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Abstract

I den här uppsatsen undersöker vi hur ansvariga utgivare resonerar kring annonsformatet 

native advertising. Native advertising är reklam som efterliknar det redaktionella formatet, 

alltså använder sig av mediumets ursprungsform för att smälta in på sidan. Studien har utförts 

med en kvalitativ intervjumetod och ett strukturerat frågeformulär. Urvalet består av 13 

ansvariga utgivare som är yrkesverksamma inom svensk dagspress. Frågorna har utformats 

med inspiration från tre olika informanter, som intervjuades i en förstudie. Studiens teoretiska 

ramverk utgår från litteratur som bygger på forskning om reklam och medier av 

medieforskarna Ingela Wadbring och Lennart Weibull, antologin Medierna och Demokratin 

samt forskningsantalogin Människorna, Medierna och Marknaden (SOU:2016). 

Resultatet visar att hälften av respondenterna tror inte att native advertising påverkar 

dagspressens trovärdighet, medan övriga respondenter uttrycker oro för detta, samtidigt som 

få av dem deltar i etiska diskussioner om begreppet i eller utanför redaktionen. Resultatet 

visar även att respondenterna anser att native advertising är av mindre relevans för deras 

tidningar, då annonsformatet är dyrt att producera och utgör endast en bråkdel av tidingarnas 

annonsintäkter. Sedermera kan man utläsa att de tio respondenter som arbetar med native 

advertising kommer att fortsätta göra detta i framtiden, då det är ett format som blir alltmer 

efterfrågat av annonsörer.  

Avslutningsvis undersöker vi frågan hur viktig den pressetiska diskussionen är när det gäller 

den nya annonsmodellen native advertising. Trots att det finns ett grundproblem med native 

advertising, som ska likna det redaktionella materialet, i förhållande till pressetiken, som 

menar att i fråga om textreklam att det aldrig ska vara tvetydigt huruvida något är reklam, så 

är de som arbetar med native advertising inställda till att det är en bra annonsmodell. Vi tror 

att den svenska mediebranschen ser problemen som finns med annonsmodellen men att det 

krävs en större diskussion om reklam i medierna för att ta belysa dessa på rätt sätt.

Nyckelord: Reklam, Native advertising, dagspress, textreklam, pressetik
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1. Inledning

År 2014 framför satirikern John Oliver ett tv-avsnitt om Native advertising i sin show Last 

week tonight with John Oliver (https://www.youtube.com/watch?v=E_F5GxCwizc). Han 

hånar den amerikanska mediebranschen för hur de “blandar guacamole och godis”. Två saker 

som var för sig är väldigt goda men inte lika gott om man blandar dem. Detta finner vi vara en

metafor för distinktionen mellan god journalistik och reklam. Dessutom handlar detta om en 

distinktion som den svenska mediebranschen eftersträvar att följa. 

Enligt god marknadsföringssed och svensk marknadsföringslag ska all reklam 

“utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring”(SFS 

2008:486). Enligt Svenska journalistförbundets Riktlinjer mot textreklam ska 

journalistbranschen “Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och 

reklambudskap”(SJF 2016). Journalistik innebär självständigt utformat material som granskar 

makten och informerar allmänheten (Strömbäck 2012). För tidningsbranschen är reklam det 

som tillsammans med prenumerationsavgifter och statligt stöd skapar ekonomiska medel åt 

medierna så att de kan bedriva den goda journalistiken. 

Frågan idag är om native advertising är guacamole eller godis, eller kanske båda 

samtidigt. Och hur går det i så fall ihop med den pressetiska traditionen och god 

marknadsföringssed? Några kommer att redan här tänka “men native advertising kan inte vara

guacamole!”,vilket är en återkommande synpunkt hos chefredaktörer och ansvariga utgivare 

vi har intervjuat. Trots det arbetar journalister med material som Interactive Advertising 

Bureau skulle beskriva som en native-annons (se bilaga 8.3.1) och enligt Reuters digital News

Report (2015) är det många läsare som inte kan avgöra skillnaden på reklam och journalistik.

Publicistklubben arrangerade en debatt (2015-05-13) på Pustervik, i Göteborg, under rubriken

“Det nya annonskriget”. Huvudfrågan var hur native advertising kan påverka mediernas 

trovärdighet. Bland annat deltog journalister från Göteborgsposten, Aftonbladet och Svenska 

dagbladet. När vi tittade på debatten via internet, uppstod det dock fler frågor än svar för hur 

journalister ska förhålla sig till native advertising. Därför valde vi att kontakta flera ansvarig 

utgivare vid dagspressen i Sverige och ta reda på hur de ser på annonsmodellen.
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1.1 Bakgrund

I april förra året (2015) intervjuades medieforskaren Jesper Strömbäck i en artikel i 

Resumé.se när han uttryckte sin oro för hur tidningar börjar producera reklam utformad som 

journalistik.

“I grunden spelar man med den journalistiska trovärdigheten när läsare får svårare att avgöra vad 

som är journalistik och vad som är en annons. Man utmanar gränsen mellan journalistik och 

reklam. Det journalistiska varumärket riskeras att skadas av native advertising och i förlängningen 

kan det kosta intäkter.” (Thorell 2015).

Idag, ungefär ett år senare, lever native advertising vidare på svenska tidningsredaktioner, och

likaså den etiska diskussionen som medföljer. Men hur ser spridningen ut? Är det endast 

jättarna som arbetar med den här annonsformen, eller har det spritts ut bland andra 

tidningsredaktioner? Och om detta är fallet, hur förhåller sig ansvariga utgivare till NA? 

1.2 Textreklamen och textreklamkommitténs tillkomst och 

upphörande

För att få en förståelse för hur native advertising har vuxit fram både internationellt och inom 

svenska mediehus är det betydelsefullt att teckna en bakgrund med hjälp av dess föregångare 

textreklam. Nationalencyklopedins definition av textreklam lyder: “form av publicitet som 

avser inslag i massmedier som inte är journalistiskt motiverade utan snarare kan uppfattas 

som reklam för en vara eller tjänst.” (Nationalencyklopedin 2016). Med andra ord menas 

med detta att textreklam är reklam som efterliknar redaktionellt material med syfte att 

marknadsföra en tjänst eller produkt. 

Det var under mitten på 1800-talet som Rudolf Wall, grundare av Dagens Nyheter (DN), kom 

på ett sätt att nå ut till det svenska folket i en större skala än de konkurrerande tidningarna vid 

den tiden. Detta var till stor del på grund av modellen med låga lösnummerpris, som Rudolf 

Wall grep möjligheten med inkomster från en omfattande mängd annonser. DN nådde snabbt 

rekordförsäljning bland svenska tidningar, och redan då började diskussionen om annonsernas
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påverkan på journalistikens trovärdighet. I och med att de tidningar som nådde flest läsare var

de som bäst överlevde efterkrigstidens tidningskris blev även annonsintäkterna viktigare 

(Weibull & Wadbring 2014:43). I samspel med annonsernas framväxt inom svensk dagspress 

föddes formen textreklam. Det var år 1929 som pressens Textreklamkommitté kom till, med 

syftet att reglera textreklamens framväxt. Detta skedde till en början av ekonomiska skäl, då 

kommittén ville att det endast skulle förekomma reklam i form av betalda annonser. 

Förhoppningarna var att tidningens annonssäljare lättare skulle kunna sälja utrymme i 

tidningen till annonsörer. Det var senare, under 1950-talet, som det etiska perspektivet lyftes 

fram. Det diskuterades då om att fastställa regler för textreklam, samt att etablera en 

övervakningskommitté, med syfte att granska hur tidningar använde formatet. Men det var 

inte förrän år 1961 som en sådan kommitté kom till. Ursprungligen hade 

Textreklamkommittén en medarbetare som gick igenom och granskade tidningar, ett arbete 

som senare togs över av kommitténs ledamöter, enskilda journalister och allmänheten 

(Gustafsson 2005:90). 

Textreklamkommittén lades ner år 2005 av en rad olika anledningar. En av orsakerna var att 

kommittén inte visste hur de skulle hantera tidningarnas egenreklamen. Med egenreklam 

menas reklam av tidningarnas egna produkter eller tjänster. Bristen på förståelse och oenighet 

inom kommittén angående egenreklam kan ha varit en anledning till att kommittén 

avskaffades. Egenreklam blev en för stor och besvärlig fråga att behandla (Gustafsson 

2005:93-94). En annan anledning var att de fick stor kritik från svenska dagstidningar, som 

ansåg att Textreklamkommittén inte tog tillräckligt hänsyn till den växande konkurrensen 

mellan dagspress och övriga medier (Gustafsson 2005). Pia Estmer (2005), journalist på 

Medievärlden, menar att ytterligare en anledning till varför textreklamskommittén lades ner 

var för att de, till skillnad från Pressombudsmannen (PO) och Pressetiska nämnden (PON), 

inte var till för allmänheten.

1.3 Ett nytt begrepp - ett nytt fenomen? 

Begreppet native advertising härstammar från Dan Greenberg, VD av reklamplattformen 

Sharethrough (Manic 2015:53). Termen native översätts till inhemsk och infödd på svenska, 

och anspelar alltså på att advertising (reklam) ska efterlikna ett native, alltså ett ursprung eller 

något inhemskt. Medan begreppet native advertising används för att beskriva olika typer av 
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marknadsföring på internet så är det fortfarande oklart exakt hur det definieras (Campbell & 

Marks 2015:600). I skrivande stund, den 10 juni 2016, finns termen inte registrerad i det 

svenska uppslagsverket Nationalencyklopedin. På reklamplattformen Sharethroughs sida 

definierar de ordet så här: “Native advertising är en form av betald media där 

reklamupplevelsen följer den naturliga formen och funktionen av användarupplevelsen däri 

den är placerad”. En snarlik definition beskrivs av Interactive Advertising Bureau (I.A.B): 

“Native advertising en typ av reklam som är designad för att smälta in i sidans innehåll, 

konsekvent med sidans generella aspekt från en redaktionell synpunkt” (Manic 2015:53). 

Viktigt att poängtera ut att native advertising är ett av flera begrepp som syftar till annonser 

som är utformat som redaktionellt material. Andra begrepp, för att nämna några, som används

för att beskriva detta är textreklam (advertorials), sponsored content och branded content. 

Medan textreklam har ett syfte att förmedla ett kommersiellt budskap, mer eller mindre dold, 

så handlar native advertising, sponsored content och branded content, enligt konsultföretaget 

Digital Relevance (2014), om att informera, undervisa och underhålla dess läsare för att på så 

sätt få dem intresserade i avsändarens tjänst eller produkt.

När en pratar om dessa begrepp inom svensk dagpress är skillnaderna få. En av dessa handlar 

dock om vem det är som har skrivit och styrt innehållet i annonsen. När begreppet native 

advertising används syftas det till att artikeln är skriven av den kommersiella aktören. Detta 

stöds av Olle Zachrison, föredetta redaktionschef på Svenska Dagbladet (SvD), numera 

redaktionschef på SR Ekot (2016).

“Native är rena annonser, solklart, inget med journalistik att göra, men efterliknar kontexten och 

det redaktionella materialet med filmer, digitala tillägg etc. Men det är helt kommersiellt material 

(Zachrison 2016).

Viktigt att notera är att uppsatsens definition har reviderats under arbetets gång. Uppsatsens 

respondenter fick upplästa för sig att native advertising kan vara både kommersiellt- och 

redaktionellt material, något som vi nu skulle vilja ändra till följande definition: native 

advertising är reklam som utformas för att inte störa användarupplevelsen. 
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Eftersom tidigare forskning om native advertising inte är särskilt uttömmande, eller knappt 

existerar än, så har vi tagit del av andra mer informella källor för den här studien. Vi ämnar på

så sätt att visa på hur diskussionen ser ut om begreppet. Enligt bloggaren Jonathan Obar, en 

”content junki since 1995” som han beskriver sig själv, finns det vissa skillnader med vad 

som är native advertising och vad som är sponsored content. Han menar att native-annonser 

liksom sponsored content ska likna i utformning det andra materialet som publiceras i 

tidningen eller på hemsidan. 

Han menar även att en väsentlig skillnad är att sponsored content utformas på redaktioner, och

ska i huvudsak informera läsaren, och native-annonser utformas av den kommersiella aktören,

alltså inte av journalister, och ska i huvudsak övertyga läsaren. 

