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Abstract 
 
The aim of this thesis is to study native advertising and the public perception of newspaper 

credibility, and if this form of advertising have any ethical implications for the newspapers. 

Recent studies show that native advertising is perceived, from the public’s perspective, as a 

deceptive form of advertisement. Therefore this thesis also seeks to understand how the public 

copes with this deceptive form of advertisement. This thesis employs a qualitative research 

approach through focus group studies that include three different age groups, reaching from 

students aged 20-30 up to retirees aged 65 and up. Findings suggest that native advertising 

has a negative effect on the readers; the respondents explained that they found this form of 

advertising deceptive and also ethically problematic for the papers. Results also showed that 

the readers preferred advertisement where they felt in control of the outcome of the 

persuasion attempt. The study concludes that the public’s credibility judgment towards the 

newspapers weaken by native advertising. 
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theory, persuasion knowledge model 

 

  



	  

Innehållsförteckning	  
	  
1	   Inledning	  och	  bakgrund	  .........................................................................................................	  1	  
1.1	   Förändringar	  för	  mediehusen	  ....................................................................................................	  2	  
1.2	   Annonsering	  på	  internet	  och	  i	  nyhetsmedier	  .......................................................................	  3	  
1.3	   Native	  advertising	  ...........................................................................................................................	  4	  
1.4	   Karakterisering	  av	  forskningsfältet	  .........................................................................................	  5	  
1.5	   Syfte	  och	  frågeställningar	  ............................................................................................................	  6	  

2	   Tidigare	  forskning	  ...................................................................................................................	  7	  
2.1	   Native	  advertising	  ur	  ett	  praktikerperspektiv	  .....................................................................	  7	  
2.2	   Native	  advertising	  ur	  ett	  publikperspektiv	  ...........................................................................	  8	  
2.3	   Trovärdighetsforskning	  ur	  ett	  publikperspektiv	  .............................................................	  10	  

3	   Teoretiska	  utgångspunkter	  ...............................................................................................	  12	  
3.1	   Persuasion	  knowledge	  model	  .................................................................................................	  12	  
3.2	   Social	  Responsibility	  Theory	  ...................................................................................................	  14	  

3.2.1	   Journalistikens	  trovärdighet	  .............................................................................................................	  15	  
3.2.2	   Etik	  ................................................................................................................................................................	  16	  
3.2.3	   Objektivitet	  ................................................................................................................................................	  17	  
3.2.4	   Självständighet	  ........................................................................................................................................	  18	  
3.2.5	   Applicering	  av	  teori	  ...............................................................................................................................	  19	  

4	   Material	  och	  metod	  ...............................................................................................................	  20	  
4.1	   Val	  av	  ämne	  ....................................................................................................................................	  20	  
4.2	   Fokusgrupper	  ................................................................................................................................	  20	  
4.3	   Pilotstudie	  ......................................................................................................................................	  21	  
4.4	   Urval	  .................................................................................................................................................	  23	  

4.4.1	   Tidningar	  ....................................................................................................................................................	  24	  
4.5	   Moderatorroll	  ...............................................................................................................................	  25	  
4.6	   Intervjustruktur	  ...........................................................................................................................	  25	  

4.6.1	   Stimulusmaterial	  ....................................................................................................................................	  26	  
4.6.2	   Utvärdering	  av	  fokusgruppstillfällena	  ..........................................................................................	  27	  

4.7	   Analys	  av	  material	  .......................................................................................................................	  27	  
4.7.1	   Transkribering	  .........................................................................................................................................	  28	  
4.7.2	   Genomförande	  av	  analys	  .....................................................................................................................	  28	  

4.8	   Etik	  ....................................................................................................................................................	  30	  
4.9	   Reliabilitet	  ......................................................................................................................................	  30	  
4.10	   Validitet	  ........................................................................................................................................	  31	  
4.11	   Metodreflektion	  .........................................................................................................................	  31	  

5	   Resultat	  och	  analys	  ...............................................................................................................	  33	  
5.1	   Generell	  analys	  .............................................................................................................................	  33	  

5.1.1	   Studentgrupp	  ...........................................................................................................................................	  33	  
5.1.2	   Medelåldersgrupp	  ..................................................................................................................................	  33	  
5.1.3	   Pensionärsgrupp	  ....................................................................................................................................	  34	  

5.2	   Ingående	  analys	  ............................................................................................................................	  34	  
5.2.1	   Etik	  ................................................................................................................................................................	  34	  
5.2.2	   Objektivitet	  ................................................................................................................................................	  35	  
5.2.3	   Självständighet	  ........................................................................................................................................	  36	  
5.2.4	   Persuasion	  knowledge	  .........................................................................................................................	  37	  



	  

5.2.5	   Agent	  knowledge	  ....................................................................................................................................	  38	  

6	   Diskussion	  ................................................................................................................................	  40	  
7	   Slutsatser	  ..................................................................................................................................	  42	  
7.1	   Förslag	  på	  vidare	  forskning	  .....................................................................................................	  43	  

8	   Sammanfattning	  .....................................................................................................................	  45	  
Referenslista	  ..................................................................................................................................	  47	  

Bilaga	  ................................................................................................................................................	  51	  



	   1	  

1 Inledning och bakgrund 
Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens övergripande ämne. Därefter redogörs för 

studiens bakgrund och undersökningsområde. Slutligen presenteras studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Journalistikens roll och betydelse i demokratiska samhällen har i modern tid alltid varit 

central. Ofta beskrivs journalistiken som den tredje statsmakten och en demokratisk praktik 

där både demokrati och journalistik är beroende av varandra (Strömbäck, 2003). I denna 

betydelsefulla roll är publikens trovärdighet en av de viktigaste hörnstenarna för 

journalistikens ideal och självdefinition (Josephi, 2013). På senare år har denna trovärdighet 

blivit ifrågasatt av både publiken, forskare och journalister själva (Wu et al. 2016: Schauster, 

Ferreucci & Neill, 2016). I en svensk kontext har publikens förtroende för nyhetsmedier 

sjunkit (Förtroendebarometern, 2016). Detta menar många bottnar i att mediehus idag 

genomgår stora organisatoriska, teknologiska och ekonomiska utmaningar och har svårt att ta 

betalt för sitt innehåll (Sarrimo, 2016: Heflin, 2015: Cassidy, 2007). Flera stora 

tidningsredaktioner har under en längre tid brottats med lönsamhetsproblem och många är 

idag tvungna att varsla journalister för att klara de digitala och ekonomiska utmaningarna 

(DN1, 2016: NA, 2016: Dagens media, 2016). I den alltmer konkurrensutsatta 

mediemarknaden pressas nu mediehus att hitta nya metoder för att säkra sina intäktsströmmar 

vilket i sin tur utmanar journalistikens trovärdighet ur ett publikperspektiv. En metod som på 

senare år blivit populär i Sverige är annonsformen native advertising. 

 

Native advertising är köpt reklamplats i tidningar som är kamouflerat i syfte att smälta in med 

det övriga journalistiska innehållet (SAO, 2016). Denna marknadsföringsform har blivit ett 

sätt för mediehus att ta igen sina minskade annonsintäkter och för annonsörer att få ett större 

genomslag på sina annonser (Wojdynski & Evans, 2016). Röster höjs nu för att denna 

annonsmetod suddar ut gränsen mellan journalistik och reklam. Detta spelar på så sätt med 

journalistikens trovärdighet när läsare får svårare att avgöra vad som är reklam och vad som 

är redaktionellt material (Resumé, 2015: DN, 2015). I ett medielandskap där utbudet av 

informationsspridning är större än någonsin menar vi att detta är problematiskt eftersom att 

publikens trovärdighet idag är en av journalistikens främsta konkurrensfördel. Mot denna 

bakgrund syftar studien till att undersöka huruvida native advertising påverkar publikens 

trovärdighet gentemot journalistiken och detta i en svensk mediekontext. Samtidigt har 
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studien för avsikt att undersöka huruvida publiken upplever att annonsformen påverkar de 

etiska ideal som journalistiken står för i Sverige.  

1.1 Förändringar för mediehusen 
Redaktioner och marknadsavdelningar som tidigare varit två särskilda avdelningar, i 

angloamerikansk forskning refererat som “the separation between church and state”, har 

under 2000-talet präglats av ökat samarbete (Conill, 2016). Denna utveckling sker även i 

Sverige då det ställs större krav på att redaktionella ledare har marknadsorientering och 

affärskompetens samtidigt som de upprätthåller att organisationen i huvudsak bedriver 

journalistisk verksamhet och bidrar till samhället och dess medborgare. Den som ytterst 

ansvarar för det journalistiska arbetet måste således både ta ansvar för ekonomisk stabilitet 

och vinstgenerering för organisationen samtidigt som de måste hålla sig inom etiska ramar för 

hur journalistik ska bedrivas (Andersson, 2015). Ekström och Norhstedt (1996) är inne på 

samma linje och menar att även om de etiska riktlinjerna är högst centrala för journalistiken är 

det viktigt att inte glömma att journalistiken inte bara är en profession utan i praktiken ett 

företag. Kommersiella intressen och konkurrensen om läsarna utövar ofta ett avgörande 

inflytande på nyhetsjournalistiken och de val som görs. Författarna menar att all 

nyhetsjournalistik i någon mån påverkas av marknadsmekanismer, exempelvis det 

grundläggande krav på lönsamhet och maximerad vinst som finns hos investerare och ägare. 

Även det faktum att det som produceras och produktionens organisation behöver anpassa sig 

till annonsörernas intressen är en faktor som påverkar journalistiken. Detta starka vinstmotiv 

och strävan att nå marknadsandelar står i stark kontrast till många av de etiska ideal som 

journalistiken omger sig med och detta går i hög grad att härleda till de senaste årens snabba 

medieutveckling och samhällets ekonomiska drivkrafter (Ekström & Norhstedt, 1996). 

Samtida forskning visar på att svenska tidningsredaktörer upplever en känslig balansgång 

mellan kommersiella intressen och den journalistiska värdegrund när det kommer till 

beslutsfattande på nyhetsredaktioner (Saldaña, Sylvie & McGregor, 2016). 

 

Rau (2008) diskuterar huruvida kvaliteten på medieinnehållet har påverkats av de ekonomiska 

förändringar som mediehusen har genomgått. Författaren redovisar i sin artikel att 

annonsering i nyhetstidningar nästan uteslutande står för hela vinsten för mediehusen och att 

det utgör hälften av omsättningen för dagstidningarna i västra Europa. Med detta som 

bakgrund målas det upp en bild av ett stort kommersiellt intresse och ekonomiskt inflytande 

från annonsörer och PR-praktiker. Författaren menar att mediehusen kommer att anpassa sitt 



	   3	  

innehåll utifrån mottagarens “reaktion” på innehållet i den givna publikationen. Detta kan ta 

sig uttryck i att mediehusen söker största möjliga vinst, vilket förutsätter att läsarna faktiskt 

måste fortsätta att konsumera innehållet samtidigt som de driver in reklamintäkter från 

annonsörer. Detta visar på att mediehusen hela tiden har en känslig balansgång mellan 

reklamintäkter och att behålla läsaren (Rau, 2008). 

1.2 Annonsering på internet och i nyhetsmedier 
Innan internet fick sitt stora genomslag på 90-talet förlitade sig företag på marknadsföring 

genom traditionella medier såsom tv, papperstidningar och radio. Idag ser förhållandena 

annorlunda ut och internet är en utav de viktigaste plattformarna för marknadsföring. I 

kontrast till traditionella medier så är inte internet bundet till tid och rum, vilket ger företag en 

helt ny möjlighet att nå ut till en stor publik på ett effektivare sätt. Samtidigt ger plattformen 

utrymme för interaktivitet som tidigare inte var möjlig för konsumenterna (Huang, 2012). 

Under de senaste åtta åren har internet gått från den minst använda informationskällan bland 

de traditionella medierna såsom radio, tv och papperstidningar till att idag 2016, vara den 

största (Svenskar och Internet, 2016). Rapporten från Svenskar och Internet (2016) visar att 

den äldre delen av befolkningen håller fortfarande kvar vid traditionella medier som deras 

huvudsakliga distributör av nyheter. Rapporten pekar även på att halva Sveriges befolkning 

söker efter nyheter minst en gång per dag. I åldersgruppen 26-55 använder så många som två 

tredjedelar av befolkningen internet för att söka på nyheter dagligen. 

 

Även om internet ger nya möjligheter för företag att marknadsföra sig på medför en ny 

plattform också nya problem. Att tränga igenom “bruset” och att bli upptäckt är ett av de 

vanligaste problem som företag som marknadsför sig på internet har. En studie av Sundar, 

Narayan, Obregon och Uppal (1999) visar på att konsumenter har en större förmåga att 

komma ihåg reklam som de tagit del av genom printmedier än reklam som de exponeras för 

på internet. Mot bakgrund av detta menar författarna att reklammakare som använder internet 

som plattform har ett krav på sig att sticka ut ur mängden. En vanlig metod är banner-

annonser som är rörliga animerade annonser som täcker alltifrån hela skärmen till små delar. 

Forskning visar att konsumenter har lätt att uppmärksamma banner-annonser men att de 

samtidigt leder till en större upplevelse av irritation (Yun Yoo & Kim, 2005). Den första 

banner-annonsen i nyhetsmedier användes i ”Wire Magazine” 1994. Det var i en tid då 

internet var en ny plattform och idag menar många att banner-annonsen är utdaterad och ett 

ineffektivt kommunikationsverktyg i media (Manic, 2015). 
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De senaste åren har PR-genererat material, exempelvis pressmeddelanden och 

produktreleaser, fått allt större plats i nyhetsmedier. Studier visar att mer än hälften av nyheter 

härstammar från någon form av PR-genererat material (Forde & Johnston, 2013). Samtidigt 

växer det fram en omfattande annonströtthet bland allmänheten för reklam på internet. Mindre 

är 20 procent av alla svenskar har en positiv inställning gentemot marknadsföring på internet 

och 52 procent uppger sig vara negativ till reklam (Digital PR, 2016). Anledningen till denna 

reklamtrötthet tros vara den ökade reklamexponeringen som internet-användare utsätts för 

(DI, 2016). Friestad och Wright (1994) menar i sin publikmodell, the persuasion knowledge 

model, att publikens förmåga att hantera ett reklambudskap grundar sig i deras förståelse om 

annonsen, ursprung, ämne och deras egen kunskap om själva annonsformen. Utifrån detta kan 

konsumenten ta ställning till hur de önskar att hantera övertalningsförsöket och annonsen i 

fråga. 

 

En PR-genererad annonsmetod som växt fram är advertorials som till sin utformning liknar en 

tidnings redaktionella innehåll. Termen har sitt ursprung från de två engelska orden 

advertising och editoral (Wang, Yu & Dong, 2016). Advertorials är precis som andra 

annonsformer betalda av företag som vill sprida sina produkter eller marknadsföra sina 

tjänster. Det som dock skiljer denna annonsform är att journalister skriver texten som 

återfinns i annonsen. Syftet med denna metod är att den ska framstå som neutral och därmed 

skänka en trovärdighet till annonsen. I början på 2000-talet när mediehusen på allvar började 

digitalisera sin verksamhet avtog populariteten och effektiviteten för advertorials och 

reklammakarna fann nya vägar att marknadsföra sina produkter, bland annat genom native 

advertising (Buissness2community, 2016). 

