
Näjtiv, kånntänt, brändidd
– SKA TEXTREKLAM BLI RÄDDNINGEN FÖR JOURNALISTIKEN?

katarina andersson
ulrika andersson

peder bonnier
maria edström

olle lidbom
jonas nordling

fredrik strömberg
eva-maria svensson

elisabeth trotzig
lars truedson (red) 

ONS

SPONSRAT AV

PRESENTERAS 
AV

innehåll frå

MED STÖD AV

framtagen av

FRAMTAGEN AV

MED STÖD AV

innehåll från

PRESENTERAS AV 

ANNONS

SPONSRAT AV 



Näjtiv, kånntänt, 
brändidd

– ska textreklam bli räddningen  
för journalistiken?



Institutet för mediestudier

Pustegränd 1–3, 118 20 Stockholm

info@mediestudier.se www.mediestudier.se

Näjtiv, kånntänt, brändidd

Katarina Andersson, Ulrika Andersson, Peder Bonnier,  

Maria Edström, Olle Lidbom, Jonas Nordling, Fredrik Strömberg,  

Eva-Maria Svensson, Elisabeth Trotzig, Lars Truedson (red) 

© Författarna och Institutet för mediestudier

Utgivare: Institutet för mediestudier 

Produktion: Kapish produktion, Stockholm 2017

ISBN 978-91-983566-2-5



Om Institutet för  
Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som 
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhäl-
let om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: 
att på medborgarnas uppdrag granska makten och 
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen 
forskning eller sprida kunskap om andras forskning 
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om 
mediers roll i samhället.

Institutet stöds av en bred krets av samhällsintres-
sen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och 
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dess-
utom genom bidrag från bland andra Familjen Erling 
Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallen-
bergs stiftelse.





Innehåll | 5

Innehåll

Näjtiv, kånntänt, brändidd  

– ska textreklam bli räddningen för journalistiken?

Lars Truedson ........................................................ 7

Saklig och trovärdig men partisk  

– synen på sponsrad journalistik

Ulrika Andersson ................................................. 19

Trovärdighet till salu? Etiska dilemman  

när reklam och journalistik blandas samman

Maria Edström .................................................... 48

Native advertising växer snabbt i Sverige  

– potential att fyrdubblas

Olle Lidbom ........................................................ 64

Från mediegranskare till galjonsfigur  
för branded content

Katarina Andersson ............................................. 67

När allt förändras – annonsering efter  

den riktiga digitaliseringen

Peder Bonnier och Fredrik Strömberg .................... 78



| Innehåll6

Yttrandefriheten mellan demokrati och marknad  

– etiska och juridiska utmaningar 

Eva-Maria Svensson ............................................. 92

Tillförlitlighet är en dyrköpt valuta

Elisabeth Trotzig .................................................108

Gärna native, men först en rejäl märkning

Jonas Nordling....................................................122



Näjtiv, kånntänt, brändidd | 7

Näjtiv, kånntänt, brändidd
– ska textreklam bli räddningen för  
journalistiken?

Lars Truedson*

• Publiken anser när de får frågan att sponsrad jour-
nalistik – och liknande företeelser med andra be-
nämningar – är problematisk.

• Men när publikens reaktioner på en sponsrad arti-
kel mäts i ett experiment är hållningen långt ifrån 
lika tydlig. Även en sponsormärkt tidningsartikel 
upplevs som saklig och trovärdig, men däremot – lo-
giskt nog – inte som opartisk, visar ett experiment 
initierat av Mediestudier.

• Intäkterna från native advertising och annan inne-
hållsannonsering är små i förhållande till vad traditio-
nella medier tappat på den vanliga  annonsmarknaden. 

• Men native advertising växer mycket kraftigt jäm-
fört med medieföretagens övriga annonsintäkter.

• Tidigare höga skrankor mellan reklam och jour-
nalistik har de facto sänkts. Det går idag att skapa 
mellan former och röra sig mellan olika kategorier 
på ett sätt som för något decennium sedan hade va-
rit tabu. 

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie-
studier.



8 | Lars Truedson

• Men enigheten kvarstår hos de traditionella aktö-
rerna om att allt som inte är journalistik ska märkas 
tydligt. Ännu saknas dock standard för hur denna 
märkning ska se ut. 

Det är några av huvudslutsatserna i denna bok, som 
sammanfattar läget för en av de mer kontroversiella 
företeelserna i dagens mediebransch: den annonsering 
som presenteras på sätt som ligger journalistikens for-
mer nära. Textreklam säger några, innehållsannonse-
ring andra. Många använder engelska ord som native, 
branded och content. 

Här presenteras ny forskning och summeras tidi-
gare studier, men utöver forskare kommer dessutom 
aktörer med helt olika erfarenheter och inställning 
till tals. Sammantaget tonar en bild fram av en häftigt 
omdebatterad företeelse. Frågan som ställs kan sägas 
vara: är den farlig – eller nödvändig? Och möjligen kan 
konstateras att oavsett svar har den ändå kommit för 
att stanna. Nu handlar det om hur innehållsannonse-
ringen kan hanteras så förtroendet för journalistiken 
inte skadas.

Jag utbildade mig till journalist i mitten av 1980-talet, 
en tid då dagstidningsföretagen ännu inte förstått hur 
bra de hade det. Rekordmånga prenumererade, an-
nonsintäkterna slog i taket. Tidningarna blev tjockare 
och tjockare. 

Ändå fanns det förstås mängder av rynkade pannor 
och vi varnades för många farliga företeelser. En man 
kan le lite åt i dag hette returinformation – lätt karike-
rat kanske den kan beskrivas som att rapportera för 
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rakt på sak om riktigt lokala händelser – särskilt såda-
na där läsaren kunde känna igen sig. De varningarna 
hör man inte så ofta längre. En annan hette mediekon-
centration och oron gällde särskilt åsiktskonformism. 
Oron var stor för den tystnad som skulle breda ut sig 
om en stad inte hade minst två ledarredaktioner som 
debatterade samtiden. 

Men mest omoraliskt var nog textreklamen. Grän-
sen mellan – som amerikaner säger – kyrka och stat, 
mellan redaktion och annonsavdelning var knivskarp. 
När vi nybakade journalister kom ut på dagstidnings-
redaktioner var det nog knappt någon som stötte på 
annonsavdelningen i vardagen, möjligen fraternisera-
de man ledarskribenterna en aning och skämdes för 
det. De som kom till tidskriftsredaktioner hade nog 
inte sällan en annan erfarenhet, av evenemang med an-
nonsörer, gåvor från företag till läsare, av läsare som 
köpte tidningarna för att inspireras av annonserna.

Men inte dagstidningarna. Där hölls gränsen – även 
efter att textreklamkommittén, med sitt samarbete 
mellan fack och bransch för kollektiv självreglering i 
frågan, lagts ned 2005. Men inte så mycket längre.

Men det finns en sak till att säga om 1980-talets 
Mediesverige. Det var bara dagstidningar och tid-
skrifter som hade annonser. Eller, förlåt, de fanns på 
bio också. Men de var så få att man såg till att komma 
tidigt till filmen för att inte missa något av de roliga 
kommersiella budskapen. Det kändes lite kontinen-
talt, liksom, med rörliga reklambilder.

Som bekant ändrades det där snabbt efter TV3:s 
premiär på nyårsafton 1987 och internets intåg. 
Svenskarna blev lika reklamtrötta som alla andra. 
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Och där, med reklamtröttheten, har vi en förklaring 
till att textreklamen togs in från kylan. Den andra 
 huvudförklaringen är förstås de enorma förlusterna av 
annonsintäkter. Annonsmarknaden växer totalt, men 
medierna, särskild de nyhetsjournalistiska medierna, 
förlorar stort. Sedan 2008 har de medier som publice-
rar samhällsjournalistik förlorat 3,5 miljarder kronor 
i årliga reklamintäkter – bara det senaste året föll de 
med 650 miljoner kronor. 

Och i detta läge gäller det att pröva alla vägar fram, 
tänker – möjligen inte så förvånande – medierna. 
Gamla tabun bryts. 

Men för att det inte ska sticka riktigt mycket i ögonen, 
så gör man som med många andra kontroversiella fö-
reteelser i samtiden: börjar med ett namnbyte. Den här 
utvecklingen är ju inte alls svensk, snarare har det tagit 
ganska lång tid innan de stora svenska mediebolagen 
vågat sig ut på banan, så att det blev engelska (eller 
kanske snarare amerikanska) beteckningar är kanske 
inte så konstigt.

Namnen har dessutom blivit så många att ingen 
riktigt vetat vad de stod för utanför den allra inner-
sta kretsen. Och ibland skiljer olika insatta personers 
definitioner sig en del från varandra. Med risk att an-
klagas både för okunnighet och överdriven förenkling 
kommer här ändå ett försök till ordlista och pedago-
gisk guide.

Låt oss se det som en skala, som varierar utifrån hur 
starkt medieföretagets inflytande över innehållet är.

Annonser är just det. Avsändaren är annonsören 
och de avviker i form och tilltal så mycket att det åt-
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minstone i traditionella medieformer knappast behövs 
någon märkning. Men uppstår tveksamheter brukar 
de annonsmärkas ändå.

Native advertising är kommersiella budskap som 
ser ut som journalistik och förmedlas i ett mediefö-
retags vanliga flöden för journalistik. Särskiljs så gott 
som alltid – men hur märkningen görs varierar. De har 
normalt kvar en del av sin annonskaraktär i själva bud-
skapet. För vissa är native också paraplybegreppet för 
hela företeelsen. (Ordet native är, som Maria Edström 
förklarar i sitt kapitel, valt för att beteckna hur annon-
seringen ska smälta in som en infödd bland journalis-
tiken.)

Branded content är också kommersiella budskap i 
journalistisk form och journalistiska flöden, men här 
är tanken mer att en annonsör sätter sitt varumärke på 
bra berättelser som stärker varumärket men inte nöd-
vändigtvis behöver handla om det. Branded content 
förmedlar mindre säljiga budskap än native, skulle 
nog många i branschen anse.

Sponsored content/journalism är närliggande bran-
ded content men tar ytterligare ett steg mot att ha valts 
ut av medieföretag för att underhålla eller upplysa 
publiken. Det direkta säljet är ännu mer underordnat. 
Dessa begrepp tycks ofta användas för artiklar eller 
filmer som medieföretaget ändå velat göra, men har fi-
nansierats av ett företag som vill förknippas med dessa 
berättelser, ungefär som vissa företag vill förknippas 
med sportsändningar i TV eller konstmuseum. Även 
här anses reklammärkning självklar, men ibland kan 
andra, mindre tydliga uttryck än ”annons” dyka upp.

Tar man ytterligare ett steg vidare mot ökat själv-
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ständigt journalistiskt beslutsfattande över innehåll-
et byter man kategori och har helt lämnat reklamens 
värld och är i – journalistik. Men: då ska den också 
finansieras av läsarna eller av helt separata annonser. 

Om man lämnar denna skala finns i en annan di-
mension begreppet content marketing som oftast an-
vänds för att beteckna att företag gör reklam (eller 
åtminstone förmedlar budskap som är avsedda att 
stärka affären) i sina egna kanaler. När man idag på 
svenska talar om content-byråer syftar man oftast på 
de företag som en gång började som kundtidningspro-
ducenter som gjorde tidningar som delades ut i stols-
fickan på flyg och tåg eller exempelvis i ställ vid dör-
ren på apotek. I dag varierar kanalerna, men tanken 
att göra reklam i journalistisk form i reklamköparens 
egna kanaler består.

På en konferens om native advertising i Stockholm 
för något år sedan hamnade jag under lunchen bred-
vid Schibsteds branded-chef Sigge Ennart. Vi började 
rota i definitionerna av dessa företeelser och ritade upp 
just ovanstående skala från annons över native, bran-
ded och sponsored till ren journalistik. Det visade sig 
då att Schibsted hade provat alla varianterna – och i 
alla formerna hade Telia varit en av parterna (eller vad 
gäller journalistik oftast motpart). Det mest spektaku-
lära samarbetet med Telia handlade om en tjänst som 
sponsrad Silicon Valley-korrespondent för gemensam-
ma satsningen Det digitala livet. Det jobbet gick till 
mediejournalisten Katarina Andersson, som i ett ka-
pitel i denna bok berättar om hur hon gick från medie-
granskare till galjonsfigur för landets sannolikt största 
branded content-satsning.
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På svenska har, som Kit-grundarna Peder Bonnier 
och Fredrik Strömberg konstaterar i sin text i denna 
bok, begreppet ”kånntent” kommit att användas för 
native advertising och branded content i vardagen. 
Men det används också för content marketing, vilket 
skapar förvirring. Kritikerna av hela företeelsen an-
vänder gärna ordet textreklam. Kit föreslår i sin text 
ordet innehållsannonsering för native advertising 
och branded/sponsored content, vilket framstår som 
det mest beskrivande och genomskinliga svenska or-
det hittills (om man vill undvika det kritiskt laddade 
 textreklam).

Det har genom åren gjorts en hel del forskning kring 
innehållsannonsering. I en rad undersökningar har 
publiken gjort klart att den inte uppskattar otydlighet 
om vad som är journalistik och vad som är reklam. 
Även i en färsk enkät för denna skrift tar de svaran-
de avstånd från sponsormärkta texter. Och det finns 
många utredningar av etik och juridik som principiellt 
visar på betydelsen av tydlighet om vad som är betalda 
kommersiella budskap i medier. Se bland annat kapitel 
av Edström, av Svensson och av Trotzig i denna bok. 

Men samtidigt som enkäter visat på en tydlig skep-
sis hos publiken, har medieföretagen som arbetar med 
innehållsannonsering/textreklam länge hävdat att de 
kan se att användarna uppskattar native- och bran-
ded-material. Det läses och det tittas på. Och få klagar.

För att komma en aning vidare i detta låsta läge 
beslöt Mediestudier att göra ett vetenskapligt expe-
riment i samarbete med Göteborgs universitet. Till-
sammans med medieforskaren Ulrika Andersson lät vi 
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tusen personer läsa en artikel om en man vars privata 
pensionssparande givit honom ett bekvämt liv i solen. 
Vi lät samtidigt tusen andra personer läsa samma arti-
kel, men denna gång med en tydlig sponsormärkning. 
(För uppgifter om genomförandet, se Ulrika Anders-
sons kapitel.) Båda grupperna fick sedan svara på ett 
antal frågor om hur de såg på artikelns innehåll. 

Båda dessa grupper bedömde artikeln som saklig 
och trovärdig, men bara den omärkta artikeln sågs – 
helt logiskt – som opartisk. Det finns, skriver Ulrika 
Andersson i sitt kapitel, ”visserligen en nivåskillnad i 
de båda gruppernas bedömningar, där andelen som 
svarar att tidningsartikeln är saklig och trovärdig är 
något lägre bland dem som har läst den sponsrings-
märkta artikeln jämfört med dem som har läst den 
”vanliga” artikeln. Men det handlar om relativt små 
skillnader, åtminstone i jämförelse med hur bedöm-
ningen av artikelns opartiskhet faller ut.” 

Det går inte att dra alltför stora växlar på detta re-
sultat, men det tycks i varje fall ytterligare stärka bilden 
av att publiken samtidigt gör två i förstone motsägelse-
fulla bedömningar: att reklam i journalistikens kläder 
är problematiska, men att sådan reklam samtidigt kan 
ha ett läsvärde och till och med ett informationsvärde. 

För att ytterligare öka komplexiteten refererar Ulri-
ka Andersson forskning som visar att många läsare an-
ser att det finns risk att andra förvirras av innehållsan-
nonsering – men själva anser de sig genomskåda den.

Just transparensen är en avgörande faktor för hur hela 
denna reklamform ska bedömas. Ingen seriös aktör ut-
trycker idag stöd för innehållsannonsering utan villko-
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ret att det tydligt framgår att det är en annons och för 
vem. I Peder Bonniers och Fredrik Strömbergs kapitel 
uttrycks det så här: ”om man lyckas skapa ett innehåll 
som tas emot väl ’trots’ att det är tydligt märkt som an-
nonsering – det är då man vinner, inte när man smyger 
in kommersiella budskap förklädda till fristående jour-
nalistiskt innehåll”. Är sponsringen dold, förstör det 
omedelbart trovärdigheten inte bara för den enskilda 
texten eller videon, utan också för det aktuella mediet. 

(Här kan vi notera att detta gäller journalistik, men 
uppenbarligen inte kommersiell underhållning i TV 
eller på film. Där accepteras produktplacering som en 
form av dold eller halvt dold sponsring idag utan dis-
kussion. Ursprungligen kommer nog idén med spons-
rad underhållning från av bland annat hygienföretag 
betalda radioföljetonger i USA – så kallade soap ope-
ras. Vissa experiment har också gjorts med sponsring 
av innehållet i t ex romaner.) 

Annonsmärkning kan se ut på olika sätt och vara 
olika tydlig. Floran av formuleringar är stor, även om 
mycket talar för att helt enkelt märka innehållsannon-
sering med ordet ”annons” och annonsörens namn. 
Som nämnts ovan är det inte minst vid olika spons-
ringslösningar som uppfinningsrikedomen blomstrat 
och ordet ”annons” inte sällan saknats. Då talar man 
istället om att innehållet ”sponsrats av” eller gjorts ”i 
samarbete med” en viss avsändare. Andra varianter fö-
rekommer också.

Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig påminner 
i sitt kapitel om att det inte alltid räcker ens att ordet 
”annons” finns vid en innehållsannons – kraven i lag 
och etiska regler från Internationella handelskammaren 
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ICC handlar om att reklam ska var lätt att identifiera 
som sådan, även vid en flyktig kontakt. Hon ger också 
flera exempel på hur Reklamombudsmannens opini-
onsnämnd beslutat i frågor som berör bokens tema.

Även Journalistförbundets ordförande Jonas Nord-
ling tar upp denna fråga och påpekar att reklammärk-
ningen inte sällan faller bort när en native-publicering 
delas i sociala medier, särskilt när den delas i flera led. 
Han för till och med fram misstanken att den gråzon 
som skapas med olika formulerade märkningar som 
visas på olika sätt i olika kanaler är närmast något av-
sett. Han vill att branschen enas om en standard för 
utformning och märkning. 

I tryckta medier har vi läsare stor vana vid att tolka 
skillnader i grafisk utformning som en omedelbar sig-
nal om vad som är annons och vad som är journalis-
tik. På webben blir detta mindre tydligt. Och i flödena 
i sociala medier kan allt hällas in i samma form, när 
det delas på Facebook eller exempelvis Instagram. Det 
finns på webben och i mobilen försök att etablera vissa 
bakgrundsfärger som en signal om att en publicering 
är innehållsannonsering. Nyhetstjänsten Omni har 
t ex gul bakgrundsfärg för alla sina betalda publice-
ringar. Någon branschstandard finns dock inte.

Den ökade oklarheten om vad som är journalistik 
och vad som är reklam har också uppmärksammats 
av regeringen, som 2016 tillsatte en utredning för att 
se vad ”dold marknadsföring” kan få för konsekven-
ser för konsumenterna. Utredningen leds av Kammar-
kollegiets generaldirektör Gunnar Larsson, tidigare 
 konsumentombudsman.

Professor Eva-Maria Svensson gör i ett kapitel en 
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grundlig genomgång av den juridik som berör detta 
område. Hon diskuterar bland annat hur grundlags-
skyddet för yttrandefrihet påverkar möjligheterna att 
lagstifta på området och hur olika länders tradition 
vad gäller både medier och juridik påverkar detta. Kan 
juridiken skapa ökad klarhet i den gråzon som ersatt 
den tidigare skarpa gränsen mellan journalistik och 
reklam?

I den här boken finns argument för fördelarna med 
innehållsannonsering – och för faror för journalisti-
kens trovärdighet. Men kommer då textreklamen – el-
ler om vi ska kalla det innehållsannonsering eller nå-
got annat – kunna rädda medierna, rent ekonomiskt? 

Under det senaste decenniet har globala medieföre-
tag satsat stort på detta och även de svenska koncer-
nerna har följt efter – inte bara de stora som Bonnier 
och Schibsted utan även till exempel lokaltidningskon-
cernen Mittmedia. 

De lockas inte bara av att få betalt för att distribuera 
reklambudskapen till sin publik, utan även av att kapa 
åt sig en del av reklambyråernas del av kakan. I Kit-
grundarnas kapitel beskrivs hur de vill strukturera jour-
nalistiskt berättande så att hantverkskunnandet även går 
att ställa i annonsörers tjänst, självklart mot betalning. 

Men även om det skulle gå att få lite mer betalt av 
annonsörerna för innehållsannonsering än för ren an-
nonsering i digitala kanaler och även om reklambyrå-
ernas pengar skulle hamna hos mediekoncernerna, så 
är det fortfarande en bra bit kvar innan det blir några 
stora pengar.

Olle Lidbom visar i sitt kapitel, med siffror från 
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bland annat IRM, att de svenska medieföretagen drar 
in omkring 100 miljoner kronor på native advertising 
(2015). Det förslår inte långt när de bolag som publice-
rar samhällsjournalistik samtidigt förlorade 650 mil-
joner kronor i annonsintäkter på ett år. 

Men samtidigt är innehållsannonseringen i stort 
sett medieföretagens enda reklamkategori med rejäla 
tillväxtsiffror. Olle Lidbom sammanfattar att de peng-
ar det drar in idag är en kompress, men inget tryckför-
band, på blödande annonsintäkter.

Framtiden får utvisa vilken betydelse den kommer 
att få. Till dess hoppas vi att denna bok ska ge allmän-
het, bransch och forskning en bättre grund för att fort-
sätta diskutera näjtiv, brändidd och kånntänt. Eller om 
vi ska kalla det textreklam.
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Saklig och trovärdig men 
partisk – synen på sponsrad 
journalistik
Ulrika Andersson*

En sponsrad tidningsartikel upplevs fortfarande som 
saklig och trovärdig, men däremot inte som opartisk.  
Det visar ett experiment där omkring tusen personer 
har fått läsa en tidningsartikel med sponsringsmärk-
ning och ytterligare tusen samma artikel men utan 
sponsor. Båda grupperna är överens om att sponsrad 
journalistik är problematiskt – men när reaktionen 
på en sponsrad artikel mäts är resultatet långt ifrån 
lika entydigt.

Det är några av huvudresultaten i den här studien 
om människors uppfattning om sponsrad journalis-
tik. Analysen tar sin empiriska utgångspunkt i Med-
borgarpanelen, en självrekryterad webbpanel be-
stående av ca 55 000 aktiva respondenter i åldrarna 
18–70. Medborgarpanelen drivs av forskningsorga-
nisationen LORE (Laboratory of Opinion  Research) 
vid Göteborgs universitet och datainsamlingen sker 

* Ulrika Andersson är docent och medieforskare vid Göteborgs  universitet.
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via webbenkäter som regelbundet skickas ut till 
delar av panelen.1 Frågorna om sponsrad journa-
listik ingick i Medborgapanelen 23, som sändes ut 
i början av december 2016. Totalt nåddes 3 400 in-
divider av webbenkäten, varav 2 327 valde att svara 
 (68  procent). 