(http://www.mediapressstudios.com/blog/native-advertising-vs-sponsored-content hämtad 

2016-06-10).

Alla är inte eniga om hur begreppet branded content ska definieras. Thomas Barregren, 

marknadskommunikatör och medgrundare av contentbyrån KNTNT, menar på att branded 

content är ett samlingsbegrepp för advertorials, native advertising och branded content (se 

figur 1). I artikeln “Branded content, native advertising och advertorials förklarade”, 

publicerad på KNTNT, sammanfattar han att branded content kan vara “/.../ både en annons, 

som en advertorial och vid native advertising, eller redaktionellt, som sponsrat innehåll.” 

(https://www.kntnt.com/branded-content-native-advertising-och-advertorials-forklarade/8660 

2016-06-10).  

Enligt Asmussen, Canter, Butler och Michels (2014) på Oxford Brookes University söker de 

att definiera begreppet Branded Content som: ”Branded content är allt innehåll som kan bli 

associerat med ett märke för läsaren (författarens översättning fr. engelska)”. Den här 

definitionen liknar Thomas Barregrens syn på begreppet Branded Content.
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Figur 1. Sponsored och native faller både inom branded content. Native räknas även som en form av

advertorial.  Källa: KNTNT

1.4 Native advertising i Sverige 2015-2016

I och med att digitala annonser spelar en allt viktigare roll så har nya annonsmodeller vuxit 

fram. Det var förra året (2015) som de stora mediehusen började göra satsningar på native 

advertising. Aftonbladet skapade redaktionen “partnerstudion” som skulle arbeta med natives.

Svenska Dagbladet gjorde en snarlik satsning och utvecklade redaktioner under namnen 

“Hållbar finans” “Hållbar energi” och “Hållbar motor” och Expressen med “Expressen 

studio”. native advertising började även under denna tid förekomma på Dagens industri, 

Sydsvenskan och Dagens nyheter. Siffror från Institutet för Reklam och Mediestatistik (IRM) 

visar att native advertising omsatte ungefär 100 miljoner kronor under 2015, vilket är en 

ganska låg siffra jämfört med hur mycket pengar som investeras i reklam i mediebranschen. 

Samtidigt som native advertising blir allt mer vanligt i Sverige så blir även diskussionerna och

debatterna alltmer förekommande. Det är ett vanligt ämne i Jan Helin och Thomas Mattsons 

omnämnda podcast, ett stort antal artiklar på webben hanterar begreppets betydelse och i maj 

förra året hade Publicistklubben debatten “Det nya annonskriget” som bland flera 

annonsformat behandlade native advertising och hur de möjligtvis påverkar mediernas 

trovärdighet. Det var även ett ämne som diskuterades under Mediedagarna i Göteborg i april 

2016.
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Senast i mars det här året förekom ett fall hos Reklamombudsmannen om native advertising. 

Då fälldes Aller Media AB och Magazine Café för otydlig annonsmärkning i en artikel. Det 

var ett samarbete mellan Café och Oddset (Svenska spel) som resulterade i ett reportage. Med 

annonsmärkning högst upp på sidan där det stod “Det här är ett reportage i samarbete mellan 

Café och Oddset”, samt på puffen via tidningens webbplats. Detta ansågs dock inte vara 

tillräckligt. Jonas Terning, ansvarig utgivare, kommenterar domen: 

“Vi körde full transparens med gott uppsåt. Så jag tycker det är ett väldigt märkligt beslut. 

Framförallt för att det inte finns några riktlinjer för tillräckligt tydlig annonsmärkning. Andra 

tidningar har på sina sajter gjort snarlika märkningar utan att ha blivit fällda. Den otydlighet som 

råder idag vinner varken läsare eller publicister på, men förhoppning kommer det bli tydligare 

ramverk i framtiden.”(2016) 

Aftonbladet och Metro är två andra aktörer som har förekommit i fall om otydlig/otillräcklig 

annonsmärkning och i samband med publicering av native-annonser. 

I april förra året skrev Johannes Nesser en artikel med rubriken “Redaktionell marknadsföring

inget problem” (http://www.journalisten.se/nyheter/redaktionell-marknadsforing-inget-

problem hämtad 2016-06-10) där han är med och tar tempen på native advertising och 

intervjuar SvDs chefredaktör Fredric Karén om hur deras satsningar kommer att se ut. Där 

påtalar Karén att natives är ett nytt och viktigt format för tidningen och annonsörerna samt att 

det inte bör medföra några problem så länge annonsmärkningen är bra nog. Det här talar även 

Karén, tillsammans med Cecilia Krönlein och flera, under PK:s debatt på Pustervik, 

Göteborg. Ett återkommande problem är vad som är tillräcklig annonsmärkning, ett annat hur 

dessa artiklar ska utformas och ett tredje om tidningen lurar eller missleder läsaren. Det är upp

till tidningarna själva att göra en tolkning för att hålla sig till god marknadsföringssed samt 

Reklamombudsmannesn rekommendationer. I och med att native-annonser utformas så att 

materialet efterliknar det redaktionella formatet räcker det inte alltid med en lagbok för hur 

tydliga de måste vara i tidningen.
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1.5 Syfte och frågeställning

Vad som publiceras i en tidning är till stor del frukten av ett samarbete. Men det huvudsakliga

ansvaret för vad som publiceras, det bär den ansvariga utgivaren. I och med att mediernas 

villkor har förändrats med internet och sociala medier så formas nya annonsmodeller. Native 

advertising är en sådan och den har skapat ett huvudbry för de som arbetar med journalistik. 

Chefredaktörer och ansvariga utgivare måste ta ställning till vad som är redaktionellt material 

och vad som är reklam - en gränsdragning som verkar vara förbunden med svårigheter.

 

Syftet med den här uppsatsen är att ge ett bidrag till diskussionen om pressetik, som 

förorsakas av den nya annonsmodellen native advertising. Det görs genom en undersökning 

av hur ansvariga utgivare ser på native advertising i förhållande till sitt uppdrag, samt vad de 

förutser krävs i framtiden för att upprätthålla god pressetik och samtidigt upplåta plats för 

annonsmodellen. Undersökningen har vägletts av följande forskningsfråga:

 

 Vilka pressetiska problem uppstår i samband med att svensk dagspress anammar den 

nya annonsmodellen native advertising?

 

Några frågor som har använts i intervjuerna med ansvariga utgivare är: Vilken roll förutser ni 

att modellen spelar i framtiden? Vad är det som reglerar utformningen av reklam som native 

advertising i svenska medier?
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogör vi för forskningen om native advertising. Inledningsvis tydliggörs vad 

yrkestiteln “Ansvarig utgivare” innefattar och vad den rollen innebär. För att få insikt i vad 

som förväntas av en ansvarig utgivare använder vi oss av Jigenius Ansvarig utgivare - 

Diktator eller syndabock (2008) samt forskning av Wiik och Andersson ur 

forskningsantologin Människorna, medierna och marknaden (2016). Efter det redogör vi för 

regler och lagar som gäller vid publicering av material i tidningar och medier; de pressetiska 

reglerna och de marknadsföringslagar vi har i Sverige, samt vad Reklamombudsmannen 

spelar för roll. Vi har även tagit del av Massmedierna av medieforskarna Weibull och 

Wadbring (2014) för att få en historisk överblick över hur de etiska reglerna har tillkommit, 

samt forskning av Campell och J. Lawrence ur deras artikel Good native advertising isn’t a 

secret (2015) där de diskuterar vad som anses vara hemlig och icke-hemlig annonsering. 

Avslutningsvis redogör vi för hur annonsmarknaden har förändrats för svensk dagspress med 

hjälp av siffror från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik, 2015) samt Weibull och 

Wadbrings forskning (2014). Från boken Medierna och demokratin har vi använt oss av Ots 

(2012) kapitel Mediernas ekonomiska villkor som tar upp hur kommersiella aktörer strävar 

allt mer efter att utforma reklam som redaktionellt material. Ur forskningsantologin 

Människorna, medierna och marknaden (2016) har vi dels tagit del av Johan Ohlssons kapitel 

Jakten på den försvunna affärsmodellen, som har gett oss insikt i hur svensk dagspress har 

handskas med digitaliseringen av annonser, samt Jenny Wiik och Ulrika Anderssons kapitel 

Redaktionell styrning och journalistisk autonomi ur samma antologi som tar upp hur 

distinktionen mellan dagspressen och kommersiella aktörer allt mer löses upp. 

    

2.1 Kvalitativ forskning

Den här uppsatsen tillhör forskningsområdet journalistik, medier och kommunikation. Därför 

är den bakomliggande studien beroende av ett sammanhang för att på ett bättre sätt belysa 

uppsatsens empiri i förhållande till syfte och frågeställning. Kvale och Brinkmann menar 

(2014) att det är ett “utmärkande drag för intervjukunskap” att den placeras i ett sammanhang 

där fenomenet kan betraktas på ett meningsfullt sätt. Detta bestämmer vårt val av litteratur, 
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och tillsammans med övrig forskning som vi har tagit del av, så bildar vi vårt teoretiska 

ramverk för arbetet.

2.2 Diskrepans på tidningen

För den här uppsatsen har 13 personer intervjuats, alla ansvariga utgivare, som är högst 

uppsatta vid olika svenska dagstidningar. Den målgruppen valdes av flera olika anledningar 

(läs kap. 3.3 Urval) där den främsta anledningen är att de i samhället bär ett särskilt ansvar. 

Pär-Arne Jigenius (2008) menar att den ansvariga utgivarens uppdrag skiljer sig från 

exempelvis chefredaktören på det sättet att henoms uppdrag inte regleras i form av ett 

anställningsavtal. Istället ligger det till så i Sverige att den ansvariga utgivaren har rättigheter 

och skyldigheter som är angivna i Tryckfrihetsförordningen och “får inte begränsas eller 

förändras” utanför den lagen. Med stöd i grundlagen har alltså den ansvariga utgivaren ett 

demokratiskt ansvar genom att begränsa vad som publiceras och inte publiceras i tidningen. 

Henom styr “hela tidningens innehåll” men ansvarar dock inte för sakuppgifter i annonser, om

en cykelhandlare påstår att en cykel som säljs i samband med en kampanj omöjligen kan gå 

sönder, för att ge ett exempel.

Samtliga personer för den här studien är som sagt ansvariga utgivare, och hälften är även 

chefredaktörer. Dessa två positioner är de högsta positionerna i en tidning och innehar olika 

uppgifter. Om den ansvariga utgivare kontrollerar att det material som tidningen använder sig 

av följer de lagar och regler som gäller så ansvarar chefredaktören för den ekonomiska biten, 

att tidningen ska klara sig, och att den förhåller sig till marknadens olika villkor. Idag, 2016, 

ställs även högre krav på chefredaktörer att inneha kunskap och expertis om de ekonomiska 

villkoren för medier på marknaden (Wiik & Andersson 2016). 

Traditionellt sett, vad gäller principen bakom de här två arbetsrollerna, så tar chefredaktören 

beslutet att tidningen ska arbeta med native advertising, och sedan är det den ansvariga 

utgivaren som ansvarar för att de följer de pressetiska normerna samt svensk lag. Som bekant 

är det ibland svårt att avgöra om reklam bryter mot några regler (Se kap. 1.4, exempel 

Magazine Café och Jonas Ternings kommentar).
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Wiik och Andersson (2016) menar att det på senare tid ställs allt högre krav på de 

redaktionella posterna att arbeta med en mer publikorienterad journalistik. Alltså vad som 

säljs. Detta går ofta emot vad journalister tycker är viktigt. De påpekar dock att det är svårt 

med dagens forskning att dra någon typ av slutsats om huruvida samhällsjournalistikens 

kvalitet har blivit sämre av den anledningen. Men att ett publikorienterat arbete fordras kan 

bidra till ett av flera svar om varför native advertising har blivit allmänt accepterat som ett typ

av material vilket får förekomma i dagspressen. Alltså att få personer sätter sig emot den 

typen av annonser. 

