn och Solo 

år 2002 och 2012. I "övrigt" ingår reportage, artiklar, recept och andra texter. Det är totalt 157 

analysenheter då det var antalet texter som kunde tolkas som textreklam.   

Av figur 2 framgår att majoriteten av all textreklam går att hitta på plocksidorna. Diagrammet 

visar också att textreklamen år 2012 förekommer mer på andra sidor. Kategorin övrigt är en 
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sammanslagning av alla reportage, artiklar och andra texter eftersom det procentuellt är en så 

liten del av var den totala textreklamen finns.   

5.2.1 Tjejtidningar 2002 

För över tio år sedan kom textreklamen i de svenska tjejtidningarna till uttryck på ett helt 

annat sätt än i dag.  Veckorevyn 2002 hade ett stort fokus på ingående och djupa reportage och 

hade, jämfört med i dag, färre mode- och skönhetsinslag. Även om det detta år finns sidor 

fullproppade med produkter är det ofta en motivering bakom urvalet och det erbjuds olika 

köpalternativ. Det finns dock två återkommande inslag i tidningen som, i många fall, kan 

tolkas som textreklam: Favoritsidan och Skönhetssidan. Båda sidorna saknar rubrik, ingress 

och ofta även urvalsmotivering vilket gör att de produkter och varor som visas kan tolkas som 

produktplacering. Det framgår inte hur urvalet ägt rum och läsarna kan misstänka att 

utomstående har påverkat innehållet genom exempelvis pressutskick eller gåvor. 

Enligt Journalistförbundets lista för journalistens integritet så ska journalister inte acceptera 

gåvor, uppdrag, inbjudningar, eller gratisresor som kan ifrågasätta ens ställning som fri 

journalist. Det är en punkt som är svår att bevisa och det gör det ännu svårare att bedöma om 

journalistens ställning har påverkats. Här är ett exempel från Veckorevyn där skribenten 

berättar att du kan investera i en spa-weekend under rubriken "Lyx eller budget - vad är 

egentligen bäst"?: 

... Investera: "Må Bra"-weekend på Spa Hotell Nådendal i Finland kostar från 1 505 kr 

per person. Då ingår båtresa med Silja Line, övernattning, minisvit, frukost, trerätters 

middag och ansiktsmassage. Här får du lugn och ro. Det kan vara svårt att få samma 

känsla av avkoppling hemma, där många stressmoment finns. Behandlingarna som 

finns är underbara och du kommer hem utvilad och fräsch som en nyponros.
106

 

I det här fallet framgår det inte varför journalisten tipsar om just Spa Hotell Nådendal i 

Finland. Åkte hon dit privat, på tidningens bekostnad eller för att Spa Hotel Nådendal bjöd in 

henne gratis? Eftersom det inte framgår hur urvalet är gjort i det här exemplet kan det kännas 

köpt.  

                                                             

106 Gustafsson, Charlotta, "Lyx eller budget - vad är egentligen bäst?", Veckorevyn nr 20, (2002): 23. 
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I tidningen Solo finns det, enligt vår undersökning, nästan dubbelt så många inslag av 

textreklam 2002 än 2012. Jämfört med Veckorevyn är det även mer uppmanande 

konsumentjournalistik. I exemplet nedan uppmanas vi både att "springa" och "inhandla" 

vilken nyhet som helst från Lush: 

 Lush: Spring till en Lushbutik och inhandla någon av deras nyheter som lanseras nu! 

Produkterna är alltid färska och veganvänliga, och samtidigt vackra och härliga att ha 

att göra med.
107

 

En annan typ av textreklam är den som går att finna i intygsannonsering. Intygsannonsering är 

en annonsform där någon, ofta en kändis, intygar att det som ska säljas är bra.108 Enligt Håkan 

Lindhoff är det denna typ av textreklam som ska klämmas åt.109 Han menar att det är oerhört 

svårt att veta om en journalist är köpt eller inte och det är det som gör att denna fråga om 

textreklam blir mer komplicerad. I exemplet nedan är det journalisten som står för intygandet:  

 