Pensionärsliv på spanska solkusten

Stefan Rosén, 68 år, är sedan fem år tillbaka säsongs-
boende i Spanien tillsammans med sin fru Lotta. 
Konsultfirman som han startade efter 30 år i kom-
munal verksamhet, håller så sakta på att avveck-
las. Han får pensionsutbetalningar, men lever dock 
huvudsakligen på pengar från sitt långsiktiga pri-
vatsparande. Rådet han ger till dem som vill ha ett 
liknande upplägg för pensionärslivet är att se över 
ekonomi och pension tidigt. Själv tog han hjälp av 
pensionskonsulter på pensionsförsäkringsbolag för 

1 LORE (Laboratory of Opinion Research) är en organisation vid 
 Göteborgs universitet som genomför datainsamlingar via webbenkä-
ter, främst med fokus på panelstudier och experiment. LORE  fungerar 
som en serviceorganisation för forskare både inom och utanför Gö-
teborgs universitet som vill samla in enkätdata via internet. Förutom 
Medborgarpanelen driver LORE även Politikerpanelen respektive 
Journalistpanelen. Medborgarpanelen är självrekryterad, vilket inne-
bär att respondenterna själva har gjort det aktiva valet att gå med i 
panelen. Det innebär att panelen inte är helt representativ för den 
svenska befolkningen, så som exempelvis ett slumpmässigt urval alter-
nativt ett totalurval. Urvalet är dock stratifierat efter kön, ålder och ut-
bildning för att motsvara fördelningen i befolkningen som helhet. För 
en mer ingående beskrivning av Medborgarpanelen 23 – 2016 och dess 
genomförande, se Martinsson, Andreasson & Markstedt (kommande 
2017).
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att placera sina pensionspengar i fonder med bra 
 avkastning.

Så kan man sammanfatta innehållet i den tidnings-
artikel som de båda respondentgrupperna i Medbor-
garpanelen blev ombedda att läsa och sedan bedöma 
på ett antal punkter. Rubrik, ingress, brödtext och bild 
var identiska för båda grupperna, men medan bildtex-
ten i den ena gruppens artikel beskrev hur ”Stefan nju-
ter av den spanska solen”, löd bildtexten i den andra 
gruppens artikel ”SPONSRAT INNEHÅLL FRÅN 
INSURANCIA” (figur 1). Längst ned i den andra grup-
pens artikel stod också att ”DEN HÄR ARTIKELN 
ÄR ETT SPONSRAT INNEHÅLL FRAMTAGET AV 
INSURANCIA”.

Såväl artikelns huvudperson som det sponsrade 
företaget var dock fiktiva och tidningsartikeln skrevs 
enkom för den specifika undersökningen. Ambitionen 
var dock att upplägget så långt det var möjligt skulle 
likna de sponsrade artiklar som under senare år blivit 
ett allt vanligare inslag i nyhetsmedier. Enkät verktygets 
uppbyggnad och funktioner styrde i viss mån artikelns 
omfång och layout, vilket exempelvis innebar att den 
behövde hållas relativt kort. Undersökningens respon-
denter fick först efter att de hade besvarat samtliga 
frågor veta att undersökningen handlade om sponsrad 
journalistik och att tidningsartikeln som de nyss hade 
läst var påhittad. 
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Figur 1. Sponsrad artikel (Medborgarpanelen 23 – 2016) 
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Bilden visar den sponsormärkta artikeln, som visades för hälften av de svarande. Den 
andra hälften fick se samma artikel men utan sista raden om sponsrat innehåll och med 
bildtexten utbytt mot orden ”Stefan njuter av den spanska solen”.

Men vilken inställning har då människor till sponsrad 
journalistik? Skiljer sig inställningen beroende på vil-
ken tidningsartikel som paneldeltagarna fick läsa? Och 
gör de olika bedömningar av tidnings artikelns innehåll 
beroende på om artikeln uppgavs vara sponsrad eller 
inte? Äldre forskning har visat att annonser som liknar 
redaktionella nyhetsartiklar ofta tenderar att vilseleda 
publiken och att sådana annonser även inverkar nega-
tivt på publikens förtroende för nyhetsorganisationen 
(Barban, Kim &  Pasadeos, 2001;  Cameron & Curtin, 
1995; Sandler & Secunda, 1993). Nyare studier har in-
dikerat att online-publiken oftast är mer positiv till 
sponsrad journalistik eftersom den upplevs som mindre 
störande än nyhetssajternas  reklambanners (Tutaj & 
Reijmersdal, 2012; Becker-Olsen, 2003). Samtidigt finns 
det forskning som visar att publiken ofta har svårt att 
skilja mellan redaktionella nyhetsartiklar och sponsra-
de artiklar (Wojdynski & Evans, 2015; Howe & Teufel, 
2014; IAB & Edelman Berland, 2014). För att en spons-
rad text ska uppfattas som just sponsrad och inte som 
redaktionell krävs bland annat en mycket tydlig märk-
ning av artikeln. Publiken har vanligen också lättare för 
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att identifiera sponsrade tidningsartiklar om formule-
ringar som ”annons från …”, ”sponsrad av …” respek-
tive ”sponsrat innehåll från …” användes vid märkning-
en istället för formuleringar som ”presenteras av …”, 
”med stöd av …” eller ”framtagen av …” (Wojdynski 
& Evans, 2015). I andra undersökningar svarar en ma-
joritet av respondenterna att de vid minst ett tillfälle har 
känt sig lurade när de läst vad de trodde var en redaktio-
nell artikel, som senare visade sig vara sponsrad av ett 
företag (Lazauskas, 2014, 2015). 

Om vi återgår till resultaten från den svenska Med-
borgarpanelen, kan vi konstatera att de allra flesta 
respondenterna uppgav sig ha läst den aktuella tid-
ningsartikeln åtminstone ganska noga, ett resultat 
som gäller oavsett vilken artikel de blev presenterad 
för (tabell 1). Någon enstaka procent sa sig inte ha läst 
tidningsartikeln överhuvudtaget och dessa fick därför 
inte besvara de efterföljande frågorna om artikelns 
innehåll. I likhet med övriga panelmedlemmar gavs de 
dock möjlighet att svara på den avslutande frågan om 
sin inställning till sponsrad journalistik i allmänhet. 

Tabell 1. Hur noga tidningsartikeln lästes (procent)

Mycket noga Ganska noga

Inte särskilt 

noga

Jag läste inte 

tidningsartikeln

Tidningsartikel 
utan sponsor 18 70 11 1

Sponsrad  
tidningsartikel 18 68 12 2

Kommentar: Frågan lyder: ”Hur noga läste du tidningsartikeln på föregående sida?” An-
talet svarspersoner för artikeln utan sponsor är 1143 och för artikeln med sponsor 1092. 
Källa: Medborgarpanelen 23 – 2016, LORE, Göteborgs universitet. Se vidare  Martinsson, 
Andreasson & Markstedt (kommande 2017). 
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För att kontrollera i vilken mån respondenterna förstod 
tidningsartikelns innehåll ställdes en fråga om hur de 
uppfattade huvudpersonens privatekonomi så som den 
beskrevs i texten. Frågan kan betraktas som ett mått på 
artikelns begriplighet, det vill säga hur lätt alternativt 
svår texten är att förstå. Samtidig kan den också sägas 
utgöra ett slags kontrollfråga för att få en uppfattning 
om hur noga respondenterna egentligen läste artikeln. 
Till sin hjälp fick de tre olika påståenden, varav ett var 
korrekt, samt ett Minns ej-alternativ. De tre påstående-
na löd i tur och ordning: ”Stefan lever idag framför allt 
på pengar från sitt privata sparande”; ”Stefan tvingades 
avveckla sitt företag för att kunna ta ut pension när han 
befinner sig i Spanien”; samt ”Stefan lever idag framför 
allt på sin statliga pension”  (tabell 2). 

Oavsett vilken version av tidningsartikeln som svars-
personerna hade läst, uppgav cirka 5 procent att de inte 
kunde minnas hur Stefans ekonomi beskrevs  (tabell 2). 
Ytterligare 1 procent svarade att Stefan hade tvingas 
avveckla sitt företag som följd av flytten och mellan 7–8 
procent valde alternativet att Stefan främst lever på sin 
statliga pension. Omkring 85 procent angav i sin tur det 
korrekta svaret, det vill säga att Stefan framför allt levde 
på sina privata sparmedel. Det innebär att artikelns in-
ramning (redaktionell alternativt sponsrad text) således 
inte spelar någon roll för svars personernas bedömning. 

En faktor som däremot visar sig ha stor betydel-
se för vilket svarsalternativ som angavs, är hur noga 
respondenterna läste tidningsartikeln. Bland dem 
som hade läst texten mycket noga angav över 90 pro-
cent rätt svars alternativ, oavsett vilken artikelversion 
de hade tagit del av (tabell 2). Bland de som uppgav 
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sig ha läst åtminstone ganska noga låg motsvarande 
andel strax under 90- procentsstrecket, vilket bör ses 
som en marginell skillnad gentemot den förra grup-
pen. Däremot framträder ett tydligt gap mellan de 
som har läst tidningsartikeln noga alternativt ganska 
noga och de som inte har läst artikeln särskilt noga. 
I den senare gruppen är det ungefär 60 procent som 
har svarat att Stefan framför allt lever på sitt privata 
sparande, medan i genomsnitt 30 procent uppger att 
de inte minns hur det förhöll sig. Bland dem som har 
läst artikeln mer noga ligger andelen som inte minns 
på cirka 1–3 procent. 

Tabell 2. Uppfattning om beskrivningen av huvudpersonens 
privatekonomi (procent)

Stefan lever 

idag framför 

allt på pengar 

från sitt privata 

sparande

Stefan tvingades 

avveckla sitt företag 

för att kunna ta 

ut pension när 

han befinner sig i 
Spanien

Stefan lever 

idag framför 

allt på sin 

statliga 

pension

Minns 

inte

Antal svars-
personer

Tidnings-
artikel utan 
sponsor 85 1 7 6 1124

Sponsrad 
tidnings-
artikel 86 1 8 5 1064

Tidnings-
artikel utan 
sponsor

Läste  mycket 
noga 92 2 6 1 201

Läste  ganska 
noga 88 0 8 3 795

Läste inte 
särskilt 
noga 57 2 7 34 128

Tidnings-
artikel med 
sponsor
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Läste  mycket 
noga 93 1 5 1 198

Läste  ganska 
noga 89 1 8 2 735

Läste inte 
särskilt noga 64 2 9 25 130

Kommentar: Frågan lyder: ”Hur uppfattar du Stefans privatekonomi så som den be-
skrivs i tidningsartikeln?” Tabellen baseras på de respondenter som uppgett att de har 
läst tidningsartikeln. 
Källa: Medborgarpanelen 23 – 2016, LORE, Göteborgs universitet. Se vidare  Martinsson, 
Andreasson & Markstedt (kommande 2017). 

Saklig men inte särskilt opartisk

För att se i vilken mån tidningsartikelns märkning spe-
lar roll för människors bedömning av dess innehållsliga 
kvaliteter, fick respondenterna ta ställning till ett antal 
egenskaper som vanligtvis är förknippade med profes-
sionell nyhetsjournalistik. Dessa handlade om i vilken 
utsträckning artikeln uppfattades som saklig, under-
hållande, trovärdig respektive opartisk. Båda grup-
perna upplevde i relativt stor utsträckning att artikeln 
var saklig och trovärdig. Men trots att svarsmönstren i 
grupperna liknar varandra, framträder en viss nivåskill-
nad i bedömningen. Balansmåttet för bedömningen 
av artikelns saklighet ligger på +42 i gruppen som tog 
del av artikeln utan sponsor och på +30 i gruppen som 
läste den sponsormärkta artikeln (tabell 3). Ett positivt 
 balansmått innebär att de positiva omdömena domine-
rar, medan ett negativt balansmått innebär att de ne-
gativa omdömena dominerar. Måttet kan variera från 
−100 till +100, där −100 i det här fallet skulle innebära 
att samtliga har svarat att det inte stämmer att artikeln 
är saklig, medan +100 skulle innebära att samtliga har 
svarat att det stämmer. Synen på artikeln som saklig är 
således något tydligare i gruppen som läst den redak-
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tionella tidningsartikeln jämfört med gruppen som läst 
den sponsrade artikeln. Mönstret är detsamma även för 
bedömningen av artikelns trovärdighet. I båda grupper-
na dominerar åsikten att tidningsartikeln är trovärdig. 
Denna uppfattning är dock något starkare i gruppen 
som har läst den redaktionella texten. 

Bedömningen skiljer sig mer när det gäller huru vida 
artikeln är opartisk eller inte. Medan andelen som 
instämmer är ungefär lika stor som andelen som inte 
instämmer bland dem som har läst den redaktionella 
texten, dominerar uppfattningen att det inte stämmer 
i gruppen som tagit del av den sponsrade artikeln (ta-
bell 3). Balansmåtten för respektive grupp är här −6 
respektive −30. På en punkt är dock åsiktsbalansen 
 ungefär densamma, nämligen att artikeln inte var sär-
skilt underhållande att läsa. 

Tabell 3. Inställning till tidningsartikelns innehåll  
(procent, balansmått)

I mycket 

stor ut-

sträckning

I ganska 

stor ut-

sträckning

Varken 

eller

I ganska 

liten ut-

sträckning

I mycket 

liten  

utsträckning

Balans-
mått

Saklig

Tidnings-
artikel utan 
sponsor 7 48 32 11 2 +42

Sponsrad 
tidnings-
artikel 5 43 35 15 3 +30

Under-
hållande

Tidnings-
artikel utan 
sponsor 2 17 38 26 17 −24

Sponsrad 
tidnings-
artikel 3 15 35 26 21 −29
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Trovärdig

Tidnings-
artikel utan 
sponsor 9 55 28 7 1 +56

Sponsrad 
tidnings-
artikel 7 47 29 13 4 +37

Opartisk

Tidnings-
artikel utan 
sponsor 4 22 42 23 9 −6

Sponsrad 
tidnings-
artikel 3 17 30 29 21 −30

Kommentar: Frågan lyder: ”I vilken utsträckning upplever du tidningsartikeln 
som …?”. Balansmåttet anger skillnaden mellan andelen som har svarat ”I mycket 
stor utsträckning” eller ”I ganska stor utsträckning” och andelen som har svarat ”I 
ganska liten utsträckning” eller ”I mycket liten utsträckning” på respektive delfråga. 
Balansmåttet varierar mellan +100 (samtliga svarar i mycket stor eller i ganska stor 
utsträckning) och −100 (samtliga svarar i mycket liten eller i ganska liten utsträck-
ning). Beräkningen baseras på de svarspersoner som har en uppfattning i frågan. An-
talet svarspersoner per påstående bland dem som har läst den redaktionella artikeln 
är 1106, 1098, 1103 samt 1099 (uppifrån och ned) medan antalet svarspersoner 
bland dem som har läst den sponsrade artikeln är 1057, 1051, 1055 samt 1053 
(uppifrån och ned). 
Källa: Medborgarpanelen 23 – 2016, LORE, Göteborgs universitet. Se vidare Martins-
son, Andreasson & Markstedt (kommande 2017). 

I likhet med de resultat som framkommit i tidigare 
studier, hade de respondenter som läste den sponsra-
de tidningsartikeln något lättare för att uppfatta vem 
som stod bakom artikeln jämfört med dem som läste 
den redaktionella artikeln (tabell 4), åtminstone när 
det gäller den självskattade bedömningen. I den förs-
ta gruppen uppgav 59 procent att det var ganska el-
ler till och med mycket lätt att uppfatta avsändaren, 
medan motsvarande andel i den andra gruppen var 38 
procent. En tydlig märkning av vem som har skrivit ar-
tikeln förefaller därmed vara högst nödvändig för att 
undvika risken att vilseleda mediepubliken.
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Tabell 4. Lätt eller svårt att uppfatta artikelns avsändare  
(procent)

Inte alls 

lätt

Inte sär-

skilt lätt

Ganska 

lätt

Mycket 

lätt

Antal svars-

personer

Tidningsartikel 
utan sponsor 29 34 33 5 1105

Sponsrad  
tidningsartikel 14 27 43 16 1056

Kommentar: Frågan lyder: ”Hur lätt tycker du det var att uppfatta tidningsartikelns 
avsändare?” 
Källa: Medborgarpanelen 23 – 2016, LORE, Göteborgs universitet. Se vidare  Martinsson, 
Andreasson & Markstedt (kommande 2017). 

Men situationen är inte riktigt så enkel att det bara går 
att rakt av sätta likhetstecken mellan upplevelsen av att 
det är lätt att uppfatta vem som står bakom en spons-
rad tidningsartikel och att publiken i efterhand faktiskt 
kommer ihåg namnet på avsändaren. I undersökningen 
fick de respondenter som hade läst den sponsrade tid-
ningsartikeln möjlighet att svara på den öppna frågan 
om vem eller vilka som var artikelns avsändare. Om-
kring en tredjedel, 34 procent, valde att inte ange något 
svar och ytterligare 13 procent uppgav att de inte visste 
eller kunde komma ihåg vem eller vilka det var (tabell 
5). Vidare svarade 17 procent att det var Insurancia som 
stod bakom artikeln, vilket i det här fallet alltså är det 
riktiga svaret. Ytterligare 16 procent uppgav att det var 
någon form av pensionsrådgivare eller pensionsbolag, 
medan 14 procent skrev att det rörde sig om ett försäk-
ringsbolag, en bank eller annat finansinstitut alternativ 
ett fond bolag. Några enstaka individer uppfattade att 
artikeln var skriven av en journalist eller tidningsredak-
tion och ytterligare några menade att annonsen var skri-
ven av en bostadsmäklare. 
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Tabell 5. Uppfattning om vem som var den sponsrade  
tidningsartikelns avsändare (antal, procent)

Sponsrad tidningsartikel

Antal Procent

Insurancia 184 17

Pensionsrådgivare/-bolag 182 16

Försäkringsbolag (allmänt) 72 7

Bank/Finansinstitut (allmänt) 44 4

Fondbolag (allmänt) 35 3

Journalist/Dagstidning 10 1

Pensionsmyndighet/PPM 6 1

Bostadsmäklare 10 1

Annan 38 3

Fanns ingen avsändare 2 0

Vet ej/Minns ej 139 13

Ej svar 375 34

Summa 1108 100

Kommentar: Frågan lyder: ”Vem eller vilka uppfattar du var tidningsartikelns avsända-
re”. Frågan var öppen för respondenterna att själva skriva in svaret. I kategorin ”Annat” 
ingår bland annat svar som politiskt partier, EU, pensionärsorganisationer/PRO, näringsliv, 
spanska turistnäringen samt den allmänna beskrivningen ”ett företag”. 
Källa: Medborgarpanelen 23 – 2016, LORE, Göteborgs universitet. Se vidare Martins-
son, Andreasson & Markstedt (kommande 2017). 

Resultatet är kanske inte så upplyftande för de före-
tag och organisationer som via sponsrad journalistik 
önskar sprida kännedom om sitt varumärke och sina 
tjänster. Förhållandevis få människor tycks lägga fö-
retagets namn på minnet, åtminstone när det gäller 
den tidningsartikel som respondenterna i Medbor-
garpanelen presenterades för. Möjligen kan det ur 
annonsörsperspektiv också ses som bekymmersamt 
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att det bara var knappt hälften av respondenterna 
som uppfattade att det rörde sig om någon form av fö-
retag som på ett eller annat sätt handhar  människors 
privatekonomi. 

Kritisk syn på sponsrad journalistik

Inom medieforskningen har det hörts såväl kritiska 
som positiva röster om sponsrad journalistik. Kriti-
kerna har bland annat hävdat att sponsrad journalis-
tik är vilseledande eftersom publiken luras att tro att 
det handlar om redaktionella artiklar, medan de som 
ställer sig positiva till sponsrad journalistik menar 
att den många gånger kan vara till gagn för publiken 
eftersom den bidrar med ytterligare information vid 
sidan av det redaktionella materialet (Carlson, 2015; 
se även SVT, 2016). När publiken själv tillfrågas, här 
i form av respondenterna i Medborgarpanelen, är de 
kritiska rösterna dock klart dominerande. Oavsett 
vilken tidningsartikel som svarspersonerna har tagit 
del av ligger åsiktsbalansen för respektive grupp på 
ungefär −70, vilket innebär att andelen som uppger 
sig vara negativt inställd till sponsrad journalistik är 
avsevärt större än andelen som säger sig ha en positiv 
inställning (tabell 6). 

Tabell 6. Inställning till sponsrad journalistik  
(procent, balansmått)

Mycket 

positiv

Ganska 

positiv

Varken 

negativ eller 

positiv

Ganska 

negativ

Mycket 

negativ

Balans-

mått

Antal 

svars-

personer

Tidnings-
artikel utan 
sponsor 1 4 21 41 33 −69 1131
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Sponsrad 
 tidnings - 
artikel 1 3 22 40 34 −70 1090

Kommentar: Frågan lyder: ”Under senare år har så kallad sponsrad journalistik blivit 
ett vanligare inslag i nyhetsmedier. Det innebär att en annonsör betalar för att få skriva 
och publicera en artikel i tidningen. Artiklarna märks med annonsörernas namn och 
logga och publiceras på redaktionell plats. De påminner om vanliga nyhetsartiklar men 
är inte skrivna av tidningens journalister. Vilken är din inställning till sponsrad journalistik?” 
Källa: Medborgarpanelen 23 – 2016, LORE, Göteborgs universitet. Se vidare  Martinsson, 
Andreasson & Markstedt (kommande 2017). 

Forskning om människors nyhetskonsumtion har visat 
att faktorer som ålder, socioekonomisk klass och sam-
hällsintresse är särskilt viktiga för att förklara skillna-
der i människors medievanor. De grupper som vanli-
gen står för den mest frekventa nyhetsanvändningen 
är äldre, höginkomsttagare och individer med ett stort 
samhällsengagemang, medan yngre, låginkomsttaga-
re och individer med ett svagare samhällsengagemang 
oftast har en mindre omfattande nyhetskonsumtion 
(Andersson, 2016). Det finns också studier som indi-
kerar att åldersfaktorn även har betydelse för vilken 
inställning människor har till annonser i nyhetsmedia 
(Howe & Teufel, 2014). De resultat som framkommit 
i forskningen har visat att äldre individer ofta har en 
mer positiv syn på annonser än yngre individer. 