Jonna Westin, reporter på Sveriges radio, intervjuar en person som heter Pär Düsing som är en

före detta journalist för Göteborgs-posten i programmet Sveriges radio, Medierna (2015-06-

13), Svajig reklamgräns och allt fler kommunkommunikatörer, som har slutat på tidningen för 

att “den fria pressen försvinner ju om man samarbetar med de man ska övervaka”. Enligt 

reportaget slutade journalisten för att GP och Stampen Media Group hade gått med in i ett 

samarbete med tre olika kommersiella aktörer som ska sponsra en ny sajt, Affärer i väst för 

Stampen Media Group. Den ansvariga utgivaren för den nya sajten menade dock att de 

kommersiella aktörerna enbart kan påverka det redaktionella arbetet genom en typ av 

gästannons, eller rabatterad annons, och att de inte kan påverka den granskning som den nya 

sajten bedriver. Med det här exemplet om GP och Affärer i väst kan vi se skillnaden mellan 

vad högt uppsatta vid dagstidningar anser om kommersialisering, samarbeten mellan 

redaktioner och kommersiella aktörer, och vad journalister anser om det. Detta går vi igenom 

utförligare nedan i kapitel 2.3, Hur har annonsmarknaden förändrats för dagspressen? 

Vid Göteborgs universitet gjorde studenterna Schagerström och Andersson (2015) en 

enkätundersökning där 31 journalister (de hade dock ett högt bortfall eftersom enbart 31 av 

188 personer svarade) vid Aftonbladet och Svenska Dagbladet fick besvara frågor om native 

advertising. De hävdar att journalisterna vid dessa redaktioner tror att native advertising kan 

sänka trovärdigheten för tidningarna. En majoritet av respondenterna i den här uppsatsen 

uttrycker samma oro, men till skillnad från vad Schagerström och Andersson kommer framtill

hävdar vi att högt uppsatta vid svensk dagspress ser positivt på native advertising. Det ska 

dock här nämnas att Schagerström och Andersson inte specifikt studerar vad chefredaktörer 

eller ansvarig utgivare anser om native advertising, utan de har gjort en enkätundersökning 

vilken alla journalister vid de två medierna fick besvara.
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2.3 Regler och frågan om reklamidentifiering

Fallet ovan, om otydlig annonsmärkning i Magazine Café, är det senaste fallet hos 

Reklamombudsmannen som omnämner native advertising. Dock är inte native advertising på 

något sätt en prövningsgrund för anmälan utan snarare omnämns i fråga vad det är för typ av 

artikel. Istället vilar Reklamombudsmannen och RON (Reklamombudsmannens 

opinionsnämnd) mot Internationella Handelskammarens regler (ICC). Och den mest relevanta

regeln är artikel 9, identifiering, i ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, som 

anför att “[...] reklamen ska presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem 

annonsören är.”. 

Tidningen The Atlantic i USA publicerade en native-annons i januari, 2013. Den togs ner 12 

timmar efter att den publicerades på grund av svidande kritik mot tidningen. Det var en 

annonsplats köpt av Scientologikyrkan, där galjonsfiguren för rörelsen framställdes i god 

dager, med en artikel som var besynnerligt lik det redaktionella innehållet. Enligt Campbell 

och Marks (2015) är detta ett typiskt exempel på arbete med native advertising som utgår från

att vara hemlighetsfull. De tar även upp flera fall av native advertising där reklamidentifiering

tydligt framgår, där motivet bakom annonsen är transparent. Den här frågan om 

hemlighetsfull kontra transparent native advertising (secretive vs. non-secretive) är den mest 

omdiskuterade aspekten av native advertising. Frågan hur medierna ska ställa sig till detta 

exemplifieras i Jonas Ternings kommentar (se ovan kap. 1.4) där han fordrar en diskussion 

om vad som är tillräckligt tydlig annonsmärkning. Det bör även nämnas att Magazine Café 

inte är ensamma om att ha fällts under artikel 9 av RO, snarare tvärtom. Listan med flest 

fällda fall under artikel 9 är Aftonbladet tätt följt av gratistidningen Metro 

(Reklamombudsmannen 2016).

Anledningen till varför riktlinjerna kan uppfattas otydliga är svår att utröna. En av 

anledningarna kan vara att Reklamombudsmannen egentligen inte har som huvuduppgift att 

granska medierna som Textreklamkommittén en gång gjorde. Det är bara en av många 

uppgifter när de granskar och informerar reklammarknaden. Det kan också ha att göra med att

dagspressen i Sverige snarare svarar mot PO (Pressombudsmannen) och PON (Pressens 
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opinionsnämnd) samt mot SJF (Svenska journalistförbundet) vad gäller etiska spörsmål. Det 

har dock varit omdebatterat om Reklamombudsmannen ska kompletteras eller ersättas med en

Medieombudsman som har till uppgift att även granska radio, TV och i större utsträckning 

medier på internet, för att inte skapa ojämlika villkor. Men det ansågs vara svårt att förena ett 

sådant system med “radio- och tv-lagens krav på opartiskhet och saklighet” (Weibull & 

Wadbring 2014: 113). 

Som den här uppsatsen tar upp i bakgrunds-delen finns det även fall då tidningar har fått svara

för brott mot marknadsföringslagen. Det senaste fallet vi har hittat är när Metro tillsammans i 

ett samarbete med skaparna av datorspelet Halo 2 inte var tillräckligt noga med 

reklamidentifieringen. Det är dock sällsynt med den här typen av fall eftersom medierna i 

Sverige är skyddade av principen om fri etablering och få restriktioner, genom 

Tryckfrihetsförordningen. Marknadsdomstolen (2016) är också den enda instans som i fråga 

om reklam och medier kan utdöma avgift, böter eller skadestånd.

Den tydligaste måttstocken för hur medierna i allmänhet, och dagspressen i synnerhet, ska 

förhålla sig när de arbetar med native advertising är troligen SJF:s Spelregler för press, radio 

och TV. Det är en del av ett regelverk med anor från den senare delen av 1800-talet (Weibull 

& Wadbring 2014) och som sedan 1970-talet omfattar regler mot textreklam. Den 

grundläggande tanken i Riktlinjer mot textreklam är att “värna om mediernas trovärdighet och 

integritet” samt att “ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och 

reklambudskap” (SJF 2016). Tanken är alltså att medierna inte ska äventyra den goda 

journalistiken på grund av kommersiella intressen och att läsarna ska känna trovärdighet 

gentemot vad medierna publicerar. Spelreglerna är till för att skydda kanaler som informerar 

och granskar makten i samhället, men även för att skydda medborgarna mot att vad som anses

vara oetisk journalistik. Exempelvis kan reklam fungera som en typ av desinformation och 

lura läsaren. Eller i annat fall skydda den enskilda personen från att hängas ut som brottsling 

innan en dom föreligger ett brottsmål.
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2.4 Hur har annonsmarknaden förändrats för Svensk dagspress?

Reklaminvesteringarna har ökat markant i Sverige de senaste 30 åren. Samtidigt som dessa 

investeringar har tredubblats sedan 1980-talet har det skett en kraftig stagnering för den 

svenska dagspressen. Under 1980-talet mottog dagspressen nästan 80 procent av 

reklaminvesteringarna, medan de förra året (2015) fick ungefär 7 procent av dessa. Med dessa

siffror kan man se att dagspressen mottog 8,8 miljarder kronor (med år 2013:s penningvärde) 

på 1980-talet, en siffra som 2015 sjunkit till 5 miljarder (IRM 2015; Weibull & Wadbring 

2014:116-117). Annonsintäkter är en viktig inkomstkälla för dagspressen, men den har på 

senare år varit otillräcklig. I och med att annonsintäkterna minskar, och likaså upplagorna, 

står branschen inför stora utmaningar.

En av de största utmaningarna är digitaliseringen av annonser och plattformiseringen som 

vuxit fram med internet och sociala medier. Plattformisering innebär att annonser flyttas över 

från tidningar till plattformar på internet som Youtube, Google eller Facebook. Det är denna 

utvecklingen som har utdelat det hårdaste slaget mot dagspressens digitala annonsintäkter. 

Aktörer som Google och Facebook erbjuder annonsplatser till ett avsevärt lägre pris än de 

som dagspressen under lång tid har förlitat sig på (Ohlsson 2016). Detta möjliggörs, utöver 

deras ekonomiska muskler, av att inkomsterna dessa plattformar får från annonser beskattas 

svagt av både Sverige och andra länder (Allern & Pollack 2016). Christian Rudolf, 

internetmarknadsförare och VD för Topdog SEO, skrev i Dagens Media (2015-11-16) en 

prognos över hur Google alltmer tar över de digitala annonsintäkterna från svenska 

mediebolag. Han kommenterade att “många av de svenska mediebolagen kommer att omsätta 

betydligt mindre om 5-10 år, när Google är färdig med dem. Google kommer dränera 

marknaden på mångmiljardbelopp varje år.”.

Trots att andra aktörer haffar åt sig en stor del av kakan så kan vi inom svenska mediehus se 

en ökning av intäkter från digitala annonser. Kvällstidningarna är de som än så länge haft 

störst framgång med digitala annonsering. Medan de mellan år 2013 och 2014 gick ner i 19 

procent i tryckt annonsering ökade de från 53 till 63 procent i digital annonsering, en ökning 

som kunde mer än kompensera för förlusten i tryck. Den digitala annonsförsäljningen har inte 

varit lika främjande inom storstad- och landsortspress, men siffrorna pekar på att de är på väg 

upp. År 2014 hade landsortspressen en ökning från digitala annonser på 37 procent. Inom 
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storstadspressen låg denna siffra på 21 procent. Jonas Ohlsson, medieforskare vid Göteborgs 

universitet, menar att i och med att dagspressen i helhet har lyckats ökat sina intäkter via 

digitala annonser i den allt växande konkurrensen med bland annat Google och Facebook 

visar ett hoppfullt tecken (2016:222-223).

I försök att bibehålla annonsörerna hos dem arbetar tidningsbranschen aktivt med att försöka 

anpassa sig efter och möta deras önskemål och behov. Det har blivit en central beståndsdel för

nyhetsmedierna att utveckla publiksegment som annonsörerna är villiga att betala för, då 

nyhetsmedier huvudsakligen finansieras av reklamintäkter. Produktplacering, vilket native 

advertising kan relateras till, blir alltmer efterfrågat av annonsörerna, då det låter deras 

varumärke hamna i en mediekontext som lättare uppfattas som relevant av läsaren (Ots 

2012:130,132). Produktplacering och native advertising på internet har även blivit ett allt mer 

eftertraktat format av annonsörerna då möjligheterna för blockering av “traditionell” reklam 

(s.k ad-blockers) blir vanligare (Allern & Pollack 2016). Detta har medför att gränserna 

mellan redaktionen och marknadsföringen inom dagspressen, som under lång tid varit två 

särskilda avdelningar, suddas ut. Dagspressen har istället börjat bli allt mer präglat av ett 

samarbete mellan dessa två avdelningar, med ökat kommersiellt hänsyntagande i det 

redaktionella arbetet. Samtidigt som att innovativa och nya annonsmodeller har hittills kunnat 

upprätthålla nyhetsproduktionen, så bygger dessa ofta på ett partnerskap med kapitalstarka 

akörer, som i längden riskerar att äventyra och påverka den publicistiska integriteten (Wiik & 

Andersson:286 & 295). Det har även gjorts en publikstudie av Hernius och Rosenlind (2015) 

där 9 mediekonsumenter fick ta del av native-annonser. Samtliga respondenter i studien hade 

en negativ syn på native advertising, då de ansåg att det störde läsarupplevelsen och var 

vilseledande. Där emot var det 6 av 9 respondenter som ansåg att native advertising inte 

påverkade tidningens trovärdighet. 
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3. Metod

3.1 Metodval

För den här studien har en kvalitativ forskningsmetod lämpat sig bäst då det har varit viktigt 

för syfte och frågeställning att veta hur respondenterna ser på fenomenet native advertising 

snarare än att mäta frekvens i användning av metod med hjälp av en kvantitativ studie. 

Alvehus menar att en kvalitativ metod är att föredra när målet är att få en fördjupad förståelse 

om ett fenomen (2013:20 & 31-32). En kvalitativ forskningsmetod lämpade sig bäst på grund 

av vårt intresse för tolkning av meningar och innebörder som har med annonsmodellen att 

göra. Detta i synnerhet eftersom begreppet inte är helt etablerat samt att det inte finns en 

vedertagen definition av termen, vilket beror på att native advertising är en relativ ny metod 

inom marknadsföring. Trots det har en del av frågornas svarsalternativ varit binära (ja/nej, 

positiv/negativ) och kvantifierats för att underlätta analysarbetet och skapa en översikt av 

respondenternas bild av native advertising.