När jag lämnar Isis kammare vet jag inte vad jag ska tro. Det mesta Carmen sa om min 

personlighet passade verkligen in på mig, och jag förstår inte hur hon skulle kunna 

utläsa allt det av mitt alldagliga utseende. Om korten visar att jag finner kraft i 

drömmar och i naturen, hur ska en tarotkortläsare kunna uttrycka det utan att det låter 

allmängiltigt? En halvtimmes tarotkortläsning kostar 300 kronor på Isis Kammare. En 

timme kostar 450 kronor.
110

  

Har journalisten betalat något för besöket eller har Isis Kammare bjudit in henne? Att det står 

precis vad en halvtimme respektive en timme kostar på just Isis Kammare istället för, 

exempelvis, ett generellt pris för tarotkortläsning gör att det kan ses som otillbörligt gynnande 

av företaget.  

En ännu mer komplicerad form av reklam är den reklam som inte är lika uppenbar. Den dolda 

reklamen, smygreklam, är dessutom den mest effektiva.111 I paragraf nio i 

marknadsföringslagen står det att "all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det 

                                                             

107 Melbius, Malin, "Topplistan" Solo nr 9, (2002): 86. 
108 Ordlista - Intygsannonsering, Redaktionen. 
109 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
110 Karlsson, Cia, "Att söka sig själv" Solo nr 1 (2002): 33 
111 Dold marknadsföring, Ung konsument.  
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tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring".112 När det inte framgår att redaktioner fått 

betalt för en text klassas det som dold marknadsföring och strider därmed mot 

marknadsföringslagen. Hur ofta framgår det egentligen vilka texter redaktionerna fått betalt 

för?  

 

Vi upptäckte flera olika sammanhang som vi troligtvis inte hade tänkt på om vi inte analyserat 

innehållet djupare. I ett våffelrecept i Solo framgår det att du behöver "3dl Kungsörnen 

Kärnvetemjöl". Under ingressen står det litet tack till Kungsörnen med hänvisning till deras 

hemsida för fler recept.113 Det som väcker misstankar är att det senare, flera sidor längre fram 

i samma tidning, under vinjetten "Barometern" framgår att just våfflor intar andra plats över 

det hetaste just nu.  I illustrationen av barometern finns det även en bild på Kungsörnens 

våfflor. Om inte Solo samarbetat med Kungsörnen, hade våfflor ändå hamnat på andra plats? 

Eller har samarbetet påverkat tidningsinnehållet även på denna sida - även om det inte 

framgår? Som denna punkt i Spelreglerna beskriver:    

 

Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka 

innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras.  

 

Ett annat sammanhang, som vi troligtvis inte ens hade lagt märke till om vi hade läst 

tidningarna som prenumeranter är exponeringen av ett varumärke på samma sida - under ett 

helt år. I samtliga nummer av Solo som vi analyserade 2002, (nummer 1, 3, 5, 7, 9 och 11), 

upptäckte vi att varumärket L'oréal nämndes i alla nummer under sidan Hårtrend. För att 

stilla nyfikenheten analyserade vi utöver det alla övriga nummer från detta år (nummer 2, 4, 6, 

8, 10 och 12). Vi kunde konstatera att alla nummer, förutom nummer 6, tipsade om produkter 

från L'oréal på sidan Hårtrend. I nummer 10 förekom inte sidan Hårtrend alls. I flera nummer 

exponeras varumärket två gånger på samma plocksida. Det som gör det hela ännu mer 

anmärkningsvärt är att L'oréal frekvent har stora annonser i Solo. Har L'oréal köpt ett dolt 

reklamutrymme på Hårtrend? Håkan Lindhoff är säker på att det finns ett avtal och att 

annonsören troligtvis har ett krav på att redaktionen ska tipsa om märket i varje nummer. 