1.3 Native advertising 
Annonsformen native advertising påminner om advertorials i sin utformning. Båda är 

designade för att smälta in i det redaktionella innehållet. Det är emellertid inte journalister 

som skriver texten i en native-artikel utan avsändaren är istället ett företag eller en 

organisation. Termen native advertising myntades 2012 av Dan Greenberg, som då var VD 

för företaget Sharethrough (Manic, 2015). Det som karaktäriserar native advertising i 

nyhetsjournalistiken är att köpt reklamplats som i hög grad är utformad för att likna resterande 

innehåll i design och format. På detta sätt erhåller native-annonsen också trovärdighet från det 

redaktionella materialet (Schauster, Ferreucci & Neill, 2016). Denna annonsform har bidragit 
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till att säkrat reklamintäkter hos mediehusen då den visat sig vara effektiv och därmed blivit 

populär bland annonsörer (Wojdynski & Evans, 2016). 

 

I Sverige växer native advertising kraftigt. Allt fler medieföretag bygger idag upp 

avdelningar, skilda från redaktionerna, som erbjuder annonsörerna denna typ av 

annonsmetod. Journalistförbundets egen tidning ”Journalisten” skrev under våren 2016 att de 

planerar att bygga upp en så kallad content-avdelning som syftar till att producera innehåll 

som påminner om redaktionellt material (SAO, 2016). En anledning till den ökade 

användning av native advertising kan vara att native-annonser betingar ett högre pris vilket 

gör att de är mer lönsamma för mediehusen. En annan anledning menar många är 

användarnas annonströtthet där människor idag vill ha så kallad “content” när de konsumerar 

reklam, det vill säga ett innehåll som ska skapa ett mervärde för konsumenten. I en native-

annons blir detta mervärde att konsumenten inte bara får ett reklambudskap utan att den också 

får ta del av ett innehåll om något som kan vara intressant (SAO, 2016).  

 

Samtidigt har annonsmetoden fått utstå kritik för dess vilseledande karaktär och att den i 

värsta fall lurar konsumenten (Schauster, Ferreucci & Neill, 2016). Konsumenter har svårt att 

avgöra vad som är redaktionell text och vad som är betald annonsplats. Journalister har även 

ställt sig kritiska till att blanda redaktionellt och kommersiellt material då det hotar 

journalistikens position som oberoende och objektiv (Medievärlden, 2016). Även 

journalistforskare menar att native advertising spelar med den journalistiska trovärdigheten 

och att den utmanar gränsen mellan journalistik och reklam. Detta kan leda till att läsare 

tappar förtroende för journalistiken (Resumé, 2015). 

1.4 Karakterisering av forskningsfältet 
Vi kan konstatera att det än så länge finns relativt begränsad forskning på native advertising 

och samspelet mellan journalister och PR-praktiker. Den forskning som är publicerad om 

native advertising är ny och många studier publicerades så sent som november 2016. Efter en 

kartläggning av forskningsfältet kan vi se att kvantitativa metoder dominerar, i synnerhet de 

studier som undersöker native advertising ur ett publikperspektiv. Det handlar främst om 

enkätundersökningar i syfte att undersöka publikens attityder kring native advertising. Vad 

gäller teorier kan vi konstatera att the persuasion knowledge model (PKM) dominerar. Detta 

framförallt för att modellen förklarar hur publiken hanterar övertalningsförsök och är således 

applicerbar i en native advertising-kontext. 
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Utgångspunkten i de studier som undersökt native advertising ur ett publikperspektiv har 

framförallt varit att studera huruvida publiken kan urskilja en native-annons från en 

redaktionell artikel. Flera studier har även undersökt i vilken utsträckning publikens 

trovärdighet för tidningen och annonsören påverkas av native advertising och dess 

övertygande natur. Resultat från dessa studier både tangerar och skiljer sig från varandra. 

Samtliga resultat visar på att publiken upplever det svårt att urskilja native advertising ifrån 

redaktionellt innehåll. Det som skiljer studierna åt är att resultaten å ena sidan pekar på att 

trovärdigheten mot tidningar minskar av native advertising samtidigt som det å andra sidan 

visar att det inte har särskilt stor betydelse för publiken. Vi fann även studier som utgått från 

ett praktikerperspektiv och som bland annat undersökt hur yrkesverksamma i branschen 

upplever native advertising och hur annonsmetoden är utformat i tidningar i olika länder. 

Resultat visar på att PR-praktiker, annonsörer och journalister alla ser etiska problem och 

upplever att native advertising är vilseledande för publiken (Sweetser et al., 2016: Wojdynski 

& Evans, 2016: Wojdynski, 2016: Wu et al., 2016: Howe & Teufel, 2014). Mot bakgrund av 

tidigare forskning har studies syfte och frågeställningar formulerats. 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka native advertising i svensk nyhetsmedia ur ett 

publikperspektiv. Vi ämnar studera huruvida native advertising påverkar trovärdighet för 

tidningar. Dessutom ämnar vi undersöka publikens kunskap om övertalningsförsök i relation 

till native advertising samt om de upplever att native advertising påverkar journalistikens 

etiska ideal. Detta leder oss till följande frågeställningar: 

 

• Hur påverkar förekomsten av native advertising i tidningar trovärdigheten för 

nyhetsjournalistik ur ett publikperspektiv? 

• Hur ser kunskap om övertalningsförsök ut hos publiken i relation till native 

advertising? 

• Hur ser publiken på förekomsten av native advertising i relation till journalistikens 

etiska ideal? 

 

Begreppet övertalningsförsök syftar till mötet mellan konsument och annons. Detta är ett 

begrepp från teorin The Persuasion Knowledge Model som redogörs för i teoriavsnittet.	    
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs detaljerat för tidigare forskning som rör native advertising eftersom 

forskningsområdet är relativt begränsat. En diskussion förs kring hur studien kan komplettera 

rådande forskning. Detta avsnitt är delvis hämtat ur författarnas forskningsöversikt (Klefbom 

& Kruse) på området från 2016-11-04. 

2.1 Native advertising ur ett praktikerperspektiv 
Studier har gjorts på native advertising med utgångspunkt i ett praktikerperspektiv. En av 

dessa är Conill (2016) som i sin forskningsartikel Camouflaging Church as State genomfört 

en kvalitativ innehållsanalys av tidningar i fyra olika länder: Sverige, Spanien, USA och 

Storbritannien. Som bakgrund till studien diskuterar författaren den institutionaliserade 

klyftan mellan de redaktionella och ekonomiska delarna av ett mediehus. Författaren menar 

att det har skett en förskjutning av denna klyfta i takt med den digitala utvecklingen av 

medielandskapet. Conill (2016) menar att högt uppsatta redaktörer idag uttrycker sig positivt 

kring sammansmältningen av ekonomiska och redaktionella aspekter i mediehus. Detta menar 

författaren leder till att den samtida journalistiken bör ifrågasättas och vad denna 

sammansmältning gör för trovärdigheten gentemot mediehusen. I studien representerar 

Sverige en demokratiskt corporatist-modellen, det är en modell som beskriver ett samhälle 

som utvecklat ett starkt autonomt medielandskap med en public service-inriktning (Conill, 

2016). 

 

Resultaten av studien visar på att det generellt sett var en relativt låg andel med native-artiklar 

i de tidningar som undersöktes. Dock såg författaren en trend där de tidningar med stark 

ekonomi startar in-house studios som designar native annonser åt annonsörer. Vidare visade 

resultatet att det fanns stora skillnader mellan de olika länderna. Sverige hade en låg närvaro 

av native-annonser i de tidningar som var utvalda till studien vilket också anses som koherent 

till den mediemodellen som Sverige representerade. 

 

Schauster, Ferreucci och Neill (2016) har i sin studie Native Advertising Is the New 

Journalism tagit ett annat praktikerperspektiv på native advertising och istället intervjuat 

praktiker på området. Författarna har undersökt hur native advertising kan vara ett problem 

för pressens trovärdighet och sociala ansvar. Likt många andra forskare inom samma område 

menar Schauster, Ferreucci och Neill (2016) att effektiviteten i native advertising ligger i dess 

egenskap att se ut som ett redaktionellt material författat av en journalist. På detta sätt erhåller 
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den sponsrade artikeln journalisternas trovärdighet. Författarna menar att detta kan leda till att 

journalistiken både tappar sin trovärdighet över tid och att de dessutom frångår det sociala 

ansvar som pressen har. Med utgångspunkt i Social Responsibility Theory har Schauster, 

Ferreucci och Neill (2016) genomfört 56 kvalitativa intervjuer med journalister, annonsörer 

och PR-praktiker för att studera hur branschens olika professioner ser på native advertising 

och hur de tror det ska fungera i framtiden. 

 

Social Responsibility Theory utvecklades i samband med att det sattes hårdare etiska riktlinjer 

för pressen i slutet på 1800-talet. För att uppnå “social responsibility” är pressen tvungen att 

uppnå olika kriterier som bland annat handlar om noggrannhet, objektivitet, oberoende från 

politiska intressen, agera som gatekeepers. Med denna teori som utgångspunkt har Schauster, 

Ferreucci och Neill (2016) studerat vikten av socialt ansvar och trovärdighet för journalistiken 

i ljuset av native advertising. Studiens resultat visar på att samtliga tre professioner var eniga 

att native advertising skapar etiska problem och är vilseledande för publiken. Det visar även 

på att native advertising utgör ett hot mot hälften av kriterierna som ingår i journalistikens 

“social responsibility” och att detta kan leda till ett minskat förtroende för journalistiken i 

framtiden. 

2.2 Native advertising ur ett publikperspektiv 
Majoriteten av studierna på native advertising har sin utgångspunkt i ett publikperspektiv. 

Sweetser, Ahn, Golan och Hochman (2016) redogör i sin studie Native Advertising as a New 

Public Relations Tactic för native advertising som den nya taktiken för public relation-

praktiker. Forskarna menar att native advertising beskriver relationen mellan annonsör och 

utgivare där annonsören utnyttjar trovärdigheten från utgivaren. Detta genom att betala för 

distribuerat innehåll på utgivarens plattform som liknar utgivarens eget innehåll i exempelvis 

design och format. I onlinetidningar handlar detta om att annonsörer utformar en nyhetsartikel 

som smälter in bland det övriga redaktionella materialet. Sweetser et al. (2016) menar att 

“native tactics” såsom native advertising och sponsrat videoinnehåll blivit en allt vanligare 

metod för PR-praktiker. På senare år har det skett en ökning i högkvalitativt journalistiskt 

innehåll av native advertising i respekterade nyhetsmedier som The Washington Post och The 

New York Times. Studiens teoretiska utgångspunkt är organisation-public relationship (OPR) 

vilket är en teori som fokuserar på vikten av organisationers relation med deras publiker. Det 

handlar alltså om hur organisationer genom olika beteenden kan utveckla positiva och 

effektfulla relationer med sina publiker. 
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Sweetser et al. (2016) går i sin studie djupare in på vilken skillnad native advertising har på 

attityder om annonsen tydligt är märkt som sponsrat innehåll och om den inte är det. Resultat 

visar på att det inte spelar särskilt stor roll om annonsen är märkt som sponsrat innehåll eller 

inte vad gäller publikens attityder gentemot annonsen och varumärket. Det mest framträdande 

resultatet var att majoriteten av deltagarna inte kunde känna igen det sponsrade innehållet. De 

var dock medvetna om att annonsörens avsikt var att övertyga och sälja vilket i sin tur 

skapade en negativ reaktion. 

 

I studien ”Going Native” av Wojdynski och Evans (2016) undersöker författarna vart i native-

artikeln märkningen av “sponsrad” ska vara placerad för att läsaren ska ha de bästa 

förutsättningarna för att uppmärksamma att det är en annons. De argumenterar för att native 

advertisings framgång som annonsform mycket väl kan bero på att konsumenterna inte har 

möjlighet att känna igen att innehållet är sponsrat och därmed vilseleds. Studie anlägger en 

kvantitativ ansats och fokuserar på läsarens förmåga att kunna särskilja sponsrat innehåll från 

redaktionellt innehåll. Resultaten visar att sponsormärkning längst upp i en artikel inte ledde 

till att läsare lättare kunde urskilja huruvida materialet var sponsrat. Däremot kunde läsarna 

lättare se om innehållet var sponsrat om detta tillkännagavs i mitten av artikeln. Wojdynski 

och Evans (2016) diskuterar om detta kan vara ett resultat av att läsarna tenderar att ignorera 

det som står ovanför rubriken i en text. Forskarna menar vidare att användandet av ord som 

“reklam” och “sponsrat innehåll” gör att läsaren lättare kan urskilja kommersiellt innehåll än 

om de använder fraser som “presenteras av” och “brand-voice”. I diskussionen utvecklar de 

resultaten av studien vilken visar att enbart 8 procent av deltagarna kunde urskilja huruvida 

studiematerialet var native advertising eller redaktionellt innehåll. 

 

Artikelns teoretiska underlag bygger på the persuasion knowledge model (PKM), som utgår 

ifrån konsumentens förmåga att hantera sponsrat innehåll utifrån deras tidigare erfarenheter 

av det. Avslutningsvis menar forskarna att denna teoretiska utgångspunkt stärktes av deras 

studie, då det visade sig att deltagare som förstod att texten de konsumerade var native 

advertising själva kunde avgöra huruvida artikeln hade ett värde för dem eller ej (Wojdynski 

& Evans, 2016). 

 

Wojdynski (2016) har även skrivit artikeln ”The Deceptiveness of Sponsored News Articles” 

där han utvecklar studien från tidigare artikeln ”Going Native”. Denna studie har precis som 

föregående PKM som teoretisk utgångspunkt. Författaren menar att syftet med att utveckla 
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den tidigare studien var att undersöka huruvida Federal Trade Comissions riktlinjer hade en 

effekt för konsumenter. Dessa riktlinjer hade tre huvuddrag: klarhet av budskap, tydligt 

framträdande märkning av att materialet är sponsrat samt placering av detta budskap. 

Skillnaden från den tidigare studien var att innehållet som var sponsrat följde FTCs riktlinjer. 

Detta för att Wojdynski skulle ha möjlighet att undersöka huruvida dess riktlinjer faktiskt har 

en effekt för den som konsumerar texten. Resultatet visar på att FTC’s riktlinjer för hur en 

native-annons ska vara designad för att underlätta för läsaren att uppmärksamma att innehållet 

är sponsrat visade sig ha en effekt, dock var inte effekten av dessa riktlinjer särskilt stora 

enligt författaren. Sammanlagt var det enbart en femtedel av deltagarna som kunde identifiera 

att innehållet var kommersiellt och inte redaktionellt i de artiklarna som följde FTCs riktlinjer. 

2.3 Trovärdighetsforskning ur ett publikperspektiv 
Studier på området har även gjorts med utgångspunkt i trovärdighetsproblematiken kopplat 

till native advertising. Wu, Haung, Li, Bortree, Yang, Xiao och Wang (2016) har undersökt 

huruvida erfarenhet om native advertising ökar igenkännanden av annonsen och om detta 

förbättrar människors uppfattning av annonsörerna och mediehusen. Forskarna har bland 

annat utgått från Wojdynski och Evans (2016) studie, som visar på att native advertising kan 

leda till att människor får negativa upplevelser av både annonsörerna och mediehusen. De 

undersökte även huruvida native advertising påverkar annonsörer och mediehus trovärdighet 

utifrån ett publikperspektiv. Dessutom jämförde de om annonsörer och mediehus med hög 

trovärdighet påverkas annorlunda än de med låg trovärdighet. 