Studien har intervjuat 13 respondenter via telefon mellan 2016-04-06 och 2016-04-14. De har 

svarat på 15 till 17 frågor och intervjutiden har varierat mellan 12 och 18 minuter. Samtliga 

personer innehar en högre ställning vid en dagstidning som ansvarig utgivare. Flera är även 

redaktionschef eller chefredaktör. Eftersom det inte var säkert att personerna skulle vara 

tillgängliga skapades en prioriteringslista (se nedan) över personer som kunde intervjuas. 

Dock behövdes inte denna då de som var ansvariga utgivare var tillgängliga. Då det inte fanns

något anspråk på anonymitet så förekommer samtliga respondenter vid namn. Detta 

rekommenderas dock inte för alla ämnen av forskningsetiska skäl då intervjupersoner kan 

uppleva sig utpekade eller ta skada på annat sätt. Av den här anledningen vill vi påpeka att 

alla intervjusvar har varit mycket värdefulla för den här studien, att intervjupersonernas svar 

inte återges i sin helhet utan är tolkade av oss som journaliststudenter. Samt ska det påpekas 

att intervjupersonernas svar kan förändras med att native advertising som annonsmodell 

utvecklas eller att den pressetiska diskussionen om reklam förändras i Sverige.

Studien använder sig av en strukturerad telefonintervju. En intervjumetod via telefon var 

nödvändig för att under tidsramen komma i kontakt med ett tillräckligt stort antal personer 

(Alvehus 2013:83). 
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Intervjuschemat är utformat för att täcka in hela syftet och har utarbetats med hjälp av (1) 

informanter (2) tidigare forskning om native advertising och (3) pressetik. Vi som 

uppsatsförfattare har varit medvetna om hur vi som personer har påverkat intervjuschemat, 

men hela tiden strävat efter att ta fram de mest relevanta frågorna i vår förstudie. Larsson 

(2010:56) rekommenderar att i en förstudie inkludera informanter när det krävs ett visst 

förarbete inför en kvalitativ intervjustudie. Eftersom native advertising är relativt outforskat 

område var det fördelaktigt.

3.2 Urval

Tre olika examensarbeten om native advertising vid Göteborgs universitet intervjuade 

grupperna journalister (Börjesson 2015), kommersiella aktörer (Lööf 2015) och 

nyhetskonsumenter (Hernius & Rosenlind 2015). Den här studien menar att personer med 

högt uppsatta positioner i dagspress, alltså ansvariga utgivare, handhar förkunskap om reklam 

i medierna och native advertising eftersom det ingår i deras arbeta att ta ställning till vad som 

publiceras. Därför valdes den gruppen för den här studien. Larsson menar (2010) att det är 

viktigt att motivera varför en viss grupp är intressant att intervjuas och inkluderas i en studie. 

Vi hävdar att den här uppsatsens syfte och intervjuer med ansvariga utgivare som målgrupp är

nödvändigt för att fortsätta kartlägga fenomenet native advertising. Vi skriver mer om detta i 

kapitel 6, vidare forskning.

Det finns två anledningar till varför studien utgår från personer med höga positioner vid 

svenska dagstidningar: (1) Det är en grupp som förväntas kunna mer om den här typen av 

ämne än andra relevanta grupper som journalister eller producenter i branschen. (2) Det är 

även en grupp som måste förhålla sig till den här typen av modell då de innehar ett ansvar för 

vad som publiceras i mediet och kan hållas ansvariga för om deras arbete strider mot de 

pressetiska regler, marknadsföringslagen eller står till svars mot Reklamombudsmannen 

klagomål. Med tanke på den kunskapsbas som respondenterna förväntas inneha bör studien 

visa att metoden och urvalet är rätt val med hänvisning till att utöka forskningsläget och skapa

en givande dialog om fenomenet och de eventuella konsekvenserna av det (Alveshus. 

2013:69-70; Larsson. 2010:56). 

21



Varför studien avgränsar sig till dagspressen och inte inkluderar veckotidningar eller magasin 

är av tre olika anledningar. (1) För det första var studien tvungen att göra någon typ av 

avgränsning för att under den givna tidsramen slutföra arbetet. (2) Den andra anledningen är 

att dagstidningar de senaste åren har varit särskilt utsatta för marknadens förändringar och 

lider av sjunkande upplagor med mindre intäkter (Ots. 2012: 117-121). För att dagstidningen 

således ska överleva har det varit självklart (som resultatet av uppsatsen visar) att börja arbeta 

med nya annonsmodeller. (3) Den sista punkten är att professionaliseringen inom svensk 

dagspress utmärker sig på många sätt. Den fyller en viktig funktion i det svenska samhället 

och för den svenska demokratin (Djerf-Pierre & Wiik. 2012: 180-182) och är av den 

anledningen viktigare att inkludera i den här typen av forskning än exempelvis 

veckotidningar.

De som har intervjuats är: 

Cecilia Krönlein. Ansvarig utgivare och chefredaktör - Göteborgsposten

Mats Petterson. Ansvarig utgivare och nyhetschef - Hela Gotland

Eva Burman. Ansvarig utgivare och chefredaktör - Eskilstuna-kuriren

Anna Lindberg. Ansvarig utgivare – Östgöta Correspondenten (VD för Östgöta media)

Viveka Hedbjörk. Ansvarig utgivare - Hallandsposten

Karin Eriksson. Ansvarig utgivare - Mariestadstidningen

Anders Enström. Ansvarig utgivare och chefredaktör - Barometern

Kerstin Årmann. Ansvarig utgivare - Blekinge läns tidning

Lisa Pehrsdotter. Ansvarig utgivare - Dala-demokraten

Niclas Rislund. Ställföreträdare ansvarig utgivare/chefredaktör (annars redaktionschef) - 

Dagens media

Madelene Axelsson. Chefredaktör och ansvarig utgivare - Göteborgs fria

Pia Rehnquist. Ansvarig utgivare och chefredaktör - Sydsvenskan

Gunilla Persson. Ansvarig utgivare - Östran
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Dessa 13 tidningar och ansvarige utgivare valdes för att få spridning i urvalet. Vi ville ha både

storstads- och landsortstidningar för att se hur native advertising har slagit igenom i Sverige. 

Vid urvalet beaktade vi varken politisk färg eller geografisk position för tidningarna, för att få

en större spridning. Detta borde möjligtvis ha gjorts, men av den stressfyllda naturen i att 

arbeta som ansvarig utgivare vid en tidning kunde vi tyvärr inte göra fler begränsningar i 

urvalet. Istället sökte vi så många personer som möjligt under kort tid för att hinna med 

tidsplanen för den här studien.

3.3 Förundersökning

För att på ett givande sätt vara väl förberedda innan intervjuerna samtalade vi med tre olika 

informanter. Deras roll var att komplettera det teoretiska ramverket som vi har använt oss av 

för att utforma ett bra frågeformulär. Vi valde tre olika informanter med anledning av deras 

yrke: en journalist, en expert i reklam och marknadsföring samt en forskare med kunskap om 

medier och journalistik. Personerna fick ta del av vårt syfte med studien för att sedan i en 

öppen diskussion via telefon och mejl-kontakt ge förslag på vad de ansåg vara viktigt att fråga

respondenterna. Det här arbetssättet visade sig vara gynnsamt under intervjuerna då vi som 

intervjuare fick bättre insikt i ämnet.

Vår första informant var Olle Zachrison. Han har arbetat med native advertising vid Svenska 

Dagbladet där han tidigare var anställd. Detta var innan han anlitades av Sveriges radio och 

blev redaktionschef på Ekot. Han var lämplig som informant eftersom han tidigare arbetat 

med native advertising och utformat SvDs riktilinjer och policies. Den andra informanten var 

Elizabeth Trotzig som arbetar för styrelsen Reklamombudsmannen som ansvarig utgivare och

reklamombudsman. Hon informerade om den juridiska dimensionen av reklam i allmänhet 

och native advertising i synnerhet, och förklara hur läget ser ut i Sverige i fråga om 

anmälningar mot medier som har använt sig av native advertising. Den tredje och sista 

informanten var Maria Edström, lektor vid JMG. Edström bekräftade den information vi 

redan hade fått från Trotzig och Zachrison, och kom sin syn på frågorna och påpekade om 

vikten av den pressetiska diskussionen vad gäller native advertising. 
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3.4 Frågeformuläret

Uppsatsens syfte och frågeställning presenterades för respondenterna i ett mejl som de fick 

innan intervjun (läs bilaga 8.1.1). Det lästes även upp i början av intervjun (läs bilaga 8.1.2). 

Eftersom ett par av deltagarna ville genomföra intervjun vid första kontakt via telefon fick 

dessa inget mejl före intervjutillfället. Frågorna och samtalet följde en logisk ordning och 

skulle kallas en standardiserad intervju, enligt Larsson (2010:66). Intervjun började med att 

respondenten fick förklara sin definition av native advertising. Efter det lästes studiens egen 

definition av begreppet för respondenten. Det här var nödvändigt av två anledningar: (1) För 

att alla respondenter skulle ha en likartad utgångspunkt i fråga om kunskap när de besvarar 

frågorna och (2) för att nyansera de perspektiv som respondenterna hade över fenomenet. Den

andra anledningen var särskilt viktig eftersom det idag (april-maj, 2016) fortfarande råder en 

relativ diskrepans över vad begreppet innebär.

Efter detta delades respondenterna upp i grupper om vilka som representerar en tidning som 

arbetar med NA- respektive vilka som inte gör det. De som arbetade med native advertising 

fick besvara frågorna 4-17 och de som inte arbetade med det fick besvara frågorna 18-29. De 

frågor som var identiska var 4/18, 5/19, 6/20, 9/23, 13/25, 15/26, 16/29 och 17/28. Frågorna 

7/21 och 8/22 var snarlika varandra men skräddarsydda för att passa in i frågeföljden. 

Frågorna 10, 11, 12 och 14 var unika för de som arbetade med native advertising och frågorna

24 och 27 för de som inte gjorde det.

Frågorna är även indelade i tre olika teman som speglar studiens tre frågeställningar. Den 

pressetiska diskussionen var fråga 4 till 11 och 18 till 23. Hur viktigt de anser att native 

advertising är för deras tidning, fråga 12 till 15 och 24 till 26. Samt frågan hur de ser på 

framtiden för native advertising i förhållande till branschen och deras egen tidning, fråga 16 

till 17 och 27 till 29. En del frågor tangerar mer än ett område men så här ser den 

huvudsakliga tematiska uppdelningen ut. 

Vi har valt den här strukturen av frågeformuläret eftersom vi var tvungna att hålla frågorna så 

enkla och tydliga som möjligt (Larsson. 2010:65).  På grund av brist på tid i en sådan här 

studie och målgruppens tillgänglighet delades frågorna upp i nämnd struktur för att låta 
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samtalet flyta på naturligt. Det var även viktigt för att hålla sig inom tidsramen och minimera 

risken för bortfall. 

3.5 Validitet och reliabilitet

Alveshus definierar en studies kvalitet med begreppen validitet och reliabilitet. Det handlar 

om huruvida studien är upprepningsbar (reliabilitet) samt om det som ska undersökas faktiskt 

undersöks (validitet) (2013:121ff). Den här studien motiveras som upprepningsbar i 

forskningssyfte i och med en väl utformad metod-del som är kopplad till ett underbyggt och 

strukturerat intervjuschema. Tillförlitligheten ligger i en metod-del som underrättar läsaren 

om samtliga arbetsmoment där vad som är bra och mindre bra med uppsatsen på ett enkelt sätt

kan utrönas. Vi söker att visa hur ett vetenskapligt argument utformas med hjälp av empirisk 

data, vilket i sin tur har hämtats med hjälp av erkända verktyg för intervjuer.

Studiens syfte och intervjuschema är uppbyggt på det sättet att förståelse av begrepp, syn på 

pressetik och åsikter är av största intresse. Vi anser att samtliga svar av respondenterna är att 

betrakta som ärliga (Ekström & Larsson. 2010:15) även om det kan finnas tvivel till deras 

svar. Som alla vilka representerar en arbetsplats så må även ansvariga utgivare fundera på vad

de säger för att inte hamna i några problem med sin arbetsgivare. Vi anser dock ej att frågan 

om native advertising är tillräckligt kontroversiell för att den här studien skulle behöva ta till 

några särskild åtgärder under intervjutillfället för att komma närmare svaret på hur det faktiskt

ligger till. Frågorna har heller inte fokuserat vid att undersöka vittnesskildringar eller 

respondenternas minnesbilder. I ett sådant fall skulle studiens validitet vara svårare att 

motivera.