Håkan Lindhoff är övertygad om att det handlar om ett korrupt avtal om textreklam.114 

                                                             

112 Marknadsföringslag (2008:486), Riksdagen.   
113 Solo nr 3 (2002): 106.  
114 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
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Här är ett exempel från Hårtrend: 

 

Vill du ha mjukt, naturligt stylat hår? Kika på L'Oréals stylingserie "Tecni Arts" nya 

produkter "Airfluid" och "Airpump"! Perfekt för mellanlånga och korta frisyrer som vill 

ha både kalasbra hållbarhet och en naturlig finish som håller för varje rörelse. Väl värt 

139 kronor tycker SOLOs testpanel.
115

 

 

På sidan finns ingen mer information om Solos testpanel eller om hur produkterna har testats. 

Direkt under finns det ytterligare en hyllning till en produkt från L'oréal:  

 

Många är det som praktiskt taget slåss med sitt hår varje morgon. Ostyriga lockar och 

småhår ställer gärna till det, något som L'Oréal Professionells serie "Liss Extreme" är 

bra att råda bot på. Serien slätar ut och gör håret rakt, blankt och lätt att kontrollera. 

Schampo, balsam och inpackning ger garanterad hjälp och kostar från 109 kronor i 

utvalda salonger.
116

   

 

Det var nästan en ren tillfällighet att vi upptäckte mönstret när vi båda analyserade två olika 

nummer med samma sida uppslagen - Hårtrend. Hade vi läst tidningen en gång i månaden är 

det här säkert något som hade gått förbi obemärkt. Det är sammanhanget som gör att vi som 

läsare blir kritiska och misstänksamma på hur utomstående kan påverka innehållet över vad 

som publiceras. Är innehållet styrt efter annonsörens krav och hur ofta sker det i så fall? Är 

det reklam och den inte är identifierad så kan det vara ett brott mot marknadsföringslagen. 

Håkan Lindhoff tror att denna typ av reklam kan vara vanlig, men eftersom det är en "hemlig 

reklam" är det svårt att bevisa.117  

 

Enligt vår undersökning är den vanligaste typen av textreklam den som framkommer på 

plocksidor. Det är ofta där som det inte framgår hur urvalet ägt rum eller att innehållet inte 

passar till vad rubriken utlovar. Ett exempel från Solo 2002 är att det under rubriken "Galet 

                                                             

115 Hellman, Carin, "Månadens favoritprodukt" Solo nr 7 (2002): 78. 
116 Hellman, Carin, "Håll koll på håret" Solo nr 7 (2002): 78. 
117 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
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mönstrat" tipsas om en helt vanlig blå mössa från varumärket Diesel.118 Samma mössa 

förekommer igen senare i samma nummer, den här gången under rubriken Hårtrend.119  

 

Samtidigt blir gränsen mellan konsumentjournalistik och reklam alltmer otydlig.120 Något som 

även syns i reportage. Här är ett exempel där varumärken exponeras i ett reportage:  

 

Det lilla köket var visserligen ljust och fräscht, men saknade personlighet. Vi målade 

väggarna i "Sand Falsterbo" från Nordsjö och ersatte det gamla kaklet med 

sjöstenskakel från Kakelspecialisten, för att ge köket ett lyft och en ny stil.
121

 

 

Ska det här ses som konsumentjournalistik eller produktplacering? Medieutvecklingen tyder 

på att gränserna suddas ut.  

5.2.2 Tjejtidningar 2012 

Det här året ser vi flera skillnader jämfört med 2002. Det är ännu mer konsumentjournalistik, 

urvalen motiveras på andra sätt och annonser utformas mer och mer efter redaktionellt 

innehåll.  

 

Medieutvecklingen har öppnat för en ökad kommersialisering av medier genom så kallade 

advertorials, reklam förklädd till redaktionell text.122 Ulrica Widsell menar att det är denna 

form av "avsiktlig textreklam" som speciellt kan irritera läsare i och med att de kan känna sig 

lurade.123 Ibland är annonserna så slående lika tidningens layout, form och typografi att man 

som läsare inte upptäckter att det är en annons förrän texten är läst, (se exempel i bilaga 3).  