 

Wu et al. (2016) har likt Wojdynski och Evans (2016) samt Wojdynski (2016) använt PKM 

som en teoretisk utgångspunkt. Forskarna menar på att publikens förmåga att vara kritisk är 

betydelsefullt för studier om native advertising då sponsrat innehåll integreras med vanligt 

redaktionellt material. Att ge deltagarna kunskap om olika annonsmetoder och 

marknadsföringstekniker är därför viktigt eftersom det ökar deras medvetenhet och 

uppmärksamhet. Genom att utgå från PKM och ge deltagare kunskap om native advertising 

menar forskarna att deltagarna ges möjlighet att känna igen annonsformens övertygande natur 

och därmed kunna utvärdera innehållet på ett lämpligt sätt (Wu et al. 2016). 

 

Resultaten av forskarnas studie visar på att när en native-annons från en annonsör som har 

hög trovärdighet publiceras i nyhetsmedier med hög trovärdighet, upplever också deltagaren 

innehållet som mer trovärdigt och tillfredsställande. Resultatet visar vidare att de deltagare 
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som hade kunskap om native advertising också var mer kritiska till innehållet. De upplevde 

även innehållet som mindre trovärdigt. Wu et al. (2016) hävdar att effektiviteten av native 

advertising är kopplat till publikens omedvetenhet av annonsens utformning. När människor 

inte har kunskap om native advertising har de också svårare att urskilja huruvida det är en 

artikel eller en annons. 

 

Detta resultat går att ställa i relation till det resultat som Howe och Teufel (2014) redovisar i 

sin studie Native Advertising and Digital Natives. Utgångspunkten i forskarnas studie var att 

undersöka vilka effekter förekomsten av native advertising har på publikens upplevelse av 

trovärdighet gentemot en nyhetssida. Studiens resultat visar, till skillnad från Wu et al. 

(2016), att förekomsten av native advertising inte har någon betydelsefull effekt på 

nyhetssidors trovärdighet utifrån ett publikperspektiv. Dessa två resultat är särskilt intressant 

att jämföra eftersom vår studie syftar till att undersöka just trovärdighetsfaktorn för tidningar 

utifrån ett publikperspektiv. Vidare visar Howe och Teufels (2014) studie även på att 

människor som blir exponerade för traditionella bannerannonser är mer benägna att 

uppmärksamma annonsering på nyhetssidan än de som blir exponerade för native advertising. 

 

Av de artiklar vi redovisat i det här avsnittet framgår att forskningsfältet är präglat av en 

kvantitativ forskningstradition, i synnerhet bland de artiklar som behandlar 

publikperspektivet. Då det framgår att publiken har svårt att urskilja native-artiklar från 

redaktionellt material menar vi är ett problem för trovärdigheten eftersom resultaten visar på 

att denna annonsform är vilseledande. Dessutom visar resultat från forskning som utgår från 

ett praktikerperspektiv att styrkan med native advertising ligger i dess inneboende egenskap 

att ta skepnaden av ett redaktionellt innehåll vilket även det pekar på att det är en vilseledande 

annonsform (Schauster, Ferreucci & Neill, 2016). Mot bakgrund av detta så menar vi att det 

finns goda grunder att utveckla dessa studier med en kvalitativ ansats där vi har möjlighet att 

fördjupa oss i publikens syn på trovärdighet för tidningar som använder sig av native 

advertising. Dessutom ser vi i den tidigare forskningen (Conill, 2016) att olika kulturella 

kontexter skapar olika mediekulturer. Med den tidigare forskningen som utgångspunkt har vi 

valt att genomföra vår undersökning med en kvalitativ metod i en svensk kontext vilket inte 

går att återfinna i tidigare forskning inom native advertising. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs för de två teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

studie, the persuasion knowledge model samt the social responsibility theory. Avslutningsvis 

beskrivs hur teorierna appliceras i studiens analys. 

3.1 Persuasion knowledge model 
The persuasion knowledge model syftar till att beskriva hur människor lär sig att identifiera 

övertalningsförsök i marknadsförings- och annonseringssammanhang. Genom att utsättas för 

övertalningsförsök vid upprepade tillfällen ackumuleras en kunskap kring dem, vilket i sin tur 

leder till att mottagaren över tid har större möjlighet att identifiera dem. Då konsumenten 

ackumulerat denna kunskap menar Friestad och Wright (1994) att konsumenten därefter har 

möjlighet att avgöra hur denna ska hantera det givna övertalningsförsöket. Här menar 

författarna att teorin inte ska tolkas som att mottagaren kommer att ignorera eller slå ifrån sig 

övertalningsförsöket utan snarare sätta sig själv i en situation där personen känner att den har 

kontroll över resultatet av övertalningsförsöket. Alltså, att mottagaren uppfyller sitt eget syfte 

med att konsumera det sponsrade materialet. Författarna menar att olika kunskapsstrukturer 

interagerar hos konsumenten vid ett givet övertalningsförsök, som sedan kommer att avgöra 

hur konsumenten förhåller sig till övertalningsförsöket: 

 

• Persuasion knowledge - utifrån denna kunskapsstruktur bildar sig konsumenten en bild 

av vad avsändaren har för syfte med övertalningsförsöket. 

 

• Agent knowledge - vilken uppfattning konsumenten har gällande avsändarens syfte 

med övertalningsförsöket samt vilka karaktärsdrag som konsumenten relaterar till 

avsändaren.  

 

Utöver dessa två kunskapsstrukturer integrerar även Friestad och Wright (1994) en punkt som 

de kallar för Topic Knowledge, vilket konstituerar konsumentens föreställning kring ämnet i 

det givna övertalningsförsöket. Denna punkt analyseras dock inte i denna studie då vi inte ser 

den som relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar (se avsnitt: Applicering av teori).  

 

Utifrån dessa kunskapsstrukturer kan konsumenten välja en strategi för hur denne ska hantera 

övertalningsförsöket på ett tillfredsställande sätt. Detta är vad Friestad och Wright (1994) 

kallar för “coping”. För att exemplifiera detta med en native advertising-artikel kan man 
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föreställa sig att konsumenten exponeras för en native-annons. Då kommer först kunskapen 

kring själva annonsformen att spela in, sedan (om den uppmärksammas) kunskapen om 

avsändaren och sist vilket ämne som artikeln behandlar. Då konsumenten slår samman dessa 

kunskaper kommer denna att skapa sig en strategi för hur hen väljer att hantera 

övertalningsförsöket. Detta kan vara allt från att avstå från att läsa artikeln till att faktiskt 

konsumera innehållet. Det som står i centrum för själva modellen är att en välinformerad 

konsument kommer att göra medvetna val om hur denne väljer att förhålla sig gentemot 

innehållet snarare än att avfärda det per automatik bara för att hen uppmärksammar att det är 

reklam. Det vill säga att desto mer kunskap konsumenter har om marknadsföring- och olika 

annonsmetoder, desto mer sannolikt är det att de avfärdar dem. 

 

 
Figur 1. Persuasion knowledge model (Friestad & Wright, 1994) 

 

 

Attaran, Notarantonia och Quigley (2015) hävdar att konsumenter inte förväntar sig eller 

känner igen övertalningsförsök som finns i en redaktionell kontext. Deras studie visar på att 
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konsumenter som utsattes för traditionell annonsering var medvetna att avsikten från 

annonsören var att sälja, det vill säga deras kunskap om övertalningsförsöket (persuasion 

knowledge) var högt. När det kommer till annonsering i redaktionella sammanhang hade 

konsumenten emellertid en låg kunskap om övertalningsförsöket eftersom att de inte var lika 

medvetna om att avsikten från annonsören var att sälja. Detta resulterade också att 

konsumenterna var mindre benägna att avfärda annonsen eller källan. Även Wojdynski och 

Evans (2016) bekräftar att när konsumenter tydligt uppfattar och kan urskilja annonsering i 

redaktionellt material, har de också större möjlighet att bearbeta informationen och känna 

igen övertalningsförsöket, vilket innebär att deras persuasion knowledge kommer vara högre. 

 

Friestad och Wright (1994) menar att det kan finnas kulturella och faktorer som avgör hur 

grupper eller individer motiverar sig till att utveckla en persuasion knowledge. De 

individuella avvikelserna menar författarna kan härstamma från en individs attityd gentemot 

avsändaren eller den personliga inställningen gentemot ämnet. De kulturella avvikelserna kan 

bestå i att människor i västvärlden tenderar att ha en mer självständig självbild än människor 

som står utanför västvärlden. Dock finns det möjligheter för avvikelser i polyetniska 

samhällen såsom t.ex USA (Friestad & Wright, 1994). 

 

Då PKM inte behandlar de etiska aspekterna av marknadsföring i medier kompletteras den 

även med en ytterligare teori för att ha möjlighet att på ett fullständigt sätt undersöka studiens 

frågeställningar i arbetet. Vi menar att social responsibility theory är ett relevant komplement 

som gör det möjligt för oss att analysera den empiriska datan utifrån ett etiskt perspektiv och 

huruvida publiken ser native advertising som ett potentiellt problem för trovärdigheten för 

nyhetsmedierna. 

3.2 Social Responsibility Theory 
I slutet på 1800-talet var journalistikens objektivitet och noggrannhet starkt kritiserad på 

grund av den sensationsjournalistik som många journalister använde sig av. Trovärdigheten 

för journalistiken var låg hos publiken. Som ett resultat av detta etablerades The Hutchins 

Commission on Freedom of the Press år 1942 för att sätta upp rekommendationer angående 

pressens ansvar och roll i samhället. I samband med detta utvecklades också the social 

responsibility theory för att fungera som en normativ och etisk guide i det förändrade 

medielandskapet. För att pressen skulle uppnå “social responsibility” sattes det upp sex 

kriterier: (a) assistera det politiska systemet med information och verka som ett forum för 
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debatt och diskussion; (b) hjälpa allmänheten i självstyre; (c) agera som regeringens 

gatekeeper; (d) tjäna det ekonomiska systemet med reklam; (e) erbjuda underhållning; och (f) 

upprätthålla ett ekonomiskt oberoende, fri från påtryckningar från särintressen. Det handlade 

om att få tillbaka trovärdigheten och sin viktiga roll i samhället. The social responsibility 

theory är en av fyra medieideologier som utvecklades på 50-talet, de tre andra är den 

auktoritära ideologin, den frihetliga ideologin och den sovjetiska medieideologin (Siebert, 

Peterson, & Schramm, 1956). Sett i en svensk kontext är social responsibility theory den 

medieideologi som är mest förknippad med journalistiken i Sverige. Det finns olika 

perspektiv på social responsibility theory och vad journalistiken ska stå för. Generellt för de 

olika perspektiven är att det är centralt med värden som sanning, objektivitet, rättvisa och 

trovärdighet (Hammarlin & Wigorts Yngvesson, 2015). 

3.2.1 Journalistikens trovärdighet 
Med en journalistik som under senare år genomgått ekonomiska, teknologiska och 

organisatoriska förändringar upplever journalistiken idag en trovärdighetskris i flera 

demokratiska länder (Sarrimo, 2016: Heflin, 2015: Cassidy, 2007). I en svensk kontext har 

förtroendet för svenska nyhetsmedier på senare år sjunkit, vilket även gäller public serivce-

medierna (Förtroendebarometern, 2016). Deuze (2005) framhäver betydelsen mellan socialt 

ansvar och trovärdighet för journalistiken. Författaren hävdar att utan trovärdighet, både den 

branchomfattande trovärdigheten och organisationernas egen trovärdighet, kan journalistiken 

inte upprätthålla grundsatserna från the social responsibility theory (Deuze, 2005). Även 

Josephi (2013) menar att journalistikens trovärdighet är en av de viktigaste hörnstenarna för 

journalistikens ideal och självdefinition. Då trovärdighet är en av de viktigaste delarna av 

journalistik är det också en av de mest studerade aspekterna i journalistikforskning (Cassidy, 

2007). Begreppet har definierats i många olika termer, bland annat med ord som pålitlig, 

förtroende, noggrannhet, rättvisa, objektivitet, självständighet och källtrovärdighet (Hilligoss 

& Rieh, 2008). Kovach och Rosenstiel (2014) hävdar att en trovärdig journalistik också 

bygger en stor och lojal publik och att det vidare leder till ekonomisk lönsamhet. I detta 

avseende menar forskarna att det är viktigt att mediehus och nyhetsorganisationer vårdar och 

inte utnyttjar publikens trovärdighet. France (1999) hävdar att journalistiken i grund och 

botten är byggd på trovärdighet och att om publiken inte har förtroende för journalistiken 

kommer de heller inte uppmärksamma den. Singer (2007) menar att det finns anledning att 

problematisera vilka som faktiskt är journalister idag. Författaren utgår från riktlinjerna från 

the social responsibility theory men adderar även en filosofisk existentialistisk dimension. 
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Existentialismen grunddrag handlar om individuell frihet, ansvar inför denna frihet samt 

moralisk individualism. Utifrån detta ramverk landar författaren i att journalisten ska vara en 

“socially responsible existentialist”. Singer (2007) argumenterar för att existentialismen 

funktion i detta normativa ramverk ger riktlinjer för journalistens personliga ansvar medan the 

social responsibility theory syftar till ansvaret journalisten har gentemot publiken i allmänhet. 

Singer (2007) menar att den existentiella dimensionen är en nödvändighet då en utav 

riktlinjerna inom social responsibility-teorin är självständighet. Tyngdpunkten ligger alltså på 

journalistens personliga val för att upprätthålla publikens trovärdighet. 

 

I takt med digitaliseringens omvandling och när medieprofessioner, plattformar och andra 

modeller förändrats har också journalisternas ideal och värden förändrats. På senare år ryms 

flera andra grundsatser i journalistikens “social responsibility”. Deuze (2005) har 

kategoriserat in fem idealvärden som ger journalistiken legitimitet och trovärdighet, dessa är: 

public service, objektivitet, självständighet, omedelbarhet och etik. Deuze (2005) menar att 

dessa idealvärden är utmanade i dagens kulturella och teknologiska utveckling. Christians, 

Glasser och McQuail (2009) har utvecklat Siebert, Peterson och Schramm’s (1956) Four 

Theories of the Press och presenterar ett nytt perspektiv på normativa teorier för media i 

demokratiska samhällen. Författarna beskriver fyra roller för media: “monitorial, facilitative, 

radical and collaborative”. Dessa roller handlar i stora drag om att pressen ska ha en 

övervakningsfunktion i samhället, fungera som den tredje statsmakten, kritiskt granska 

maktförhållanden samt vara oberoende och fri från påtryckningar (Christians et al. 2009). 

Kovach och Rosenstiel (2014) är andra forskare som har identifierar journalistikens 

beståndsdelar. De framhåller journalistikens ansvar i att presentera sanningen, använda 

objektiva metoder i sitt arbete, vara oberoende från särintressen samt granska maktfaktorer i 

samhället (Kovach och Rosenstiel, 2014). 