Studiens syfte är att undersöka synen på native advertising, ur olika aspekter, hos högt uppsatt

personal vid dagspressen. I fråga om giltighet har studien utgått från ett intervjuschema som 

är skapat med hjälp av tidigare forskning av native advertising och närliggande områden samt 

tre olika informanter. 
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3.6 Metodkritik

Valet av en strukturerad intervju via telefon tillför ett problem, nämligen att det är svårare att 

nå ett djup i ämnet. Det finns således en begränsning i att det inte går att ställa annars 

självklara följdfrågor (Alvehus, 2013:82-83). Utöver det är samtalet annorlunda i fråga om 

ansiktsuttryck och det kan alltså vara svårare för intervjuaren och respondenten att tolka 

innebörder och dolda meningar i samtalet.

Ambitionen var att under två till tre veckor i april intervjua 15 till 20 personer. Siffran 

upplevdes då som realistisk för att få en spridning i urvalet. Men på grund av otillgänglighet 

och brist på tid hos eventuella respondenter blev det 13 personer. Vi använde oss av en 

bekvämlighetsteknik (Larsson 2010:63) och förkortade den tänkta intervjutiden från 40 

minuter till 20 minuter. Det var nödvändigt eftersom de två första respondenterna vi kom i 

kontakt med tackade nej, då de inte kunde avvara 40 minuter av sin arbetstid. Då inga fler 

tackade nej när intervjutiden ändrades, då visade det sig vara nödvändigt för studien. 

Uppsatsen hävdar dock att de 13 personer som gav 66 sidor av transkriberat material är 

tillräckligt mättat (Alvehus 2013:69) för att besvara frågeställning och leva upp till studiens 

syfte.

Uppsatsen hade som målsättning att göra en testintervju. Den ställdes in och istället valde vi 

att den första intervjun (Eva Burman) fick betraktas som en “pilotintervju”. Eftersom 

intervjun gick så bra behölls dock frågeformulärets dåvarande formuleringar och struktur. 

Dessutom hade våra informanter (se 3.4 Förundersökning) möjligheten att visa på vad som 

kunde vara bra att fråga och inte. Vår handledare fick även tillfälle att ge kommentarer och 

synpunkter på frågeformuläret innan den första intervjun genomfördes.

3.7 Svarsfrekvens och bortfall

Bruttourvalet var 20 och resulterade i ett nettourval på 13 personer. Två tackade nej och 

resterande fem var inte tillgängliga. På grund av brist på tid och tillgänglighet var det inte 

möjligt att utöka bruttourvalet under tidsramen för den här studien. Inom nettourvalet förekom

två interna bortfall under två olika intervjuer. Det var fråga 7 (se bilaga 1) till Gunilla Persson 

och fråga 24 till Karin Eriksson. Den första föll bort eftersom respondenten inte förstod frågan
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(det här upptäcktes under transkriberingen) och den andra för att intervjuaren glömde ställa 

frågan.

3.8 Analys av material

Intervjuerna uppgick till 66 sidor transkriberat material från 13 olika intervjuer. För att på 

lättast sätt anamma materialet delades materialet upp i slumpmässig ordning till de två 

uppsatsförfattarna. Respondenterna numrerades och det markerades i ett dokument vilka som 

arbetar med native advertising och vilka som är positivt respektive negativt inställda. Detta 

för att skapa en överskådlig bild och “packa upp” det insamlade materialet på ett enkelt sätt 

(Alvehus 2013: 107). När vi hade gjort detta läste vi igenom materialet två gånger var för att 

skapa en förtrogenhet inför tematiseringen av materialet (2013:110). Vi delade sedan in 

samtliga frågor in i tio olika kapitel i följande Resultat och analys-del. Till en början var 

tanken att kapitlet Resultat och analys skulle delas in i tre delkapitel utifrån frågeställningens 

tre olika frågor. Det visade sig dock att en mer allmän tematisering under tio delkapitel var 

mer arbetsvänlig eftersom vissa frågor är starkt relaterade till varandra, men nödvändigtvis 

inte besvarar bara en av uppsatsens frågeställningar.
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4. Resultat och analys

4.1 Inledning

(Frågorna 1,2,3)

Av samtliga tidningar som respondenterna respresenterar så arbetar 10 stycken med NA: 

Barometern, Blekinge läs tidning, Dagens Media, Dalademokraten, Eskilstuna-Kuriren, 

Göteborgsposten, Hallandsposten, Östgöta correspondenten (Corren) och Östra småland och 

nyheterna (Östran). De tidningar som inte arbetar med native advertising är: Göteborgs fria, 

Hela Gotland och Mariestadstidningen. 

Analysen visar att samtliga respondenter har en snarlik syn på begreppet och vad native 

advertising innebär. Cecilia Krönlein (Göteborgs-posten) kommenterade uppsatsens 

dåvarande definition (se kapitel 1.3) med att “(...) native advertising inte är skrivet av 

redaktionens journalister, det kan det inte vara. Då är det inte native advertising, då är det 

redaktionellt material”. 

Resultatet visar att samtliga respondenter har samma definition av begreppet, förutom Karin 

Eriksson (Mariestadstidningen) som reserverar sig för att definiera begreppet och säger “Jag 

är inte med i utvecklingsarbetet, utan det sker lite högre upp”. De andra respondenterna 

beskriver native advertising som ett material som reklam vilket efterliknar redaktionell text. 

“Jag definierar det som en form av annonsering där man eftersträvar att få innehållet att se

ut som redaktionellt material som möjligt, alltså att smälta in i den redaktionella formen 

och mallen så mycket som det går” - Madelene Axelsson (Göteborgs fria)

Respondenterna använder samma ord, att det är reklam som ska att likna “redaktionellt 

material” ett “redaktionellt uttryckssätt” eller det “redaktionella formatet”. Pia Rehnquist 

beskriver native advertising med lite andra ord och förklarar reklamformatet som “(...) ett sätt 

för annonsörerna att kommunicera med vår publik”. 
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I fråga om respondenterna anser att det är viktigt för branschen om en gemensam definition 

eller diskussion utav begreppet så var det sex stycken som ansåg att det var viktigt.

“Det är väl bra att man har en definition så att man pratar om ungefär samma sak. Men också 

att det finns en del av branschen är stabil utveckling. Det sker en utveckling hela tiden, och 

definitionen kommer att ändras över tid. Så det är i sig inget konstigt att det hela tiden sker en 

löpande diskussion om vad som kallas för native advertising och vad begreppet innefattar.” - 

Niclas Rislund (Dagens media)

Sex respondenter tycker att det inte var så viktigt. Vad som sades var istället att det snarare är 

företagen som ska vara klara över definitionen, att utgivare inte ska svara för varandras 

definitioner eller att det inte finns ett sådant behov i arbetet med native advertising.

“Jag tror inte att det är så viktigt. Det jag tror är viktigt har att göra med vår tydlighet 

gentemot användaren, sedan vad man lägger i begreppet har underordnad betydelse” - Anna 

Lindberg, (Corren)

4.2 Deltagarnas attityd gentemot native

(Frågorna 13,25)

Av de 13 deltagarna var det sju som var positivt inställda till native advertising, Fyra som var 

negativa och två som var varken eller. En intressant iakttagelse som kan göras är att nästan 

alla som arbetar med native advertising är positivt inställda till det, medan de som inte arbetar 

med det är negativt inställda till fenomenet. Dock arbetar både Eskilstuna-kuriren och Östran 

med native advertising, men respondenterna är negativt inställda till det.

“(...) jag tycker att man är ute och tassar på hal is när man går in på native advertising, men 

jag inser att vi kanske inte har något val, och att vi måste använda det. Men det är viktigt att 

det sker under kontrollerade former.” - Eva Burman (Eskilstuna-kuriren) 
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“(...) rent reflexmässigt är jag inte förtjust i det. Det är just för att det försöker härma 

redaktionell text, försöker likna det och försöker sälja sig med redaktionell trovärdighet.” - 

Gunilla Persson (Östran) 

Mats Pettersson (Hela Gotland) är den enda av respondenterna som inte arbetar med native 

advertising men är positivt inställd till annonsmodellen.

“ Anledningen till att jag är positivt inställd till native advertising är för att vi måste helt 

enkelt hitta nya vägar att tjäna pengar på det vi gör.” - Mats Petterson (Hela Gotland)

4.3 Deltar deltagarna i diskussioner om native?

(Frågorna 4,5,18,19)

Respondenterna fick svara på hur de diskuterar native advertising inom redaktionen och med 

journalister utanför den egna redaktionen. Svaren visar bland annat på att inom redaktionerna 

diskuteras det övervägande endast på ledningsnivå eller med marknadsföringsavdelningen, 

och att det är i ringa mängd. Sju av tretton respondenter hävdar att det förs en diskussion 

och/eller kommer att diskuteras mer i framtiden. Åtta av tretton respondenter diskuterar i 

mindre omfattning, antingen på grund av att de inte arbetar/arbetar lite med native advertising 

eller för att diskussionen inte är nödvändig. Pia Rehnquist på Sydsvenskan menar på att det 

finns en förförståelse på redaktionen hur de jobbar med native advertising, och därför är 

diskussionen inte lika nödvändig.

“Jag uppfattar att vi har hanterat den här frågan ganska genomtänkt och strukturerat, och 

att det i sin tur har lett till att det finns en stor förståelse på redaktionen med hur vi jobbar 

och tänker kring native advertising.” - Pia Rehnquist (Sydsvenskan) 

På frågan om respondenterna diskuterar native advertising med andra journalister utöver deras

egna redaktion svarade tio ja och tre nej. Av de två som svarade nej, Viveka Hedbjörk 

(Hallandsposten) och Gunilla Persson (Östran), svarade de dock att de diskuterar med andra 

ansvariga utgivare. Det kan diskuteras här om de ska räknas med på “ja”-sidan då många av 

30



ja-sägarna har berättat att de journalister de diskuterar med är andra ansvariga utgivare. 

Anledningen till att vi placerade dem i “nej”-facket var för att de båda svarade “nej, men med 

andra ansvariga utgivare”. Pia Rehnquist (Sydsvenskan), som svarade nej, menar på att frågan

inte längre är aktuell. 

“ Jag får väl en del frågor från branschmedia, och jag diskuterade själv en del för några år 

sedan. För några dagar sedan var jag i Göteborg på mediekonferensen MEG 

(Mediedagarna i Göteborg). Där var frågan uppe på ett antal seminarier, vilket många av 

oss utgivare tyckte var lite underligt för vår del. Från vårt perspektiv var denna en fråga 

som var aktuellt för ett antal år sedan. Det känns som att vi är förbi det nu och tar oss an 

nya frågor.” - Pia Rehnquist (Sydsvenskan) 

Enligt Anders Enström (Barometern) diskuteras det främst inom den egna koncernen för att 

utformningen och förhållningssättet gentemot native advertising skulle vara enhetligt. 

“Vi diskuterar mycket inom vår koncern. Vi vill ha en gemensam syn och ett gemensamt 

förhållningssätt till våra annonsörer som köper native av oss. Sen diskuterar vi i 

redaktionsledningen på tidningen angående hur det ska se ut och vad som är viktigt med 

principerna.” - Anders Enström (Baroemetern)

Liknande svar var vanligast bland “ja”-sägarna. 

4.4 Vad för policies finns för native?

(Frågorna 6,20)

För de tidningar som inte arbetar med native advertising var det ingen som har några särskilda

policies för annonsmodellen. Av de tio som arbetar med native advertising så var det sex 

respondenter som menade att de har policies för hur arbetet ska se ut.

“Ja. Gentemot marknadsavdelningen så har vi en mall för natives som vi säljer gentemot 

annonskunderna. De ska ha ett speciellt utseende, ett typsnitt som skiljer sig från vårt eget 
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typsnitt i print. Vi håller också på att diskutera regler och policies vad gäller digital 

annonsering. Där är det svårare för att en hel del kommer från en extern part. Men där har vi 

inlett en diskussion för hur vi vill att det ska se ut.” - Eva Burman (Eskilstuna-kuriren)

Fyra av de som arbetar med native advertising använder sig inte av några policies. Viktigt att 

påpeka är att de flesta respondenterna påpekar att de har andra policies för hur de ska arbeta 

med native advertising.