 

Även om textreklamen redan 2002 var uppmanande så har den det här året eskalerat 

ytterligare. Medan det år 2002 kunde vara blott något exempel på textreklam på plocksidorna 

går det 2012 att se flera exempel på samma sida (vilket inte syns i resultatet av den 

kvantitativa analysen eftersom att varje plocksida räknades som en analysenhet). Vi 

                                                             

118 Hellman, Carin, "Coola katter" Solo nr 5 (2002): 64. 
119 Hellman, Carin, "Hårtrend" Solo nr 5 (2002): 86. 
120 Elsässer, Att skapa en konsument, 441. 
121 Lindström, Maria, "Nya tider" Solo nr 5 (2002): 91. 
122 Elsässer, Att skapa en konsument, 441. 
123 Mejlintervju, Ulrica Widsell, 2013-05-17.  
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uppmanas i ännu större utsträckning att shoppa, köpa och investera nu. Här är två exempel 

från samma sida i Veckorevyn:  

 

Lyxig förvaring till din telefon: Mobilväskorna tar nu steget in i finrummet. Bär din lur i 

detta stenprydda fodral från By Malene Birger, 949 kr.
124

  

 

Fira in det nya året!: Lyxa till det nya året - till budgetpris. Denna vackra rosa flaska 

med mousserande rosébubbel - Rosé brut, Louis Bourgogne - hittar du på 

Systembolaget för 99 kr.
125

  

 

Som läsare antas vi acceptera att detta är redaktionens rekommendationer under Månadens 

hetaste lista vilket gör att det i teorin inte bryter mot några riktlinjer. I exemplen ovan 

uppmanas vi som läsare att köpa både mobilfodralet och fira in det nya året med ett specifikt 

rosébubbel. Varumärkena exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering 

men är svårt att bevisa. Studien har visat på att det 2012 är betydligt fler plocksidor och att 

dessa ofta sträcker sig över flera uppslag. Samtidigt ser vi en trend i att bloggare och kända 

profiler får ta plats och representera egna plocksidor. Det ger en tydlig avsändare men 

behöver, för den delen, inte betyda att urvalet är motiverat eller mångsidigt.  

 

Plocksidor har i dag dock blivit en generellt mer accepterad form av textreklam och det gör att 

nedanstående punkt i Spelreglerna inte fyller någon funktion: 

   

Sträva efter mångsidighet vid urval så att otillbörligt gynnande inte sker.  

 

Många plocksidor kan ses som fyllda med "otillbörligt gynnande" då det inte finns 

mångsidighet eller framgår hur det redaktionella urvalet ägt rum.  

 

Ett annat ämne som, i dag, är svårt att komma åt med hjälp av riktlinjerna, är hur det 

redaktionella materialet och själva annonserna närmar sig varandra. Det blir på så sätt en ännu 

större fråga om hur stor makt reklambudskapen har över journalistiken. Tendenserna visar på 

att det 2012 är vanligare med annonser som anknyter till texterna. Redaktionella sidor med 

                                                             

124 "Månadens hetaste lista", Veckorevyn nr 1, (2012): 15. 
125 Ibid. 
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bilder på korta frisyrer kan, exempelvis, omges av annonser för stylingprodukter, hårvax och 

stylingverktyg som lämpar sig för kort hår. Formas annonserna efter det redaktionella 

innehållet eller formas det redaktionella innehållet efter annonserna? Frågan står obesvarad 

eftersom det inte finns några svenska undersökningar om hur annonsörernas påtryckningar 

påverkar mediernas innehåll.126 

 

Till skillnad från 2002 motiveras urvalen betydligt snabbare i dag. Istället för längre 

beskrivningar används ofta superlativ så som "hetaste", "trendigaste" och "snyggaste". 

Trovärdigheten inför företag och produkter skapas genom en ärlig och äkta attityd i 

argumentering och budskap. Mottagaren ska snabbt få klart för sig vem det är som är 

avsändare.127 När det är så mycket som är det "snyggaste" går det att ifrågasätta både 

trovärdighet och avsändare. Är det verkligen redaktionen som tycker till och hur mycket kan 

egentligen vara det snyggaste?  

 

Det är även den här punkten som gjort att vår kvantitativa studie visar en mindre mängd 

textreklam 2012. Redaktionerna "motiverar" enkelt sitt urval med ett ord och därmed kan de, 

med nöd och näppe, ofta lyckas kringgå denna riktlinje mot textreklam:  

   

Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller 

testade samt att redaktionen är avsändare. 