 

Vi har valt att utgå från tre centrala begrepp som återkommer i forskning och litteratur om 

journalistikens roll och ideal, dessa är etik, objektivitet och självständighet. Detta är även 

begrepp som har koppling till the social responsibility theory och hur journalistiken ska 

upprätthålla trovärdighet hos publiken. 

3.2.2 Etik 

Det journalistiska idealet etik handlar om att journalister ska ha en känsla för etik, giltighet 

och legitimitet. En jämförande studie om etik i journalistiken visar att trots att många länder 
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har olika politiska och sociala system råder det en enighet bland journalister att hålla sig inom 

etiska ramar som exempelvis att tala sanning och stå för objektivitet i nyhetsrapporteringen 

(Deuze, 2005). Ekström och Norhstedt (1996) diskuterar hur journalistikens etik kan förstås i 

en svensk kontext. Från ett teoretiskt perspektiv har professionen traditionellt karaktäriseras 

utifrån egenskaper som neutralitet, universalism, oegennytta och kollektivitet. Att 

journalistiken även ska stå för objektivitet och integritet betonas särskilt i journalistikens egna 

yrkesregler och läroböcker. Detta innebär att inte låta nyheter färgas av rapportens egna 

värderingar samt att värna om självständighet och inte falla för påtryckningar. Att informera 

och granska för allmänhetens bästa beskrivs också ofta som journalistikens uppgift. Samtidigt 

menar vissa forskare att journalister visar upp en ambivalent självbild utifrån ett 

moralfilosofiskt perspektiv, där självbilden varierar från moralisk utilitarism till en moralisk 

absolutistisk beskrivning av sin yrkesroll (Plaisance, Skewes & Hanitzsch, 2012). En 

absolutistisk skola hävdar, i grova drag, att något som allmänt ses som moraliskt förkastligt, 

är och förblir moraliskt förkastligt. Medan det ur ett utilitaristiskt perspektiv ses som att en 

omoralisk handling kan var moraliskt korrekt om de görs för att gynna den stora massan. 

3.2.3 Objektivitet 
Många har identifierat objektivitet som en av de viktigaste beståndsdelarna för det 

journalistiska idealet (Deuze, 2005: Johansson, 2015: Wu et al., 2016). I grunden bygger 

objektivitetsbegreppet på föreställningen om att journalistik bygger på fakta (Johansson, 

2015). “Verifikationens disciplin” är det som skiljer journalistik från både underhållning och 

propaganda. Journalistiken handlar primärt om att framställa olika fakta och skeenden av 

samhället snarare än att underhålla eller kampanja för andras intressen (Kovach & Rosenstiel, 

2014). Bristen i att leva upp till verifikationens disciplin är ofta det journalistiken får kritik 

för, det vill säga att journalistiken går för långt ifrån uppdraget att informera och istället säljer 

sensationer, har för mycket underhållande inslag eller rapporterar verklighetsbeskrivningar 

som medvetet gynnar vissa intressen (Johansson, 2015). Framväxten av objektivitetsidealet 

har bland annat sitt ursprung i kommersialiseringen över nyhetsmedier och innebär i det 

sammanhanget att partiska verklighetsbeskrivningar ska överges för en mer neutral 

nyhetsrapportering. Detta för att erhålla och bevara journalistikens trovärdighet i relation till 

publiken (Johansson, 2015). Både journalistforskare och praktiker använder synonymer som 

rättvisa, professionell distans, neutralitet, opartiskhet, saklighet och trovärdighet för att 

definiera objektivitet (Deuze, 2005). Andra menar dock att det inte handlar om att 

journalistiken ska vara neutral eftersom att journalister alltid kommer behöva ta beslut som i 
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slutändan inte är objektiva. Det handlar snarare om att journalistikens metoder är objektiva 

(Kovach & Rosenstiel, 2014). 

 

McQuails (1992) har forskat om objektivitet i relation till mediernas demokratiska uppdrag. I 

forskarens normativa modell handlar objektivitet om att processa, samla in och sprida 

information så att medierna på detta sätt kan bidra till jämlikhet i samhället. Det finns även ett 

övergripande krav på journalistikens frihet, detta eftersom att mediernas oberoende är en 

nödvändig förutsättning för opartiskhet (McQuails, 1992). Även om objektivitet ofta anses 

som något ouppnåeligt är det fortfarande centralt för professionen att sträva emot det. Det 

handlar hela tiden om att omfamna, avvisa och kritiskt omvärdera värdet i objektivitet för att 

den ska fortsätta vara ett ideologiskt fundament för journalistiken (Deuze, 2005). 

3.2.4 Självständighet 
Det ideologiska idealet som rör självständighet handlar om att journalister måste vara 

oberoende, fria och obundna i deras arbete (Deuze, 2005). Studier visar att journalister runt 

om i världen värdesätter sin självständighet högt. Självständighetsidealet kan exempelvis 

handla om inte låta journalister bli tjänare av mediehusen och nyhetsredaktionerna och att 

mediehusen samtidigt skyddar sina journalister mot annonsörer eller marknadsförare (Deuze, 

2005). Christians et al. (2009) menar att självständighet är det absolut viktigaste kriteriet i 

social responsibility theory vilket innebär att journalistiken ska upprätthålla och vara 

ekonomiskt oberoende samt vara fri från påtryckningar från kommersiella och politiska 

intressen. Detta innebär enligt Christians et al. (2009) ett implicit och bindande avtal mellan 

journalister och allmänheten om att journalister ska publicera sanningsenligt material som är 

baserat på vad de tycker är viktiga nyheter för publiken, utan påverkan från speciella 

intressen. Deuze (2011) hävdar dock att i en digital och mångkulturell miljö med flera 

plattformar att ta hänsyn till behöver journalistikens roll som självständig omprövas. 

Journalister som arbetar med olika multiplattformar är mer eller mindre tvungna att samarbeta 

med utomstående intressen och resurser vilket hotar deras självständighet. Samtidigt visar 

studier (Chadha, 2015) att journalister som kombinerade nyhetsrapportering med 

marknadsarbete, som potentiellt skulle kunna hota deras självständighet, hela tiden kunde 

falla tillbaka på det traditionella idealet av självständighet och på så sätt hålla isär 

verksamheterna. De flesta, om inte alla, innovationer i journalistiken tenderar att mötas av 

tvivel och kritik rörande den redaktionella självständigheten (Deuze, 2005). 
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Dessa teoretiska perspektiv på journalistikens ideal blir en viktig utgångspunkt i denna studie. 

Vi ämnar ställa vårt empiriska material i relation till de teoretiska utgångspunkterna för att 

undersöka huruvida native advertising hotar den journalistiska trovärdigheten. Detta är det 

mest fördelaktiga sättet för oss att undersöka huruvida publikens föreställning om mediernas 

funktion i samhället är koherent med vad forskning och teori på området menar. Utifrån dessa 

begrepp och ideal menar vi att det finns ett bra teoretisk underlag för att diskutera 

trovärdighet för de aktuella tidningarna för studien. Begreppen ger dessutom möjligheten att 

diskutera journalisternas trovärdighet och huruvida de uppfyller det normativa ramverk som 

social responsibility theory konstitueras av. 

3.2.5 Applicering av teori 

 
Figur 2. Analysmodell 

 

Sammanfattningsvis mynnar dessa teorier ut i vår analysmodell. Denna modell ger oss 

möjlighet att analysera vår empiri genom vårt teoretiska ramverk, SRT och PKM. Det 

övergripande ämnet är native advertising vilket står i studiens centrum. För att undersöka 

detta ur ett publikperspektiv tillämpas PKM som handlar om hur publiken hanterar 

övertalningsförsök. Då trovärdighet för journalistiken är centralt för studien används SRT 

som ett verktyg för diskussion i relation till publikens åsikter kring trovärdighet. För att 

illustrera relationen mellan de båda teorierna är de länkade med varandra i analysmodellen. 

Dessa teoretiska ramverk mynnar sedermera ut i fem centrala begrepp för respektive teori 

som ligger till grund för studiens analys. 
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4 Material och metod 
Nedan redogör studien för metod och materialval, där redovisas avgränsningar och de val 

som gjorts gällande studien design. Avslutningsvis förs en problematiserande diskussion 

kring studiens metodval. 

4.1 Val av ämne 
Idén till vår studie uppkom i och med att vi själva läser tidningar dagligen och då vi noterade 

att native advertising var en vanligt förekommande annonsmetod i samtliga stora tidningar i 

Sverige. Detta tillsammans med den ökade rapporteringen om journalistikens ekonomiska 

utmaningar och branschens sökande efter nya intäktskällor gjorde att detta område 

intresserade oss. Utifrån vår kunskapsöversikt på forskningsfältet visade det sig att tidigare 

studier främst utgått från en kvantitativ ansats i forskning om native advertising vilket låg till 

grund för att vi såg det som relevant att studera native advertising genom en kvalitativ metod. 

Det saknades dessutom forskning om detta i en svensk journalistisk kontext vilket gjorde att 

vi ville genomföra studien i Sverige. Valet av studie kom således genom att vi såg att det 

fanns begränsningar i forskningen på området. 

4.2 Fokusgrupper 
Utifrån vårt syfte och frågeställning menar vi att fokusgrupper är det mest lämpliga metodval 

för vår studie. Detta är en metod som bygger på en induktiv, tolkande och konstruktionistisk 

forskningsstrategi. En traditionell beskrivning av metoden är att en mindre grupp av cirka fem 

till åtta personer diskuterar ämnen under en begränsad tidsperiod. Samtalet leds av en 

moderator som ställer frågor som deltagarna diskuterar med varandra. Fokusgrupper utgår 

från en kvalitativ tradition där man på ett mer djupgående plan är intresserad av människors 

erfarenheter, motiv och tankeprocesser. Det är en relevant metod när forskaren är intresserad 

av att undersöka samtalet och diskussionen mellan människor snarare än hur enskilda 

personer resonerar och tänker kring en fråga. Fokusgrupper är även en användbar metod när 

människors uppfattning om en viss sak skiljer sig mycket åt. I fokusgruppen är forskaren 

alltså intresserad av samspelet mellan olika deltagare samt att få en bred bild om 

uppfattningen kring något ämne (Eksell & Thelander, 2014). Då datan från fokusgrupper 

produceras genom gruppinteraktion har deltagarna möjlighet att uttrycka sociala erfarenheter 

som mer eller mindre ses som självklara repertoarer. Fokusgrupper låter deltagarna explicit 

sätta ord på sina värderingar och diskutera dessa med varandra för att lyfta upp dessa tysta 

och förgivet tagna repertoarer för betydelsebildning. På detta sätt är fokusgrupper särskilt bra 
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på att utvinna empiri om åsikter, värderingar och normer för gruppers praktiker och tolkningar 

(Halkier, 2010). 

 

Då syftet med vår studie är att få en bild av vad olika grupper anser om native advertising och 

om detta påverkar trovärdigheten för tidningar menar vi att fokusgrupper är en relevant 

metod. Vi menar att diskussioner och interaktioner mellan deltagarna i fokusgrupper är mer 

intressanta att undersöka och analysera än människors enskilda åsikter på området. Halkier 

(2010) menar att deltagarnas jämförelser av erfarenheter och förståelse i fokusgrupper 

producerar kunskap om komplexiteter i betydelsebildning som genom individuella intervjuer 

är svåra att nå. Eftersom deltagarna i en fokusgrupp kan ställa frågor och kommentera 

varandras erfarenheter och tolkningar utifrån sin egen förförståelse kan detta bidra till en 

annan dimension i samtalet än det som från början var tänkt av forskaren. Diskussionen kan 

alltså gå utanför intervjuguiden och på så sätt producera data som är mer komplex än i en 

individuell intervju (Halkier, 2010). Vi menar att detta är en fördel med fokusgrupper som vi 

kan utnyttja och ta till vara på. Vi har vidare i vår studie valt att använda oss av en traditionell 

fokusgrupp där vi träffat våra deltagare fysiskt. Detta framförallt för att traditionella 

fokusgrupper tenderar att ge mer interaktiva, djupa och breda diskussioner (Eksell & 

Thelander, 2014). 

4.3 Pilotstudie 
Pilotstudien genomfördes på Örebro universitet och konstituerades av fyra deltagare som 

samtliga läste medie- och kommunikationsvetenskap. Alla deltagare kände varandra sedan 

tidigare. Detta var ett medvetet val från vår sida då det framgår i litteraturen att detta är 

fördelaktigt för att få en avslappnad miljö vilket leder till att deltagarna känner sig 

avslappnade och kan vara fullt delaktiga i samtalet (Halkier, 2010). Vi gav deltagarna några 

ämnen som vi bad dem diskutera fritt inom gruppen som var kopplat till native advertising 

och förtroende för medierna. Utifrån vår intervjuguide var målet att deltagarna själva, i den 

mån det var möjligt, skulle beröra de ämnen som vi formulerat, utan att vi skulle behöva styra 

de i den riktningen. 

 

Efter att vi genomfört pilotstudien stötte vi på ett antal problematiska element med 

fokusgruppen. Det framgick att vår förhoppning om att en mindre strukturerad samtalsform 

skulle kunna leda samtalet mellan de olika ämnena inte fungerade på ett tillfredsställande vis. 

Detta var något som vi som moderatorer istället fick gå in och styra på egen hand för att dem 
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skulle diskuteras. Av den anledningen menar vi att den blandade trattmetoden kommer att 

lämpa sig bättre för vår kommande studie där vi har möjlighet att både låta deltagarna fritt 

redogöra för åsikter kring ämnet inledningsvis, samtidigt som vi i slutet av intervjutillfället får 

möjlighet att styra samtalet efter vårt syfte. Vid ett tillfälle i pilotstudien gav vi också 

deltagarna en uppgift att definiera ordet förtroende tillsammans inom gruppen. Vår 

förhoppning var att detta skulle leda till en diskussion som gav dem ett bra underlag om vad 

förtroende var när de sedan skulle diskutera native advertising kopplat till förtroende. Tyvärr 

resulterade detta istället med att diskussionen fastnade vid att definiera vad förtroende var 

vilket ledde till samtalet stannade av och gav oss inte ett tillfredsställande resultat. Ytterligare 

ett problem i pilotstudie var att vi hade lagt ett för stort fokus på ordet “förtroende”. Det 

gjorde att diskussionen saknade nyanser. Deltagarna kunde helt enkelt svara “ja, jag har 

förtroende för medie x”, eller “nej, jag har ett lågt förtroende för medie x”. Här formulerade 

vi oss på ett sätt som hade lämpat sig bättre i en kvantitativ studie vilket vi har tagit vara på 

och jobbat med inför denna studie. Som det framgår av vårt syfte kommer vi att lägga större 

fokus på åsikter den här gången vilket vi menar kommer leda till en bättre diskussion och 

interaktion deltagarna emellan.  

 

Då vi genomförde pilotstudien så satt vi bredvid varandra som moderatorer. Detta resulterade 

i att deltagarnas blickar alltid gick emot oss och deltagarna interagerande inte med varandra i 

den utsträckning vi hade hoppats på. För att åtgärda detta så kommer placeringen se 

annorlunda ut vid kommande fokusgrupper där vi har för avsikt att placera oss mitt emot 

varandra och det kommer förhoppningsvis resultera i att deltagarna kommer att röra blickarna 

runt i rummet och därmed kommunicera mer med varandra.  