“Jag skulle inte kalla det policies. Vi har ju vissa regler som jag utformat mot säljavdelningen.

Men policies skulle jag inte kallade det. Det är ett tydligt regelverk.” - Viveka Hedbjörk 

(Hallandsposten)

4.5 NA:s påverkan på trovärdigheten

(Frågorna 7,21)

I fråga om respondenterna tror att native advertising kan påverka tidningens trovärdighet hade

studien ett bortfall eftersom en respondent inte förstod frågan. Sex personer var tveksamma 

till eller trodde inte att native advertising kan påverka trovärdigheten för branschen och 

tidningarna. Lisa Pehrsdotter (Dala-demokraten) hoppas att trovärdigheten inte påverkas, samt

påpekar att den yngre generationen ser ett värde i NA-formatet.

“Förhoppningsvis inte alls. Nu visar undersökningar att ju yngre läsare, desto mindre bryr de 

sig. De tycker nästan att innehållet är värdefullt. Jag tror att naturligtvis som det alltid varit 

med annonser att det finns en tydlighet med att man märker, signalerar tydligt, att det är 

annonsmaterial. “ - Lisa Pehrsdotter (Dala-demokraten)

De flesta av respondenterna som inte tror att native advertising påverkar trovärdigheten menar

att de är tydliga med avsändaren och annonsmärkningen vid arbetet med native advertising.
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“Jag tror inte att det påverkar vår trovärdighet negativt. Vi är väldigt noga med att märka alla 

sådana typer av annonser med sponsrade inlägg, och att det är annonsmärkt.” - Niclas Rislund

(Dagens media)

“På sättet som vi hanterar det så tror jag våra läsare tydligt ser skillnaden mellan redaktionellt 

material och den här typen av annonsmaterial. Och då är min bedömning att det inte påverkar 

trovärdigheten negativt.” - Cecilia Krönlein (Göteborgs-posten)

Sex respondenter uttryckte en oro över hur native advertising påverkar, eller skulle kunna 

påverka, trovärdigheten hos medierna och deras egen tidning. Fyra av dessa representerar 

tidningar som idag jobbar aktivt med annonsmodellen.

“(...) Samtidigt så tycker jag att det är ett problem om man inte har en tydlig märkning så att 

kunderna eller de läsarna som läser de här annonserna faktiskt fattar att det är en annons. (...) 

om man gör det väldigt likt det redaktionella, och är väldigt luddig i sin kommunikation att det 

är en annons så kommer läsarna inte att fatta det. Och i förlängingen så tror jag att vi tappar 

trovärdighet. Så att jag tycker det är en jättesvår fråga.” - Eva Burman (Eskilstuna-kuriren)

Madelene Axelsson (Göteborgs fria) är en av de respondenterna som inte arbetar med native 

advertising och som ställer sig kritisk till hur modellen kan undergräva trovärdigheten.

“Jag tror den skulle påverka vår trovärdighet. Och inte bara vår utan allas trovärdighet i 

negativ bemärkelse. Det är oerhört svårt att ha ett publicistiskt kontrakt med en läsare och 

samtidigt ägna dagarna åt att i förlängningen lura läsaren. Att inte riktigt veta om det är 

redaktionellt material (...) Så man rör sig hela tiden åt det hållet. Det tror jag är farligt. Och 

jag tror det är helt förödande i branschen i stort. Det är därför jag är så oerhört rädd för det 

här.” - Madelene Axelsson (Göteborgs fria)

Anna Lindberg (Östgöta correspondenten), som är en av dem som inte tror att native 

advertising påverkar tidningens trovärdighet, menar att om “60 procent av tidningen” är 

utgjort av NA-annonser - då skulle det kunna vara ett problem.
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4.6 Vad för typ av annonsmärkning måste finnas?

(Frågorna 8,9,22,23)

Respondenterna fick svara på vad för typ av annonsmärkning som ska finnas för native 

advertising (för ja-sägarna) respektive vad för annonsmärknings som borde finnas (för nej-

sägarna). Resultatet visar att en övervägande majoritet av respondenterna svarade att det ska 

finnas en annonsbalk på förstasidan vid puffen och även framgå i artikeln att det är en annons 

och vem det är som har sponsrad arbetet. Snarlikt den annonsmärkningen som används vid 

“vanliga” annonser. 

“Det finns en vedertagen standard för annonsmärkning, alltså en streamer i toppen på 

annonsen där det står att detta är en annons. Sen måste det alltid finnas en tydlig avsändare så 

att man klart vem som pratar i texten.” - Kerstin Årmann (Blekinge läns tidning) 

Här nedan följer ett exempel (figur 2) på hur en annonsmärkning med streamer i toppen kan 

se ut.

Figur 2: Exempel från www.dn.se för hur annonsmärkning kan se ut

Viveka Hedbjörk (Hallandsposten) menar dock på att annonsmärkningen kan variera 

beroende på hur native-annonsen är utformad.
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“Är det väldigt tydligt med budskapet att det är en annons, då behöver annonsmärkningen inte

vara speciellt tydlig. Men är det däremot oklart, eller att läsaren skulle kunna missuppfatta 

budskapet, då måste det annonsmärkas. Men att tokmärka alla annonser tycker jag är att 

skriva läsaren på näsan, det blir dumt.” - Viveka Hedbjörk (Hallandsposten) 

Pia Rehnquist på Sydsvenskan tror att annonsmärkningen kan komma att förändras över tid. 

“Jag är lite allergisk mot ordet “måste”. Vi har annonsmärkt tydligt med andra färger och så, 

men jag tror att detta kan komma att förändras över tid. Jag tror att om läsarnas förståelse och 

uppfattning av [native advertising] förändras med tiden så kanske man kan flytta gränserna 

ytterligare.” - Pia Rehnquist (Sydsvenskan) 

I kombination med frågan “vilken typ av annonsmärkning som måste finnas” fick 

respondenterna även svara på hur transparent man måste vara med samarbetet mellan 

tidningen och samarbetspartnern. Samtliga respondenter anser att man måste vara helt 

transparent med arbetet. Tre av alla respondenter anser att vara helt transparent inte bara 

gynnar tidningen utan även sponsorerna.

“(...) jag tror alla tjänar på det i förlängningen, även annonsören som vill köpa sig in i vårt 

material. De vill ju göra det eftersom de vill att det ska finnas en viss trovärdighet i vårt 

material. Även för dem är det viktigt att allting sker med transparens.” - Niclas Rislund (Dagens

media)

4.7 Att skriva negativt om native-sponsorer

(Fråga 10, ja-sägarna)

De respondenter som respresenterar en tidning som arbetar med native advertising fick 

besvara frågan hur de ser på att skriva negativt om beställaren av en native-annons. Samtliga 

ser det som en självklarhet att kunna granska beställaren.

“Om en sponsor eller beställare skulle orsaka någonting som har ett nyhetsintresse så kan inte 

en redaktion avstå från att skriva om det. En sponsor, en annonsör eller en samarbetspartner 
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måste hanteras på samma sätt som vilken annan part som helst.” - Kerstin Årmann (Blekinge 

läns tidning)

Anna Lindberg (Östgöta correspondenten) och Pia Rehnquist (Sydsvenskan) påpekar att det är

en förutsättning för samarbetet att tidningen ska ha möjligheten att kunna granska beställaren.

“Men det är ju helt självklart och en förutsättning för att det ska funka att man inte ägnar sig 

åt sådan självcensur.” - Pia Rehnquist (Sydsvenskan)

Niclas Rislund (Dagens media) menar också, som Lisa Pehrsdotter (Dala-demokraten) och 

Pia Rehnquist (Sydsvenskan), att synen på hur man ska granska företag som även köper 

annonsplatser inte skiljer sig idag från hur det har varit tidigare med beställare av andra 

annonsformat.

“Jag ser det på samma sätt som jag ser på annonsörer. Vi och andra har under lång tid varit 

beroende av annonsintäkter och jag ser på natives på precis samma sätt.” - Niclas Rislund 

(Dagens media)

4.8 Varför/Varför inte arbetar de med native?

(Frågorna 12,24)

Vid frågan om varför/varför inte de arbetar med native advertising har vi ett internt bortfall, 

då frågan i ett av fallen hoppades över av misstag. Av de som arbetar med native advertising 

idag svarade samtliga 10 respondenter att de gör det av ekonomiska skäl. Men det fanns även 

andra faktorer som avgjorde varför de arbetade med native advertising. Tre av tio 

respondenter som arbetar med native advertising svarade att det bland annat är ett sätt att 

undvika ad-blockers. 

“Jag tror att alla arbetar med native advertising av samma skäl. (...) det finns ett större mått av 

reklamundvikande, reklamtrötthet, och utvecklingen med ad-blockers som gör att många annonsörer 

söker andra vägar att komma ut med sina kommersiella budskap.” - Niclas Rislund (Dagens media) 
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Två av tio respondenter som arbetar med native advertising anser även att det tillför mervärde 

till tidningen. 

“Det kan faktiskt fylla en funktion på vår sajt. Har vi en bra native-kampanj om exempelvis en bank 

som skriver om hur man kan spara pengar, eller om amorteringskrav, så är det något som våra läsare 

faktiskt kan ha nytta av och tycker är bra, trots att det är native.” - Lisa Pehrsdotter (Sydsvenskan)

Göteborgs fria, som inte arbetar med native advertising, arbetar inte med det på grund av dess 

eventuella påverkan på trovärdigheten. 

“Jag tror att det totalt skulle undergräva vår journalistiska trovärdighet” - Madelene Axelsson 

(Göteborgs fria)

Mats Pettersson menar att hans tidning inte arbetar med native advertising på grund av 

tekniska förutsättningar.

“Det är helt enkelt på grund av att vi alltid släpar efter alla andra tekniskt. Det var väl ett ärligt svar?” - 

Mats Petterson (Hela Gotland)

4.9 Hur viktigt är det med nya annonsmodeller?

(Frågorna 15,26)

Vid frågan om hur viktigt det är med nya annonsmodeller svarare tolv av tretton respondenter 

att det var viktigt. Göteborgsfria ansåg inte att det var relevant, då tidningen är icke-vinst 

drivande, och därmed inte intressant för annonsörer. Dala-demokraten menar på att det är 

viktigt med nya annonsmodeller på grund av anledningen att de nuvarande annonsmodellerna 

inte längre fungerar.
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“ Är det något i branschen som håller folk vakna om nätterna så är det att vår affärsmodell inte fungerar 

längre för att säkra att vi kan fortsätta göra journalistik, så att vi kan försörja våra journalister.” - Lisa 

Pehrsdotter (Dala-demokraten) 

Barometern anser att det är viktigt att prova nya affärsmodeller för att locka lokala 

annonsörer.

“Vi måste vara väldigt kreativa och påhittiga och försöka hitta nya sätt att bland annat få nya erbjudanden 

till lokala annonskunder (...) som vill nå läsare och kunder med deras budskap. Detta måste vi hjälpa till 

med  (...). Det går tydligen inte med gamla modeller utan vi måste vara lyhörda, nyfikna och 

experimentella i det här.” - Anders Enström (Barometern)

På Mariestadstidningen tror de att nya annonsmodeller blir allt viktigare och viktigare.

“(...) det är ju hela vår bransch, och där vi även lokalt försöker vara lite mer innovativa, och då pratar jag 

inte bara om att samarbeta med sponsorer, utan i huvud taget hitta små mikrobetalningar för att överleva 

som affärsmodell. Det blir allt viktigare och viktigare.” - Karin Eriksson (Mariestadstidningen)

4.10 Native advertising i framtiden
(Fråga 16,17 och 27-29)

Två av tre respondenter som representerar en tidning som inte arbetar med native advertising 

tror inte att de kommer arbeta med modellen i framtiden. Mats Petterson (Hela Gotland) är 

den enda av dessa tre som är övertygad om att det är en viktig lösning av ekonomiska skäl, 

och menar att de kommer att börja arbeta med modellen det här året (2016).

Flera av respondenterna som idag arbetar med native advertising menar att modellen är av 

liten eller marginell relevans som inkomstbringande annonsmodell . Eva Burman (Eskilstuna-

kuriren beskriver framtiden för native advertising, inom den delen av branschen som hon 

jobbar, med ett ord - “Marginell”. Den allmänna uppfattningen bland de respondenter som 

arbetar med native advertising idag är att det är en relativt liten del av deras intäkter men att 
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modellen kommer fortsätta att växa, att det kommer bara vara en del i pusslet av intäktskällor 

för tidningarna. 