 

Vi har ofta ifrågasatt vad "klart framgå" innebär? Eftersom det är väldigt vagt kan 

redaktionerna 2012 komma undan med att underbygga sitt urval med exempelvis "Månadens 

hetaste lista". Eftersom denna typ av resultat är på gränsen för vad som är accepterat har dessa 

inte räknats som textreklam i den kvantitativa studien. Men sett till mängden och 

sammanhanget går det att tvivla på trovärdigheten i urvalen.  

 

Under Veckorevyns vinjett "VR listar" finns det återkommande inslaget Månadens hetaste 

lista. Ibland känns dock de "hetaste" produkterna mer som reklam än som redaktionellt urval. 

Som i exemplet nedan:  

 

                                                             

126 Gustafsson, Reklamens makt över medierna, 87. 
127 Bergström, Medieboken. Information och reklam, 139 
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Grilla?: Okej, det kanske är lite väl kyligt fortfarande. Men investera i denna snygga grillhink 

från Åhléns (199 kr) så kan du snabbt dra fram den så fort temperaturen tillåter. PS. Den finns 

också i turkost.128 

 

En annan tendens är att det är mer produktfixering, varumärkesexponering och 

produktplaceringar än 2002. 2002 förekom mer genrebilder till plocksidorna men nu har det 

även där kommit att handlar mer om specifika produkter. En text om nagellack kunde år 2002 

ha en genrebild på ett rött nagellack medan läsarna 2012 får räkna med att det står varifrån 

nagellacket kommer och vad det kostar. I dag finns det även i betydligt större utsträckning 

produktexempel på vad som behöver inhandlas. Medan en "guide till sotade ögon" år 2002 

kunde innebära en stegvis guide till hur man går tillväga är det i dag ett betydligt större fokus 

på vilka produkter som ska användas.   

 

I dag är vi människor mer kräsna och mer medvetna konsumenter som tittar på flera olika 

aspekter av en tjänst eller vara innan vi slår till. Faktorer som pris, situation och kvalitet är 

viktiga vid beslutstillfället.129 Det är, med andra ord, säkert ingen slump att det just är de här 

viktiga faktorerna som, i större utsträckning, finns med på plocksidor i dag. Det är dessa 

produktegenskaper som får oss att handla. Läsarna får ofta ingen förklaring på varför dessa 

produkter visas och detta har blivit mer allmänt accepterat.130 Just på grund av att det har blivit 

en form av accepterad reklam har otaligt många exempel kunnat slinka undan våra 

tolkningsregler för textreklam som grundar sig i Spelreglerna. Men det betyder inte att det är 

mindre textreklam 2012. Resultatet tyder istället på att reklamen kommer till uttryck på sätt 

som inte går att bedöma utifrån Spelreglerna för press, radio och tv.  

                                                             

128 "Månadens hetaste lista", Veckorevyn nr 3 (2012): 16. 
129 Bergström, Medieboken. Information och reklam, 98. 
130 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
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6 Slutsatser och diskussion  

"Om journalistiken hotas får vi göra avkall på riktlinjerna för textreklam. Men om all 

journalistik är reklam - vem vill läsa det?"131  

I en tid där annonser förklär sig i redaktionella former och när reklam och journalistik blandas 

ihop är det lätt att ge upp i kampen mot textreklamen. PR-byråer vet hur man använder 

nyhetsstyrning för att hamna på tidningarnas dagordning. Vi tror därför i synnerhet att det är 

viktigt att hålla liv i diskussionen om textreklam i dag, något vi hoppas att vi bidrar med, med 

denna uppsats. Ansvaret för nyhetsvärderingen på redaktioner är stort och med tanke på att 

mediernas dagordning påverkar både tankar och handlingar hos allmänheten är det viktigt att 

diskutera textreklam. Det är även viktigt att uppmärksamma och analysera för att inte ge vika 

för alla reklampåtryckningar så att journalistiken blir korrupt. För vem vill, förutom 

annonsörerna, egentligen att journalistiken ska vara inpyrd av dolda reklambudskap?  