 

De element som vi upplevde fungerade bra med pilotstudien har vi för avsikt att ta med oss 

till denna studie. Det är främst att ha en grupp där deltagarna har en koppling till varandra, 

detta menar vi möjliggjorde ett bra diskussionsklimat för deltagarna. Att sedan genomföra 

dessa intervjuer på ett ställe som alla deltagarna kände sig bekanta med var något som kom 

naturligt i och med att vi genomförde den här studien i skolan och med studenter. I denna 

studie kommer vi säkerställa att fokusgrupperna genomförs där alla deltagarna känner att de 

har någon form av naturlig anknytning till lokalen. Såsom en gemensam arbetsplats eller en 

lokal som gruppen vistas i ofta av andra anledningar. Halkier (2010) menar att fördelen att 

välja deltagarnas arbetsplats är att platsen inbjuder till samtal samt att deltagarna känner sig 

bekväma i den välbekanta kontexten. Lunt och Livingstone (1996) menar att 
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fokusgruppsstudien företrädesvis bör äga rum på ett neutralt ställe för att underlätta flödet av 

konversationen.  

4.4 Urval 
I kvalitativ forskning kan inte urvalet vara slumpmässigt eftersom det ofta är så pass litet. 

Urvalet av deltagare till fokusgrupper väljs snarare genom en analytisk selektion. Detta 

innebär att forskaren ser till att få viktig karakteristika i förhållande till problemställning 

representerade i urvalet (Halkier, 2010). I vårt fall när vi undersöker journalistisk 

trovärdighet, är det viktigt att välja deltagare som är uppväxta i Sverige och i en “demokratisk 

nyhetskultur”. Detta för att urvalet inte ska bli skevt eller snedvridet av att deltagare har en 

annan social och kulturell bakgrund och således en annan bild av journalistikens roll i 

samhället. Hade vi haft en större kulturell diversifiering bland deltagarna hade detta resulterat 

i ytterligare dimensioner som inte är ämnat för denna studie. Enligt Bryman (2008) ställs det i 

regel upp vissa kriterier som deltagarna behöver uppfylla för att vara aktuella för 

fokusgruppen. Det kan exempelvis handla om att deltagarna har större erfarenhet av det tema 

som forskaren är intresserad av eller att de alla har liknande demografiska egenskaper.  

 

Vi har valt ålder som kriterium för våra fokusgrupper där tre olika åldersgrupper konstituerar 

varsin fokusgrupp. Vad gäller kön har vi en jämn fördelning mellan kvinnor och män, sju män 

och åtta kvinnor totalt. Deltagarnas geografiska ursprung är inte något som vi har tagit hänsyn 

till i urvalet, detta då vi menar att det inte finns anledning att tro att detta påverkar resultatet i 

särskilt stor utsträckning. Den första gruppen är studenter som är mellan 20-25 år, sedan en 

grupp som befinner sig i medelåldern 40-55 år och avslutningsvis har vi en fokusgrupp som 

består av pensionärer där har vi valt ut personer som är över 65 år. För att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställning så var det även viktigt för oss att i förhand ta reda på om 

personerna inom varje grupp hade erfarenheter av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Det finns en variation inom varje grupp men alla deltagare läser någon utav dessa tidningar 

regelbundet. Wibeck (2010) rekommenderar att sätta samman fokusgrupper där det är troligt 

att åsikter och erfarenheter skiljer sig åt mellan grupper. Mot bakgrund av detta har vi satt 

samman tre olika grupper där ålder är den huvudsakliga variabeln eftersom vi menar att det är 

just inom olika åldersgrupper vi hittar de största skillnaderna utifrån åsikter om trovärdighet 

mot tidningar. 
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Vi ser även dessa grupper som relevanta utifrån rapporten Svenskar och Internet (2016), som 

visar på konsumtionen av onlinetidningar i dessa grupper. De personer som är över 65 år läser 

i större utsträckning papperstidningar än vad de andra två åldersgrupperna gör vilket vi menar 

öppnar för en intressant jämförelse. Vi anser att det är fördelaktigt för vår studie att undersöka 

hur personer som växt upp med papperstidningar ser på native advertising för att kunna föra 

en diskussion hur dessa människor ser på den typen av innehåll i onlinetidningar. Den yngsta 

åldersgruppen som är 20-25 år menar vi är intressanta att undersöka för att det är den mest 

aktiva åldersgruppen på internet och som har flest timmar per dag då det kommer till 

erfarenhet. Medelåldersgruppen menar vi är intressanta att undersöka då de har växt upp i en 

tid innan internet och under vuxen ålder sett internet växa fram som en större 

nyhetsdistributör. Då denna åldersgrupp också spenderar mycket tid åt att söka efter nyheter 

på internet (Svenskar & Internet, 2016) så argumenterar vi för att de har en unik före- och 

efterbild som kan leda till en intressant diskussion. Utifrån dessa fokusgrupper menar vi att vi 

kan analysera och jämföra vårt empiriska material som kan mynna ut i en intressant 

diskussion som belyser likheter eller skillnader bland de olika ålderskategorierna i vår 

undersökning. Det är vidare rekommenderat att använda separata grupper som är inbördes 

homogena när målet med studien är att jämföra åsikter hos människor med olika bakgrund 

eller inställning till ämnet. Att använda samma intervjuguide i de olika fokusgrupperna tillåter 

forskaren att sedan jämföra resultatet i analysfasen (Wibeck, 2010). 

4.4.1 Tidningar 
De två tidningar som kommer ligga till grund för vår studie är Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladets onlineutgåva. En anledning till att vi valt ut dessa två tidningar grundar sig i att vi 

anser att det är två av Sveriges mest trovärdiga tidningar. DN och SvD har traditionellt sett en 

god relation till sin publik vilket också gör att de har en hög trovärdighet bland sina läsare 

(Ipsos, 2016). Enligt Förtroendebarometern (2016) är DN den tidningen med högst förtroende 

bland svenskar. Samma rapport visar även att kvällspressens förtroendesiffror är låga. 

Förtroendebarometern är en undersökning som årligen genomförs av TNS SIFO med 

Medieakademin som beställare. Årets upplaga genomfördes med 1200 webbintervjuer som 

ägde rum mellan 3-12 mars 2016. Vi menar att eftersom kvällstidningar inte har 

prenumeranter krävs det istället att de hela tiden lockar nya läsare att köpa tidningen med en 

mer utpräglad sensationsinriktad journalistik. Tidningar som DN och SvD kan i högre 

utsträckning luta sig mot sina prenumeranter som en säker inkomstkälla och därmed bedriva 

en mer djup och seriös journalistik. En annan anledning till att vi valde just dessa två 
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tidningar är att de tillhör två olika mediekoncerner, det vill säga Schibsted och Bonnier. Vi 

menar att det finns möjlighet att dessa har olika strategier för hur de använder native 

advertising i respektive tidning, vilket kan ha en indirekt påverkan på publikens 

trovärdighetsuppfattning. Baserat på Förtroendebarometern har vi alltså valt bort att se på hur 

publiken uppfattar trovärdigheten hos kvällstidningarna av anledningen att de redan har ett 

lågt förtroende bland svenskar. Vi menar helt enkelt att det inte är intressant att undersöka 

publikens förtroende för tidningar som initialt redan har ett lågt förtroende. Vi argumenterar 

för att vår studie kommer dra fördel av att utelämna kvällspressen, och istället rikta in oss på 

DN och SvD som är tidningar som i högre utsträckning redan uppfattas som trovärdiga. Detta 

kan förhoppningsvis belysa vår problemformulering på ett tydligare sätt på grund av att det 

initiala förtroendet är relativt högt hos dessa tidningar. Samtidigt var det viktigt att använda 

två rikstäckande tidningar eftersom våra deltagare i fokusgrupperna kommer från olika 

geografiska områden. 

4.5 Moderatorroll 
En moderator i en fokusgruppsstudie har inte samma roll som en person som genomför 

vanliga intervjuer med en person åt gången, däremot är likheterna många. En moderator ska 

först och främst vara inställd på att lyssna på deltagarna i fokusgruppen, samtidigt är det 

viktigt att inte inta rollen som skjutjärnsjournalist eller vän gentemot deltagarna (Halkier, 

2010). Med detta menar författaren att moderatorn ska ge deltagarna det utrymme det behöver 

i varje samtal precis som de krävs att moderatorn ibland uppmanar deltagarna att förklara 

sociokulturella självklarheter som normalt inte uttrycks vid vardagliga samtal. Vidare så är 

moderatorns viktigaste roll under fokusgruppstillfället att hantera den sociala dynamiken som 

uppstår i rummet samt skapa förutsättningar för interaktioner deltagarna emellan istället för 

att styra hur deltagarna ska interagera (Halkier, 2010). Dessa riktlinjer är något vi kommer att 

sträva efter att efterlikna då vi modererar fokusgrupperna. 

4.6 Intervjustruktur 
Moderatorns roll i en fokusgrupp varierar men handlar främst om att hålla diskussionen inom 

ämnets ramar. Intervjuaren kan välja att styra diskussionen eller ha en mer tillbakadragen roll, 

oftast sker det senare för att underlätta för interaktion mellan intervjupersonerna (Eksell & 

Thelander, 2014). Vi har valt att utgå från den blandade trattmodellen i vår studie. Detta är en 

modell som är en blandning av en ostrukturerad och strukturerad diskussionsmodell. 

Vanligtvis börjar moderatorn med att ställa öppna frågor som ska främja en fri diskussion för 
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att senare i intervjun gå vidare till en mer strukturerad modell som styr informanterna mer åt 

det håll som fyller det specifika syftet med fokusgruppen. Den stora fördelen med att använda 

sig av den här formen av fokusgrupper är att deltagarna både får ge sina perspektiv på det 

behandlade ämnet samtidigt som det lämnas ett utrymme för interaktion mellan deltagarna. 

Dessutom får forskaren möjlighet att styra samtalet för att den ska generera empiri som är 

användbart vid analystillfälle. På detta sätt kan de mer specifika frågorna vara teoretiskt 

inspirerade så att forskaren är säker på att få studiens kunskapsintresse täckt (Halkier, 2010). 

Vår roll som moderatorer kommer därmed i den ostrukturerade fasen vara att hålla oss passiva 

och låta deltagarna diskutera fritt med varandra. I denna fas gäller det som moderator att våga 

vänta ut gruppdeltagarna för att de ska få chansen att tänka efter och bilda sig en uppfattning. 

Här ingriper moderatorn endast om gruppen alltför länge glider över på något helt annat ämne 

eller om vissa personer tar över diskussionen på andras bekostnad (Wibeck, 2010). I den 

strukturerade fasen av vår fokusgrupp har vi en mer traditionell roll som intervjuare och 

ställer mer specifika frågor. Det är också viktigt att vi som moderatorer framhåller att vi inte 

är expert på ämnet eller tar ställning till deltagarnas åsikter (Wibeck, 2010). 

 

Vi menar att denna modell lämpar sig bäst för vår studie då vi vill att varje grupp genom 

diskussion ska kunna ge uttryck för sina åsikter kring deras trovärdighet för tidningar med 

annonsering såsom native advertising. Samtidigt menar vi att det kan finnas anledning att tro 

att kunskapen inte är lika stor i de olika grupperna emellan som gör att vi som moderatorer 

kommer kunna med en mer framträdande roll mot slutet av varje intervju kunna formulera 

problem och frågor till de olika grupperna så att det leder till en diskussion som berör studiens 

syfte och problemställning. 

4.6.1 Stimulusmaterial 
Vi har för avsikt att presentera deltagarna för ett stimulusmaterial, detta ska bestå i två 

stycken native-artiklar, en från SvD och en från DN. Detta ska vara ett underlag för den andra 

delen av vår fokusgrupp, där vi kommer att ha en mer strukturerad del med syftes- och 

teoriorienterade frågor. Att använda sig av ett stimulusmaterial är fördelaktigt eftersom 

deltagarna kan ligga på olika kunskapsnivåer, eller inte är bekanta med ämnet som diskuteras. 

Materialet bör vara utformat så att det väcker diskussion i gruppen och bör inte vara en 

presentation av fakta eller vad som är rätt och fel (Wibeck, 2010). För att undvika detta 

kommer våra informanter att få ett omanipulerat material, det vill säga native-artiklar i dess 

ursprungliga form från onlinetidningarna. Det finns även argument för att ett stimulusmaterial 
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bör delas ut i förväg till respondenterna på grund utav att dessa kan bearbeta materialet och ta 

ställning till det på egen hand innan de ska svara på frågor om materialet vid 

fokusgrupptillället (Wibeck, 2010). Dock menar vi att det är fördelaktigt för vår studie att visa 

det under själva intervjutillfället där deltagarna får ge sina spontana åsikter kring native-

artiklar. Detta då vi har möjlighet att ge en bakgrund och redogöra för native advertising så att 

vi kan försäkra oss om att deltagarna förstår annonsmetoden. Vidare kommer vi att ge 

förklaringar på ekonomiska förutsättningar till följd av digitaliseringen (se bilaga) och därmed 

som skapar vi en kontext till de deltagarna som inte är bekanta med native advertising sedan 

tidigare. Som vi redogjorde för i urvalsavsnittet så har vi valt deltagare i varje grupp som har 

en koppling till varandra vilket kan medföra att de diskuterar materialet innan fokusgrupperna 

äger rum vilket kan färga individens åsikter kring native-artiklar, vilket också var ett 

argument för att inte skicka ut materialet i förväg. 

4.6.2 Utvärdering av fokusgruppstillfällena 
Efter de två första fokusgrupperna var den första åtgärden att sätta oss ner och diskutera och 

utvärdera vår egen insats samt diskutera hur frågorna fungerade vid fokusgruppstillfällena. 

Denna åtgärd genomförde vi för att hela tiden ställa oss kritiska till vår egen insats, som 

resulterar i att vår roll som moderatorer hela tiden utvecklas i en positiv riktning och kan 

därmed generera bättre data inför analysen. Halkier (2010) skriver även att moderatorns 

förmåga att använda sin egen person blir ett metodologiskt verktyg. Mot bakgrund av detta 

menar vi att detta är ett sätt för oss som moderatorer är att utvärdera varandra för att sedan se 

på vad vi bör ta med oss vidare samt det som kan förbättras. En redovisning av respektive 

utvärdering återfinns i bilaga. 

4.7 Analys av material 
Då en forskare ska analysera den empiriska datan så bör denne gå tillbaka till syftet med 

undersökningen. Detta då frågor och hypoteser ligger till grunden för val av både insamlings- 

och analysmetod. Den huvudsakliga uppgiften vid en analys av data som genererats från en 

fokusgruppsstudie handlar om att forskaren kodar materialet genom att kartlägga mönster och 

trender i diskussionen. Det är viktigt att forskaren är konsekvent och disciplinerad under den 

här processen, annars riskerar resultatet att bli missvisande om personen som analyserar 

materialet är selektiv i sin analys eller helt enkelt är inkonsekvent och analysera samma typ av 

data på olika sätt. För att främja en konsekvent analys så bör ett väl definierat protokoll vara 

på plats där varje enskild process systematiskt redogörs för, vilket underlättar för de som står 
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inför uppgiften att analysera datan. Efter dessa grundläggande riktlinjer är på plats finns det 

olika sätt att genomföra själva analysen (Wibeck, 2010). 