“Det kommer inte vara en enskilt avgörande faktor (...)  native kommer att vara en av många 

viktiga nya experiment för att hitta nya finansieringsmöjligheter för att göra bra och starka 

tidningar med journalistiskt innehåll. Det är det som är målet.” - Anders Enström 

(Barometern)

“Jag tror inte att den annonsformen kommer att vara annat än en marginell andel av 

annonsvolymen. Eftersom annonsen kräver ganska mycket av mottagaren, den förutsätter att 

man sätter sig ner och läser annonsen. Mottagaren vill ha ett snabbt och enkelt 

annonsbudskap.” - Viveka Hedbjörk (Hallandsposten)

Även Gunilla Persson (Östran), precis som Viveka Hedbjörk (Hallandsposten), tar upp 

observationen att tidningarna lever i en värld då konsumenterna vill ha snabb information 

snarare än långa texter som native advertising kan innebära. 

“Jag har lite svårt att tro på den här modellen. Det är ändå så att någon ska läsa något som ser 

ut som en redaktionell text i en tid när allting går mot det väldigt snabba.”- Gunilla Persson 

(Östran)

Anna Lindberg (Östgöta-correspondenten), Viveka Hedbjörk (Hallandsposten), Kerstin 

Årmann (Blekinge läns tidning) och Lisa Pehrsdotter (Dala-demokraten) lägger vikt vid att 

det finns ett behov och en önskan hos annonsörerna att använda sig av native advertising och 

att det leder till att tidningarna arbetar mer med det.

“(...) det här är något som jag förstår våra kunder efterfrågar, och kan vi tjäna pengar på det på

ett bra sätt, och det kan dessutom tillföra innehåll som är bra för våra läsare.” - Lisa 

Pehrsdotter (Dala-demokraten)
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På frågan “Om native advertising blir det stora trenden, hur kan de komma att påverka de 

vanliga annonserna?” var det få som trodde att native advertising skulle bli den stora trenden 

(ingen uttalade detta explicit), utan snarare att det fungerar i vissa sammanhang. 

“Det är en annonsform som fungerar i vissa sammanhang, medan det i huvud taget inte är 

relevant i andra. Men att det skulle överta det stora reklambudskapet, det finns inte.” - Viveka

Hedbjörn (Hallandsposten)

“(...) det kommer inte bli den stora trenden, eftersom det är ett ganska resurskrävande att 

annonsera på; det är bara de riktigt tunga företagen som kan göra det riktigt bra.” - Pia 

Rehnquist (Sydsvenskan)

Lisa Pehrsdotter (Dala-demokraten) tror däremot att de stora annonsörerna kommer övergå till

alltmer native.

“Vi har ganska mycket olika typer av annonsörer och erbjudanden där de mindre 

annonsörerna finns som inte har så mycket pengar. De kommer fortfarande vilja annonsera 

hos oss på ett traditionellt vis (...). Men de större, som har starkare ekonomiska muskler, 

kommer förmodligen använda mer native, och inte köpa vanliga traditionella annonser”. - 

Lisa Pehrsdotter (Dala-demokraten)

Eva Burman (Eskilstuna-kuriren) tror att det kan komma att bli större eftersom andra 

tidningskoncerner satsar på det, och att det då bli ett större annonsformat. 
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5. Slutsats och diskussion

SJF:s spelregler för press, radio och tv (2016) menar att “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”. Det ska alltså, enligt Svenska journalistförbundet och de som upprätthåller 

systemet - Pressens Samarbetsnämnd, Publicistklubben, Tidningsutgivarna samt Sveriges 

Tidsskrifter - vara glasklart för läsaren vad som är reklam och vad som inte är reklam. 

Samtidigt förklarar samtliga respondenter för den här studien att native advertising är ett sätt 

att utforma reklam som ska likna “redaktionellt material”, ett “redaktionellt utryckssätt” eller 

det “redaktionella formatet”. Det finns alltså ett grundproblem med native advertising för 

journalistiken i allmänhet och enskilda medier i synnerhet. Ett exempel på det här är som 

bekant exemplet om Magazine Café, som blev fällda av Reklamombudsmannen för 

otillräcklig annonsmärkning. Det är heller inte obekant för den vana användaren av sociala 

medier i synnerhet eller internet i allmänhet, nuförtiden.

Det finns dock olika arbetssätt med native advertising. Cecilia Krönlein (Göteborgs-posten)  

menar exempelvis att native advertising inte är native advertising (per definition) om det 

utformas av redaktionens journalister. Enligt vår tolkning så menar hon att de som inte är 

utbildade eller yrkesverksamma journalister ej behöver arbeta efter samma måttstock. Om ett 

företag lånar ett redaktionellt format och köper en annonsplats, sedan publiceras det i en 

tidning, så går det bra eftersom företagaren ej behöver svara för det svenska pressetiska 

idealet. Tidningen å sin sida väljer att antingen släppa in materialet eller ej, beroende på om 

de upplever att materialet når den standard som de har ställt upp.

Krönleins definition skiljer på native advertising och sponsored content. Då sponsored content

innebär att en tidning får ekonomiska medel av ett företag för att utföra ett journalistiskt 

uppdrag. Native advertising ställs mot detta och förklaras som rent kommersiellt material 

vilket aldrig utformas av journalister. Den här synen på begreppen och arbetsmetoden 

representeras av säkert många personer, vi tar upp den även i kapitel 1.3 där bloggaren 

Jonathan Obar menar att detta är skillnaden på de olika fenomenen. Problemet är att en läsare 

ofta inte vet vem som har utformat eller beställt ett materialet. Det går heller ej att förutsätta 

att läsaren är på det klara med hur begreppen skiljer sig åt (Native advertising finns inte ens i 
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nationalencyklopedin och kan ej betraktas som ett vedertaget begrepp utanför marknads- och 

mediebranschen) eller att läsaren har koll på de svenska pressetiska spelreglerna. Av den 

anledningen kan en ansvarig utgivare eller publicist enkelt påstå att något är sponsored 

content, och på så sätt skydda sig från huruvida det är reklam, även om det samtidigt fyller ett 

kommersiellt intresse och alltså även kan klassas som native advertising.

Det finns dock de som säger att vanlig annonsmärkning är tillräcklig vad gäller frågan om hur

tydlighet gentemot läsaren, och för att dagspressen ska leva upp till de pressetiska reglerna. 

Samtliga respondenter menar att total transparens, vad gäller ett samarbete mellan en 

redaktion och ett företag i fråga om native advertising, är absolut nödvändig. Nu har den här 

studien inte analyserat hur olika artiklar är utformade och kan alltså därför inte jämföra 

respondenternas svar om det här med konkreta exempel. Det finns två olika riktningar som 

kan beskrivas som (1) hemlighetsfull och (2) transparent. Campbell och Marks (2015) 

beskriver dessa på engelska som secretive och non-secretive. De skiljer på reklam i fråga om 

tydlighet vad gäller intentionerna (alltså att ett företag eller en produkt marknadsförs), vem 

som är avsändaren (vilket medium som är upphovsman) samt vem som är beställaren. Det ska

dock nämnas att Campbell och Marks även omfattar sociala medier i sin forskning och utgår 

inte enbart från tidningsvärlden. Om det idag har skapats helt nya villkor med internet, där 

medier och företag kan arbeta utan att beakta pressetiska ideal, så är det kanske ännu viktigare

för dagspressen att särskilja sig i den här frågan. 

När respondenterna fick besvara frågan “Hur ser ni på att skriva negativt om sponsorn?” var 

det en konsensus att det inte var några som helst problem. Flera respondenter kommenterade 

att det var en förutsättning för att ett samarbete skulle fungera, och att deras förhållningssätt 

gentemot sponsorerna är densamma som den varit mot traditionella annonser. Men är det 

verkligen så simpelt? Ett uttryck som kommer i åtanke här är “Man biter inte den hand som 

föder en”. Det är inte främmande att ansvariga utgivare/chefredaktörer har en mer optimistisk 

syn på denna typ av reklam än yrkesaktiva journalister. Ett känt exempel är journalisten som 

slutade på Göteborgsposten av anledningen att Stampen Media började arbeta med native 

advertising. Hans kommentar löd “den fria pressen försvinner ju om man samarbetar med de 

man ska övervaka” (se kapitel 2.1). Ett annat exempel som visar på att journalister har annan 

attityd mot native än ansvariga utgivare/chefredaktörer är undersökningen gjort av 
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Schagerström och Andersson, som visar att journalister på Aftonbladet och Svenska dagbladet

generellt sett var kritiska mot native advertising och hur det kan påverka tidningens 

trovärdighet. 

Samtliga respondenter menar att dagspressen är och bör vara en plats där läsaren kan känna 

förtroende för materialet. Och så ligger det väl till idag. Men här kommer “slippery-slope” 

argumentet - vart är vi på väg? Och snarare är det delvis genom deras svar under intervjuerna 

som har visat hur viktigt det är med transparens med reklam i allmänhet, och native 

advertising i synnerhet, än att respondenterna skulle ge oss en annan bild. Men hälften av 

deltagarna anser inte att det behöver finnas en diskussion om hur branschen ska betrakta 

fenomenet. Det blir problematiskt eftersom vi menar att med tanke på det grundproblem som 

finns med native advertising så är det lätt hänt att det pressetiska idealet urholkas och skadar 

journalistbranschen. Men - och kanske det viktigaste - så förlorar pressen läsare om 

förtroendet urholkas. Om läsaren inte längre är helt säkra på vad som är ett kommersiellt 

budskap, om tidningarna är självständiga från näringslivet eller kan lita på vad de läser. 

Flera av respondenterna kommenterar att full transparens är fördelaktigt för samtliga parter; 

det bibehåller trovärdigheten för tidningarna, tillger trovärdighet till annonsören och läsaren 

får ökat förtroende för båda. Men då är frågan: Vad innebär full transparens? Det som 

journalister, och i synnerlighet ansvariga utgivare, ser som tydlig/tillräcklig annonsmärkning 

uppfattas nödvändigtvis inte detsamma av läsarna, vilket publikstudien utförd av Hernius och 

Rosenlind visar på. 

Hälften av respondenterna anser inte att det är viktigt med en diskussion om en gemensam 

definition av native advertising, men det finns fortfarande exempel på när medier blir fällda 

av reklamombudsmannen för otillräcklig annonsmärkning. Samtidigt så alla som arbetar med 

native advertising har inga särskilda policies för native advertising. Fyra hävdar att de inte har

några alls. Men de säger ändå att de har regler som begränsar hur en native-annons ska se ut.

Resultatet i uppsatsen visar på att det finns en generell uppfattning bland respondenterna att 

native advertising är av ringa relevans för deras tidningar. Samtidigt som nästan alla 
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respondenter menar på att branschen i helhet är i stort behov av nya annonsmodeller så menar 

de flesta på att native advertising endast är en av många verktyg som behövs; intäkterna från 

native advertising är helt enkelt inte tillräckligt stora för att fungera som en enda lösning. 

Enligt IRM:s uppskattning ligger reklaminversteringarna i native advertising på ungefär 100 

miljoner kronor per år (se kapitel 1.4), vilket är en relativt låg siffra jämfört med andra 

investeringar. Det som är intressant med detta är att native-formatet har blivit så pass vanligt 

inom svensk dagspress att IRM mäter dessa intäkter, vilket de gjorde för första gången år 

2015. Det är kreativitet och innovation som hittills lyckats upprätthålla nyhetsproduktionen 

(Wiik & Andersson 2016), vilket även Anders Enström poängterar ut. Han menar att de gamla

annonsmodellerna inte längre fungerar, vilket indikerar att det är väsentligt för svensk 

dagspressen att experimentera och utnyttja nya modeller och format som native advertising. 

Även om de ansvariga utgivarnas inställning gentemot native advertising var varierande så 

var det endast två av tretton som både är negativt inställda till annonsmodellen, samt inte 

arbetar med det. Av de som var positivt inställda till det var nästan samtliga endast det av 

ekonomiska skäl, med undantag av två som ansåg att det bidrog med bra innehåll till 

tidningen. En slutsats man kan dra utifrån detta är att efterfrågan hos annonsörerna har stor 

påverkan på att reklam idag blir allt större i utsträckning utformat som redaktionellt innehåll. 