Textreklamen har förändrats på så sätt att den blivit mer uppmanande och befallande. Det är 

värderingar som varken är sanna eller osanna.132 Konsumentjournalistiken uppmanar att vi ska 

shoppa, köpa, investera och springa till butikerna nu.  

Med utgångspunkt från Journalistikförbundets riktlinjer mot textreklam visar vårt kvantitativa 

resultat att textreklam procentuellt har minskat det senaste decenniet. Men genom att 

undersöka tidningarna i en kvalitativ textanalys har vi kunnat se att, hur och varför textreklam 

kommer till uttryck på andra sätt i dag. Vi kan konstatera att allt inte är svart eller vitt. Det 

slutgiltiga resultatet visar istället att textreklam framkommer på sätt som inte går att mäta med 

hjälp av Spelreglerna för press, radio och tv. Resultaten visar att textreklam har ökat och 

integrerats med journalistiken ännu mer, något som kommersialiseringen och varufieringen 

har varit en bidragande faktor till. I dag lyckas många texter slinka undan riktlinjerna mot 

textreklam med att motivera urvalet med ett enda superlativ. Vi ser det "hetaste", "snyggaste" 

och "bästa" just nu. Just på en enskild sida kan motiveringen fungera, men sett till helheten 

och mängden tappar orden sina betydelser. För vad har "de hetaste klackarna" för betydelse 

                                                             

131 Samtalsintervju, Håkan Lindhoff, 2013-05-07. 
132 Lindqvist, Sven, Reklamen är livsfarlig: en stridsskrift (Stockholm: Bonnier 1957), 67. 
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när det finns så många andra "hetaste klackar" på andra sidor? Orden missbrukas och tynar 

därför bort i mängden. I mängden gör även orden att tidningarna förlorar trovärdighet.  

Något annat som gör att tidningarnas trovärdighet påverkas negativt är när den dolda 

reklamen kommer upp till ytan. Texter som en prenumerant troligtvis aldrig reagerat över kan 

chockera när de presenteras i ett större sammanhang. Vi upptäckte att varumärket L'oréal 

exponerades under samma vinjett, Hårtrend, i alla nummer av Solo 2002, med undantag från 

ett. Med tanke på hur många olika hårprodukter och märken det finns går det att starkt 

ifrågasätta trovärdigheten. Är det här verkligen redaktionens rekommendationer eller är det 

köpt innehåll? Det anmärkningsvärda var också att L'oréal frekvent hade stora annonser i 

tidningarna. Vi är, liksom Håkan Lindhoff, övertygade om att det rör sig om ett korrupt avtal 

om textreklam. Men just denna typ av textreklam är oerhört svår att bevisa. Det får dock oss 

att ifrågasätta hur mycket mer korrupt textreklam som finns i tidningarna. Hur mycket styrs 

egentligen det redaktionella innehållet av annonsörer?  

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd har i uppgift att övervaka efterlevnaden av de 

journalistiska yrkesreglerna. Samtidigt går det att ifrågasätta Journalistförbundets dubbelroll 

som fackförbund och yrkesförbund. Förbundet ska tillvarata medlemmars intressen och 

samtidigt bestraffa medlemmar som bryter mot yrkesetiken.133 Förbundet kan ses som både en 

etikpolis och en stöttande kamrat. Dessutom är det bara journalister som är medlemmar i 

Journalistförbundet som kan granskas av nämnden. Ett övertramp leder i värsta fall till 

uteslutning ur förbundet. Ett stort problem är även att alla journalister inte är medlemmar i 

yrkesförbundet, hur ska övertramp påverka dem?  

 

En annan motsägelsefull position har tidningen själv, eftersom den ansvarige utgivaren ska 

motverka och granska textreklam i den egna tidningen och samtidigt se till att tidningen går 

runt ekonomiskt. Det går att fråga sig hur många som egentligen är beredda att anmäla sin 

egen tidning.  