4.7.1 Transkribering 
Efter att vi att vi utvärderat vår egen insats som moderatorer så gick vi vidare med att 

transkribera materialet. I transkriberingen valde vi att anonymisera all deltagare även om det 

inte framkom några speciella önskemål om detta från deltagarnas sida. Då fokusgrupper 

består av flera personer uppstod det problem vid några enstaka tillfällen då vi transkriberade 

materialet. Detta kunde vara att flera deltagare pratade samtidigt vilket helt enkelt gjorde det 

omöjligt att urskilja vad som sades vid dessa tillfällen. Vi valde även att helt utesluta vissa 

delar där samtalet låg så långt bort från studien att den inte kunde generera analyserbar data 

för oss. Det finns däremot sparat på ljudfiler som kommer att sparas fram tills efter 

examinationstillfället, så att examinator och opponenter har möjlighet att ta del av detta 

material för att säkerställa att transkriberingen genomförts på ett korrekt sätt. En fullständig 

transkribering återfinns i bilaga. 

4.7.2 Genomförande av analys 
Vi har valt att använda oss av Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell för vår studie. 

Detta är en kvalitativ innehållsanalys-modell där forskaren på ett systematiskt sätt analyserar 

det manifesterade innehållet i sitt analysmaterial men även det som ligger latent i texten står i 

fokus för analysen. Denna modell ger alltså forskaren underlag för att undersöka sitt material 

på olika abstraktionsnivåer.  

 

Det första och mest grundläggande en forskare måste ta ställning till då hen ska genomföra en 

innehållsanalys är att ta ställning till vilken del av materialet som konstituerar analysenheten. 

I vårt fall är detta det transkriberade materialet från våra fokusgrupper. Författarna menar att 

just en transkribering av intervjuer är en fördelaktig analysenhet då den oftast är tillräckligt 

stor i omfattning för att vara möjliga att analyserar samtidigt som den inte vara för stor vilket 

medför problem med överskådligheten för den ska analysera materialet (Graneheim & 

Lundman, 2004). När detta steg var klart läste vi båda igenom materialet flera gånger samt 

lyssnade igenom inspelningen för att skapa oss en bra och gemensam helhetsbild av 

materialet. Det första steget i behandlingen av materialet var att sortera bort det vi ansåg som 

irrelevant för studie, då t.ex deltagarna berörde ämnen som inte kunde relateras till vårt syfte 

(Graneheim & Lundman, 2004).  
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Vi gick sedan vidare med att kategorisera materialet i olika samtalskategorier. Dessa 

samtalskategorier baseras på vårt teoretiska ramverk som vi redogjort för tidigare i arbetet. Vi 

har exempelvis ett begrepp för journalistikens “etik”. Under denna kategori samlar vi det 

material som genererats då deltagarna berör etik kopplat till medier. Detta är en kategori som 

är kopplat till social responsibility theory. På detta sätt kategoriseras allt material från 

transkriberingen in under teorikopplade sektioner. Då allt material var indelat i kategorier 

gick vi vidare med analysen av materialet, där vi under varje kategori kartlade vad vi 

uppfattade som meningsbärande enheter, de meningsbärande enheterna tilldelades varsin färg 

i schemat, som sedan följde hela vägen till koden. En meningsbärande enhet kan vara allt från 

ett ord, till en mening eller ett stycke (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa enheter ska vara 

relaterade till varandra genom mening eller kontext. De meningsbärande enheterna är sedan 

placerade under samtalskategorier. 

 

Utifrån de meningsbärande enheterna kondenserade vi sedan dessa genom att omformulera 

enheterna på ett kärnfullt sätt som samtidigt behåller essensen av meningsenheten. Utifrån det 

kondenserade materialet sattes etiketter som vi refererar till som kod. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att forskaren ger sig själv verktyg att tänka på ett fenomen ur andra 

perspektiv genom att koda materialet genom att tilldela de etiketter. Dock måste etiketterna 

och koderna alltid tolkas i relation till den kontext de ursprungligen härstammar ifrån. Då 

kodningen genomförts så överförde vi koderna till analysmatrisen som redovisas i 

empiriavsnittet, efter det följer en analyserande, teorikopplad diskussion i avsnittet Analys. 

 

Figur 3.  

Utdrag från kodschema. 
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4.8 Etik 
Då vi genomför våra fokusgrupper ska vi, precis som inom alla annan forskning genomföra 

studie på ett etiskt korrekt sätt. Halkier (2010) redogör för några etiska riktlinjer som vi har 

för avsikt att förhålla oss till i vår fokusgruppsstudie. Först så menar författaren att varje 

deltagare själva ska ha möjligheten att avgöra om denne vill vara anonym eller ej. Om en 

deltagare väljer de så får inte namn förekomma i varken uppsatsen eller i transkriberingen. Vi 

har anonymiserat samtliga deltagare. Detta är något som vi klargör för varje deltagare innan 

vi börjar med inspelningen av fokusgrupperna, så att namnen inte är med på inspelningen 

heller. Det är även viktigt att redogöra för deltagarna vad syftet är med fokusgruppen och vad 

studien kommer att användas till (Halkier, 2010). I vår intervjuguide har vi redogjort för hur 

vi kommer att presentera vårt arbete, där all nödvändig information till deltagarna kommer att 

presenteras. Om det utöver detta skulle vara oklarheter bland deltagarna kommer vi 

uppmuntra dem att ställa frågor till oss angående studien. 

4.9 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet innebär att olika forskare ska nå samma resultat utifrån samma data. 

Vilket också innebär att samma forskare ska nå samma resultat vid olika tillfällen (Wibeck, 

2010). Detta är något som kan vara problematiskt med kvalitativa studier då en social 

situation inte går att frysa och att det är en ständig pågående förändring, samtidigt menar vissa 

forskare att det inte går att återge en entydig bild av den sociala verkligheten (Bryman, 2008). 

Då detta alltid kommer vara ett problem inom den kvalitativa forskningen utformar vi vår 

analys på ett sätt som skapar transparens vilket vi argumenterar för att kommer styrka och 

konfirmera att vi inte låtit våra personliga värderingar påverkar slutsatser från det empiriska 

materialet. Eftersom att just forskarens föreställningar kring studieämnet kan vara ett problem 

för analysen av studien. Bland annat så kan flera olika forskare koda samma material utifrån 

de kriterier som ställts upp i förväg. Om resultaten blir likvärdiga av flera olika forskare finns 

goda argument för att dessa resultat är reliabla (Wibeck, 2010). Detta är en åtgärd vi vidtog 

vid analysen av vårt material, först gjorde vi en varsin individuell bedömning av vår data. Vid 

ett senare tillfälle tillfrågade vi två medstudenter som analyserade en mindre del av materialet 

där resultaten visade upp en stor likhet med våra egna resultat. 
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4.10 Validitet 
Validitet är ett begrepp som beskriver huruvida forskaren undersöker det som hen ämnar 

undersöka. Det finns även en diskussion bland forskare att validitet är främst en term som hör 

hemma i den kvantitativa forskningstraditionen och bör istället ersättas med begreppet 

trovärdighet inom kvalitativ forskning (Wibeck, 2010). Att validitet ersatts med trovärdighet 

menar Bryman (2008) är att själva definitionen av begreppet validitet konnoterar mätning, 

vilket inte är det en kvalitativ forskare ägnar sig åt. Det finns flera hot mot en studies 

trovärdighet som forskaren måste ha i åtanke genom processen för att inte äventyra detta 

kvalitetskriterium. I just fokusgrupper finns det alltid en fara för att deltagarna kan visa upp 

en vilja på att förhäva sig själva inför de övriga gruppmedlemmarna, eller överdriva sin egen 

åsikt för att göra en poäng av sitt eget resonemang (Wibeck, 2010). Vi menar att detta är 

något vi har försökt stävja genom att avsiktligt välja ut grupperna där deltagarna känner 

varandra sedan tidigare vilket kan medföra att deltagarna kan agera som de normalt skulle 

göra även i fokusgruppen. Vi är även medvetna om farorna med att använda sig av en grupp 

där individerna känner vara, där varje medlem av gruppen har en given roll inom gruppen, 

som även kan följa med in i fokusgruppstillfället. Detta kan i förlängningen leda till att 

medlem talar i egenskap av sin roll inom gruppen istället för i egenskap av sitt egna jag. Lunt 

och Livingstone (1996) menar emellertid att forskare som använder sig av fokusgrupper som 

metod ofta väljer människor som känner varandra. Författarna ger exempel på forskare som 

använt sig av fokusgrupper där fokusgruppen träffats åtskilliga gånger för att skapa en 

inneboende kultur bland deltagarna för att underlätta konversationsflödet. Vi menar vidare att 

vi genom vårt strukturella tillvägagångssätt i kodningen och analysen av vår empiri stärker 

studiens trovärdighet. Tillvägagångssättet skapar en transparens där läsaren har möjlighet att 

följa varje steg i processen. 

4.11 Metodreflektion 
Fokusgruppens styrka i att producera data om sociala gruppers åsikter, interaktioner och 

normer är också metodens svaghet då den inte kan utge sig för att producera data om 

individers individuella livsvärldar. Detta beror främst på att deltagaren i fokusgruppen får 

mindre plats att uttrycka sig än deltagaren i den enskilda intervjun. Ett vanligt metodproblem 

är att forskaren använder fokusgruppen som en gruppintervju eller en utvecklad individuell 

intervju och utelämnar således den sociala interaktionen vilket gör att resultatet blir en annan 

slags data (Halkier, 2010). Genom att studien tillämpar en blandad trattmodell som i den 

första delen tillåter deltagarna att diskutera och interagera med varandra minimeras detta 
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problem. En annan nackdel med fokusgrupp som metod är det inte är möjligt att generalisera 

resultaten till en större population. Detta är dock inte heller syftet med en fokusgruppsstudie. 

Wibeck (2010) menar emellertid att en viss typ av generalisering kan göras utifrån 

fokusgruppsdata. Hon menar att om vissa värderingar och argument återkommer i flera 

grupper som utgår från samma premisser kan forskaren göra vissa generella antaganden. 

 

En potentiell kritik mot fokusgrupper är även att deltagarnas svar kan påverkas av 

gruppdynamiska effekter, exempelvis att en deltagare har starka åsikter kring en fråga och tar 

mycket plats och då även påverkar andra deltagare i gruppen (Eksell & Thelander, 2014). 

Wibeck (2010) menar att det är viktigt att moderatorn är uppmärksam på dessa makt- och 

dominansförhållanden i gruppen för att, om det behövs, fördela ordet till personer som inte 

kommer till tals lika mycket. Det är vidare viktigt att deltagare i vår fokusgrupp är bekväma 

med varandra för att diskussionen ska bli så spontan och naturlig som möjligt. Med 

fokusgrupper där deltagarna känner varandra strävar vi efter att skapa en naturlig miljö där 

deltagarna vågar uttrycka sina åsikter fritt. Kitzinger (1994) hävdar att det starkaste skälet att 

använda redan existerande grupper är att de tillåter forskaren få en inblick i en av de sociala 

kontexter där idéer formas och beslut fattas. 

 

Vi valde att använda oss av tre fokusgrupper i vår studie. Det går att argumentera för att detta 

inte är ett tillräckligt många för hur man traditionellt använder fokusgrupper. Bryman (2008) 

menar att det vanligaste antalet fokusgrupper ligger mellan 10-15 stycken i forskningsstudier. 

Vi argumenterar för att det inom den givna tidsramen inte var möjligt att genomföra fler på 

grund av praktiska skäl. Wibeck (2010) menar att det är viktigt att tänka på att analysen av 

materialet förmodligen är mer tidskrävande av vad man räknat med. Mot denna bakgrund 

anser vi att det är fördelaktigt för vår studie att lägga fokus på att genomföra analysen av 

materialet på tillfredsställande sätt. Vi har även valt att bortse från socioekonomiska variabler 

och etnicitet. Detta argumenterar vi hade resulterat i att vi hade fått en ny dimension av 

analysen som kräver en större omfattning än vad tidsramen erbjuder. Kön är också en variabel 

vi valt att bortse ifrån i analysen. Genom den forskningsöversikt vi sammanställt så framgick 

det att ingen utav de tidigare studierna använt sig av just den variabeln. Den åtgärd vi har 

vidtagit är att ha en jämn fördelning av könen i bland deltagarna. 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras empirin på ett tematiskt sätt. Analysen görs genom 

de centrala begrepp som redogjordes för i de teoretiska utgångspunkterna. 

5.1 Generell analys 
Analysen inleds med en generell redovisning av empirin från varje enskild grupp för att ge en 

överblick från respektive fokusgrupp, för att sedan gå över i en tematisk analys. Empirin som 

vi återkommande refererar till i detta avsnitt redovisas i sin helhet i inledningen av bilagan. 

5.1.1 Studentgrupp 
Studentgruppen ansåg att medierna har stor makt och både ett socialt och etiskt ansvar. Det 

var också den grupp som hade minst problem med native advertising. Som det framgår i 

empirin drog de slutsatsen att native advertising antagligen är den mest lönsamma 

annonsmetoden för tidningarna och detta ledde till en viss förståelse från gruppen. De 

diskuterade även i termer som återgav att de hade en stor vana att hantera online-annonsering 

även om native advertising var någonting nytt för många. Bland annat sa de “vi är vana vid 

reklam och stör oss inte på det särskilt mycket”, samt “reklam sorteras undermedvetet bort”. 

Vidare menade de att avsändaren kan påverka bilden och trovärdigheten för tidningen med 

native-annonser. Även om det var den grupp som visade upp störst tolerans gentemot native 

advertising diskuterade de även de problem som den här annonsformen medför och att det är 

vilseledande för konsumenten, vilket de menar har en viss påverkan på tidningarnas 

trovärdighet. 

5.1.2 Medelåldersgrupp 
Medelåldersgruppen ansåg precis som studentgruppen att mediernas makt är stor och att deras 

roll innebär ansvar gällande etik och moral. Denna grupp visade upp en enighet i att native 

advertising var ett stort problem för tidningarna, då deltagarna uttryckte att de upplevde att 

annonsformens utformning var framtagen just för att vilseleda läsaren. Detta beskrivs bland 

annat med citatet “problemet är att man inte ser skillnaden, native advertising är som gjort för 

att man ska missledas”. De gav även uttryck för att de kommer att läsa tidningen med andra 

ögon efter att de blivit informerade om native advertising. Vidare förde gruppen ett 

resonemang om att native advertising ses som ett hot mot den objektiva journalistiken och att 

man hellre betalar ett högre pris för att undvika native-artiklar i tidningar. 

Sammanfattningsvis diskuterades det mycket kring att de upplever att native advertising hotar 

tidningarna DN och SvDs trovärdighet i hög grad. 
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5.1.3 Pensionärsgrupp 
Pensionärerna var den grupp som hade den mest kritiska inställningen till medierna på ett 

generellt plan. De uttryckte ett missnöje med den alltmer omfattande traditionella 

annonseringen både i onlinemedier och i printmedier. Native advertising var det ingen utav 

deltagarna som hade uppmärksammat eller hört talas om. Då vi informerade deltagarna om 

annonsformen följde en diskussion som präglades av irritation kring ekonomiska aspekter och 

hur de kände sig lurade av annonsformen. Detta exemplifieras genom följande citat “native 

advertising är ett oärligt sätt att tjäna pengar på, vi känner oss lurade”. De uttryckte även att 

när de nu har kunskap om native advertising så kommer de att ha en ökad uppmärksamhet när 

de läser tidningar. 