Några sådana tendenser går dock inte att urskilja 
i Medborgarpanelen. Inställningen till sponsrad jour-
nalistik ligger på samma nivå oavsett åldersgrupp (ta-
bell 7). Det förekommer inte heller några skillnader 
beroende på kön eller inkomst. Däremot tycks graden 
av samhällsengagemang spela roll, här mätt i form av 
politiskt intresse. Bland dem som har ett litet samhälls-
engagemang ligger balansmåttet omkring 10 enheter 
lägre jämfört med gruppen med ett stort samhälls-
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engagemang. Fortfarande dominerar dock den negati-
va uppfattningen klart i båda grupperna. 

Tabell 7. Inställning till sponsrad journalistik i olika grupper 
(balansmått)

Tidningsartikel utan 

sponsor

Sponsrad  

tidningsartikel

Samtliga −69 −70

Kvinna −73 −69

Man −68 −72

18–30 år −71 −69

31–45 år −72 −73

46–59 år −69 −70

60–70 år −69 −70

<25 999 kr/månad −70 −70

26 000−36 999 kr/månad −70 −71

>37 000 kr/månad −71 −69

Politiskt ointresserad −63 −60

Politiskt intresserad −71 −72

Digital nyhetsmedia >3 d/v −69 −72

Digital nyhetsmedia <2 d/v −70 −70

Print/tablå >3 d/v −71 −71

Print/tablå <2 d/v −69 −72

Kommentar: Frågan lyder: ”Under senare år har så kallad sponsrad journalistik blivit 
ett vanligare inslag i nyhetsmedier. Det innebär att en annonsör betalar för att få skriva 
och publicera en artikel i tidningen. Artiklarna märks med annonsörernas namn och 
logga och publiceras på redaktionell plats. De påminner om vanliga nyhetsartiklar men 
är inte skrivna av tidningens journalister. Vilken är din inställning till sponsrad journalistik?” 
Minsta antal svarspersoner per grupp är 77 (unga som läst sponsrad tidningsartikel).
Källa: Medborgarpanelen 23 – 2016, LORE, Göteborgs universitet. Se vidare Martins-
son, Andreasson & Markstedt (kommande 2017). 
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I anslutning till den avslutande frågan om responden-
ternas inställning till sponsrad journalistik återfanns 
även ett öppet kommentarsfält där de gavs möjlighet 
att komma med synpunkter och kommentarer kring 
det ämnesområde och de enkätfrågor som de nyss 
hade fått besvara. Ungefär var tredje respondent val-
de att använda sig av denna möjlighet och så gott som 
samtliga av dessa kommentarer berör på ett eller annat 
sätt den egna synen på sponsrad journalistik.2 Svaren 
består bland annat i en mer allmän kritik mot spons-
rad journalistik, om oro för hur den professionella 
journalistiken påverkas, oro för gemene mans förmå-
ga till källkritiskt tänkande, känslan av bli lurad av ny-
hetsmedia, samt slutligen också om de fördelar som 
sponsrad journalistik potentiellt kan bidra med. 

Bland de allra mest kritiska respondenterna hittas 
de som anser att sponsrad journalistik är ”ett otyg” 
och ”[f]ullkomligt förkastligt”. Begrepp som manipu-
lation används också flitigt och ett flertal individer går 
så långt som att hävda att användningen av sponsrad 
journalistik i nyhetsmedia borde vara förbjuden, el-
ler åtminstone tydligt reglerad i svensk lagsstiftning. 
Dessa uppfattningar råder såväl bland dem som läste 
den sponsrade tidningsartikeln som bland dem som 
läste artikeln utan sponsor.

Många av dem som läste den sponsrade artikeln 
upplever att artiklar likt den i undersökningen ten-
derar att vara vilseledande. ”Det kan vara svårt att 

2 Ett fåtal respondenter har avgett kommentarer som rör specifika moment i 
undersökningen. Exempelvis påtalar två respondenter att det förekommer 
ett stavfel i artikeltexten. En annan respondent anser att artikeln var alldeles 
för lång för att hen skulle orka läsa den. 
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uppfatta att det är frågan om sponsrad journalistik 
och den typen av artiklar gör att mitt förtroende för 
journalistisk i allmänhet minskar” menar en respon-
dent, medan en annan skriver att om man inte är ”upp-
märksam så tror man att den är opartisk”. Farhågorna 
om att sponsrade artiklar och inslag ska ha en negativ 
påverkan på den professionella journalistiken handlar 
även om att journalistiken kommer att utarmas och 
urholkas och att människors ”förtroende för den se-
riösa journalistiken” kommer att undergrävas. ”Med 
sponsrad journalistik är risken stor att […] gemene 
man inte tror på vad som står i media” hävdar till ex-
empel en av respondenterna. Denna oro förekommer i 
båda respondent grupperna, det vill säga oberoende av 
vilken tidningsartikel de tidigare tagit del av. 

Vidare handlar ett stort antal kommentarer om 
källkritik. Det handlar dels om att den ökade mäng-
den sponsrade artiklar ”ökar kravet på läsarens käll-
kritiska förmåga”, som en respondent uttrycker det. 
En annan person beskriver att hen ”jobbar med mark-
nadsföring och fattar grejen, men jag gillar inte att det 
är sponsrat därför att man måste vara en mycket ana-
lyserande och kunnig person för att inte bli ’lurad’.” 
Allra mest oroliga är dock respondenterna för andra 
människors oförmåga att kritiskt kunna granska och 
särskilja sponsrade inslag från professionell journa-
listik. ”Personligen brukar jag upptäcka om en arti-
kel är sponsrad men det finns nog många som inte ser 
det”, anser en respondent som tagit del av den spons-
rade artikel. En respondent i samma grupp skriver att   
”[j]ag tror jag kan se det när jag läser artiklar men jag 
vet att många inte kan/vill/förstår. Finns för många 
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som bara läser rubriken och inte har någon tanke 
på källkritik”. Dessa uppfattningar ger uttryck för 
det som inom forskningen kallas för tredjepersons-
effekten, vilken i korthet innebär föreställningen om 
att man själv inte blir påverkad av mediers budskap, 
 eftersom man har den intellektuella förmåga som 
krävs för att genomskåda reklam och ensidig nyhets-
rapportering, medan andra människor däremot blir 
påverkade eftersom de saknar denna viktiga förmå-
ga (Grusell, 2008; Johansson, 2000; Atwood, 1994; 
 Davison, 1983). Denna föreställning kommer även till 
uttryck hos en av  undersökningens respondenter som 
menar att sponsrad journalistik är ”[f]arligt för vanli-
ga människor som inte är så vana vid att läsa kritiskt, 
det blir lätt för företag och institutioner att få ut felak-
tig info till folk som inte alls är källkritiska”. 

Men det finns också respondenter som trodde sig 
vara uppmärksamma och källkritiska mediekonsu-
menter, som i samband med att de genomförde un-
dersökningen fick erfara att så kanske inte var fallet, 
åtminstone inte den här gången. En person som fått 
läsa den sponsrade artikeln skriver att det var ”[m]yck-
et bra, jag fick mig en tankeställare faktiskt. Jag läste 
den helt okritiskt och först när jag blev frågad om av-
sändare reflekterade jag över det och då blev det genast 
väldigt tydligt. Fascinerande.” Andra respondenter ger 
uttryck för liknande erfarenheter, dock i kombination 
med en viss känsla av förlägenhet:

Jag insåg efter att ha besvarat frågan om vem som skrivit 
artikeln att jag nog blivit ”lurad”. Skäms lite för att jag 
inte läste noggrannare och tänkte till lite mer eftersom jag 
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då hoppas att jag insett att det såg ut som just en artikel-
liknande form av annons från t ex en bank.

Förargligt att jag gick på det. Men läser man mycket och 
ofta kan man nog uppfatta sig själv som en ganska nog-
grann läsare, men ändå låta sig luras av sponsrad journa-
listik. Jag var liksom inte närvarande och kritiskt reflekte-
rande under läsningen.

Den sista, och i sammanhanget minsta, gruppen ut-
görs av de respondenter som upplever att sponsrad 
journalistik är fullt acceptabelt och ibland till och med 
kan bidra positivt till läsningen. Bland de fördelar som 
lyfts fram med sponsrade artiklar är att dessa många 
gånger kan vara både underhållande och ge ny infor-
mation inom specifika områden. ”Sponsrad journa-
listik kan många gånger vara den enda informationen 
som finns att tillgå”, menar till exempel en av respon-
denterna, och en annan skriver att hen: 

”Kan ibland tycka att journalistik i allmänhet inte riktigt 
täcker alla områden. Företag med sakkunskap i olika äm-
nen behöver nödvändigtvis inte ha enbart kommersiella 
syften. Med en välskriven text kan de säkert stärka varu-
märket samtidigt som man bidrar med fakta eller inspira-
tion. En bra text är en bra text.”

Alldeles oavsett vilken eller vilka av dessa uppfatt-
ningar som respondenterna ger uttryck för, eller vilken 
av de båda tidningsartiklarna som de har tagit del av, 
råder det konsensus kring en sak, nämligen att märk-
ningen av sponsrade artiklar måste vara ytterst tydlig. 
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Det handlar om aspekter som att sponsorns logga ska 
framgå tydligt, att artikeln ska vara markerad med en 
banner eller vinjett där det uttryckligen står ”Annons”, 
att information om att det är en sponsrad artikel och 
vem sponsorn är ska presenteras i anslutning till rubrik 
och eventuella bilder samt i slutet av artikeln. Kort och 
gott att ”det MYCKET TYDLIGT framgår att det är 
ett sponsrat inslag”, som en av respondenterna skriver. 

Några avslutande ord om synen  
på sponsrad journalistik

Sponsrad journalistik är en annonsform som en stor 
del av mediepubliken ställer sig kritiska till, åtminsto-
ne när publiken utgörs av respondenterna i den svenska 
Medborgarpanelen. Den kritiska uppfattningen do-
minerar alla samhällsgrupper, även om engagemanget 
i frågan skiljer sig något mellan vissa grupper. Skillna-
derna är framför allt kopplade till individernas själv-
skattade samhällsengagemang, där människor med ett 
mindre samhällsengagemang tenderar att vara något 
mindre kritiska till sponsrad journalistik jämfört med 
människor med ett större samhällsengagemang. 

Trots det tydliga avståndstagandet från sponsrad 
journalistik, gör respondenterna en relativt positiv be-
dömning av den tidningsartikel som ingick som en del 
i undersökningen. Att gruppen som fick läsa artikeln 
utan sponsringsmärkning upplevde den som saklig och 
trovärdig är kanske inte särskilt anmärkningsvärt. Nå-
got mer förvånande är det möjligen att också de som fick 
läsa den sponsrade tidningsartikeln gjorde motsvaran-
de bedömning. Givet den allmänt kritiska hållningen till 
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sponsrad journalistisk vore det mer väntat att de som 
tog del av den sponsringsmärkta artikeln skulle göra en 
mer negativ bedömning av innehållet, det vill säga att 
artikeln varken var särskilt saklig eller trovärdig. Men så 
är alltså inte fallet. Det finns visserligen en nivåskillnad 
i de båda gruppernas bedömningar, där andelen som 
svarar att tidningsartikeln är saklig och trovärdig är nå-
got lägre bland dem som har läst den sponsringsmärkta 
artikeln jämfört med dem som har läst den ”vanliga” 
artikeln. Men det handlar om relativt små skillnader, 
åtminstone i jämförelse med hur bedömningen av arti-
kelns opartiskhet faller ut. Bland dem som har läst den 
sponsormärkta artikeln dominerar uppfattningen att 
artikeln inte kan beskrivas som opartisk. I den andra 
gruppen hamnar den samlade bedömningen däremot 
runt mittenalternativet ”varken-eller”. 

Resultatet pekar alltså mot att sponsormärkning-
en har betydelse för hur en faktor som opartiskhet 
bedöms, medan märkningen däremot har mindre 
påverkan på faktorer som saklighet och trovärdig-
het. Kort sagt: en sponsrad artikel som tydligt drar 
åt ett visst håll kan, trots att den bara redogör för 
en ståndpunkt, bidra med såväl saklig som trovärdig 
information i en viss fråga. Och en kritisk inställning 
till sponsrad journalistik behöver inte med nödvän-
dighet betyda att människor ratar den typen av inslag 
om de exponeras för dem i sin vardag. Den förhål-
landevis positiva bedömningen av tidningsartikeln 
kan tyckas gå stick i stäv med den kritiska synen på 
sponsrad journalistik. Sett till tidigare forsknings-
resultat är utfallet dock inte helt orimligt. Studier 
har till exempel visat att det finns tydliga skillnader 
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mellan hur viktigt människor anser att olika slags 
nyhetsinnehåll är och i vilken utsträckning de egent-
ligen tar del av detta innehåll (Strid, 2005). Det som 
är viktigast är långtifrån alltid det som konsumeras 
mest och vice versa. Paralleller kan även dras till 
förtroendeforskningen, där det låga förtroendet för 
journalister i allmänhet och för dagspressen i syn-
nerhet knappast återspeglas i den samlade medie-
konsumtionen. Svenskarna är ett nyhetsintresserat 
folk, alldeles oavsett hur högt eller lågt det allmän-
na förtroendet för medier är. Och upplevelsen av en 
sponsrad artikel kan vara positiv trots att den grund-
läggande inställningen till sponsrad journalistik är 
kritisk – åtminstone när det gäller ett så pass allmänt 
ämne som pensionssparande. 

För det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg 
att frågan om hur människor bemöter sponsrad jour-
nalistik på många sätt är komplex. Exempelvis spelar 
det roll var och på vilket sätt sponsrade artiklar pre-
senteras, såväl i nyhetsmedia som i den här specifi-
ka undersökningen. Möjligen hade respondenternas 
bedömning av artikelns innehåll fallit ut på ett annat 
sätt om texten hade presenterats som en ”nyhetsarti-
kel” istället för den mer allmänna benämningen ”tid-
ningsartikel”. En sådan distinktion kan eventuellt 
tänkas vara av betydelse för bedömningen av textens 
saklighet och trovärdighet. Likaså är det inte orimligt 
att tänka sig att resultatet hade blivit något annorlun-
da om respondenterna hade presenterats för en hel 
tidningssida där den sponsringsmärkta artikeln hade 
publicerats, tillsammans med andra annonser och re-
daktionella artiklar. 
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Den artikel som respondenterna i den här under-
sökningen fick ta del av, kan beskrivas som ett slags 
feature artikel om ett ämne som av många kan upp-
levas som relativt oviktigt. Frågan är om reaktionen 
hade blivit en annan om artikeln istället hade berört 
ett ämne som exempelvis politik. Hade sponsor-
märkningen i så fall stärkt den kritiska inställning-
en till sponsrad journalistik i gruppen som läste den 
versionen av artikeln? Och hade märkningen påver-
kat respondenternas bedömning av artikelns saklig-
het och trovärdighet i en mer kritisk riktning? En av 
undersökningens respondenter snuddar kort vid den 
problematik som skulle kunna infinna sig om politis-
ka aktörer i framtiden väljer att använda sig av denna 
annonsform: 

[Det är] kul att läsa positivt vinklade saker. Man mår bra 
av att drömma lite och då är det ju fint att få drömbil-
der uppritade för sig. Men samtidigt är det ju klurigt om 
sponsrad journalistik börjar dyka upp med koppling till 
politiska åsikter åt de extrema hållen.

Och det är onekligen en klurig fråga om var gränsen 
går för vilka ämnen och vilka aktörer som kan använ-
da sig av sponsrad journalistik. Även om det här bara 
kan spekuleras i frågan, finns det en viktig slutsats att 
dra från resultatet av denna studie, nämligen att det 
är viktigt med mer forskning på området för att vi ska 
kunna få en bredare förståelse för hur människor tar 
till sig och uppfattar sponsrad journalistik, liksom var 
gränserna för den sponsrade journalistikens innehåll 
går.
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Trovärdighet till salu? 
Etiska dilemman när reklam och  
journalistik blandas samman

Maria Edström*

Allmänhetens reklamtrötthet i kombination med vi-
kande annonsintäkter har lett till att allt fler redak-
tioner och medieföretag prövar nya samarbeten med 
annonsörer. Förr kallades det smygreklam. Numera 
heter det native advertising, branded content eller kan-
ske sponsrad journalistik. Riskerna med att blanda re-
klam och journalistik ska inte underskattas även om 
förespråkarna hyllar möjligheterna. 

I ett demokratiskt samhälle har fria medier en spe-
ciell roll när det gäller att informera medborgarna och 
granska makten. God journalistik ska i sin bästa form 
stå fri från såväl statliga som kommersiella intressen 
och journalistiken har därför också ett särskilt starkt 
grundlagsskydd. Armslängds avstånd brukar man tala 
om när det gäller statlig styrning av medierna. Den 
gyllene regeln att journalistik och reklam ska hållas 
isär gäller i teorin fortfarande, den finns formulerad 
både i lag och mediebranschens självreglerande doku-
ment. I praktiken ser det dock annorlunda ut. 

* Maria Edström är fil dr och medieforskare vid Göteborgs universitet.
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Har du någon gång klickat på en artikel som du se-
dan upptäckt att den hade ett sponsrat innehåll? Kan-
ske sett ett reportage som visade sig vara betalt av en 
annonsör? Eller delat något kul som du sedan insett 
var reklam? I så fall är du inte ensam. Vi lever i en tid 
då det är allt svårare att avgöra vem som är avsändaren 
till ett medieinnehåll och vem som betalat.

Förändrade medievanor, teknikutveckling och att 
vi alla lämnar digitala spår har lett till att spelpla-
nen förändrats för de traditionella medierna. Dags-
pressen har tappat stora delar av sina annonsintäk-
ter till globala aktörer som Google och Facebook 
och etablerade tv-bolag konkurrerar nu med både 
streamingtjänster och youtubekanaler från enskilda 
 personer.

Forskningen pekar på att reklam uppskattas om vi 
får välja när och hur vi tar till oss den (Grusell 2008). 
Samtidigt är reklamtröttheten numera ett faktum. 
I takt med att reklamtiden i tv ökat och reklamav-
brotten blivit fler har svenskarnas inställning till 
tv-reklam blivit mer och mer negativ (Börjesson & 
Edström 2014, Edström 2015). Fler har också bör-
jat använda funktioner som blockerar annonser och 
många har lärt sig att undermedvetet filtrera bort di-
gitala annonser i sitt synfält, de har så kallad ”banner 
blindness”. Därför är det inte så konstigt att företag 
söker nya vägar att nå ut med sina produkter och 
tjänster. Detta sker samtidigt som medieföretagen 
letar nya intäkter och affärsmodeller för att finansie-
ra journalistik. En stor utmaning för alla inblandade 
blir då att behålla sin trovärdighet. 



50 | Maria Edström

Exempel på nya samarbeten

Digitaliseringen gör det möjligt att blanda journalistik 
och reklam på många nya sätt. Innehållet kan dessut-
om anpassas efter våra digitala spår och de format som 
nätet erbjuder. 

Hela idén med dessa nya samarbeten är att det inte 
ska kännas som om någon försöker sälja dig något. Den 
amerikanska medieforskaren Mara Einstein talar om en 
pågående innehållsförvirring (content confusion) men 
att det oftast är smygreklam det handlar om. Målet att 
exponera oss för produkter och företeelser utan att vi 
märker att det är en säljsituation och en köpuppma-
ning, som vi sedan, om det är tillräckligt bra gjort, delar 
med våra vänner. Einstein kallar metoderna för ”black 
operation marketing”. Hon pekar på att rörelsen drivs 
på från två håll, både från annonsörer och publicister. 
Reklamen vill få oss att känna och dela en berättelse 
på sociala medier, och journalistiken vill också formu-
lera sig så att den delas så mycket som möjligt, klick-
journalistik är numera ett välkänt fenomen, ”Du kan 
aldrig ana vad som hände sen …” eller ”Tio saker du 
måste …”. Formmässigt liknar de lättklickade budska-
pen varandra, både reklam och journalistik kan bestå 
av samma komponenter, en rolig rubrik och ett uppse-
endeväckande/underhållande innehåll. Dessa nyare sätt 
att kommunicera verkar också fungera, åtminstone på 
kort sikt. Människor tycks gärna vilja dela udda före-
teelser, oavsett syfte eller om det framgår vem som lig-
ger bakom produktionen. Mara Einstein tar exemplet 
med företaget Red Bull som ökade sin försäljning med 7 
procent halvåret efter att det finansierat ett extremhopp 
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som spreds miljontals gånger via delningar av youtube-
klipp och diverse kringberättelser (Einstein 2016).

Exempel på nya reklamsamarbeten

Eftersom det finns så många typer av samarbeten finns 
det också många nya begrepp i omlopp, begrepp som säl-
lan är helt klart definierade. En viktig fråga är vem som 
är beställare och vem som har det publicistiska ansvaret: 
är det annonsören, redaktören eller är ansvaret delat? 
Nedan följer några begrepp och exempel på samarbeten:

Native advertising har sitt namn av själva formen, 
att reklamen anpassats till formatet den befinner sig 
i. Det är reklam som ser ut som journalistik i redak-
tionella webbflöden, den smälter in som en native, 
en infödd, som någon som alltid funnits där. Native- 
reklamen ska dock vara uppmärkt på något sätt; med 
en listrubrik, kanske en färgplatta eller annan reklam-
identifiering. Många gånger är markeringen dock så 
diskret att den inte syns. Ett av de mest uppmärksam-
made exemplen på native advertising kommer från 
New York Times där dotterbolaget T Brand Studio 
på uppdrag av Netflix år 2014 gjorde en serie reporta-
ge om kvinnors villkor på fängelser, allt för att skapa 
intresse för en kommande säsong av tv-serien Orange 
is the new black. Utseendemässigt såg det ut som ett 
genomarbetat redaktionellt jobb, det fanns en liten 
Netflix-logga högst upp och längst ner på sidan kun-
de man med små bokstäver läsa att New York Times 
journalister inte hade något med sidan att göra. Det 
betalda innehållet spred sig som en löpeld i sociala me-
dier och i mediekretsar framhölls kampanjen som ett 
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skolexempel på bra reklamsamarbete. T Brand Studio 
har numera 110 anställda och är en förebild för många 
andra byråer. Bolaget fungerar nu även som en inne-
hållsleverantör till andra medieföretag. Annonser i den 
tryckta tidningen är fortfarande den största inkomst-
källan för New York Times, men native-delen av den 
digitala annonskakan ökar (Marshall & Alpert 2016). 
Native advertising kan ses som en digital uppföljare till 
det som tidigare kallades textreklam eller advertorials, 
alltså annonser som liknar redaktionellt innehåll.