Det är även ett konfliktläge mellan marknadsföringslagen och tryckfrihetsförordningen. Kan 

en lag någonsin vinna över en grundlag? Sett till marknadsföringslagen är textreklam olagligt 

med tanke på att det inte finns en tydlig reklamidentifiering. Samtidigt kan redaktionerna 

skydda sig med tryckfrihetsförordningen. Är marknadsföringslagen maktlös när det kommer 
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till tryckta tidningar? Frågan är också hur textreklam ska regleras och vad konsekvenserna ska 

bli? Det är endast ett fåtal fall som berör textreklam som har prövats i marknadsdomstolen.134 

Om fler fall tas upp i rätten hade det varit intressant att se vilken makt marknadsföringslagen 

egentligen har jämfört med tryckfrihetsförordningen. Samtidigt kan fallen skapa en debatt i 

samhället som kan vara ännu viktigare. Textreklam kan bli ett ämne på mediernas dagordning 

och därmed också påverka journalisternas inställning och medvetenhet.  

Redaktioner vill självklart inte hämmas av riktlinjer eftersom reklam och annonser är viktiga 

för tidningens finansiering och överlevnad. På samma gång kan det vara ett problem att det är 

bara riktlinjer.135 Om vi vill skapa en tydligare gräns mellan reklam och text borde kanske 

riktlinjerna gå tillbaka till att vara regler igen?  

På frågan om textreklam borde regleras med hjälp av riktlinjer eller regler kan vi slå fast att, 

oavsett svar, behöver dagens riktlinjer för textreklam aktualiseras i takt med 

medieutvecklingen. Medielandskapet förändras i oerhört snabb takt och om vi ska ha riktlinjer 

för textreklam i Sverige är det viktigt att de hänger med i tiden. Nätet är en stor bidragande 

faktor till att gränsen mellan journalistik och reklam närmar sig mer och mer. Journalistik och 

reklam lever i symbios på nätet och det märks att fenomenet överförs till tryckta tidsskrifter. 

För ett decennium sedan var det ett större fokus på "hur" och "varför", medan det i dag är ett 

tydligare fokus på produktfixering, "vad". Medan det för tio år sedan var ett större fokus på 

hur vi som läsare ska gå tillväga i exempelvis en hårguide, kan vi i dag räkna med att det ska 

stå exakt vilka produkter som ska användas och hur mycket de kostar och var de kan köpas.  

Även om Textreklamkommittén inte gjorde mycket under sin tid så stod den ändå för något: 

Den kunde ses som en symbol för att textreklam borde diskuteras i samhället. Med tanke på 

hur allt konvergeras tror vi att det är ännu viktigare att det finns ett utomstående organ som 

kan hålla liv i diskussionen för att den inte ska ebba ut. Radio och tv har ett eget granskande 

organ som vilar på lagstiftning, varför har inte pressen det också? Även när Pressens 

textreklamkommitté var aktivt kunde inga rättsliga åtgärder tas eftersom organet vilade på ett 

utomrättsligt regelverk. Det går att ifrågasätta varför reglerna för radio och tv är så skärpta 

medan utvecklingen verkar gå i motsatt riktning för pressen.136 Kommittén har lagts ner, de 
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tidigare reglerna mot textreklam har formulerats om till riktlinjer och ansvaret för att granska 

ligger hos de ansvariga utgivarna.  

Efter kommitténs avveckling har inget annat system tillkommit för att behandla 

textreklamfrågor.137 Hur rättssystemet ska se ut kan diskuteras. Önskvärt är att det blir lika 

strukturerat som för radio och tv. Det behöver dock kanske inte vara hämmande regler utan 

skulle lika gärna kunna vara ett seriöst forum för hur textreklam kan undvikas och där 

journalister direkt kan ställa frågor och få synpunkter från en utomstående expert. 

Nödvändigtvis är det inte straffet som är det viktiga, utan vi tycker, i första hand, att det 

vikigaste är att det finns en större medvetenhet om textreklam. I ett samhälle där reklamen 

styr och formar våra liv mer än kanske någonting annat är det särskilt viktigt att textreklam 

analyseras och diskuteras.138 Och vi tror inte på att diskussionen om textreklam enbart kan 

föras på redaktionerna som det gör i dag.  