5.2 Ingående analys 
Denna del av analysen redogörs i relation till studiens syfte, teoretiska utgångspunkter, 

tidigare forskning samt bakgrund. 

5.2.1 Etik 
Vår empiri visar att alla olika åldersgrupper anser att medierna har ett etiskt ansvar. Detta 

ansvar problematiseras på olika sätt utifrån varje grupp. Studentgruppen menar att 

anledningen till att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet använder native advertising är för 

att det antagligen är den annonsform som genererar mest intäkter för tidningarna. Samtidigt 

som det, inom gruppen, råder en osäkerhet kring huruvida tidningar tar sitt sociala och etiska 

ansvar. Vidare diskuterade studentgruppen om mediernas makt att styra över den information 

som når konsumenten. Genom detta resonemang menar vi att studenterna understryker 

mediernas etiska ansvar gentemot allmänheten. Medelåldersgruppen förde ett liknande 

resonemang där reklamintäkter och ett tvivel på huruvida medierna tar sitt sociala och etiska 

ansvar var centralt. Här ser vi en problematik eftersom riktlinjerna i social responsibility 

theory menar att medierna ska upprätthålla ett ekonomiskt oberoende, fri från påtryckningar 

och särintressen (Siebert, Peterson & Schramm, 1956). Detta menar vi implicit ger ett uttryck 

för att medierna upplevs styras i någon grad utifrån utomstående ekonomiska intressen. 

Ferreucci och Neill (2016) menar att tidningarna genom att publicerar native-artiklar frångår 

sitt sociala ansvar de har gentemot publiken. Här argumenterar vi för att vårt resultat styrks av 

Ferreucci och Neills (2016) studie då respondenterna i deras studie genererar likvärdig empiri 

med våra deltagare. Mot bakgrund av detta vi menar att vårt resultat tyder på att deltagarna 
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upplever att native advertising medför en etisk problematik för mediehusen då de väljer att 

publicera native-material på deras nyhetssidor. 

	  

I diskussionen om native advertising uttryckte deltagarna i pensionärs- och 

medelåldersgruppen en frustration och misstro gentemot DN och SvD. Som det framgår i 

empirin så diskuterar de två grupperna kring native-annonsens utformning och hur den 

upplevs som vilseledande då den smälter samman med det redaktionella innehållet. Detta var 

först efter att vi visade upp native-annonser, initialt var majoriteten av deltagarna inte bekanta 

med annonsformen. Ekström och Norhstedt (1996) menar att den journalistiska traditionen 

karaktäriseras av egenskaper som neutralitet, universalism och oegennytta. Vi menar att det 

finns anledning att, utifrån vår empiri, ifrågasätta huruvida medierna upprätthåller 

oegennyttan då det visar sig att majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna inte visste vad 

native advertising var.  

5.2.2 Objektivitet 
Vår empiri visar på att samtliga åldersgrupper värdesätter och anser att objektivitetsidealet är 

en viktig och betydelsefull del av journalistiken. Detta går i linje med forskning på området 

som identifierar objektivitet som en av de viktigaste beståndsdelarna för journalistiken 

(Deuze, 2005: Johansson, 2015: Wu et al., 2016). Det vi kan utläsa från medelåldersgruppens 

diskussion är att de är kritiska till huruvida journalistiken uppfyller objektivitetsidealet och 

menar att medierna ofta återger en ensidig bild i sin nyhetsrapportering. Gruppen anser att 

journalistiken är ett jobb i allmänhetens tjänst och bör fungera som den tredje statsmakten i 

samhället. Vidare har de förståelse för svårigheten att rapportera nyheter helt objektivt men 

anser ändå att detta är något som journalistiken bör sträva efter i större utsträckning. Deuze 

(2005) menar att journalistikens objektivitet är högst central och bör alltid eftersträvas trots att 

det kan anses som ett ouppnåeligt ideal för professionen. Även pensionärsgruppen är kritisk 

till mediernas rapportering och menar att journalistiken ofta missbrukar sin stora makt för att 

sälja istället för att återge händelser på ett objektivt sätt. I litteraturen ser vi att en förutsättning 

för att journalistiken ska kunna upprätthålla objektivitet är att den också upprätthåller 

trovärdighet (Deuze, 2005: Hilligoss & Rieh, 2008). Trovärdighet är en av journalistikens 

viktigaste hörnstenar (Josephi, 2013: Deuze, 2005). Vårt empiriska material visar på att 

samtliga åldersgrupper upplever att förekomsten av native advertising påverkar tidningarna 

DN och SvDs trovärdighet. Jämför vi detta med tidigare trovärdighetsforskning (Wu et al., 

2016: Howe & Teufel, 2014) ser vi skilda resultat. 
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Vår empiri visar, till skillnad från tidigare studier, intressanta nyansskillnader mellan olika 

åldersgrupperna angående hur native advertising påverkar publikens trovärdighet gentemot 

tidningar. Studentgruppen i åldrarna 20-25 år upplever att native advertising har en viss eller 

måttlig påverkan på tidningarna DN och SvDs trovärdighet. Ser vi däremot till både 

medelålders- och pensionärsgruppen uttryckte dessa att native advertising påverkar 

trovärdigheten för tidningarna i allra högsta grad och att tidningarna på detta sätt undergräver 

sin egen trovärdighet. Vi menar att detta kan vara relaterat till hur hög persuasion knowledge, 

det vill säga kunskap om övertalningsförsöket, de olika grupperna har. I vår empiri ser vi att 

studentgruppen uttryckte att de är vana vid reklam och att detta är något som undermedvetet 

sorteras bort. Både medelålders- och pensionärsgruppen upplever att sponsormärkningen av 

native advertising är otydlig och därmed vilseledande, vilket inte studentgruppen upplevde i 

samma utsträckning. Från tidigare forskning (Wojdynski & Evans, 2016) kan vi se att native 

advertisings framgång mycket väl kan bero på att konsumenterna inte har möjlighet att känna 

igen att innehållet är sponsrat och därmed vilseleds av det. Vi menar alltså att personer med 

en lägre persuasion knowledge, som medelålders och pensionärerna, inte har samma 

möjlighet att kunna urskilja vad som är kommersiellt och redaktionellt innehåll vilket gör att 

de i större utsträckning vilseleds och känner sig lurade. Detta kan resultera i att deras 

uppfattning om tidningarnas trovärdighet försvagas i högre utsträckning. Det kan även finnas 

andra faktorer som påverkar upplevelsen av trovärdighet för tidningarna i relation till native 

advertising. Mot bakgrund av annonsformens vilseledande karaktär och att tidigare forskning 

visar att publiken blir lurade av den menar vi dock att det finns goda argument för att detta 

kan vara en av anledningarna. Då journalistikens trovärdighet är förknippat med dess 

objektivitet menar vi att detta ideal kan ifrågasättas. I vår empiri framgår det att publiken även 

drar denna slutsats och uttrycker att native advertising upplevs som ett hot för den objektiva 

journalistiken. 

5.2.3 Självständighet 
Utifrån vårt teoretiska ramverk kan vi se att en självständig och oberoende journalistik är 

något som journalistiken värdesätter högt (Deuze, 2005). Vår empiri visar att samtliga 

åldersgrupper föredrar en tydligare avgränsning mellan vad som är reklam och redaktionellt 

innehåll, framförallt vad gäller native advertising. Dessa diskussioner handlade framförallt om 

att gränserna mellan kommersiellt och redaktionellt suddas ut med native advertising i 

tidningarna. Inom pensionärsgruppen rådde det en enighet om att de hade föredragit att betala 

mer pengar för tidningen om det hade resulterat i mindre reklam. Vidare menade de även att 
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native advertising kommer att leda till att det finns större anledning att ifrågasätta 

journalistiken och att annonsformen hotar tidningarnas objektivitet. 

	  

Studentgruppen anser att native advertising är en otydlig annonsform och att de istället hade 

föredragit en tydligare avgränsning i tidningarna mellan redaktionellt innehåll och reklam. 

Sweetser et al. (2016) hävdar att detta också är taktiken med native advertising från PR-

praktiker. Karaktären på annonsen är skapad för att utnyttja trovärdigheten från utgivaren 

vilket medför en otydlighet för läsaren. Vi menar att denna otydlighet hotar journalistikens 

självständighet och kan i förlängningen leda till att tidningar tappar trovärdighet hos publiken. 

Vidare så menar studentgruppen att tidningarna borde fokusera på att binda upp fler 

prenumeranter för att finansiera sin verksamhet. De argumenterar för att det hade varit mer 

önskvärt för tidningarnas objektivitet, istället för att de ska finansiera sin verksamhet genom 

reklam och i synnerhet native advertising. 

	  

Vidare menar studentgruppen att tidningar som DN och SvD med initial hög trovärdighet 

också förväntas att ha ärlig annonsering i sina tidningar. Vår empiri visar på att det råder 

konsensus bland grupperna att native advertising är en oärlig annonsform, vilket vi menar kan 

skada DN och SvDs trovärdighet. Att trovärdighet gentemot en tidning kan skadas om 

annonseringen uppfattas som oärlig finner vi även stöd för i litteraturen. Bland annat skriver 

Sweetser et al. (2016) att konsumenten kommer reagera negativt på native advertising om den 

är otydligt sponsorsmärkt. Utifrån detta menar vi att publiken hade upplevt native advertising 

som ärligare om den haft en tydligare gränsdragning mot det redaktionella innehållet i 

tidningarna. Vilket även hade gjort att DN och SvD minskat risken för att tappa trovärdighet. 

5.2.4 Persuasion knowledge 
En central del i diskussionen om native advertising i de olika åldersgrupperna var själva 

märkningen av artikel, det vill säga “sponsrat av”, “annons” osv. Detta upplevde samtliga 

deltagarna som viktigt, det vill säga att de kunde urskilja vad som var sponsrat innehåll och 

vad som var redaktionellt innehåll. Pensionärerna menade på att de uppfattar reklam som de 

själva söker upp som positiv medan de fick en negativ känsla kring den reklam som de blev 

påtvingade. Medelåldersgruppen var inne på samma spår då uttryckte att de föredrog 

“traditionell” annonsering före native advertising eftersom de på så sätt kunde urskilja 

annonserna på egen hand och avgöra vad som var intressant för dem. 
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Att belysa denna diskussion ur ett PKM-perspektiv menar vi blir relevant. Här ger deltagarna 

implicit uttryck för att de, i enlighet med PKM, vill ha kunskap om avsändaren samt kunskap 

om övertalningsförsöket. Friestad och Wright (1994) menar att kunskapen kring 

övertalningsförsök är kumulativ och konsumtion av material med kommersiellt innehåll leder 

till att konsumenten skapar sig en kunskapsbank kring övertalningsförsök. Detta leder i sin tur 

till att konsumenten kan skapa sig en strategi för hur de ska, på ett tillfredsställande sätt, 

förhålla sig till annonsen. I enlighet med PKM menar vi att deltagarna ger uttryck för detta. 

Genom att de tar del av något som de är bekanta med har de byggt upp en kunskap kring 

övertalningsförsöket och kan själva kontrollera utfallet i situationen. Detta går även i linje 

med tidigare forskning (Wojdynski & Evans, 2016) som visar att deltagare som förstår det 

reklambudskap som de konsumerar själva kan avgöra huruvida det har ett värde för dem. 

Vidare delar pensionärs- och medelåldergruppen mening om att native advertising kommer att 

påverka deras framtida konsumtion av onlinetidningar, de ger båda uttryck för att de kommer 

att läsa dem mer uppmärksamt. Detta som följd av att vi visade hur native advertising ser ut i 

onlinetidningar samt redogjorde för annonsformen. Detta pekar på att deltagarna uppfattade 

att de själva hade en låg kunskapsnivå om native advertising. Eftersom konsumenten, enligt 

PKM, strävar efter att själv ha kontroll över varje övertalningsförsök (Friestad & Wright, 

1994) resulterade detta i en diskussion om att de skulle vara mer uppmärksamma när de 

konsumerar onlinetidningar i framtiden. 

5.2.5 Agent knowledge 
I vår fokusgruppsintervju med studentgruppen diskuterade deltagarna vem som står som 

avsändare för en native-annons samt kunskapen om avsändaren. Detta kallas inom PKM för 

agent knowledge (Friestad Wright, 1994). Mot bakgrund av detta problematiserade 

studenterna native advertising ur ett demokratiskt perspektiv. Samma ämne diskuterades även 

av medelåldersgruppen där det uttrycktes en oro inför kommande val och hur politiska partier 

eller organisationer som är kopplade till politiska partier kan utnyttja denna typ av 

annonsform. Här tolkar vi det som att det är native advertisings vilseledande karaktär som är 

utgångspunkten för deras oro. Det vill säga att detta vilseleder läsaren att tro att det är 

tidningarna som skriver reportage eller artiklar om ett parti, när det i själva verket är partiet 

eller organisationen som står som avsändare för innehållet. Här menar vi att deltagarna i 

respektive grupp uttrycker en oro för avsaknaden av agent knowledge. Vi ser i vår empiri att 

deltagarna uttrycker att det råder en otydlighet kring vem som står som avsändare för en 

native-annons. Om vi kopplar detta till deltagarnas demokratiska problematisering kring 
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native advertising så kommer en vital del av PKMs kunskapsstruktur att saknas hos 

mottagare, vilket i sin tur leder till att denne inte kan skapa sig en strategi för att hantera det 

givna övertalningsförsöket. Vi menar även att samma diskussion går att koppla till Hillgoss 

och Rieh (2008) trovärdighetsforskning kring journalistiken där källtrovärdighet är ett centralt 

begrepp. Vi argumenterar för att våra resultat pekar på att publiken uttrycker en oro för att 

avsändaren för native-annonser är otydlig. Detta medför även problem som i förlängningen 

kan skada den demokratiska funktion som journalistiken har i Sverige. Christians et al. (2009) 

utveckling av social responsibility theory som i stora drag syftar till att journalistiken ska 

fungera som tredje statsmakten och kritiskt granska maktförhållanden blir problematisk att 

upprätthålla om publiken tappar förtroendet gentemot källtrovärdigheten. 

 

Under vår intervju så frågade vi om det fanns ett värde i native-artiklar och om deltagarna 

kunde tänka sig att läsa en artikel efter att de uppmärksammat att innehållet hade en 

kommersiell karaktär. Medelåldersgruppen uttryckte att de kunde tänka sig att läsa native-

artiklar om de kunde urskilja att avsändaren hade ett gott syfte med artikeln. Med tanke på att 

denna grupp var starkt kritisk till native advertising på ett generellt plan har vi valt att tolka 

detta som att de främst syftar på att konsumera artikeln om exempelvis en 

välgörenhetsorganisation står som avsändare. Gruppen anser att de kan tänka sig att 

konsumera en native-annons om de vet att avsändaren har ett gott syfte, alltså att de har agent 

knowledge. Vi argumenterar för att deltagarna då har en bra bild av avsändare och eftersom 

att de besitter både kunskap om avsändare samt kunskap om övertalningsförsöket. Därmed 

kan de, i enlighet med PKM, skapa sig en strategi kring hur de ska förhålla sig till 

övertalningsförsöket. Vårt resultat får även stöd från tidigare forskning (Wu et al., 2016) som 

visar på att när en avsändare med hög trovärdighet annonserar i en tidning med hög 

trovärdighet så kommer mottagaren att uppleva innehållet som mer trovärdigt och 

tillfredsställande. 
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6 Diskussion 
Vår analys av samtalen i fokusgrupperna ger oss anledning att diskutera resultatet i ett vidare 

sammanhang. Nedan följer en diskussion som är direkt kopplad till analysavsnitt där vi 

vidareutvecklar resonemang och argument. 