Detta stämmer överens med Mart Ots (2012) teori om att det har blivit en central beståndsdel 

för nyhetsmedierna att utveckla publiksegment som annonsörerna är villiga att betala för.

Förhoppningarna för native advertising är inte så höga, eftersom modellen inte drar in de stora

summorna till tidningarna. Sigurd Allern och Ester Pollack (2016) diskuterar om att ad-

blockers har skapat en nödvändighet för native advertising och liknande format.  Det går även

med hjälp av uppsatsens bakgrund (se kapitel 1.4) och resultat se att native advertising blir allt

vanligare inom svensk dagspress. Det eftersom respondenterna ger en bild av att de kommer 

arbeta mer med modellen eller börja arbeta med den i framtiden, med undantag av två 

respondenter. Respondenterna ger inte en bild som skulle tyda på att native advertising 

kommer förekomma i mindre utsträckning än vad det gör idag. 
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Det går även att utläsa att de flesta respondenterna uttrycker ingen eller mindre oro för hur det

nya formatet kommer påverka de traditionella annonserna. Eftersom de inte tror att native 

advertising kommer växa i till en sådan omfattning på annonsmarknaden. Några av dem, som 

exempelvis Viveka Hedbjörk (Hallandsposten), menar på att native advertising kommer växa 

och bli större men att det är begränsat eftersom det kräver för mycket av läsaren i en tid då 

snabb information säljer. Samtidigt går det att utläsa från forskning som har gjorts att 

reklammarknaden kommer sträva allt mer efter att utforma annonserna som redaktionellt 

material, då det ger läsaren en känsla av att innehållet är mer relevant. Trots att många, som 

forskarna Jenny Wiik och Ulrika Andersson och respondenten Madelene Axelsson 

(Göteborgs fria) menar på att den publicistiska intregiteten utsätts för fara när kommersiella 

aktörer får en allt starkare röst inom svensk dagspress, så är det i slutändan den ansvariga 

utgivaren som har sista ordet. Och med de 13 ansvariga utgivare vi har intervjuat kan vi utläsa

att “Native advertising is here to stay” som de amerikanska forskarna Campbell och Marks 

hävdar. 

En fråga som hänger kvar i våra tankar efter att ha arbetat med den här uppsatsen är “vad 

kommer hända med de etiska regelverk vi har i Sverige idag?”. Kommer en ny kommitté 

träda fram med liknande uppgifter som Textreklamkommittén en gång hade? Kommer mer 

ansvar läggas på Reklamombudsmannens axlar? Kommer PO och PON någonsin få ett NA-

fall på deras skrivbord? Eller kommer det gå mot det andra hållet; från att det gång var mer 

eller mindre vattentäta skott mellan marknadsavdelningen och redaktionen är det nu en gråzon

där de pressetiska reglerna allt vanligare hamnar i kläm. Vi anser att reglerna i fråga om 

native advertising idag inte fungerar; det kan inte vara så att en NA-artikel ena dagen 

godkänns, medan det andra dagen anses vara dold reklam (se exemplet med Café i kapitel 

1.4). Kommer reglerna i Sverige stärkas eller fortsätta att försvagas? Detta är något som 

endast tiden kan svara på. 
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6. Vidare forskning

Textreklam är en del av Svenska journalistförbundets spelregler och har snart ett halvt sekel 

på nacken. Grundtanken med spelreglerna är att försvara god journalistik från kommersiella 

intressen. Läsare ska alltså kunna lita på sina medier. Förutom andra grundläggande studier, 

som kan söka att hitta en mer allmängiltig definition av termen och kartlägga hur medier 

arbetar med annonsmodellen, så anser vi att även en studie om hur diskussionen om pressetik 

i Sverige förs. Vilka är de ledande aktörerna? Lever alla instanser upp till sina uppgifter och 

sitt ansvar – ansvariga utgivare, reklamombudsmannen, allmänhetens pressombudsman och 

tidningsutgivarna – som ämnar att upprätthålla Sveriges pressetiska spelregler?

Vi undrar även på vilket sätt internet och plattformisering (läs om begrepp i kapitel 2.4) har 

påverkat annonsberoendet hos svensk dagspress, hur den svenska reklammarknaden har 

förändrats och vilka nya typer av annonsmodeller som har uppkommit i takt med den 

teknologiska utvecklingen.

Det finns fortfarande stora luckor i kunskap om fenomenet native advertising, hur det 

används, vad syftet är samt vilka aktörer som styr definitionen av begreppet. Förutom det så 

anser vi att vidare forskning om native advertising och närliggande fenomen, som kallas 

sponsored och branded content, och hur de påverkar förtroendet för medier i allmänhet och 

dagspressen i synnerhet.

I en av studierna från Göteborg (Schagerström & Andersson 2015) visar resultatet att yngre 

journalister har en mer låt-gå attityd gentemot native advertising, medans äldre journalister 

(som har arbetat i mer än fyra år) ställer sig mer kritiska. Även om deras resultat inte 

representerar för hur olika åldersgrupper av journalister i Sverige ser på native advertising så 

tangerar de en intressant fråga. Är den nya generationen av journalister lika intresserade av 

eller medvetna om att skydda de svenska pressetiska reglerna? Om inte så är fallet, vilket 

värde finns det i att göra det?
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8. Bilagor

8.1 Missivbrev

Respondenterna mottog två missivbrev, ett mejl efter att intervjun hade bokats in, samt ett 

uppläst brev innan intervjun påbörjades.

8.1.1 Missivbrev på mejl 

Hej X, 

(Vi har bokat in tid för intervju tid/datum)

Tack för att du ställer upp i vår undersökning. Som vi nämnde över telefon så kommer 

intervjun ta ungefär 40 minuter (senare reviderad till 10-15 minuter), beroende på hur svaren 

ser ut. Uppsatsens syfte är att skapa en bild av hur redaktörer i dagspressen ser på samarbetet 

mellan svenska mediehus och native advertising. Vi vill studera hur ansvariga 

utgivare/chefredaktörer på svenska dagstidningar ser på native advertising idag, hur de tror att

tidningen kommer att arbeta med denna typ av annonsering i framtiden och hur de ser på de 

olika etiska diskussionerna i fråga.

Studiens frågeställning

● Hur förhåller sig redaktörer på svenska dagstidningar till native advertising ur ett pressetiskt 

perspektiv?

● Hur viktigt anser de att den här typen av annonsering är för deras tidning? 

● Hur tror redaktörerna att deras tidning kommer att förhålla sig till native advertising i 

framtiden? 
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Vi läser journalistik C, vårterminen 2016 vid Södertörns högskola. Handledare för den här 

uppsatsen är Jan Örneus och han kan nås på jan.orneus@sh.se vid eventuella frågor.

Tack på förhand.

Mvh

Christoffer Carringer, Anton Kyhlbäck

Södertörns högskola

8.1.2 Verbalt missivbrev

Vi vill tillägga att intervjun kommer att spelas in så att vi inte missar något viktigt, och för att 

undvika eventuella felciteringar. Detta kommer vara en strukturerad intervju, vilket betyder 

att vi inte kommer ställa några följdfrågor, och vi har heller ingen möjlighet att förklara 

frågors innebörd på annat sätt. Skulle du inte förstå en fråga så ställer vi om den eller  hoppar 

över den. Under intervjuns gång kommer vi att vid vissa frågor läsa upp de alternativ som 

respondenten kan välja mellan. Denna c-uppsats syftar till att försöka måla upp en bild över 

hur ansvariga utgivare/chefredaktörer ser på samarbetet mellan svenska mediehus och native 

advertising. Vi vill studera hur ansvariga utgivare/chefredaktörer på svenska 

tidningsredaktioner ser på Native advertising idag, hur de tror att de kommer att arbeta med 

denna typ av annonsering i framtiden och hur de etiska diskussionerna ser ut på redaktionen. 

Läs upp tid och datum

Läs upp RESPONDENT

Läs upp INTERVJUARE
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8.2 Frågeformuläret

1. Hur definierar du begreppet native advertising? (Respondenten svarar fritt)

Läs: Uppsatsens definition av begreppet i syfte att klargöra en samsyn av begreppet.

Denna uppsats använder begreppet Native advertising för att beskriva reklam som är utformat 

efter dess kontext i form av struktur och layout. Reklam som efterliknar sidan där det 

publiceras. Vi har även valt att Native advertising innefattar både kommersiellt material, 

skapat av sponsorer, och redaktionellt material, skrivet av redaktionens journalister. 

2. Hur viktigt tror du att det är att branschen enas om en definition? (Respondenten svarar 

fritt)

3. Arbetar din tidning med native advertising idag? (Läs upp alternativen, respondenten kan 

enbart svara ja eller nej)

1. Ja

2. Nej

(Om ja, besvara frågorna 4-18. Om nej, besvara frågorna 18-29)

4.  Hur mycket diskuteras det kring native advertising på er redaktion? (Respondenten svarar 

fritt)

5. Är du delaktig i en diskussion om Native advertising med andra journalister utanför din 

egen tidning? (Läser upp alternativen för respondenten)

1. Ja, varför och med vilka?
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2. Nej, varför inte?

6. Använder ni er av särskilda policies för hur ni ska arbeta med native advertising? (Läser 

upp alternativen för respondenten)

1. Ja, hur ser de ut? 

2. Nej, varför inte?

7. Hur tror du native advertising påverkar er tidnings trovärdighet?

8. Hur transparent måste man vara i artikeln och med samarbetet, enligt dig?

9. Vilken typ av annonsmärkning måste finnas, anser du?

10. Hur tänker du kring att skriva negativt om sponsorn?

11. Skriver journalister kommersiella artiklar?  (Läser upp alternativen för respondenten)

1. Ja, hur ser du på det?

2. Nej, varför inte?

12. Varför arbetar ni med native advertising? 

13. Hur ser du på att använda native advertising? (Läs upp alternativen för respondenten)

1. Positiv, varför?

2. Negativt, varför?
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14. Hur viktigt är native advertising för er, enligt dig?

15. Hur viktigt är det för er tidning att prova på nya annonsmodeller?

16. Hur viktig är native advertising som annonsmodell för er i framtiden, tror du?

17. Om native advertising blir den stora trenden, hur kan det komma att påverka de vanliga 

annonserna tror du? 

18. Hur mycket diskuteras det kring native advertising på er redaktion? (Respondenten svarar 

fritt)

19. Är du delaktig i en diskussion om Native advertising med andra journalister utanför din 

egen tidning? (Läser upp alternativen för respondenten)

1. Ja, varför och med vilka?

2. Nej, varför inte?

20.  Använder ni er av särskilda policies för hur ni ska arbeta med native advertising? 

1. Ja, hur ser de ut?

2. Nej, varför inte?

21. Hur tror du att native advertising skulle påverka er tidnings trovärdighet?

22. Hur transparenta tror du att ni skulle vara med native advertising angående vem som har 

sponsrat och vem som har skrivit artikeln?
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23. Vilken typ av annonsmärkning på native advertising anser du måste finnas? 

24. Varför arbetar ni inte med Native advertising? 

25. Hur ser du på att använda native advertising? Är du positivt eller negativt inställd till att 

använda det? Varför/varför inte?

26. Hur viktigt är det för er tidning att prova på nya annonsmodeller

27. Tror du att ni kommer att börja arbeta med native advertising i framtiden? Om ja, inom 

hur snar framtid?

28. Om native advertising blir den stora trenden, hur kan det komma att påverka de vanliga 

annonserna tror du?

29. Hur viktig är native advertising som annonsmodell för er i framtiden, tror du?

8.3 Bilder tillhörande terminologi-rubriken

8.3.1 Sponsored content, Dagens Media. Hämtad 2016-05-06 (Länk: 

http://www.dagensmedia.se/sponsrad/postnord/natbruset-kraver-fler-kanaler-6544551) 

57



FörstasidanI  artikeln.

8.3.2

Sponsored content, 

Aftonbladet. Hämtad 2016-05-06 (länk: 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/)

Förstasidan på “Digitala livet”

8.3.3 Native advertising, Dagens Nyheter. Hämtad 2016-05-06 (länk: 

http://www.dn.se/sponsrat/mazda/sa-foddes-den-japanska-succen/) 
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På förstasidan

I artikeln
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