Content marketing är ett annat begrepp, det innebär 
att ett företag sköter berättandet via sina egna kanaler, 
som till exempel när IKEA gör egna webb-tv-program 
om heminredning. Är innehållet tillräckligt attraktivt 
hittar då läsarna/tittarna till företagets egna plattfor-
mar. Detta är en rakare typ av kommunikation där for-
men visserligen är journalistik, men användaren behö-
ver inte tveka om vem avsändaren är. 

Branded content och sponsrad journalistik förekom-
mer i många olika varianter. Gemensamt är att innehåll-
et är betalat/definierat av en annonsör. Här är några ex-
empel från senare år: Göteborgs-Posten hade under en 
period sponsrade affärsnyheter under vinjetten ”Affärer 
i Väst” där representanter från näringslivet fick skriva 
krönikor och företagsnyheter presenterades. Projektet 
lades ner hösten 2016, efter att ha varit igång i knappt ett 
år. Ett annat exempel är Telia som 2015 började sponsra 
en Aftonbladet-reporter i Silicon Valley, efter mindre än 
ett år drog sig Telia ur samarbetet. (Läs mer i Katarina 
Anderssons kapitel i denna bok). Ett tredje exempel är 
Svenska Dagbladet som har en sektion, Konstliv, som är 
sponsrad av Stockholms  auktionskammare. Det tema-
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tiska ämnet, design och konst, är alltså annonsörsstyrt, 
men inte  journalistiken.

På tv-sidan finns det också gott om exempel på sam-
arbeten, framför allt när det gäller sponsring, varu-
märkesexponering och produktplacering. Det är dock 
förhållandevis få program som i efterhand fälls av 
granskningsnämnden för radio och tv för att ha brutit 
mot reglerna (Edström 2016). TV4:s dramakomedi Sol-
sidan har till exempel anmälts för produktplacering, men 
friats. Ändå har serien av mediebranschen ansetts vara 
ett av de bästa exemplen på produktplacering. (Becker & 
Wålgren 2014). En brittisk studie visar att publiken tycks 
ha en högre tolerans för annonssamarbeten i  livsstil- och 
nöjesprogram (Austin & Newman 2015). Det kan för-
klara att program med tydlig varumärkes exponering 
som Hela Sverige Bakar (Grothén &  Robertsson 2015) 
inte anmälts över huvud taget, publiken mer eller mind re 
förväntar sig att samarbeten pågår, alternativt att man 
inte förstår att delar av programmet är finansierat av just 
de företagsprodukter som visas upp. 

Helt klart är att branschen hoppas på att dessa re-
klamsamarbeten är en del av lösningen för mediernas 
kris. I Schibsted Future Report 2017 talas det om suc-
cé för branded content, det beskrivs som ”a perfect 
match” mellan företagens expertis och publicisters 
förmåga att berätta historier där alla är vinnare. Men 
är det verkligen så?

Medborgaren som konsument

En kärnfråga kvarstår – vad händer med alla de be-
rättelser som inte har en finansiär? Vem ska utföra 
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den journalistik som inte har en sponsor? När med-
borgaren omvandlas till konsument riskerar journa-
listikens uppdrag gentemot medborgaren att tunnas 
ut. Den brittiska medieforskaren Justin Lewis var-
nar för att digitaliseringen i själva verkar smalnar 
av utbudet och begränsar yttrandefriheten eftersom 
reklamrösterna blir allt starkare (Lewis 2016). Sam-
tidigt sker också en privatlivets kommodifiering där 
medieanvändarna mer eller mindre frivilligt blir en 
vara i algoritmernas värld och själva bidrar till mark-
nadsföra varor. Bengt Johansson och Stina Bengtsson 
pekar i sin analys på att de yngre generationerna har 
lättare att acceptera villkoren i en kommersialiserad 
digital miljö (Bengtsson & Johansson 2015, Bengts-
son & Johansson 2016). 

Integritet och transparens är branschens ledord

I princip alla, både annonsörer, mediebolag och 
bransch organ talar om integritet, transparens och tyd-
lighet. Publiken/användarna ska direkt kunna förstå 
vad som är reklam och vad som är journalistik. Reklam-
branschens självsanerande organ, Reklamombudsman-
nen, har flera gånger fällt dagstidningar för bristande 
reklamidentifiering och uppmanat annonsörer att inte 
gå med på otydliga arrangemang (se även Reklamom-
budsmannen Elisabeth Trotzigs kapitel i denna bok). 
Mediebranschen har tagit fram ett gemensamt doku-
ment Riktlinjer för Native advertising (2014) och Jour-
nalistförbundet och Tidningsutgivarna fortsätter att ha 
egna riktlinjer för textreklam (den branschgemensam-
ma Textreklamkommittén lades ner 2005). Samtidigt 
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förekommer en glidning av begreppen. Ett exempel på 
det är att ordet ”semi-redaktionell” förekommer i så-
väl jobbannonser som redaktionsstrategier. Och även i 
Sverige tycks utvecklingen drivas på av redaktörer och 
annonsörer samtidigt.

Etiska dilemman för journalister

Hur ställer sig journalister till de nya formerna av 
samarbeten kring medieinnehåll? Mycket tyder på att 
journalisterna inte vill medverka till att blanda journa-
listik och reklam. Inom ramen för forskningsprojektet 
Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet1 
ställdes våren 2015 ett antal frågor om de nya bland-
formerna i JMG:s Journalistpanel, en webbenkät med 
ett representativt urval av svenska journalister (Börjes-
son 2015). Svarsfrekvensen var ganska låg, 41 procent, 
men engagemanget hos dem som svarade på frågor om 
samarbeten var desto större, 104 av de 139 som angav 
att de hade samverkat med marknadsavdelning utveck-
lade sina svar i skriftliga kommentarer. Var femte jour-
nalist svarade att de hade medverkat till någon form av 
reklamsamarbeten. Samtidigt var det förhållandevis få 
som kände till om deras redaktioner hade samarbeten, 
många ansåg att det inte förekom alls. Mer förvånande 
var att 48 procent svarade ”vet inte” på frågan om det 
förekom native advertising, trots att det redan var en 
utbredd reklamform, se Tabell 1. 

1 Forskningsprojektet Marknads- och demokratidriven yttrandefrihet 
pågick 2013–2016 och är finansierat av Ragnar Söderbergs Stiftelse.  
 http://law.handels.gu.se/forskning/forskningsprojekt/Marknads 
driven  %20yttrandefrihet
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Tabell 1. Journalisters bedömning av förekomsten  
av samarbeten på den egna arbetsplatsen

Förekommer Förekommer inte Vet inte

Sponsrat innehåll 18 67 15

Advertorials 12 52 35

Produktplacering 10 71 18

Branded journalism 7 56 38

Native advertising 6 46 48

Sponsrade bloggar 6 69 24

Övriga samarbeten 28 33 39

Journalistpanelen JMG 2015: Frågan löd: Känner du till om något av följande sam-

arbeten förekommer på din redaktion – eller, om du är frilans – hos dina arbets-

givare? Antal svar: 604–611.

I de öppna svaren i webbenkäten nämns olika reklam-
samarbeten, oftast initierade av marknadsavdelningen. 
En del samarbeten tycker journalisterna är oproblema-
tiska, speciellt om det finns ett allmänintresse som kan 
förena redaktion och annonsörer. ”Det är att stoppa 
huvudet i sanden att inte erkänna att det finns ett ömse-
sidigt beroende … ”. En stor del av svaren handlar om 
bilagor och gratistidningar av olika slag, där redaktio-
nellt material med visst tema produceras som en mil-
jö för annonsering. Många av de journalister som har 
svarat poängterar att även om initiativet kommer från 
marknadsavdelningar, så är det redaktionella beslut 
som styr vad man skriver. Ändå ses artiklarna i en del 
kommentarer som ”måttligt journalistiskt motiverade” 
eller att materialet ”inte producerats om det inte skulle 
publiceras i just de aktuella bilagorna”.

En tydlig chef underlättar också i processen med det 
redaktionella arbetet. ”Jag har inget problem med sam-
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arbeten så länge de är tydligt märkta. Det gäller också 
att ha en chef  med en klar, etisk kompass, som hela tiden 
håller diskussionen levande: Vad kan vi göra, vad gör vi 
absolut inte, hur behåller vi vår trovärdighet?”

Journalisterna fick också ange sin inställning till 
olika vanligt förekommande påståenden om samman-
blandningen av journalistik och reklam, se figur 1. 

Figur 1. Journalisters inställning till argument  
om samarbeten redaktion–marknad

Frågans formulering: I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden: 
Svarspersonerna har svarat på en femgradig skala, från instämmer inte alls (1) till in-
stämmer helt (5). Resultaten har räknats samman i ett balansmått, där andelen som 
svarat 4 och 5 minskats med andelen som svarat 1 och 2. Källa: Börjesson 2015. 

Journalisternas svar visar ett samstämmigt mönster, 
de flesta ansåg att det finns risk att publiken inte kan 

	100 samstämmig	positiv

Det	är	risk	att	publiken	blandar	samman	redaktionellt	material	och	reklam	(+82).

Det	äventyrar	mediernas	trovärdighet	och	integritet	(+74).

Det	försvårar	en	fri	och	självständig	journalistik	(+51).

0 Maximalt	spridda	åsikter

Så	länge	det	är	tydligt	markerat	är	det	inga	problem	(–41).

Det	är	ett	funktionellt	sätt	att	skräddarsy	innehåll	för	användarna (–68). 

Det	är	ett	bra	sätt	att	finansiera	redaktionell 	innehåll	(–71).

–100 samstämmig	negativ
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se skillnad på journalistik och reklam och att trovär-
digheten äventyras. Samarbeten kan också försvåra 
självständig journalistik. Journalisterna var också 
samstämmigt negativa till argumentet att det är ett bra 
sätt att finansiera redaktionellt innehåll.

Av de öppna svaren framgick det att många kände 
en stor osäkerhet inför de nya sätten att arbeta. ”Trans-
parens framförs som ett nyckelord för att friskriva sig 
från ansvar för att journalistik och reklam blandas 
samman. Inte ens jag, med över 30 år i branschen, 
kan ibland vid en första anblick skilja nyhetstext från 
sponsrad text”. Andra befarade att det här bara skapar 
nya problem. ”Det är kortsiktigt att tro att kommersi-
ella samarbeten ger bra pengar. Det finns också en stor 
risk, och exempel på, att även reklamköpare i förläng-
ningen reagerar negativt på en sammanblandning mel-
lan reklam och redaktionellt innehåll” 

Några klassade det till och med som ett arbetsmiljö-
problem. De etiska dilemman som uppstår påverkar 
dem även på ett personligt plan. ”Jag känner att jag 
inte kan stå för den väg som min arbetsgivare vill att vi 
ska gå och jag är jätterädd att jag måste gå med på att 
bryta min yrkesetiska hållning på grund av att jag har 
amorteringar och barn att försörja … Det här är ett 
mycket påfrestande moraliskt dilemma som håller mig 
vaken på nätterna” 

Det är alltså både ett etiskt och moraliskt dilemma 
för somliga journalisterna att medverka i dessa nya 
samarbeten. I olika branschforum och panelsamtal 
har det periodvis pågått en livlig diskussion om var 
gränserna går. Det har också diskuterats vem som 
fackligt ska organisera journalisterna som gör själva 
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jobbet. En rapport från Journalistförbundet visar att 
de 50 största produktionsbolagen och contentbyråer-
na anställer ca 2 500 personer, varav de flesta har jour-
nalistiska uppgifter. Ändå har journalistförbundet 
misslyckats med att teckna avtal, bland annat eftersom 
bolagen anser att de håller på med underhållning, inte 
journalistik (Werne 2016). Att inte teckna avtal kan på 
kort sikt vara ett sätt att slippa förhålla sig till de etiska 
spelreglerna, samtidigt är det etiken som bygger tro-
värdigheten.

Vägen framåt

Politikerna vill som bekant undvika för mycket reg-
lering av medierna, men 2016 skärptes Radio och tv- 
lagen med ett tillägg i kapitel 7 med en tydligare skriv-
ning för att skydda det redaktionella oberoendet.

3 a § Innehållet i program som sponsras, och när det 
gäller tv-sändningar deras programläggning, får inte 
påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redak-
tionella oberoendet hos leverantören av medietjänsten.  
SFS (2015:662) 

Medieföretag och branschorgan inom både journalis-
tik och reklam är som tidigare nämnts rörande överens 
om att medierna mår bäst av självreglering. Men hur 
den självregleringen ska se ut varierar. Hittills är det 
reklambranschens eget självsanerande organ, Reklam-
ombudsmannen, som varit tydligast genom att kon-
statera ett antal fall av bristande reklamidentifiering. 
Samtidigt finns det exempel på bilagor som gått helt 
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fria (GT/Expressens bilaga om Ullared anmäldes 2015 
men lämnades utan åtgärd då både tidningen och fö-
retaget GeKå förklarade att inget samarbete förekom-
mit och att det var en journalistiskt motiverad bilaga.) 
Tidningsutgivarna planerar en informationskampanj 
om medier och trovärdighet och Journalistförbundet 
har bett sina medlemmar skicka in exempel på text-
reklam och exempel på otydliga samarbeten. Fler 
branschutspel lär också komma som svar på den på-
gående utredningen Ett reklamlandskap i förändring 
(Kommittédirektiv 2016:84). (Se Eva-Maria Svenssons 
kapitel om lagstiftning). 

Klart är att ett fortsatt samtal behövs. Fortfarande 
råder oklarheter om vems etiska regler som ska gäl-
la för dessa nya blandformer, är det reklambranschen 
eller journalistkårens? Hur ska medierna behålla med-
borgarna och kundernas förtroende när tveksamheter 
uppstår? Förtroende tar lång tid att bygga upp och går 
snabbt att rasera. När användarna börjar tvivla på 
uppsåtet och vem som ligger bakom en nyhet är det 
både annonsörer och journalister som förlorar. Kan-
ske är det framför allt demokratin som förlorar mest 
på otydliga samarbeten.
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Native advertising växer 
snabbt i Sverige – potential 
att fyrdubblas
Olle Lidbom*

Native advertising omsatte enligt IRM 100 miljoner 
kroner i Sverige 2015. Det är en låg siffra, bara 0,3 pro-
cent av den totala reklamkakan samma år och i nivå 
med bioreklam (142 miljoner kr) eller butiksmedia 
(129 miljoner kr). 

Men samtidigt är det en växande kategori – bara 
mellan 2014 och 2015 ökade den från 66 till 100 mil-
joner, nästan en fördubbling. Och medan alla an-
dra växande annonsinvesteringar går traditionella 
medier förbi så är native advertising något som bara 
medieföretag kan erbjuda – förutsättningen är ju att 
det finns en trovärdig, redaktionell miljö att kopiera 
in annonserna i.

Utmaningen på annonsmarknaden för traditionella 
medieföretag är känd och stor – på ett enda år föll 
annonsintäkterna för medier med samhällsjournalistiskt 
innehåll med 650 miljoner kronor. Då är inte native-
intäkterna mycket till vit springare som stormar till 
undsättning.

* Olle Lidbom är medieanalytiker och styrelseledamot i Institutet för 
Mediestudier.
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Men jämfört med andra medieslag är tillväxten 
inom native och närbesläktade kategorier alltså 
skyhög. Totalt ökade annonsinvesteringarna med 2,9 
procent 2015 – men native alltså med femtio procent.

Många svenska medieföretag pratar förväntansfullt 
om formatet – från Schibsted och Bonnier till 
lokaltidningskoncerner som Mittmedia. Det 
finns alltså all anledning att bevaka den svenska 
utvecklingen.

Institutet för mediestudier skickade en enkät till 24 
av Sveriges största medieföretag, varav bara sex har 
svarat. Eftersom urvalet är litet och svarsfrekvensen 
likaså bör siffrorna betraktas som en fingervisning 
som ändå ger oss insikter i vad vi bör undersöka mer 
och hur vi ska mäta native advertising.

Bland dessa sex medieföretag har samtliga haft 
intäkter från native advertising under 2016 och samtliga 
beräknar ha det även under 2017. Alla har ökat sina 
intäkter, hälften av dem har ökat mer än 50 procent, 
och alla tror intäkterna kommer öka även i år. 

Vilka efterfrågar native advertising? Det är framförallt 
de stora: de annonsörer som har mer än 250 anställda 
medan småföretag (färre än 50 anställda) inte verkar 
efterfråga native advertising. Det beror sannolikt på flera 
faktorer men annonsformatet är resurskrävande. Det 
handlar om innehåll som jämfört med banners, Google-
annonser och Facebook-annonser är relativt dyrt att 
producera, vilket gör det svårt för mindre aktörer att 
kunna motivera en investering i native advertising.

Av allt att döma kommer native advertising fortsätta 
växa i Sverige. I native advertisingens hemland USA 
ökade den med 30 procent mellan 2013 och 2014, vilket 
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alltså är lägre än i Sverige. Å andra sidan har native 
större andel av reklamkakan i USA, 1,5 procent enligt 
de beräkningar som går att göra. Omsatt till svenska 
marknaden skulle samma marknadsandel innebära 
att svenska native-marknaden borde ha potential att 
ytterligare nästan fyrdubblas från dagens 100 miljoner 
till 359 miljoner kronor.

Mycket pekar också på att tillväxten fortsätter 
vara hög och tittar vi på de svar vi fått från de svenska 
aktörerna bör vi förvänta oss en betydligt högre 
tillväxttakt i Sverige. Men även med en rejäl tillväxt 
kommer native advertising aldrig kunna ersätta det 
tapp som medierna har på övriga annonsintäkter. 
100 miljoner kronor är förstås välkomna intäkter 
för medieföretagen men just nu fungerar native 
advertising som en kompress utan tryckförband: det 
saktar ned blodflödet men är knappast räddningen.
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Från mediegranskare  
till galjonsfigur  
för branded content
Katarina Andersson*

Informationskillen Fredrik från Aftonbladet ringer 
och låter hemlighetsfull.

”Vi kommer med nåt stort imorron. Jag kan skicka 
pressreleasen en timme innan den släpps offentligt. 
Men kolla Dagens Media”.

Cool. Tack för tipset. Vi hörs imorgon då. 
Jag jobbade som mediereporter på SVT och Kultur-

nyheterna. Sa till redaktören: ”Imorron kommer Af-
tonbladet med nånting stort, så kanske tv till kvällen?”

Läser pressreleasen nästa morgon och konstaterar 
att info-Fredrik på Bladet inte överdrev. Det är en stor 
grej. Jag tror till och med att jag höjer på ögonbrynen 
– bokstavligen – när jag läste. 

Aftonbladet och Telia knyter band och lanserar ett 
helt nytt bevakningsområde på Aftonbladets sajt: Di-
gitala livet. Rapportering om tech och digitalt. Med 
hjälp av Telia-stålar. I paketet ingår dessutom en kor-
respondent i San Francisco. Oops. Utrikeskorrespon-
denter är svindyra för mediehusen. Bland reportrar 

* Katarina Andersson är frilansjournalist.
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blir det hetshuggsexa om statusjobben på de få medie-
företag som överhuvudtaget håller sig med utlands-
korrespondenter. 

Det här var branded content – sponsrad journalistik 
– på en helt ny nivå. 

Åtminstone i Sverige. 

Jag började samla material till en webbartikel och ef-
tersom det var bråttom ringde jag Andreas Ekström 
på Sydsvenskan. Han är en mediereporters bästa vän. 
Om man vill ha en ilsken och sylvass kommentar med 
klatschig finish så ringer man Andreas Ekström.

Som jag hoppats levererade Ekström en förbannad 
harang om journalistikens förfall.

Sedan fick en nöjd Telia-chef kommentera det 
sprillans nya samarbetet med Aftonbladet och Sigge 
 Ennart, chef för Digitala Livet, fick också bre på om 
alla fördelar och förklara att det fanns tydliga grän-
ser mellan nyhetsjournalistik och branded content på 
Bladet. 

Något inslag till kvällen blev det inte. Som vanligt 
hade jag och redaktören olika åsikter om vad som var 
en bra grej. Min överlevnadsattityd var alltid att i tyst-
het skylla på redaktörens förfärande mossighet. Det 
gjorde jag den här kvällen också. 

Eftersom jag inte räds dålig stämning började jag 
redan nästa dag tjata om att få göra inslaget ändå. Jag 
fick ett grymtande svar som jag tolkade som ett rung-
ande ”javisst, kör!”.

Vi hade rapporterat om den nya sponsrade journa-
listiken i ett par år eller så. Krångliga engelska namn 
som content, native och branded content. Bespottade 
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fenomen bland journalister. Stackarna som skulle för-
svara de nya inkomstkällorna för mediehusen jobbade 
alltid i uppförsbacke, kändes det som. 

Nu hade något hänt. Den sponsrade journa-
listiken hade mediehusen ofta talat tyst om. Nu 
flaggade  Aftonbladet stolt för en ny satsning med 
Telia- pengar i baken. Ungefär samtidigt hade stjärn-
reportern Carolina Neurath satt sig bakom ratten i 
en Volvo och påstod frankt att hon kunde vara gran-
skande nyhetsjournalist samtidigt som hon ledde 
mjuka intervjuprogram sponsrade av Volvo. Det där 
fick hon och Svenska Dagbladet en hel del skit för. 
Men helt klart hade mediehusens attityd till betal-
journalistiken förändrats. 

Jag ringer info-Fredrik för att boka en intervju med 
Aftonbladets chefredaktör Jan Helin som hade ta-
lat sig varm för Telia-samarbetet på sitt övertygande 
 Helinvis. 

”Fan, vilken grej”, säger jag till info-Fredrik och 
skämtar till det: 

”Men du, det där korre-jobbet i San Francisco är 
mitt!”.

Hahahaha. Jätteroligt. Mediereporter på public 
 services-kanalen goes branded content. 

”Sök, Kat. Det är klart du ska söka jobbet”, säger 
info-Fredrik. 

Yeah, right. Jättekul. Såklart. Not. 
Det tog kanske en dag, max två, innan jag ringde 

 Aftonbladet och sa att jag var intresserad av jobbet. 
Att jag tvärvände var egentligen inte alls konstigt. 
Som frilans i New York i över sju år hade jag sett 

medielandskapet förändrats på ett dramatiskt sätt. Tid-
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ningsimperiet Tribune, med tidningar som Los Angeles 
Times, Chicago Tribune och Newsday i stallet, brakade 
samman. Den största mediekonkursen i historien var 
ett faktum. Miljardtals dollar gick upp i rök, precis som 
massor av jobb. Wikileaks rundade gammelmedierna 
och levererade världsscoop direkt ut på nätet. Amerikan-
ska tv-jättar kämpade med vikande tittarsiffror.  