 

Det mentala klimatet har förändrats liksom vår verklighet. I dag möts vi av reklam överallt, 

den finns på platser där vi måste vara, som i bussen eller på tåget. Den utformas även mer 

personligt och utger sig ofta för att inte vara reklam.139 Vi har lärt oss att filtrera bort mycket 

av det vi inte vill se. Sett till riktlinjerna är plocksidor tydliga exempel på textreklam, men i 

dag är det så vanligt att många säkert inte ens tänker på det, det har blivit en form av 

accepterad textreklam. Med det vill vi också understryka att vi inte tycker att alla texter som 

kan tolkas som textreklam är dåliga och oacceptabla. Snarare vill vi som läsare ha en viss del 

textreklam i tidningarna. Annars skulle det till exempel knappt finnas några plocksidor och 

andelen produkttips skulle minska avsevärt. Sådant menar vi ändå är en avgörande faktor till 

varför läsaren väljer att köpa denna typ av livsstilsmagasin. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gränserna för textreklamens gråzon tänjs ut och 

suddas bort när det inte finns någon utomstående som kan granska eller reglera. 

Marknadsföringslagen är underordnad tryckfrihetsförordningen, Journalistförbundet har en 

motsägelsefull dubbelroll, liksom den ansvarige chefredaktören.  

 

                                                             

137 Hadenius et al, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 36-37. 
138 Lindqvist, Reklamen är livsfarlig: en stridsskrift, 9. 
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I ett stort perspektiv kan vi fråga oss: Hur kommer framtidens tidningar se ut när reklam och 

journalistik vävs samman?  

6.1 Vidare forskning  

Eftersom textreklam befinner sig i en så stor gråzon finns det mängder av 

forskningsmöjligheter. Det verkar finnas många outforskade områden. Ett förslag på fortsatt 

forskning är textreklam på nätet som är en väldigt aktuell fråga, speciellt med tanke på hur 

reklam och journalistik tycks leva ett gemensamt liv där.  

Ett annat förslag på vidare forskning är den dolda reklamen. Det är ett problematiskt ämne i 

och med att det är "dolt". Vi tror att det kan vara svårt att få intervjupersoner att ställa upp. 

Men genom att intervjua chefredaktörer eller journalister som får vara anonyma eller gå under 

pseudonymer, tror vi att det skulle det gå att få en bild av hur verkligheten ser ut, vilket skulle 

vara väldigt intressant.  

Ett annat intressant och aktuellt ämne är advertorials. Vi har tyvärr inte haft tid eller möjlighet 

att djupare gå in i det närbesläktade textreklamområdet i denna uppsats. Men vi har märkt att 

det finns mycket att säga till om och många olika åsikter om reklamen som förklär sig i 

redaktionell form för att locka publik.   

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är hur mycket det redaktionella innehållet påverkas 

av annonsörernas påtryckningar. Det kan tyckas vara ett svårt område att utforska, men just 

därför skulle resultatet i synnerhet bli intressant.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Utdrag ur Svenska Journalistförbundets yrkesregler:  

Yrkesregler  

En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar samhället 

måste också själv kunna tåla att bli granskad. 

Att journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron 

till medierna och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs.  

 

Journalistens integritet 

1. Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella 

ledningen 

2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal 

eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig 

journalist. 

3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka 

berättigad publicitet. 

4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för 

egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner. 

5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska 

förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda. 

6. Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att skriva mot sin 

övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag. 

 

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. 
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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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Bilaga 2  

Tolkningsregler 

Vid negativt svar på en eller flera av följande frågor kan det röra sig om textreklam.  

 Framgår det vem som är avsändare?  

 Framgår det hur urvalet ägt rum?  

 Framgår det hur produkten/tjänsten blivit jämförd eller testad?  

 Är urvalet mångsidigt?  

 Finns det ett allmänintresse/nyhetsvärde i texten?  

 

Vid ett positivt svar på denna fråga kan det också röra sig om textreklam:  

 Exponeras produkten eller varumärket i sammanhang som kan antas utgöra 

produktplacering?   
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Bilaga 3  

Exempel på advertorial i Solo nr 11 2012. 

 

 

 

 

 