Nätrookies som Buzzfeed, Vice och Huffington 
Post drog till sig allt mer uppmärksamhet. De rippa-
de ofta tidningsjättarnas grävande journalistik och 
nyhetsbevakning rakt av. Paketerade om i snyggför-
packning och spred på ett smart sätt i sociala medi-
er. De gamla mediehusen gjorde grovjobbet, nykom-
lingarna kammade hem klicken och lockade till sig 
den unga publiken. Så såg man det åtminstone från 
 gammelmediernas sida. 

Hemma i Sverige gick det inte lika snabbt. Men 
visst hände det grejer. Vi rapporterade om journalist-
jobb som försvann, lokalredaktioner som monterades 
ner, om medieskugga och trasiga affärsmodeller. Det 
hängde en gråvåt filt över stora delar av branschen. 

Men på SVT var det business as usual. Någon kris-
stämning hade inte infunnit sig. Broadcast sändningarna 
på utsatt kvällstid var fortfarande kung.  Webbarna be-
handlades som redaktionens underklass. Att Rapport- 
tittarna var över 60 år i snitt verkade ingen bry sig om. 
När redaktionen misslyckades kapitalt med att rappor-
tera i breaking news-lägen var det aldrig någon chef som 
slog näven i bordet på morgonmötet, aldrig någon som 
fick ta ansvar för att det gått åt helvete. Visst snackade 
vi mycket om hur nyheterna skulle förpackas och spri-
das i sociala medier, och det fanns skickligt folk på plats. 
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Men ändå kändes inte SVT som stället där man lärde sig 
 tänka nytt. 

Som public service-reporter hade jag dessutom en 
hemlig crush på Aftonbladet, Sveriges mest digitala 
mediehus som aldrig missade en chans att berätta att 
det var Sverige-bäst online och i mobilen. 

De hängde med, de hade koll och medvind. 
Det nya samarbetet med Telia – med en Silicon 

Valley-korre som galjonsfigur – var ett spännande 
experiment, en kopia av New York Times modell, 
där den sponsrade journalistiken tog form på en spe-
ciell redaktion långt från Times egen nyhetsredak-
tion. Spons redaktionen i New York hade redan gjort 
enormt coola jobb. Snygga, genomarbetade texter, 
påkostad grafik och med rörlig bild. Det var så långt 
från den gamla typen blaskig sponsorjournalistik 
som man kunde komma. Undersökningar visade att 
sponsrade artiklar var nästan lika uppskattade av lä-
sarna som journalistik. 

Ett exempel var ett jättereportage som granskade och 
kartlade situationen för kvinnliga fångar i amerikanska 
fängelser. Netflix, som just skulle släppa andra säsongen 
av fängelseserien Orange is the New Black, betalade. 

Det var en tydlig win-win. En bra granskning och 
läsvärda historier som lätt hade platsat på Times ny-
hetssidor, men som redaktionen inte hade haft råd att 
producera på egen hand. För Netflix gav snyggreporta-
get, där verklighetens Piper, Red och Sophia porträtte-
rades, säkert skjuts åt serien. 

Aftonbladets Partnerstudio skulle härma Times- 
modellen. Helin hade predikat hög kvalitet på 
 innehållet, transparens och tydlig märkning av ar-
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tiklar, vattentäta skott mellan nyhetsredaktion och 
spons redaktion.

Det var tydligt för alla hur svårt det blivit att finan-
siera fri, oberoende journalistik. Mediehusen letade 
efter nya inkomstkällor och Aftonbladet ville testa den 
här nya formen av betal-journalistik. Läsarna skulle få 
historier och rapportering om digitalisering och teknik 
– ett underbevakat område som Helin kallade ”vår tids 
största story”. En annan grej han ofta pekade på tog 
också skruv hos mig. Kritikerna var snabba att basha 
betaljournalistik, men ingen presterade en alternativ 
idé om hur journalistiken skulle finansieras framöver. 
Så varför inte testa?

Jag trodde på idén. Jag var nyfiken, sugen på något 
nytt och visste att jag behövde flytta på mig om jag ville 
lära mig mer. Dessutom tyckte jag att Kalifornien och 
sol året om lät helt okej. 

*

Jag har inga kväljande historier om instängd, styrd 
locket-på-rapportering från Kalifornien. Eller om 
 Telia-beställda artiklar.

Jag upplevde det inte alls så. Jag jobbade som vanligt. 
Mot en redaktör på Partnerstudion i Stockholm. Med 
pitchar, intervjuer, källkritik och faktakollar. Digitala 
Livet-chefen på Teliasidan träffade jag en gång innan 
jag satte mig på planet till San Francisco. Det var ett triv-
selmöte med kaffe, inget pekpinnesnack, inga stränga 
förmaningar. Efter det hade vi ingen mer kontakt un-
der året. Experter på Telia använde jag ibland. Moln- 
experterna fick förklara trender, hälsotech- experten 
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hade gott om siffermaterial och tips på kunnigt folk i 
Silicon Valley. Jag såg Telias digitala experter som en 
resurs. 

Jag var helt på det klara med att jag inte var jour-
nalist längre. Min lön, min bostad – ett cementloft 
med skyhöga tak i en före detta majonnäsfabrik i San 
Franciscos hippa Mission district – min mobil, min 
nätuppkoppling och mina resor. Teliapengar backade 
 alltihop.

Men såklart tänkte jag fortfarande som en jour-
nalist och jag har sällan känt mig så mycket som en 
on-the-ground-reporter. Jag skrev artiklar, gjorde 
tv-inslag, bloggade, poddade och pratade tech i Af-
tonbladets morgon-tv. Jag var ute och träffade folk 
hela tiden:  entreprenörer, techies, hackers, forskare, 
Google- höjdare. Jag testade VR, AR, rapporterade 
om nya techprylar. Försökte förstå AI, testade själv-
körande bil och åkte Tesla i ludicrous mode. Jag hade 
ett förbannat kul, intressant och spännande reporter-
jobb, helt  enkelt.

Ett par gånger blev jag sur på Telia-samarbetet. 
Den ena gången när jag hade gjort ett jobb om den 

nya smarta massagestaven, som samlade data om kåt-
het, skönaste vinklar och orgasmens längd. Det var så-
klart ett kul lättvikts-jobb. 

Men redaktionen hemma i Stockholm dissade idén. 
Sexrubriker skulle Telia inte gilla, spådde chefen. Så 
jobbet föll. 

En annan gång var jag i Las Vegas på världens störs-
ta teknikmässa, CES. Där träffade jag Siri. Alltså, 
iPhone- Siri. Kvinnan som spelat in originalrösten till 
den digitala assistenten.
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Jag gjorde en intervju med henne och tyckte mötet 
var en klockren Aftonbladet-grej.

Men just under CES, den första veckan på året, var 
Digitala Livet-redaktionen hemma i Stockholm fort-
farande nyårslediga. Tanken var att jag skulle åka till 
CES och samla på mig grejor som kunde publiceras 
senare. 

Men just den här storyn ville jag ha ut direkt. Innan 
de andra svenska reportrarna i Vegas publicerade en 
kul Siri-story framför nästan på mig. 

Så jag ringde nyhetsdesken och bad dem publicera 
min text. Jag fick tvärnej. Det skulle vara skottsäkra 
väggar mellan Partnerstudion, där jag jobbade, och 
nyhetsdesken. Mellan betal-journalistik och journa-
listik. Det vi skulle ha ut på våra ytor på nyhetssajten 
skulle Digitala Livet-redaktören publicera, någon an-
nan fick inte trycka på knappen.

”Synd att ni inte har någon här som kan publicera, 
det är en bra grej”, sa nyhetsredaktören och la på  luren. 

Bah. 

*

Jag tycker det var oerhört ledsamt när Telia drog ur 
pluggen efter ett års samarbete. En sen kväll när jag 
Skypade redaktionen (tidig morgon i Stockholm) sit-
ter tre chefer framför skärmen på andra sidan. Då 
förstår man att något inte stämmer. Med allvarliga 
miner berättar chefstrion att Telia bestämt sig för att 
inte fortsätta branded content-samarbetet ytterliga-
re ett år. Digitala Livet var över. Telia hade gjort slut. 
Kanske hade mina chefer förväntat sig att jag skulle 
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börjar störtböla, svära och kasta datorn i väggen? Jag 
hade egentligen god lust. Men höll mig cool, calm och 
 collected. 

Bevakningen av tech och digitalt på Aftonbladets 
sajt hade fått en skjuts genom Digitala Livet-redaktio-
nen. Vi hade bra läsning på våra stories, trots att våra 
ytor, utrymmet där artiklarna fick publiceras, låg flera 
scroll ner på nyhetssajten. 

Gjorde vi större jobb, som longreads, publicerades 
artiklarna högre upp och läsandet fick ordentlig snurr. 

Nyhetsredaktörerna på Aftonbladet kunde också 
välja att lyfta upp artiklar som de såg nyhetsvärde i. 
Allt som kretsade kring Tesla och iPhone klickades 
 ordentligt. 

Jag tror att många journalister blev lättade när 
 Aftonbladets Telia-satsning gick i graven. Det blev 
liksom ett kvitto på att hybrid-journalistiken inte fun-
gerade här hemma.

Jag tycker det var synd. Det hade varit spännande att 
se vart allt skulle ha tagit vägen. Och om kritiken som 
hade kantat projektet skulle ha ebbat ut?

När jag tog Silicon Valley-jobbet fattade jag att en 
del kollegor skulle bli förvånade över mitt skutt från 
ett public servicejobb rakt in i betaljournalistiken. 
Men jag tycker jag kommit lindrigt undan när det gäll-
de kritik. Några välriktade smockor, syrligheter om 
journalistiskt horeri, hade jag nog räknat med. Istället 
klottrades min Facebook-vägg full av glada tillrop när 
jag levererade nyheten att jag skulle bli en Telia-märkt 
reporter. Från journalistvänner, gamla kollegor och 
mediechefer. Till och med ordförande i Förening-
en Grävande Journalister skrev och grattade. Ekots 
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 undersökande reporter: ”Grattis Kat! Du kommer 
göra det så bra – samtidigt ett lite sorgligt, supertydligt 
tecken på var journalistiken är på väg …”

Bästa kommentaren kom från min journalistpolare 
Chris i London: ”Jag trodde det var Katarina Anders-
son som var branden, Telia har inget på dig”. 

Mediereporterns favoritintervjuobjekt Andreas 
Ekström hörde jag inget ifrån. Jag var lite lättad över 
att reportrarna i branschpressen aldrig bad honom gå 
loss. Det hade jag gjort om jag varit dem. 

Och hur det gick sen, när jag kom hem?
Jag känner mig inte brännmärkt eller övergiven av 

journalistbranschen. Jag har ett journalistjobb igen 
och ska tillsammans med min Silicon Valley-kompis 
techreportern Miriam Olsson Jeffery producera en 
serie program om digitaliseringen till Sveriges Radio. 

Det jobbet hade jag antagligen inte fått om jag inte 
ägnat ett år åt tech och digitalisering i San Francisco. 

Vi reportrar blir mer och mer våra egna varumärken. 
Hur man bäst vårdar och utvecklar det varumärket – 
och vilken väg man tar för att landa de mest spännande 
och inspirerande jobben – måste man bestämma själv. 

Sist vill jag bara lägga till en sak: 
Jag tycker inte att betaljournalistiken som bedrivs 

på ett transparent sätt av traditionella mediehus är det 
stora problemet för journalistiken, eller oss som med-
borgare.

Det verkliga hotet är fejknyheter, falska inlägg, 
missledande och manipulativ information som sprids 
på nätet. 

Lägg därtill algoritmer som bäddar in oss i filter-
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bubblor och suddar ut bilder på den nakna Vietnam- 
flickan. Och företag som scannar våra profiler på so-
ciala medier och riktar skräddarsydda budskap till 
väljare för att påverka. 

Plattformar som Facebook förstår värdet i journa-
listik. De vill ha artiklarna, de vill ha annonsörerna, 
men de vill inte ha journalisterna. 

Det är faktiskt bullshit.
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När allt förändras – 
annonsering efter den 
riktiga digitaliseringen
Peder Bonnier och Fredrik Strömberg*

Ordningsfrågor först, så vi stökar undan det.
Eller så här: Vi börjar med att gnälla lite över orden 

och begreppen som ofta används när man ska diskute-
ra det här med att skapa redaktionellt innehåll i syfte 
att effektuera en eller annan affär. Vissa kallar det för 
content marketing (ofta de som producerar), andra 
kallar det för native advertising (ofta de som säljer ut-
rymme) och alla tenderar att efter ett tag bara kalla det 
för ”content” – uttalat ”kånntent” ungefär. 

I just det här kapitlet tänker vi ta oss friheten att be-
skriva det som innehållsannonsering, både för att det 
är ett ord som faktiskt går att använda i en mening men 
också för att det är ett ord som rätt väl ringar in vad 
det handlar om. För det handlar om att använda just 
innehåll, som i betydelsen redaktionellt innehåll, för 
att annonsera för en vara, tjänst eller annat.

När vi definierar fenomenet på detta sätt hamnar vi 

* Peder Bonnier är VD för Kit. Fredrik Strömberg är produktchef på Kit. 
Båda var med och grundade företaget. 
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också ganska direkt i de stora konfliktytorna vad gäller 
den här typen av verksamhet, nämligen förhållandet 
till innehåll som inte är annonsering, trovärdighets-
frågor och den rent professionella konflikten om vem 
som egentligen ”får” skapa innehåll. Och det finns 
både svar och fler frågor att ställa kring detta – men 
för att överhuvudtaget kunna diskutera dessa måste vi 
sätta en kontext inom vilken den diskussionen förs.

Den riktiga digitaliseringens tidevarv

Det som händer i mediebranschen just nu – om man 
med just nu menar de senaste tre till fem åren och framåt 
– är den riktiga digitaliseringen. När vi har pratat om 
digitalisering tidigare har det i stor utsträckning handlat 
om att fortsätta jobba i en pre-digital verksamhet, med 
pre-digitala produktionsförutsättningar och pre-digita-
la färdigheter men distribuera sig i en digital kontext. 
När tidningar och andra mediehus byggde sajter var 
det inte för att omfamna en skön ny värld utan för att 
förlänga en trygg gammal. Och den här typen av affärs-
mässig ”shovelware” funkar inte sällan ganska bra un-
der en begränsad tid, tills kundernas (i vår värld läsare/
tittare/lyssnare) behov börjar formas av de nya möjlig-
heterna och inte av gamla begränsningar. Det är inte säl-
lan ett fall av ”snus är snus om ock i gyllne dosor” där vi 
beträder en ny marknad med nya möjligheter utrustade 
med gamla produkter och ålderdomlig åskådning.

Vad som sker i den här egentliga digitaliseringen av 
mediebranschen är betydligt mer djupgående än att 
text ska läsas på skärm och inte på papper, att tv kan 
ses on-demand eller att radio kan spelas i en app. Det är 
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snarast att hela premissen för massmedier fundamen-
talt förändras och med den grunden – hela grunden 
– för hur annonsering har fungerat. Det som händer 
idag är att vi ser en rörelse bort från massmedier (en 
sändare med många passiva mottagare) över en mer 
social medieverksamhet (med mottagare som deltar 
och är medskapare) till en värld där historier frigörs 
från det berättande mediets budskap. Historierna lever 
snarare i en budskapsvärld som skapas av den distribu-
erande plattformen. Ett budskap som i högsta grad är 
”det här är mitt flöde, här får det jag tycker om plats”. 

I mindre abstrakta ordalag kan man läsa den här för-
ändringen på följande vis: Det är plattformar som Face-
book och tjänster som Google som tagit över hela meka-
nismen för att hitta innehåll och i allt större utsträckning 
också att konsumera innehåll digitalt. Det sker i miljöer 
som är antingen högst individuella (ditt eget flöde i so-
ciala medier) eller högst intentionsdrivna (sökresultat) 
och som egentligen på väldigt få sätt liknar den miljö vi i 
mediebranschen känner oss trygga med att agera inom. 

Hela grundförutsättningen för hur människor hit-
tar innehåll förändras i grunden. Med det förändras 
också möjligheterna både att berätta historier och att 
tjäna pengar på att vara den som skapar innehåll eller 
distribuerar det. Vi har, för att leka med affärslingot, 
blivit vertikalt disintegrerade.

Volymfabrikens tid är över

Så om den gamla doktrinen såg ut ungefär så här: Vi 
skapar ett innehåll som människor vill konsumera och 
till dessa människor – dessa ögonpar – har vi sålt en bi-
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produkt som vi kallar annonsering, ett annat innehåll 
än det de var där för att egentligen konsumera. 

Vi tog kostnader för att skapa volym i distributionen 
och vi försålde samma volym till andra som också ville 
nå ut. Så volym blev fabrikens egentliga produkt – inte 
innehåll, som vi ju gärna vill intala oss att det var. Vill 
man vara rättrogen så säger man att grunden för att ska-
pa volym är bra innehåll och på så sätt kan man moti-
vera att innehåll som skapar volym är bra i en perfekt 
cirkulär logik. Det här är, för att förenkla en hel del, 
ungefär så som traditionella mediehus har motiverat de 
allra flesta av sina digitala åtgärder de senaste tio eller 
femton åren. Men för en läsare av en skrift från Institu-
tet för Mediestudier behöver vi knappast påpeka att det 
är högst osant att volym och kvalitet är synonyma.

Under de senaste tio åren har dessutom utbudet av in-
formation och innehåll ökat mycket snabbare än efter-
frågan. Så den mängd av den här biprodukten som finns 
att köpa är i stort sett obegränsad – det finns helt enkelt 
ett enormt lager av annonsytor på marknaden. Och stor 
tillgång parat med mindre efterfrågan driver förstås ner 
priset, det är sant för vilken marknad som helst och inget 
som mediebranschen är det minsta immun mot. När en 
stor del av det här lagret också återfinns hos de tidigare 
nämnda plattformarna blir volymerbjudandet än mer 
utsatt. För plattformarna har dramatiskt mycket bättre 
information om mottagarna än vad traditionella medier 
har och kan erbjuda en klart bättre träffsäkerhet.

Vad vi traditionellt sett också har gjort är att säl-
ja ”kontext”, alltså att annonsören får betala för 
sammanhanget. Ett sammanhang som bär trovärdig-
het eller andra attraktiva värden som då i teorin ska 
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”smitta av sig” på de annonsörer som väljer detta sam-
manhang. Men problemet i den här nya världen är att 
kontexten inte längre definieras av mediehuset utan av 
mottagaren och plattformens struktur – individuell 
”jag-kontext” i sociala medier och intentionsdriven, 
funktionell kontext i fallet med sök. 

Så vad måste vi göra i en värld där vi inte kan sälja vare 
sig volym eller kontext? Det enkla svaret är förstås att säl-
ja det som mediehusen faktiskt kan – eller säger sig kun-
na: förmågan att skapa attraktivt och intressant innehåll 
som människor faktiskt frivilligt vill  konsumera. 

Att ställa om fabriken från volym till innehåll lå-
ter förstås både bra och självklart för organisationer 
som med stor stolthet ser sig som historieberättare och 
innehållsskapare. Problemen är bara två: För det första 
vet mediebranschen extremt lite om hur man berättar 
historier – vi gör det i stort sett helt ostrukturerat. Och 
för det andra så är ostrukturerat historieberättande en 
usel affär, för det finns inga skalfördelar i att bara skri-
va en artikel till eller göra en video till. Givet ovan är 
då det största problemet med innehållsannonsering ett 
affärsmässigt problem. Istället för att sälja en annons-
yta med mycket höga bruttomarginaler och en oändlig 
skalbarhet säljer man innehållsannonsering som en 
slags konsulttjänst. Och då med de marginaler och den 
begränsade skalbarhet som följer med att bli konsult.

Massor med problem – men också  
många  lösningar

Så hur gör man? Vi tror följande: Sälj kunskapen om 
historieberättande och skapa en plattform som visu-
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aliserar och möjliggör användandet av den här kun-
skapen. Alltså sälj förmågan att berätta historier som 
produkt – inte som tjänst. Och på KIT försöker vi göra 
lite mer än att tro det här, vi försöker också göra det. 

Den första delen av den här texten handlade väldigt 
mycket om branschen och marknaden i stort. Så nu tar 
vi oss friheten att berätta mycket mer om hur vi ser på 
frågan om innehållsannonsering och hur vi gör för att 
skapa en hållbar affär som kan finansiera fristående 
journalistik. Men också hur vi förhåller oss till en del 
av de där konfliktytorna som dyker upp; de som hand-
lar om förhållandet mellan journalistik och innehåll, 
trovärdighet inför mottagaren och de rent professio-
nella och yrkesetiska frågorna. 

För att skapa skalbarhet, kvalitet och spårbarhet i 
innehållsannonsering krävs att man faktiskt vet vad 
det är man annonserar med och till vem man gör det. 
Skapandet av redaktionellt innehåll – låt oss poäng-
tera skillnaden från begreppet journalistik även här: 
journalistik är ett angreppssätt, redaktionellt innehåll 
är en produkt som inte nödvändigtvis är frukten av 
journalistik – är traditionellt en extremt ostrukturerad 
verksamhet, det finns väldigt få termer som beskriver 
hur jobbet ska utföras. Man kan utan överdrift säga 
att det saknas ett språk för att beskriva innehåll – eller 
man kan säga att det saknades. Och när man ser inne-
håll som den produkt man skapar så blir det ett stort 
problem om man inte har skarpa definitioner av hur 
innehållet är beskaffat. Om man inte har en ritning är 
det svårt att förbättra konstruktionen till nästa pro-
duktgeneration helt enkelt. 

På många redaktioner diskuteras inte innehåll på ett 



84 | Peder Bonnier och Fredrik Strömberg

djupare plan än i formen av ämne (vad), vem som ska 
skapa innehållet och någon form av formatmässig tan-
ke (en krönika, en nyhetsartikel, en kort film). Det här 
har varit tillräckligt för en verksamhet där innehållet 
inte har varit själva produkten utan det har räckt med 
att på något sätt bevaka ett visst populärt ämne i stör-
re omfattning – mer eller mindre oavsett hur det sker. 
Och i den fristående redaktionella världen är ”vad” ett 
val som redaktionen gör. I innehållsannonseringens 
värld är ”vad” givet och inte något som man kan ska-
pa någon form av unik position eller fördel kring. Om 
banken vill prata om bolån så vill den det, helt enkelt. 

Skapa en professionell kunskap om ”hur”

Så vad vi måste göra är att bli dramatiskt mycket bättre 
på att veta ”hur” man berättar en historia och vi mås-
te kunna förpacka den kunskapen på ett sätt som inte 
bygger på vissa personer eller andra icke skalbara för-
utsättningar. Vi måste helt enkelt skapa en plattform av 
den insikt som vi genererar när vi berättar historier. Så 
det som behövs är i första hand ett beskrivande språk 
för redaktionellt innehåll, något som man kanske 
skulle kunna tro existerat sedan Gutenbergs tid men 
så är inte fallet. Det redaktionella historieberättandet 
saknar i jämförelse med väldigt mycket annat extremt 
mycket struktur. Om du utbildar dig på kockskola får 
du lära dig om såväl blanchering och sautering som hur 
man trancherar en anka. Men för en innehållsskapare 
finns mest erfarenhet och krigshistorier. Det här är inte 
hållbart när innehåll – eller i än högre grad kunskap 
om innehåll – är den produkt man säljer. 
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På KIT har vi lagt ner extremt mycket tid på att ska-
pa ett språk för hur man beskriver innehåll, oavsett 
vilket ämnet är, ett språk som tillåter oss att dra helt 
nya slutsatser om hur innehåll fungerar inom olika 
ämnen till olika målgrupper. De insikterna, som inte 
är statiska utan förändras över tid, tillgängliggör vi i 
de verktyg som används för att skapa innehåll – oavsett 
om det innehållet är redaktionellt eller kommersiellt, 
alltså innehållsannonsering. För en bra historia är en 
bra historia – och bra är inte definierat av vem som be-
rättar den. 

Men får vem som helst berätta en historia?

När vi något sätt har en bättre grund för hur historier 
ska berättas och vi har verktygen för att kommunice-
ra dessa insikter leder det ju till en demokratisering av 
inte bara möjligheterna att berätta historier (den kom-
mer ju från plattformarna) utan också av kunskapen 
om hur man gör det bra. 

Att berätta bra historier blir aldrig omodernt och i 
en medievärld där plattformarna menar att det är his-
torier (dina egna, dina vänners och marknadens) som 
är formatet för att bära fram budskap så blir det ex-
tremt angeläget att lära sig att berätta dem på rätt sätt. 
Och här syns ännu en av de där konfliktytorna. För i 
den traditionella redaktionella miljön där strukturen 
är nästan obefintlig är det extremt lätt att man tror att 
det journalistiska angreppssättet och det redaktionel-
la utförandet är en och samma sak. Så det skapas en 
konflikt som emellanåt nästan uttrycks som att inne-
hållsannonsering ”stjäl” det journalistiska uttrycket. 
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Det är väl, får man förmoda, en av de bakomliggande 
orsakerna till att den här boken du just nu håller i ens 
existerar och varför den här frågan är så kontroversiell. 
Men att hävda ägarskap för hur en historia berättas 
är ju förstås både historiskt felaktigt och logiskt lite 
löjligt. Men det är lätt hänt att det upplevs så när det 
saknas strukturell insikt i skillnaden mellan angrepps-
sätt och utförande. 

Om man släpper den protektionistiska sargen för 
ett ögonblick och i stället försöker se det nya medie-
landskapet utifrån användarens perspektiv känns det 
ganska svårt att argumentera för att bara vissa ska få 
berätta bra historier. Men kan man inte göra sig själv, 
sin kunskap och sin intjäningsförmåga till en del av det 
nya landskapet ser det förstås hotfullt ut att människor 
ska få bättre historier berättade för sig av vem som 
helst.

Det är klart att det inte är fullt så enkelt

Läser man ovanstående kanske det låter som att vi inte 
bryr oss det minsta om vad intentionen med en histo-
ria är – eller angreppssättet för densamma. Inget kan 
vara mer fel. I en värld där kommersiell och journalis-
tisk produkt uttrycks i samma former blir tydligheten 
tvärtom extremt viktig och en av de gropar som bran-
schen redan håller på att gräva till sig själv är att falla 
för någon form av upplevt tryck att försöka förkläda 
kommersiellt innehåll som fristående journalistik. Det 
är en farlig väg.

Utmaningen här är ungefär samma som tidigare: 
om man inte har en korrekt struktur så verkar det som 
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att det enklaste sättet att skilja på kommersiellt och 
journalistiskt är att det förstnämnda ska vara dåligt 
och fult och det sistnämnda inte så. 

Men i en distribuerad medievärld där vi många 
gånger konsumerar innehåll på någon annans platt-
form så måste skillnaderna vara explicita och uttryck-
ta – vi måste berätta att det här är annonsering, vem 
det kommer från och att det helt enkelt inte är vår fri-
stående journalistiska verksamhet. Och det måste ske 
genom hela kedjan, på varje yta där en mottagare mö-
ter det här innehållet måste det vara tydligt att det är 
annonsering. Här kan branschens aktörer bli extremt 
mycket bättre och man måste våga ta diskussionen 
med köparna om att effekten inte kommer sig av att 
smyga med sina intentioner utan att faktiskt tydligt 
och stolt berätta att det här en historia som berättas 
med ett syfte. För om man lyckas skapa ett innehåll 
som tas emot väl ”trots” att det är tydligt märkt som 
annonsering – det är då man vinner, inte när man smy-
ger in kommersiella budskap förklädda till fristående 
journalistiskt innehåll. 

Men mottagarna då?

Det händer märkliga grejer när man gör bra saker. 
Det kanske låter som en banal insikt men den mås-
te nog ändå påpekas för en bransch vars närhistoria 
inte fullt ut har byggt på att göra bra saker. Vår er-
farenhet är följande, mycket komprimerat: Om man 
berättar en bra historia och man är bra på att berätta 
vem som är avsändare av den historien och vad dess 
syfte är så visar det sig ännu en gång att mottagarna 
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är fullständigt kapabla att själva avgöra hur de ska 
tolka innehållet.

Det förekommer emellanåt ett stråk av infantilise-
ring av mottagarna i diskussionen om kommersiellt 
innehåll. Man är inte sällan ganska falskt oroad för 
läsarperspektivet i just den här frågan. Samtidigt som  
man flagrant struntar i samma upplevelse på så många 
andra ställen. Men det är ju uttryck för samma saker 
som vi redan har gått igenom, oförmågan att skilja på 
angreppssätt och metod. 

När man gör bra innehållsannonsering är inte ef-
fekten att mottagarna misstar det för journalistiskt 
innehåll utan att de konsumerar och uppskattar det 
för just vad det är. Om man bortser från den ständigt 
närvarande lilla grupp som vänder sig emot alla for-
mer av kommersiella inslag hos ett mediehus ser inte 
reaktionerna på ett bra kommersiellt innehåll speciellt 
annorlunda ut än på ett bra journalistiskt innehåll. Se-
dan ligger det förstås i sakens natur att de journalistis-
ka historierna många gånger kittlar både nyfikenhet 
och andra behov betydligt mer än vad ett kommersiellt 
budskap gör – men det ska inte påverka med vilken 
kvalitet man berättar historien. 

Vägen framåt

Det finns en bra och konstruktiv väg framåt för medie-
bolag i den här på många sätt helt nya världen, men det 
kräver att man faktiskt vågar uppmärksamma ett an-
tal kulturella och organisatoriska faktum. Man måste 
våga ta sig an frågan om att historieberättande inte är 
något som tillhör enbart journalistiken och man måste 
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förstå att man måste öka professionaliseringsgraden 
i sitt historieberättande dramatiskt. Men man måste 
framförallt – mer än något annat – våga ta mottagar-
perspektivet och fråga sig om det känns mer produk-
tivt att bidra till att berätta bättre historier eller inte. 
För det är faktiskt den springande punkten här. Och 
bestämmer man sig för att det verkar vara rätt väg att 
gå så finns det alla möjligheter i världen att det kan 
bli en bra affär, men man måste också förstå att den 
affären förmodligen kommer ställa helt andra krav på 
organisationen än att bara ge lite utrymme på sajten 
och sätta någon driftig redaktör på jobbet att ”skapa 
innehåll åt kund”. För vi kan bättre än så – och våra 
annonsörer förtjänar bättre än så. 

KITs arbete med innehållsannonsering

På KIT är innehållsannonsering den allt överskuggan-
de affärsmodellen. Vi tror både strategiskt och opera-
tivt på att det är historieberättandet och inte försälj-
ningen av ytor som är rätt lösning. Så det är så vi både 
organiserar oss och går till marknaden – på olika sätt.

De kunder som vi möter – som är av alla möjliga 
sorter, från stora företag som vill ha en ständigt på-
gående närvaro med högkvalitativt kommersiellt 
historieberättande till företag som testar begränsade 
kampanjer – efterfrågar olika saker. Vissa vill ha hjälp 
med att förstå hur de ska berätta sina historier för att 
göra det själva sedan. Andra vill ha hjälp med både det 
och att faktiskt göra jobbet med att skapa historierna. 
Gemensamt för alla kunder är att de gärna vill berätta 
historierna på ett bra sätt. Vi löser båda de frågorna 
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genom två olika angreppssätt. Det första är att erbjuda 
dem att använda våra verktyg, där de får hjälp med hur 
historierna ska berättas. Det andra är att vi genom vår 
kommersiella redaktion – KIT Creative Studios – gör 
jobbet åt dem. Vår vanliga redaktion är inte inblandad 
i det kommersiella historieberättandet förstås.

Det innehåll som sedan skapas, av oss eller kunden 
själv, distribueras på en rad olika sätt. Men en stor del 
av distributionen sker via de sociala medier där publi-
ken finns idag. Så vi hjälper kunderna med distribu-
tion, framförallt genom annonsering. Och där är det 
två saker som är viktiga: Det första är att bra innehåll 
fungerar bra och det andra är att se till att man mär-
ker ut det kommersiella innehållet tydligt för att mot-
tagarna direkt ska förstå vad det är de ser. Vi lägger 
oss vinn om att markera det här i allt från puffar på 
Facebook till själva artikelsidorna och filmerna. Vi an-
vänder oss av formuleringen ”Detta är en annons”, för 
att det ska vara tydligt. Branschen lägger för mycket 
tid på att fundera kring hur man ska få det här att låta 
så o-annonsmässigt som möjligt. Men det är inte ut-
maningen, utan utmaningen är att göra tillräckligt bra 
innehåll. Innehåll som gör att en mottagare vill konsu-
mera det med vetskapen att det är kommersiellt – inte 
utan vetskapen.

En bra kommersiell artikel kan ofta få lika mycket 
läsning – eller mer – än en journalistisk. Men det är 
viktigt att komma ihåg att det också finns en stor skill-
nad i hur man distribuerar dessa båda sorters innehåll. 
Det journalistiska innehållet distribueras organiskt, 
alltså till människor som följer ens konton i sociala 
medier och den aktivitet som de skapar. Det kommer-
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siella distribueras däremot genom betald distribution 
men också den aktivitet som mottagare sedan skapar 
kring detta.

Det finns rätt få sanningar i den här verksamheten. 
Men en som vi har varit inne på förut och det är värt 
att poängtera igen är följande: Bra innehåll får sprid-
ning, läsning och tittning. Oavsett om det är kommer-
siellt eller journalistiskt. Dåligt innehåll fungerar inte. 
Oavsett samma saker. Så för att lyckas i en värld av 
innehållsannonsering krävs att man kan berätta bra 
historier och framförallt att man klarar av att berätta 
vad som är en bra historia och vad som inte är det. Om 
man tror att det är något man kan göra bara baserat i 
erfarenhet och magkänsla så tror man fel. Det krävs 
språk, struktur och relevant uppföljning. Och för det 
krävs ofta att man vågar ifrågasätta hur det alltid har 
gått till. Den som vågar göra det och förhålla sig öd-
mjuk inför traditionens tillkortakommanden kan gå 
en lysande framtid till mötes.
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Yttrandefriheten mellan 
demokrati och marknad 
– etiska och juridiska 
utmaningar 
Eva-Maria Svensson*

Användningen av textreklam och andra former 
av meddelanden som blandar journalistik och re-
klam (också kallade smygreklam, dold marknads-
föring, native advertising, branded content med 
mera) ökar, liksom intresset för att utveckla nya 
former av samarbeten mellan redaktionella miljöer 
och marknadsavdelningar, trots att det juridiskt 
finns krav på tydliga gränser mellan journalistik och 
reklam. Blandade meddelanden antas gynna (i alla 
fall på kort sikt) kommersiella aktörer som ”lånar” 
journalistikens legitimitet för att marknadsföra 
sina produkter. För journalistikens del kan det 
handla om att få mer ekonomiska resurser till 
verksamheten. Svårigheten kan emellertid vara att 
garantera att de ekonomiska intressena inte tillåts 
påverka det journalistiska innehållet. Den ökade 

* Eva-Maria Svensson är professor i rättsvetenskap vid Göteborgs uni-
versitet.
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användningen och det tilltagande intresset kring 
dessa nya och nygamla fenomen ställer frågor kring 
de inblandade aktörernas relationer och hur de 
”lånar” presentationsformer och förtroendekapital 
av varandra. Den pågående utvecklingen kan i 
förlängningen vara ett hot mot demokratin och den 
roll som yttrandefrihetslagstiftningen har för ett öppet 
åsiktsutbyte och en oberoende journalistik.

Regeringen tillsatte i oktober 2016 utredningen 
Ett  reklamlandskap i förändring (Kommittédirektiv 
2016:84) för att studera vad det som i sammanhanget 
kallas dold marknadsföring kan få för konsekvenser för 
konsumenter. Dold marknadsföring är enligt direktivet 
en annons som saknar en tydlig avsändare eller som inte 
är visuellt och publiceringsmässigt åtskild från övrigt 
innehåll. En variant av detta är tidningsannonser som 
visserligen har en annonsmarkering, men en otydlig 
sådan, och som vid en första anblick påminner om en 
redaktionell text. Direktivet pekar också på att det fö-
rekommer texter som liknar traditionellt journalistiska 
alster men som i själva verket är resultatet av ett sam-
arbete mellan den publicerande tidningen eller medie-
huset i fråga och ett visst företag. Och vidare, denna 
form av integration av redaktionellt och kommersiellt 
innehåll sägs bli allt vanligare också i tv-program. 

Även om utredningen ska ha ett uttalat konsument-
perspektiv, poängteras också att otydligheter avseende 
vad som är kommersiella respektive icke-kommersiella 
budskap i ett större perspektiv kan leda till att tilliten 
till texter, tv-program och radioinslag som omfattas av 
yttrandefrihetsgrundlagen minskar. På sikt kan alltså 
den neutrala nyhetsbevakningen komma att ifråga-
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sättas, vilket i förlängningen skulle kunna innebära ett 
hot mot det demokratiska samtalet. Riskerna med oli-
ka former av sammanblandningar av journalistik och 
reklam och med ökade samarbeten mellan redaktio-
nella miljöer och marknadsavdelningar ska alltså inte 
underskattas. Frågan är vad som händer med journa-
listikens trovärdighet och möjligheterna att göra god 
journalistik om misstanken finns att kommersiella ak-
törer har påverkat innehållet. 

Frågan om sammanblandning av journalistik och 
reklam är inte särskilt komplicerad formellt sett, i alla 
fall inte om man ser till överväganden som bör göras 
angående den konkreta texten eller annonsen. Det-
samma kan sägas utifrån de etiska riktlinjer som finns 
för marknadsförare och för journalister. I samtliga 
dessa normsystem finns det regler som ställer krav på 
tydlighet kring om en text är journalistik eller reklam. 
I de fall som tvister kring detta hamnar hos Justitie-
kanslern, i Marknadsdomstolen (sedan 2016 Patent- 
och marknadsdomstolen) eller hos det självreglerande 
organet Reklamombudsmannen (RO), är det entydigt 
så att tydlighet kring typ av text och avsändare krävs 
(Svensson 2016). Marknadsföringslagens (MFL) 9 § 
kräver att all marknadsföring ska utformas och pre-
senteras så att det tydligt framgår att det är fråga om 
marknadsföring. Vidare ska det tydligt framgå vem 
som svarar för marknadsföringen. I Internationella 
handelskammarens (ICC) regler för reklam och mark-
nadskommunikation finns motsvarande krav som i 
MFL, nämligen att marknadskommunikation ska 
vara lätt att identifiera som sådan, och att identiteten 
hos den som svarar för en marknadskommunikation 
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tydligt ska framgå (artikel 9 och 10). För journalisti-
kens del är både Tidningsutgivarna och Journalistför-
bundet överens om att det är viktigt att värna medier-
nas trovärdighet och integritet och att medierna står 
fria och är självständiga i sin medierapportering. Upp-
maningen till professionen är att se till att ingen sam-
manblandning kan ske av redaktionellt material och 
reklambudskap. 

I praktiken är det dock mer invecklat. Även om rätt-
en att göra reklam kan inskränkas under vissa förut-
sättningar och i viss omfattning, har den som utgångs-
punkt ett visst grundlagsskydd. Reklamen befinner sig 
i en gråzon vilket i praktiken innebär att den ibland 
har ansetts kunna regleras (inskränkas), utan hinder 
av yttrandefrihetsskyddet, och ibland inte (Svensson 
& Edström 2014). I de fall då gränsen mellan jour-
nalistik och reklam inte är tydlig väger intresset av en 
vidsträckt yttrandefrihet tyngst och därmed kommer 
också reklamen att uppfattas som ’skyddsvärda ytt-
randen’. Reklamen ’lånar’ genom detta journalisti-
kens egenskaper (trovärdighet och självständighet) 
och kan därmed komma att framstå som fri från eko-
nomiska intressen. Men reklam är inte fri från ekono-
miska intressen, att göra reklam är en central aspekt av 
näringsfriheten (Heide-Jørgensen 2008). På ett princi-
piellt plan kommer därför yttrandefriheten att stå mot 
näringsfriheten, båda friheter som skyddas i konstitu-
tionen som grundläggande principer i vårt samhälle. 
Yttrandefriheten har en lång och stark ställning i det 
svenska samhället, men det har också näringsfriheten 
och frågan är om inte denna har fått ökad betydelse på 
senare år. Men det som man bör ha i åtanke här är att 
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fortfarande har yttrandefriheten formellt en starkare 
ställning i konstitutionen i den mån dessa två principer 
kolliderar. Och journalistiken har ett betydligt starka-
re skydd mot restriktioner än reklam, i alla fall gente-
mot inskränkningar från statens sida. 

Detta betyder att frågan om textreklam och liknan-
de inte är särskilt svår att bedöma utifrån de normer 
som finns i lagstiftning och i yrkesetiska riktlinjer. 
Sammanblandning ska inte ske, om det görs är det 
viktigt med tydlighet om vad som är vad och vem som 
är avsändare. I de fall som journalistik ställs mot re-
klam är intresset av att skydda journalistiken betydligt 
starkare utifrån konstitutionen. Möjligheten att göra 
reklam kan inskränkas och detta har gjorts på flera 
olika sätt, vilket jag återkommer till nedan. Vad är då 
problemet? 

Problemet verkar vara att det pågår en dragkamp 
mellan olika aktörer och intressen, som ställer hela 
det system av grundlagsskyddad yttrandefrihet och 
av etiska riktlinjer inför situationer som systemet inte 
är konstruerat för och därmed har svårt att hantera 
(Kenyon, Svensson & Edström 2016: 4). Inblandade 
aktörer tänjer på gränserna, förmodligen drivna av 
ekonomiska skäl, på ett sådant sätt att regelsystemen 
inte hänger med. De klarar helt enkelt inte av att han-
tera den övergripande utveckling som hänger ihop 
med att medielandskapet och dess förutsättningar inte 
ser ut på det sätt som det gjorde när yttrandefrihets-
systemet konstruerades. 

Systemet som helhet bygger på att det går att göra en 
skillnad mellan journalistik och reklam och att jour-
nalistiken har ekonomiska förutsättningar att utföra 
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sina uppgifter som ”den tredje statsmakten”. Men gi-
vet hur mediemarknaden ser ut idag, behövs garantier 
mot inblandning inte bara från staten utan också från 
marknaden. Svensk press har alltid varit beroende av 
annonser även om inkomster också kommit från pre-
numerationer och lösnummersförsäljning. Men i takt 
med exempelvis ökad digital kommunikation och nya 
medievanor, förlorar de som producerar innehåll in-
komster från annonsörer till fördel för distributörer 
och de som tillhandahåller plattformar (Svensson & 
Edström 2016:3). Till detta kommer att offentligt fi-
nansierade stödsystem för journalistik, för Sveriges 
del till exempel i form av presstöd och tidskrifts- och 
kulturstöd samt licensavgifter som finansierar public 
service, på senare tid allt kraftigare börjat ifrågasättas 
som konkurrenshämmande. 

Den ökande användningen av nygamla och nya for-
mer av textreklam måste sättas in i ett bredare sam-
manhang då utmaningarna för de rättsliga och yrkes-
etiska reglerna inte kan förstås utan att se helheten. 
Nedan kommer jag att peka på några grunddrag i det 
svenska system (som är tämligen unikt i sin helhet) för 
att sedan gå in på de utmaningar som den ökande an-
vändningen av olika former av blandade meddelanden 
ställer på det juridiska systemet och på de aktörer som 
berörs av frågan. 

Det juridiska systemet är byggt för att garantera 
journalistikens självständighet (för att den ska kun-
na uppfylla sin granskande roll) framförallt gentemot 
statsmakterna. Självständigheten gentemot kommer-
siella aktörer och intressen manifesteras rättsligt i på-
bud om tydlighet om vad som är vad, men dessa regler 
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är tillämpliga på detaljnivån, i den enskilda annon-
sen eller i det enskilda reportaget. Organiseringen av 
journalistiken, så att den uppfyller krav på korrekthet, 
allsidighet och självständighet, är en fråga för profes-
sionen (genom yrkesetiska regler), inte för det rättsliga 
regelverket. Utmaningen för framtida inblandade ak-
törer är hur den oberoende journalistiken kan säkras 
gentemot påverkan från flera olika maktcentrum, inte 
bara från staten utan också från marknaden. Här be-
hövs en systemanalys som inbegriper såväl lagstiftning 
som yrkesetiska riktlinjer, som engagerar politiker, 
medborgare, journalister, publicister och marknads-
aktörer och som lyfter fram de värden och principer 
som ligger till grund för de olika drivkrafterna, nämli-
gen yttrandefriheten och näringsfriheten.

Journalistikens roll och hur den säkras  
i det juridiska regelverket

Mediernas roll som granskare av statsmakterna har 
en särskilt stark ställning i det svenska demokratiska 
systemet. Denna granskande roll symboliseras med ut-
trycket ”den tredje statsmakten”. Medierna tillskrivs 
vidare en central roll för att tillhandahålla och sprida 
information och som arena för det demokratiska sam-
talet (Carlsson 2015). Därutöver har medierna också 
andra uppgifter som till exempel att underhålla. Här 
är det framförallt de två första typerna av uppgifter 
som är i fokus, de uppgifter som kan sammanfattas i 
begreppet journalistik. 

Journalistiken skyddas i den svenska konstitutionen 
på ett sätt som anses vara unikt i ett internationellt sam-
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manhang. Tryckfrihetsförordningen (TF) infördes re-
dan 1766 som ett skydd för pressen mot inskränkningar 
i tryckfriheten från statens sida. Även om TF  periodvis 
varit kraftigt begränsad, har ändå den relativt sett långa 
historiska förekomsten av ett konstitutionellt skydd för 
tryckfriheten haft stor betydelse för synen på journalis-
tiken som en grundbult i demokratin. Dess självständig-
het som garanterats av TF och sedermera Yttrandefri-
hetsgrundlagen (YGL, som omfattar andra medier än 
pressen) har kompletterats av ett stort ansvarstagande 
från mediernas sida i utvecklandet av etiska koder för 
hur ansvaret och självständigheten ska förvaltas på ett 
sätt som upprätthåller förtroendet för medierna och 
framförallt journalistiken. 

Vad som därutöver är unikt i ett internationellt sam-
manhang är också kombinationen av olika element i 
grundlagarna som ska säkerställa att journalistiken 
kan utföra sin granskande roll. Medierna har ett för-
stärkt yttrandefrihetsskydd i TF och YGL jämfört 
med den generella yttrandefriheten i Regeringsformen 
(RF) som gäller alla medborgares rätt att yttra sig och 
som på en internationell nivå till exempel motsvaras 
av  Europakonventionens regler om yttrandefrihet 
(Artikel 10). Det förstärkta skyddet som alltså gäller 
yttranden i vissa typer av medier som uppfyller vissa 
kriterier, består av exempelvis censurförbud, offent-
lighetsprincip, meddelarskydd, ensamansvar enligt 
en specifikt utpekad ansvarskedja och en särskild typ 
av rättsprocess (Kenyon, Svensson & Edström 2016). 
Detta rättsliga system, som är konstruerat för att säk-
ra journalistikens självständighet, bygger på en när-
varande och aktiv stat och inte, som i länder som till 
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exempel USA, på en frånvarande och passiv stat. Den 
svenska modellen hänförs till en nordisk tradition av 
”media welfare state” (Syvertesen et al 2014) och be-
skrivs som en demokratisk korporativ modell (Hallin 
& Mancini 2004). Utmärkande för denna modell är 
att staten förväntas vidta åtgärder för att i lag säkra 
 yttrandefriheten för journalistiken såväl formellt som 
reellt, och att skapa och vidmakthålla ett informa-
tions- och pressystem som rymmer många och varie-
rande röster (Hallin & Mancini 2004). Detaljrikedo-
men i det svenska grundlagsskyddet är avsevärt högre 
än i andra länder (Bull 2006: 332).

Reklamens roll och hur det juridiska regelverket 
förhåller sig till denna

Reklamens roll är, enligt MFL (3 §), att främja avsätt-
ningen av och tillgången till produkter (varor, tjänster, 
fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter). 
Att marknadsföra produkter eller att göra reklam de-
finieras i grundlagens mening som att ”yttra sig i nä-
ringsverksamhet” (RF 2:23). Även om sådana yttran-
den principiellt omfattas av den grundlagsskyddade 
yttrandefriheten kan denna frihet begränsas och så har 
skett i tämligen stor omfattning. I TF och YGL sägs 
att dessa grundlagar inte hindrar förbud mot kom-
mersiella annonser för vissa varor, bland annat tobak 
och alkohol (TF 1:9, YGL 1:12). I YGL finns dessutom 
möjlighet att meddela föreskrifter om förbud i övrigt 
mot kommersiell reklam i radioprogram eller om vill-
kor för sådan reklam. Detsamma gäller föreskrifter 
om förbud mot och villkor för annan annonsering och 



Yttrandefriheten mellan demokrati och marknad … | 101

sändning av program, som helt eller delvis bekostas 
av annan än den som bedriver programverksamheten 
(YGL 1:12).

MFL, och det stora antalet övriga lagar som har reg-
ler om marknadsföring, avser att skydda konsumenter 
och näringsidkare mot marknadsföring som är otill-
börlig eller vilseledande. Begränsningarna i möjlighe-
ten att göra reklam i MFL handlar alltså primärt om 
det som brukar kallas time, place and manner restric-
tions (Svensson & Edström 2014: 495). Det är sättet på 
vilket marknadsföringen sker och inte vad som mark-
nadsförs (som är fallet i de ovan nämnda möjligheter-
na att förbjuda reklam för vissa typer av varor i TF och 
YGL) som regleras i MFL och som förväntas uppfylla 
god marknadsföringssed. 

Förhållandet mellan journalistik och reklam

Reklamens förhållande till yttrande- och tryckfriheten 
har diskuterats under lång tid. Diskussionen har gällt i 
vilken mån grundlagarna TF och YGL hindrar lagstift-
ning som begränsar möjligheten att göra reklam (SOU 
2008:5, 232) eller inte. Som utgångspunkt eftersträvas 
en så vidsträckt yttrandefrihet som möjligt, men sam-
tidigt är det helt klart att allt som sägs, inte skyddas 
mot inskränkningar. Gränsdragningen avseende huru-
vida ett yttrande omfattas av TFs och YGLs skydd eller 
inte (och därmed inte kan regleras i vanlig lag) görs ut-
ifrån en materiell grund. Det innebär att bedömningen 
görs av huruvida yttrandets innehåll överensstämmer 
med och omfattas av yttrandefrihetens syfte. Men ytt-
randefrihetens syfte är inte helt enkelt att definiera på 
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ett sätt som gör att gränsdragningen är tydlig. Detta 
faktum har kritiserats och det har hävdats att rekla-
mens förhållande till TF och YGL är svårbegriplig och 
svårutredd samt att det finns ett flertal uppenbara bris-
ter och oklarheter i lagstiftningen (se bland andra Pers-
son 2002: 201). Gränsen för yttrandefrihetens materi-
ella tillämpningsområde är inte en gång för alla given, 
utan gränsdragningen styrs över tid av rättspolitiska 
värderingar (Axberger 1984: 69). Den sätts genom ut-
tryckliga undantag i grundlagarna (som till exempel 
de ovan nämnda möjligheterna att förbjuda reklam 
för alkohol och tobak) men även genom tolkningar 
av gränserna för tillämpningsområdet i samband med 
införandet av olika lagar. Det viktigaste exemplet på 
det senare är MFL. I samband med införandet av före-
gångaren till MFL, lagen om otillbörlig marknadsfö-
ring 1970 (i själva verket redan i samband med införan-
det av den senares föregångare 1931 års lag mot illojal 
reklam), utgick departementschefen från att ingripan-
den mot reklam i tryckt skrift kan ske utan uttryckligt 
stöd i TF (YGL fanns inte vid denna tid) då det är fråga 
om åtgärder av utpräglat kommersiell natur, som inte 
avser nyhetsförmedling eller åsiktsbildning i samhäl-
let (prop. 1970:57, 65). Denna uppfattning har inte 
ändrats över tid när det gäller MFL. Däremot har en 
motsatt uppfattning framförts när det gäller införande 
av lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. De 
förslag som lagts om en sådan lag (senast genom SOU 
2008:5) har inte antagits med grund i argumentet att 
yttrandefriheten hindrar detta. 

Även om det finns tydliga exempel på att reklam inte 
omfattas av yttrandefrihetsskyddet så är den samman-
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tagna bilden att reklamen kan sägas befinna sig i en 
gråzon mellan det som omfattas av tryckfrihetsförord-
ningens materiella tillämpningsområde och det som 
uttryckligen undantagits från tryckfrihetsförordning-
ens tillämpning. Denna tolkningssituation har alltså 
medfört ett glapp där lagstiftningen ger utrymme för 
olika uppfattningar. För varje gång regler om reklam 
införs, begränsas det möjliga utrymmet som tryckfri-
hetsförordningens exklusivitetsregel med en restriktiv 
tolkning skulle tillåta ytterligare.

Utmaningar 

Inställningen till blandade meddelanden, eller som det 
också kallas textreklam, smygreklam, dold marknads-
föring, native advertising, branded content, varierar. 
En del ser det som en nödvändighet och kanske också 
som en räddning för en journalistik i kris. Villkoren på 
och för mediemarknaden förändras såväl globalt som 
lokalt vilket innebär att journalistiken måste förhålla 
sig till en ny verklighet. Finansiering av journalistik via 
reklam är ingen ny företeelse, men många forskare är 
idag överens om att reklamens inflytande över medie-
innehållet ökar (Lewis 2016). Det finns forskning som 
pekar på faror med en sådan utveckling och att en 
ökad kommersialisering på mediemarknaden faktiskt 
kan innebära restriktioner av yttrandefriheten (Ed-
ström, Kenyon & Svensson 2016). Även om de svenska 
juridiska och yrkesetiska regelsystemen poängterar 
vikten av en skarp gränsdragning mellan journalistik 
och reklam, är det uppenbart att denna gräns alltmer 
överskrids i praktiken. På en konkret nivå där karaktä-
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ren av en specifik text prövas i en rättslig process eller 
av ett branschorgan är det otvivelaktigt så att tydlighet 
krävs om vad det är för text och vem som är avsändare. 
Men på en mer generell nivå är det mer tveksamt om 
gränsen kan upprätthållas. 

Den utveckling som sker på mediemarknaden och 
i de internationella och nationella rättsliga systemen 
tyder på att möjligheten att göra reklam, som närings-
frihetens grundpelare, stärkts, också i det juridiska 
systemet (Heide-Jørgensen 2008). Att göra reklam 
eller att kommunicera kommersiellt talas alltmer om 
som rätten att göra reklam eller till och med om som 
kommersiell yttrandefrihet. Detta begrepp, översatt 
från det amerikanska commercial speech, är främ-
mande i det svenska rättssystemet som ju uttryckli-
gen säger att inskränkningar kan göras när det gäller 
denna typ av kommunikation. Begreppet har använts 
av marknadsaktörer i strävan att säkra utrymmet för 
att göra reklam. Man kan säga att det handlar om 
att flytta positioner och att ta små steg i riktning mot 
att de yttranden som skyddas av grundlagarna också 
ska innefatta reklam, i syfte att minska eller ta bort 
de möjligheter till inskränkningar som finns för just 
reklamen. Med begreppen marknadsdriven respektive 
demokratidriven yttrandefrihet har sådana tendenser 
och processer begreppsliggjorts och fått tjäna som en 
ram för olika förändringar på detaljnivå (Edström & 
Svensson 2016). Analyserat på en generell nivå blir det 
uppenbart att sammanblandningen mellan reklam och 
journalistik bör sättas in i ett sammanhang av föränd-
ringar i medielandskapet och i olika jurisdiktioners ju-
ridiska system som direkt (EU) eller indirekt (USA) på-
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verkar det svenska på såväl övergripande nivå som en 
mer detaljerad nivå. På den detaljerade nivån kan näm-
nas förändringar som utökade möjligheter att göra 
reklam i tv samt EU-domstolens och Europadomsto-
lens domar om att artikel 10 i Europakonventionen om 
yttrandefrihet också ger skydd för kommersiella med-
delanden. Vidare är diskussioner om och ifrågasättan-
den av presstödens konkurrenshämmande effekter och 
public service- televisionens konkurrensfördelar cen-
trala för att se helheten.

Utmaningen för det politiska systemet är att ta ett 
helhetsgrepp och se hur journalistikens oberoende 
kan garanteras i dagens medielandskap. Utmaningen 
för journalistiken är att hitta finansieringskällor för 
att uppfylla den granskande roll som är så viktig för 
demokratin. Det svenska juridiska yttrandefrihets-
rättsliga systemet har fortsatt en stark ställning när det 
gäller relationen mellan stat, medborgare och medier 
men utmaningen är hur det kan anpassas till att också 
fungera i förhållande till kommersiella intressen som 
får allt större makt i takt med att journalistikens eko-
nomiska läge försämras. 
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Tillförlitlighet är  
en dyrköpt valuta
Elisabeth Trotzig*

I och med digitaliseringen av medierna har mediekon-
sumtionen radikalt förändrats och mediekartan ritas 
om. När konsumenterna i allt högre utsträckning finns 
i digitala och sociala medier flyttar också medieinves-
teringarna efter och annonsörens kommunikation till 
konsumenter tar sig nya uttryck och vägar. 

Reklam tar allt oftare formen av redaktionellt inne-
håll. En utveckling som drivs på dels av konsumenters 
reklamtrötthet och benägenhet att undvika reklam på 
nätet genom så kallade ad-blockers, och dels av att af-
färsmodellen för etablerade medier är satt under press 
med fallande annonsintäkter som följd. Det tenderar 
att bli alltmer otydligt vad som är reklam eller inte. 
Frågan om reklammarkering har hamnat i fokus hos 
såväl konsumenter som medieaktörer och politiker.

Bristande reklamidentifiering är ett problem både 
i etablerade medier som producerar reklaminnehåll 
med redaktionellt utseende som läggs i det redaktio-
nella materialet och inte minst i sociala medier. Influ-
encers som publicerar innehåll på alla de nya platt-

* Elisabeth Trotzig är reklamombudsman
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formarna för sociala medier engageras av annonsörer 
för att marknadsföra produkter utan att det tydligt 
framgår att det är reklam. Det är uppenbart att reg-
lerna inte alltid följs och att det i många fall råder stor 
osäkerhet om vad som faktiskt gäller. Otydlighet kring 
vad som är reklam är en olycklig utveckling som riske-
rar att äventyra förtroendet inte bara för annonsören 
och dess varumärken utan också för mediets redak-
tionella material och för avsändaren i sociala medier. 
Även reklamen som sådan riskerar att förlora i anseen-
de med en sådan utveckling.

I den snabba förändring som mediemarknaden ge-
nomgår med många nya aktörer och där gränsen mel-
lan redaktionellt och kommersiellt tenderar att flyta 
fritt är det viktigt att värna tydligheten med vad som 
är kommersiella budskap, där annonsörer har en in-
verkan på innehållet, så att förtroendet för marknaden 
och dess aktörer inte eroderas. Tillförlitlighet är en 
dyrköpt valuta.

Självreglering är eget ansvar 

Stiftelsen Reklamombudsmannen är instiftad av nä-
ringslivet på initiativ av Sveriges Annonsörer och 
Svenskt Näringsliv (genom Näringslivets delegation 
för marknadsrätt) i syfte att stärka självreglerings-
funktionen. De prövande instanserna är Reklamom-
budsmannen (RO) och Reklamombudsmannens 
opinionsnämnd (RON). RO kan meddela beslut om 
praxis finns på området annars hänskjuts anmälan för 
prövning i RON. 

Reklamombudsmannens roll är att som närings-
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livets självregleringsorgan verka för att markna-
dens aktörer tar ett eget ansvar för en hög etik i all 
marknadskommunikation som är huvudsakligen 
riktad till den svenska marknaden. Det sker genom 
vägledning till marknadens aktörer om Interna-
tionella Handelskammarens regler för reklam och 
marknadskommunikation  (ICC:s regler), närings-
livets egen etiska kod som är ett komplement till det 
lag stadgade konsumentskyddet. RO och RON prö-
var enligt ICC:s regler reklam som anmäls av kon-
sumenter, företag och organisationer. RO och RON 
kan fatta friande, fällande eller avvisningsbeslut och 
genom besluten informeras marknaden om vad som 
är god affärssed. Alla friande och fällande beslut 
publiceras på reklam ombudsmannen.org. Självreg-
lering har ingen möjlighet till tvingande sanktioner 
utan bygger på eget ansvar från näringslivets sida att 
följa de beslut som RO och RON meddelar. Publice-
ring av besluten leder till att de omnämns i medier, 
”name and shame”, vilket kanske inte kan ses som 
en regelrätt sanktion men sannolikt som en negativ 
konsekvens vid fällande beslut för ett varumärke 
som investerat i marknadskommunikation för att få 
positiv respons.

Utöver prövningen av reklam verkar RO proaktivt 
genom information, utbildning och vägledning till 
marknadens aktörer.

RON är sammansatt av ett 20-tal ledamöter som ut-
ses av RO:s styrelse. Ordförande och vice ordförande i 
nämnden ska vara erfarna jurister med domarkompe-
tens. Övriga ledamöter representerar marknaden – an-
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nonsörer, medier och reklamproducenter – men för att 
uppfylla kravet på att minst 40 procent av ledamöterna 
i RON ska vara bransch oberoende personer finns ock-
så representation från universitet, högskolor och yrkes-
högskolor samt från olika  konsumentorganisationer.

Motsvarande självregleringssystem finns i flerta-
let länder inom EU och i stora delar av världen. Inom 
EU samordnas självreglering av reklam av paraply-
organisationen European Advertising Standards Alli-
ance (EASA), som har sitt säte i Bryssel. Även länder 
utanför EU är medlemmar i EASA liksom ett 15-tal 
branschorganisationer på EU-nivå.

Hur ser konsumenter på reklamidentifiering?

Frågan om reklamidentifiering hör inte till det som 
mest frekvent anmäls från konsumenter och utgör 
mindre än 10 procent av alla anmälningar årligen till 
RO. Även om det inte är ett stort antal anmälningar 
har dock andelen beslut som rör reklamidentifiering 
nära dubblats under det senaste året. Det är också de 
beslut som på senaste tid rönt störst uppmärksamhet 
i medierna. Ett antal fällande beslut gällande bris-
tande reklamidentifiering från RON har gett upphov 
till en bred debatt som uppmärksammat problema-
tiken med otydlighet när det gäller vad som är re-
klam och inte i medierna. Under hösten 2016 tillsatte 
regeringen en utredning, Reklamlandskap i föränd-
ring, med uppdrag att kartlägga det förändrade 
 reklamlandskapet och föreslå lämpliga åtgärder för 
att förbättra  konsumentskyddet. 
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När blir det reklam?

Det finns inget specifikt lagrum som definierar vad 
som är reklam, utan gränsdragningen mellan vad som 
är skyddat av tryckfrihetsförordningen och yttran-
defrihetsgrundlagen och vad som kan prövas enligt 
marknadsföringslagen har utmejslats i rättspraxis ge-
nom domstolsavgöranden i Högsta domstolen (HD) 
som lagt fast följande princip:

Marknadsföringslagen gäller endast för sådan 
marknadsföring från näringsidkares sida som vidta-
gits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte 
och som har kommersiella förhållanden av rent kom-
mersiell natur till föremål. 

Praxis ska alltså tolkas så att det är reklam när inne-
hållet i budskapet rör kommersiella förhållanden och 
har ett kommersiellt syfte. Då kan budskapet prövas 
enligt marknadsföringslagen, ICC:s regler och en 
mängd andra speciallagar som rör marknadsföring. 
Det behöver alltså inte vara reklam bara för att bud-
skapet framförs på betald annonsplats, som exempel-
vis politiska budskap, och det kan vara reklam i redak-
tionellt innehåll om det rör kommersiella förhållanden 
och har ett kommersiellt syfte, exempelvis textreklam. 

Analogt med marknadsföringslagen tillämpas inte 
ICC:s regler på framställningar som är grundlagsskyd-
dade av tryck- eller yttrandefrihetslagstiftningen. En-
ligt praxis kan en prövning enligt ICC:s regler endast 
göras på framställningar som har ett kommersiellt syf-
te och rent kommersiella förhållanden till föremål. I 
tveksamma fall ges grundlagsskyddet företräde och en 
prövning enligt ICC:s regler är då inte möjlig. RO och 
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RON är därmed inte behörig att pröva icke kommersi-
ell reklam och anmälan avvisas.

Ett exempel på detta är RON:s beslut (1504-61) 
om att avvisa en anmälan mot Gekås Ullared och AB 
Kvällstidningen Expressen. 

Anmälan rörde en 28-sidig bilaga till Göte-
borgs-Tidningen som enligt anmälaren utgjorde 
reklam för köpcentrumet Gekås Ullared, eftersom 
samtliga artiklar i bilagan handlade om detta. I sin be-
dömning konstaterade opinionsnämnden att innehåll-
et i Göteborgs-Tidningen och dess redaktionella bila-
ga skyddas av tryckfrihetsförordningen. För att kunna 
prövas av opinionsnämnden var alltså frågan om inne-
hållet i artiklarna hade ett rent kommersiellt syfte och 
rörde rent kommersiella förhållanden. I bilagan be-
skrevs Gekås olika kommersiella verksamheter men 
både Expressen och Gekås gjorde gällande att Gekås 
inte har initierat eller betalat för artiklarna. Mot den-
na bakgrund fann nämnden att innehållet i artiklarna 
inte gav stöd för att de skulle ha ett rent kommersiellt 
syfte. Att Gekås sannolikt gynnats av artiklarna led-
de inte till någon annan bedömning. Nämnden fann 
därför att de påtalade artiklarna i bilagan inte kunde 
bedömas som kommersiell marknadsföring. Därmed 
saknade nämnden behörighet att pröva om bilagan var 
förenlig med ICC:s regler och anmälan avvisades.

Reklam ska se ut som reklam

En grundläggande princip är att reklam och andra 
marknadsföringsåtgärder ska vara lätta att identifiera 
som sådana. Det innebär att det redan vid en flyktig 
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kontakt ska vara möjligt att utan tvekan skilja reklam 
och marknadskommunikation från annat innehåll. Be-
dömning görs utifrån hur en genomsnittlig konsument 
rimligen uppfattar budskapet där det presenteras.

Enligt marknadsföringslagen 9§ ska all marknads-
föring utformas och presenteras så att det tydligt fram-
går att det är fråga om marknadsföring. Det ska också 
tydligt framgå vem som ansvarar för marknadsföring-
en.

ICC:s regler som är det regelverk som RO och RON 
tillämpar, ställer ytterligare lite högre krav. Enligt arti-
kel 9 i ICC:s regler ska marknadskommunikation vara 
lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning eller 
medium. Används media som innehåller nyheter eller 
annat redaktionellt material ska reklamen presenteras 
så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem 
annonsören är.

I artikel 9 andra stycket, tydliggörs att marknads-
kommunikation inte får dölja eller vilseleda om sitt 
verkliga kommersiella syfte. Det innebär att kommu-
nikation som främjar avsättningen av eller tillgången 
till en produkt inte får utges för att vara till exempel 
en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, 
 användargenererat innehåll, en privatpersons blogg 
eller en oberoende recension.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler 
bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är 
ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsu-
ment, med hänsyn tagen till det medium som använts. 
Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger 
konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklam ska helt enkelt se ut som reklam och inte 
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som redaktionellt innehåll. Om marknadsföringen 
har en redaktionell utformning och därmed riskerar 
att vilseleda om dess kommersiella ursprung måste 
den reklammarkeras. Det kan göras på flera sätt, ex-
empelvis genom att lägga till grafiska element som sär-
skiljer, som en iögonfallande bård, avvikande typsnitt 
och färger eller texter som anger att det är reklam.

Vid bedömning av om det omedelbart framgår att 
det är marknadsföring görs en helhetsbedömning. Ju 
mindre reklamlikt innehåll desto mer framträdande 
måste reklammarkeringen vara.

RON har i ett antal uttalanden som rörde reklam för 
onlinespel från Maria.com i tidningen Metro, tydlig-
gjort att det ställs höga krav på reklamidentifieringen 
när annonser utformas som redaktionellt material. I 
RON:s beslut 1501-11 anmäldes ett uppslag i Metro 
för att vara dold reklam för Maria.com. Reklamen var 
utformad som två artiklar på ett uppslag i tidningen 
Metro. Förutom alla i en redaktionell artikel vanligt 
förekommande element så som rubriker, ingresser, in-
tervjuer och faktarutor, innehöll också uppslaget en 
röd ruta, utformad som en vanlig annons längst ned 
på vardera sidan på uppslaget, med Maria.com:s lo-
gotyp. Anmälaren ansåg att de två annonserna längst 
ner ytterligare bidrog till intrycket att de två ”artiklar-
na” skulle vara vanliga redaktionella artiklar. Trots att 
uppslaget hade avvikande typsnitt och spaltbredd från 
övrigt redaktionellt material i tidningen och hade för-
setts med både texten ”Detta är en annons från maria.
com” och två tunna bårder runt om konstaterar opini-
onsnämnden att det förhållandet att annonsen upptar 
ett helt uppslag inte underlättar reklamidentifieringen. 
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Det är då svårare för konsumenten att jämföra hur an-
nonsens utformning och typografi skiljer sig från det 
redaktionella materialet. Vidare bidrar de två röda 
”traditionellt” utformade annonserna längst ned på 
uppslaget snarare till intrycket av att uppslaget i öv-
rigt inte är en annons utan en redaktionell text. Vid en 
helhetsbedömning finner opinionsnämnden att det för 
en genomsnittskonsument inte omedelbart framgår 
att det rör sig om en annons. Annonsen stred därmed 
mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler och reklamen 
fälldes för bristande reklamidentifiering.

RON:s beslut 1601-04 rör ytterligare en anmälan 
mot reklam för spel från Maria.com i form av uppslag 
i Metro angående bristande reklamidentifiering. Den-
na gång var annonsen försedd med en bred svart bård 
runt om i vilken det stod ”Hela detta uppslag är en 
annons från Maria.com” i versal vit text samt Maria.
coms logotyp i rött, på varje sida, upptill, nertill samt 
på sidorna. Opinionsnämnden fann sammantaget att 
annonsen på uppslaget genom den tjocka bården med 
sex annonsmarkeringar och fyra logotyper, uppfyllde 
kraven för reklamidentifiering och sändarangivelse. 
Annonsen stred därmed inte mot artiklarna 9 och 10 
första stycket i ICC:s regler och friades av nämnden.

Samma regler och stränga krav på reklamidentifie-
ring gäller också för digital annonsering eller reklam 
i sociala medier. Huvudansvaret har annonsören men 
alla andra aktörer som producerar eller sprider rekla-
men har ett medverkansansvar. Dessa är exempelvis 
reklambyråer, medieförmedlare, publicister, nätverk, 
plattformar och influencers, det vill säga personer som 
publicerar eget material i poddar, bloggar, på Youtube, 
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Instagram, Snapchat eller andra plattformar som gör 
det möjligt att nå en stor publik och få en trogen krets 
av följare. 

Under senare tid har allt fler anmälningar gällande 
otydlig reklamidentifiering på sociala medier kommit 
in till RO. Det första beslutet (1503-41) rörande sådan 
”smygreklam” i sociala medier som RON meddela-
de rörde en anmälan mot Youtubern och bloggaren 
 Misslisibel som i en video med tillhörande texter mark-
nadsförde sminkprodukter från företaget  jfr.se på sin 
Youtubekanal. Anmälaren ansåg att det var otydligt 
reklammarkerat men också att det handlade om direkt 
köpuppmaning riktad till barn (förbjudet enligt punkt 
28 i svarta listan, Marknadsföringslagen) eftersom 
bloggaren endast var tretton år och hennes följare san-
nolikt var yngre eller i samma ålder samt att det rörde 
sig om en utlottning av produkter som inte är tillåtet 
utan tillstånd från Lotteriinspektionen. Både annonsö-
ren och bloggaren, genom sin vårdnadshavare, svarade 
i sina yttranden till RO att det handlade om en så kallad 
”haulvideo” i vilken produkter recenseras utan inverkan 
från annonsören och att det var bloggarens egna åsikter 
som kom till uttryck i videon.

Inledningsvis konstaterade nämnden i sitt beslut 
att videon hade ett kommersiellt syfte och avsåg rent 
kommersiella förhållanden och nämnden var därför 
behörig att pröva om videon var förenlig med ICC:s 
regler. Det gjordes en sammantagen bedömning av 
följande parametrar: Att det i videon enbart visades 
och talades om produkter från endast en webbshop, 
jfr.se. Produkterna omnämndes uteslutande i positiva 
ordalag. I videon berättade Misslisibel också om en ut-
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lottning av en valfri produkt från JFR och information 
om utlottningen fanns även i text under videon. För att 
kunna delta i utlottningen måste deltagaren följa fö-
retaget JFR på Instagram. I videon, samt i text under, 
angavs även en rabattkod till webbshopen på jfr.se. Ra-
batten var tidsbegränsad. Enligt nämnden har videon 
med tillhörande texter till syfte att öka omsättningen 
av JFR:s produkter. I videon visades endast JFR:s pro-
dukter och hänvisades till dennes webbsida och dennes 
Instagramkonto. Även den delen av videon som är en 
instruktionsfilm (så kallad tutorial) rörde JFR:s pro-
dukter. Att Misslisibel samarbetat med JFR framgår 
också av det efterföljande blogginlägget som angav att 
tävlingen sker i samarbete med JFR. 

Att målgruppen var på pass ung aktualiserade också 
artikel 18 i ICC:s regler som säger att särskild aktsam-
het ska iakttas ifråga om marknadskommunikation 
som riktas till eller som visar barn eller ungdomar. 
Reklam till barn får enligt artikeln inte utnyttja barns 
eller ungdomars naturliga godtrogenhet eller deras 
bristande erfarenhet. 

När reklam riktas till barn, som i detta fall kan antas 
vara i yngre tonåren eller ännu yngre, bör vid annons-
markering hänsyn tas till att barn inte är lika erfarna 
som vuxna när det gäller att särskilja reklam från annat 
material. Nämnden fann mot denna bakgrund att det 
inte var lätt att identifiera videon med tillhörande text 
som reklam för JFR och att den därmed stred mot artik-
larna 9 och 18 i ICC:s regler. Vidare fann nämnden att 
det var försåtligt med hänsyn till barns begränsade erfa-
renhet och naturliga godtrogenhet att utforma ett tids-
begränsat rabatterbjudande som en vinst till alla, när 
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målgruppen bestod av barn som inte är äldre än cirka 
14 år. Likaså fann nämnden att videon stred mot artikel 
1 första stycket i ICC:s regler om laglighet. Eftersom det 
enligt 3 § i lotterilagen är ett lotteri om en verksamhet 
där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få 
en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga 
deltagarna kan få. Enligt 9 § i lotterilagen får lotterier 
anordnas bara efter tillstånd, om något annat inte följer 
av lagen. Opinionsnämnden gick på anmälarens linje 
och fällde Misslisibell och JFR på alla punkter.

Ett annat exempel från RON:s prövning rör när en 
bloggare gör reklam för sitt eget varumärke i sin egen 
blogg. Att marknadsföra andras varumärken i sin egen 
kanal är för många självklart att se som reklam men 
långt ifrån alla ser det som lika självklart att man också 
måste tydligt reklamidentifiera när man skriver eller pra-
tar om sina egna varumärken i sin egen kanal. Förvisso 
får man exponera sina egna produkter i sina egna kana-
ler men när det rör kommersiella förhållanden och finns 
ett kommersiellt syfte att avsätta de egna produkterna 
eller tjänsterna blir det marknadsföring och då gäller 
 reklamreglerna.

I RON:s beslut 1602-36 tydliggör nämnden att ock-
så marknadsföring för egna produkter på den egna 
bloggen måste reklammarkeras. Enligt ICC:s regler 
ges begreppet marknadskommunikation en vid inne-
börd och inbegriper varje form av meddelande fram-
ställt av marknadsföraren själv eller för dennes räk-
ning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller 
tillgång till produkter eller för att påverka konsumen-
ters  beteenden.

Den anmälda reklamen bestod av ett blogginlägg 
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som publicerades på blondinbella.se. Rubriken i inläg-
get lyder ”Bröllopsdags?”. Överst i inlägget fanns en 
text i vilken bloggaren beskrev sin gårdagskväll, varefter 
följde …”Till något annat:” Under inlägget fanns två 
bilder på två par skor med en rosa cirkel med texten ”Pre 
order, delivery w. 15” Anmälaren anförde att bloggaren 
gör reklam för Flattereds bröllopsskor som via en länk 
till Flattereds webbshop gick att beställa. Avsaknaden 
av annonsmärkning ifrågasattes av anmälaren som an-
såg att läsare har rätt att veta att det handlar om reklam 
även om reklamen är inbakad i ett vanligt blogginlägg.

Bloggaren och företaget Löwengrip Invest AB sva-
rade att blondinbella.se (webbplatsen) i dess nuvaran-
de form bedrivs som en plattform för de bolag som 
bloggaren är engagerad i, vilket omfattar det aktuella 
bolaget Flattered AB. De inlägg som bloggaren skriver 
om sitt privatliv skrivs i syfte att förmedla information 
om bloggaren i egenskap av aktiv ägare i de aktuella 
bolagen. Huvudsyftet med webbplatsen är att sprida 
information om de projekt och bolag som bloggaren 
är aktiv i. Webbplatsen bör därmed jämföras med en 
samlad webbplats för en bolagsgrupp snarare än en 
privat blogg.

Opinionsnämnden konstaterade dock att webb-
platsen blondinbella.se utgörs av blogginlägg från 
bloggaren som privatperson. Blogginläggen handlar 
om hennes liv, däribland inlägg om hennes arbete som 
egenföretagare. Nämnden fann mot denna bakgrund 
att webbplatsen är att betrakta som en privatpersons 
blogg. Enligt nämnden har det anmälda blogginlägget 
ett syfte att främja försäljning av skor från varumärket 
Flattered och har därmed ett kommersiellt syfte och 
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rör kommersiella förhållanden. Blogginlägget är där-
med reklam som nämnden är behörig att pröva. Vidare 
ansåg nämnden att reklamen av en genomsnittskonsu-
ment uppfattas som ett blogginlägg och inte som re-
klam eftersom inlägget var utformat som ett personligt 
blogginlägg och inte på något sätt var reklammarkerat 
eller försett med annan sändarangivelse än bloggarens. 
Kravet på att det omedelbart ska framgå att inlägget är 
reklam var därmed inte uppfyllt och nämnden fann att 
reklamen stred mot artikel 9 i ICC:s regler. 

Kravet på reklamidentifiering gäller därmed alltså 
även om en bloggare marknadsför ett eget varumärke 
på sin egen blogg.

Hur ska reklammarkering se ut?

När det gäller hur reklam i sociala medier ska iden-
tifieras som reklam finns ännu ingen domstolspraxis 
att luta sig mot. Konsumentverket har i sin Vägledning 
om marknadsföring i bloggar och andra sociala  medier 
(2015) angett att orden ”reklam” och ”annons” i bör-
jan och i slutet av ett inlägg, är de ord som tills vidare 
bör vara de gängse vid reklammarkering, liksom de 
mer beprövade sätten med avvikande typsnitt och 
 färger för att särskilja reklamen från annat innehåll. 
Det är också av vikt att annonsmarkeringen tydligt och 
omedelbart framträder. Var och hur detta sker kan na-
turligtvis variera beroende på reklamens utformning 
och var den visas. Vid en prövning är det dock alltid 
helhetsintrycket som avgör om budskapets kommersi-
ella karaktär omedelbart framgår.
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Gärna native, men först en 
rejäl märkning
Jonas Nordling*

Först och främst: jag har inget mot reklam. Det är en 
naturlig del av en marknadsekonomi. För en fri press 
har det varit en ovärderlig källa till intäkter i över ett 
sekel. Men det har aldrig varit en friktionsfri tillvaro. 
Därför känns dagens content-landskap inte fullt så 
banbrytande som vissa vill påstå. Reklam är mark-
nadsföring, oavsett paketering. Och marknadsföring 
och journalistik kan aldrig bli samma hantverk, hur 
mycket storytelling-lingo du än försöker lägga an.

Om annonser kan locka fler konsumenter genom att 
bli mer inbjudande och intressanta: toppen! Om de gör 
det genom att förvirra konsumenten: inte lika bra. För: ”I 
ett större perspektiv kan otydligheter avseende vad som 
är kommersiella respektive icke-kommersiella budskap 
leda till att tilliten till texter, tv-program och radioinslag 
som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen minskar. 
På sikt kan även den neutrala nyhetsbevakningen kom-
ma att ifrågasättas, vilket i förlängningen skulle kunna 
innebära ett hot mot det demokratiska samtalet.” Säger 
regeringen. Plötsligt fick nämligen konsumentminister 

* Jonas Nordling är ordförande i Svenska Journalistförbundet.
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Per Bolund nog hösten 2016. Reklammarknaden skulle 
nu ses över. Konsumenterna ansågs bli vilseledda på nya 
digitala sätt i ”det nya medielandskapet”, och därför 
tillsatte regeringen en utredning.

Branschreaktionerna på detta regeringsbeslut var, 
något överraskande, närmast obefintliga. Ingen av 
 organisationerna Komm, Sveriges annonsörer eller 
TU kommenterade regeringens beslut. För den som 
använder självreglering som vapen för att hålla borta 
lagstiftare kan en sådan passiv hållning framstå som 
gåtfull. Men sanningen är väl att det inte går att för-
svara den vilda västern-mentalitet som tycks råda just 
nu i vissa delar av mediebranschen. 

Faktum är ju att inte ens gällande regler efterlevs. 
Regeringen konstaterade till exempel att det redan är 
så att ”marknadsföring ska utformas och presenteras 
så att det tydligt och från början framgår att det är frå-
ga om sådan” och att det ska ”tydligt framgå vem som 
svarar för marknadsföringen”.

Regeringen menade dessutom att  vissa grupper är 
mer utsatta för risken att missa avsändaren: ”Att urskil-
ja reklam från icke-kommersiella meddelanden kan, be-
roende på sammanhang, vara särskilt problematiskt för 
vissa konsumenter. Exempelvis kan unga konsumenter 
på grund av otillräckliga erfarenheter ha svårt att urskil-
ja marknadsföring från annan information. Vidare kan 
personer med en kognitiv funktionsnedsättning få sär-
skilda problem när budskapet förmedlas i digital form, 
till exempel via smarttelefoner eller surfplattor.”

Men jag skulle hävda att det inte är lätt för någon 
mediekonsument. Det räcker med att försöka hänga 
med när initialt annonsmärkta alster delas på sociala 
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medier. En så kallad native ad kan vara nog så korrekt 
annonsmärkt på sin ursprungliga plattform. Men när 
den delas kan märkningen förändras, eller till och med 
helt försvinna. Någon branschstandard finns överhu-
vudtaget inte, trots att en tydlig annonsmärkning all-
tid ska vara synlig. 

Och det är klart, för en utomstående blir det då svårt 
att inte misstänka att det är just denna gråzon som är 
det nya. Inte själva content-floran. 

Den branschorganisation som historiskt har försvarat 
ett självreglerande synsätt för mediebranschen starkast 
är Pressens samarbetsnämnd. Denna sammanslut-
ning, som är huvudman för Pressens Opinionsnämnd 
och Pressombudsmannen, består av TU, Publicist-
klubben, Sveriges tidskrifter och Journalistförbundet. 
Samarbetsnämnden äger tillsammans utformningen 
av de spelregler som styr det etiska arbetet på de flesta 
av landets redaktioner. Och även Pressens samarbets-
nämnd är kluven inför frågan om gränsdragning inom 
så kallad content. Utgivarorganisationerna anser att 
det är en utmaning för dem att lösa på egen hand, men 
även om de nu till slut tar några stapplande steg åt rätt 
håll så är regeringens beslut i så fall naturligtvis ett be-
vis på deras misslyckande.

Tillsammans med PK har Journalistförbundet un-
der tiden försökt verka för en vägledning angående 
paketering av content, och har bland annat, långt före 
regeringens beslut, gemensamt uppvaktat en annan 
självreglerande aktör: Reklamombudsmannen, RO, 
för att tillsammans skapa en branschinriktad vägled-
ning för hantering och märkning av reklam som utfor-
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mats som redaktionellt material. Till vår besvikelse 
visade dock RO inget intresse för något sådant gemen-
samt ställningstagande, vilket tyvärr vittnade om en 
viss okunskap om sakens prekära läge. 

Det amerikanska contentbolaget Contently, som pro-
ducerar just sådant innehåll som denna artikel foku-
serar på, genomförde under hösten 2016 en undersök-
ning av hur konsumenterna såg på ”native content”. 
Och eftersom Contently onekligen har ett starkt inci-
tament i sammanhanget är resultatet av denna under-
sökning kanske extra intressant. Det blev också tydligt 
att den genomsnittlige brukaren är mycket förvirrad.

54 procent av konsumenterna angav att de blivit lu-
rade av tidigare native-lösningar. Och endast 23 pro-
cent av dem identifierade undersökningens specifikt 
utvalda native ads som annonser. Majoriteten såg dem 
istället som någon form av redaktionellt material, eller 
var osäkra på avsändaren. 

En annan intressant detalj ur ett publicistiskt per-
spektiv var att konsumenterna mycket tydligt ansåg 
att native ads smittade trovärdighet. Lågt förtroende 
för sponsrande kund gav lägre förtroende även för pu-
blicisten. Men även det omvända: högt förtroende för 
sponsorn stärkte även förtroendet för medieföretaget 
som publicerat native-annonsen. Det kan dock inte an-
ses som positivt i sammanhanget, åtminstone inte för 
en utgivare med önskan om bibehållen integritet. 

För det är ju i slutändan vad detta handlar om. Allt-
sedan publicister en gång i tiden insåg att det gick att 
slå annonsmynt av det publika intresset har förhållan-
det till annonsörerna varit en känslig fråga. Annonsö-
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rer har många gånger genom historien försökt styra 
redaktionellt innehåll genom att hota på olika sätt. För 
att stärka sin integritet har därför utgivare utvecklat en 
tydlig redaktionell policy, utom räckhåll från annonsö-
rers påverkan (åtminstone i teorin …). 

I takt med mediehusens kräftgång har vissa marknads-
förare vädrat morgonluft de senaste åren, inte sällan i 
samklang med så kallade utvecklare inom mediebola-
gen. Resultaten: allsköns nya annonsformat, iklädda 
contentprosans nya kläder. Jag har hört många redak-
tionella ledare förklara de nya koncepten; det är sam-
ma hantverk oavsett uppdragsgivare; vi gör bara sånt 
vi kan stå för; ingen kan berätta en story som vi; etc … 
Lackmustestet brukar ofta komma när jag frågar vil-
ket kollektivavtal som ska gälla. Då handlar det nämli-
gen sällan om journalistavtalet. 

Det blir också allt vanligare att mediehusen skapar 
speciella avdelningar för så kallad content, och inte säl-
lan erbjuds journalister att arbeta där. Det är till och med 
ofta just den bakgrund som söks till dessa verksamheter. 
Produktionen består i dessa native ads, men kan även 
handla om så kallad branded content. Det innebär i sin 
tur inte sällan ett bredare sätt att genom innehåll stärka 
ett varumärke eller ämne. Istället för en enstaka native ad 
kan det då handla om en hel plattform, ibland dessutom 
utformad till fullo som redaktionell produkt.

Här har flera mediehus faktiskt paradoxalt sam-
tidigt en möjlighet att få direkt finansiering till jour-
nalistik. Men det skulle kräva att intäkterna villkoras 
mot en tydlig redaktionell policy för att bibehålla sin 
särart. Dylika dilemman kommer oftast, som sagt, till 
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min kännedom i samband med diskussioner om vil-
ket kollektivavtal som ska reglera själva arbetet. Och 
mig veterligen har då ytterst sällan någon redaktionell 
policy upprättats. Min gissning är att det dåliga själv-
förtroendet gentemot annonsörerna är orsaken. I vissa 
fall kan det också bero på en direkt okunnighet om hur 
man löst motsvarande integritetsutmaningar inom ex-
empelvis organisationspress, där man ju har brottats 
med liknande problem långt innan någon ens kommit 
på att kalla det branded content. Att få en utomståen-
de finansiär att sponsra en redaktionell produkt som 
bevakar finansiärens intresseområde är ju dock i grun-
den vad många organisationstidskrifter lyckats med 
i decennier. Och Journalistförbundet har just därför 
också sedan länge rekommendationer för hur en re-
daktionell policy ska se ut i sådana sammanhang.

Det är inte så lätt i dessa nya tider, brukar en del redak-
tionella ledare muttra lite uppgivet när jag mässar om 
allt det här. Och visst, tillvaron är sällan svart eller vit. 
Men just på detta område är den faktiskt binär. Oav-
sett vad vi kallar det; antingen är det journalistik eller 
så är det något annat. Är det marknadsföring ska det 
alltid synas via märkning. Men de utgivare som idag 
försöker runda annonsmärkningen med nyordskreati-
vitet kanske å andra sidan ibland bara behöver skärpa 
sin redaktionella integritet istället. Eller ställa sig frå-
gan vad det innebär om man inte vill göra det.

I slutändan är dock en sak klar: ett skärpt regelverk 
för märkning av annonser kommer också leda till en 
stärkt ställning för journalistiken. Och det behöver vi 
nu mer än någonsin.



Näjtiv, kånntänt, brändidd

– ska textreklam bli räddningen för journalistiken?

Länge kallades det textreklam och det var inget  seriösa 
medier sysslade med. Nu talas det om  native advertising, 
branded content, innehållsannonsering eller sponsrad 
journalistik och det är något alla stora medieföretag värl-
den över satsar på. Är det samma sak? Och kommer det att 
hjälpa eller stjälpa medier och journalistik?

I denna bok presenteras ett unikt experiment om hur 
sponsring påverkar synen på trovärdighet och saklighet hos 
journalistik. Här sammanfattas också forskningen om dessa 
företeelser. Och inte minst: här  kommer  aktörer till tals – 
både de kritiska rösterna och de som jobbar med innehålls-
annonsering varje dag.
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