	  

En diskussion bland pensionärerna fördes kring att intäkter inte får vara en ursäkt för att lura 

konsumenter. Denna diskussion återfanns även hos medelåldersgruppen som gav uttryck för 

att medierna frångår sitt etiska ansvar i jakt på reklamintäkter. Även studentgruppen förde 

liknande resonemang då de menade att tidningarna använder native-annonser för att det är den 

mest lönsamma annonsmetoden. Utifrån dessa diskussioner argumenterar vi för att grupperna 

ger ett implicit uttryck för en girighet hos tidningarna. Trots att de utmanar sitt etiska ansvar 

med native-annonser är de ändå benägna att använda annonsformen för att den är mest 

vinstgivande. Vi menar att grupperna anser att tidningarna sätter sina egna ekonomiska 

intressen framför läsarna och är därmed beredda att utmana den viktiga relationen de har med 

sin publik. Detta ger oss anledning att tro att redaktionernas moraliska utgångspunkt är 

utilitaristisk för att kunna rättfärdiga användandet av native advertising. Det vill säga att de 

rättfärdigar den omoraliska handlingen för att de på så sätt överleva ekonomiskt och fortsätta 

tillhandahålla journalistik till publiken. Vårt resultat tyder emellertid på att grupperna finner 

det etiska ansvaret så betydelsefullt att de föredrar en ärlig annonsering i tidningarna som de 

inte upplever att native advertising har. 
 

Som vi redovisade tidigare i analysen varierade gruppernas förmåga att upptäcka native-

artiklar bland redaktionellt material. Detta argumenterar vi för att kan förklaras med deras 

olika internet-vanor och hur ofta de läser tidningarna online. Utifrån tidigare studie (Svenskar 

& Internet, 2016) som visar att människor mellan 20-25 år spenderar mest tid på internet 

menar vi att studentgruppens persuasion knowledge kring annonsering och övertalningsförsök 

i onlinetidningar är högre än de andra grupperna. Detta eftersom persuasion knowledge 

ackumuleras över tid, vilket leder till att mottagaren har större möjlighet att identifiera 

övertalningsförsök efter tid (Friestad & Wright, 1994). Därför menar vi att studenterna har en 

högre persuasion knowledge och därmed större möjlighet att hantera och slutligen avgöra 

själv huruvida de vill avfärda eller ta till sig av övertalningsförsöket. Ser vi till 

medelåldersgruppen och framförallt pensionärsgruppen argumenterar vi för att de har en lägre 

persuasion knowledge än vad studentgruppen har och därmed svårare att hantera 

övertalningsförsöket. Vidare så ger pensionärsgruppen och medelåldersgruppen uttryck för 
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frustration kring annonsformen. Detta går linje med resultaten Wu et al. (2016) presenterar 

där de redogör för att människor som har låg kunskap om native advertising upplever 

annonsformen som frustrerande, vilket även våra deltagare ger uttryck för.  

	  

Utifrån vår empiri kan vi vidare se att grupperna upplever att native advertising utmanar 

journalistikens självständighet. Detta menar vi att går att koppla till det implicita och 

bindande avtal mellan journalister och allmänheten som Christians et al. (2009) lägger vikt 

vid. Om native advertising hotar journalistikens självständighet och således även dess 

trovärdighet i relation till sin publik, kan det leda till att journalistikens viktiga roll i samhället 

försvagas. I ett digitalt medielandskap med mängder av sociala plattformar där utbudet av 

både information och underhållning är oändligt menar vi att journalistikens trovärdighet och 

självständighet är viktigare än någonsin. Även om native advertising är en lönsam 

annonsmetod för mediehusen och ett sätt för dem att överleva i ett mer ekonomiskt 

utmanande medieklimat menar vi att det på lång sikt snarare kan leda till att den ekonomiska 

situationen blir ännu mer ansträngd. Kovach och Rosenstiel (2014) hävdar att en trovärdig 

journalistik också bygger en stor och lojal publik och att det på sikt leder till ekonomisk 

lönsamhet. Detta innebär alltså att mediehus och nyhetsorganisationer snarare bör vårda sin 

relation till publiken och inte utnyttja publikens trovärdighet. Från vår empiri kan vi även se 

att både student- och medelåldersgruppen uttrycker att mediehusen snarare borde hitta andra 

intäktskällor än att använda native advertising. De uttrycker även att de hellre betalar en högre 

kostnad för tidningarna för att undvika native advertising i journalistik. Även ur ett 

demokratiskt perspektiv menar vi att publikens trovärdighet för journalistiken är viktigt. En 

självständig och oberoende journalistik är grundläggande för ett fungerande demokratiskt 

samhälle (Strömbäck, 2003). Om denna trovärdighet skulle gå förlorad menar vi att 

journalistiken kommer få svårt att få tillbaka den i framtiden. 
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7 Slutsatser 
I kommande avsnitt redogörs för studiens slutsatser i relation till frågeställningar och syfte. 

Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

 

Hur ser kunskap om övertalningsförsök ut hos publiken i relation till native advertising? 

Vårt resultat visar på att samtliga deltagare uttryckte problem med att skilja sponsrat material 

från redaktionellt innehåll, vilket vi menar kommer påverka tidningarnas trovärdighet negativt 

i relation till publiken. Pensionärs- och medelåldersgruppen uttryckte även att de kommer att 

läsa tidningarna med andra ögon framöver. Detta tolkar vi som ett implicit uttryck för att 

trovärdigheten har påverkats negativt från dessa två grupper. Vårt resultat pekar även på att 

både student- och medelåldersgruppen uttrycker en oro för att politiska partier kan utnyttja 

native advertising som annonsform, detta menar deltagarna att kan hota demokratiska val i 

framtiden. Mot bakgrund av vår teori PKM menar vi att denna oro är kopplad till oförmågan 

att kunna känna igen avsändaren för native-annonsen. Detta kan leda läsaren till att tro att DN 

eller SvD står som avsändare när det i själva verket är en politisk aktör som står för innehållet. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att både kunskap om avsändare samt övertalningsförsök 

påverkar publikens perception av native advertising. 

 

Hur ser publiken på förekomsten av native advertising i relation till journalistikens etiska 

ideal? 

Med utgångspunkt i vår analys kan vi konstatera att deltagarna i våra fokusgrupper upplever 

att native advertising medför etiska problem för journalistiken. Vårt resultat visar på att 

majoriteten av deltagarna inte visste vad native advertising var och uttryckte sig kritiska till 

att det var kamouflerat som det redaktionella innehållet. Vidare visar vårt resultat att 

grupperna ser en problematik för mediehus att hålla en balans mellan det ekonomiska arbetet 

och de etiska riktlinjerna. De ger uttryck för att native advertising är en annonsform som är 

framtagen för att lura läsaren, vilket sätter tidningarna i etiska implikationer. Mot bakgrund av 

teori om journalistikens etiska ideal som handlar om att praktiker bör agera giltigt och etiskt 

korrekt kan vi dra slutsatsen att det går att ifrågasätta om DN och SvD uppfyller det 

journalistiska idealet etik i relation till sin publik. 
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Hur påverkar förekomsten av native advertising i tidningar trovärdigheten för 

nyhetsjournalistik ur ett publikperspektiv? 

Studiens resultat visar att samtliga grupper upplever att native advertising påverkar 

tidningarnas trovärdighet och så även journalistikens objektivitetsideal. Det finns emellertid 

nyansskillnader mellan grupperna angående hur de upplever att native advertising påverkar 

trovärdigheten för tidningarna. Utifrån vårt teoretiska ramverk PKM menar vi att kunskap 

kring annonsering står i centrum för hur grupperna upplever tidningarnas trovärdighet. Att vi 

ser en högre kunskap om övertalningsförsök hos studentgruppen menar vi ligger till grund för 

att de inte upplever att native advertising påverkar trovärdigheten för tidningarna i lika hög 

utsträckning som medelålders- och pensionärsgruppen. Vi menar således att vårt resultat kring 

att medelålders- och pensionärsgruppen upplever att native-artiklar påverkar trovärdigheten 

för tidningarna i större utsträckning är ett uttryck för att de inte har en lika hög kunskap och 

vana av annonsering och övertalningsförsök. Vår slutsats är emellertid att samtliga grupper, i 

varierad utsträckning, upplever att native advertisings påverkar tidningarna DN och SvDs 

trovärdighet. 

 

Avslutningsvis visar även vårt resultat att samtliga grupper upplever att gränserna mellan 

kommersiellt och redaktionellt innehåll alltmer suddas ut med native advertising i tidningar. 

Med utgångspunkt i SRT om journalistikens självständighetsideal som oberoende och fri från 

kommersiella intressen, kan vi dra slutsatsen att grupperna upplever att native advertising 

utmanar detta ideal. Vi kunde även se att medelålders- och studentgruppen uttryckte att de 

föredrog att betala mer för tidningarna om det resulterade i att mediehusen inte använde sig av 

native advertising, då annonsformen upplevs som oärlig. Att medborgare ska ha tillgång till 

en journalistik som upplevs som självständig och trovärdig menar vi är en hörnsten i ett 

demokratiskt samhälle. Med utgångspunkt i journalistikens roll och betydelse i ett 

demokratiskt samhälle som Sverige drar vi slutsatsen att native advertising utmanar denna 

viktiga roll. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Som vi redogjort för tidigare i arbetet så valde vi bort att analysera grupperna mot deras 

socioekonomiska bakgrunder framförallt på grund av studiens tidsram. Detta menar vi att kan 

vara intressant då det mycket väl kan finnas skillnader i hur de upplever att trovärdigheten 

påverkas av native advertising. Detta är även något som vi inte återfunnit då vi kartlade 

forskningsfältet inför det här arbetet, därmed så hade det kunnat bredda förståelsen ytterligare 
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för native advertising. Att göra en fokusgruppsstudie på detta område med fler grupper från 

varje ålderskategori är något som vi även menar hade varit intressant i framtida forskning. På 

det sättet hade man exempelvis kunnat analysera empiri från flera pensionärsgrupper med 

varandra och föra en komparativ diskussion mellan dem. Detta hade antagligen resulterat i 

intressanta skillnader mellan dem.  

 

Utifrån vår kunskapsöversikt på forskningsområdet som visar att kvantitativ forskning är 

dominerande på fältet menar vi att det är relevant att genomföra kvalitativa studier som tar 

upp ett publikperspektiv i relation till native advertising. Att ta ett angloamerikanskt 

perspektiv hade möjligen genererat annorlunda resultat än vår studie då tidningarna verkar i 

ett annorlunda samhällsklimat som är starkare styrt av marknadskrafter (Conill, 2016) och 

därmed kan det finnas anledning att tro att mediehusen är ännu mer beroende av annonsering 

än vad de svenska mediehusen är.  

 

Ett annat förslag på framtida forskning är att intervjua yrkesverksamma på mediehus i Sverige 

för att undersöka hur de resonerar kring den demokratiska aspekten av native advertising i 

relation till nyhetsjournalistik. Då vår studie pekar på att olika åldersgrupper upplever ett 

etiskt och demokratiskt dilemma med native advertising vore det intressant att undersöka vad 

mediehusen tänker kring annonsformen. Exempelvis om de upplever att tidningar kan 

använda sig av native-artiklar med politiska avsändare och fortfarande fungera som den tredje 

statsmakten som ska granska maktförhållanden i samhället. 
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8 Sammanfattning 
Nyhetsmedier har under de senaste åren genomgått organisatoriska, teknologiska och 

ekonomiska utmaningar i takt med digitaliseringen av samhället. Detta har lett till att gränsen 

mellan marknadsavdelning och nyhetsredaktion blivit allt svårare att urskilja. Bland annat har 

annonseringen utvecklats och tagit större plats i tidningarna för att generera mer 

reklamintäkter, däribland den relativt nya annonsformen native advertising. Native 

advertising är kamouflerade reklamartiklar som syftar till att smälta in i det journalistiska 

innehållet. Forskningen på området domineras av kvantitativa studier och är främst inriktad 

på att undersöka huruvida publiken kan särskilja native-artiklar från redaktionellt material. 

Det finns i dagsläget begränsad forskning utifrån en kvalitativ ansats som studerar publikens 

uppfattning om native advertising. Mot denna bakgrund växte studiens syfte fram. Studien 

ämnar undersöka huruvida förekomsten av native advertising i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet påverkar läsarnas trovärdighet gentemot tidningarna samt om annonsformen 

medför etiska problem för tidningarna. Vidare ämnar studien undersöka hur kunskap ser ut 

om övertalningsförsök i relation till native advertising som annonsform. 

 

Genom kvalitativa fokusgrupper som består av en studentgrupp, en medelåldersgrupp samt en 

pensionärsgrupp studeras samtal och diskussion om journalistikens trovärdighet kopplat till 

native advertising. Bakgrunden till detta urval är bland annat att studier visar att dessa 

åldersgrupper olika läsvanor då det kommer till nyhetsmedier, vilket kan förväntas ge skilda 

och intressanta resultat grupperna emellan. Det teoretiska underlaget för studien är Social 

Responsibility Theory (SRT) samt Persuasion Knowledge Model (PKM). Dessa två teorier 

kompletterar varandra då PKM å ena sidan ger ett underlag för att undersöka hur publiken 

förhåller sig till annonsering och hur kunskap om övertalningsförsök påverkar förhållningen 

gentemot den givna annonsformen. SRT ger å andra sidan en teoretisk utgångspunkt som 

innefattar journalistikens etiska ideal och grundvärden. Denna teori används som ett praktiskt 

ramverk som tillåter oss att ställa vårt resultat i relation till.  

 

Resultat från vår studie visar på att samtliga grupper menar att native advertising har en 

negativ effekt på trovärdighet gentemot Dagens nyheter och Svenska Dagbladet. Dessutom 

upplevs annonsformen som vilseledande, då deltagarna upplevde att det var svårt att urskilja 

sponsrat material från redaktionellt innehåll. Studien visade även på att det fanns vissa 

skillnader hur de olika grupperna hanterar övertalningsförsök, bland annat uttryckte 

medelålders- och pensionärsgruppen att de kommer att läsa tidningen med nya ögon efter att 
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de blev informerade om native advertising. Att det fanns etiska komplikationer med 

annonsformen var samtliga grupper överens om. Studiens slutsatser är att kunskap om 

övertalningsförsök är betydelsefullt för publikens förmåga att hantera native advertising samt 

att det går att ifrågasätta om journalistiken uppfyller det etiska idealet med förekomsten av 

native advertising. Dessutom drar studien slutsatsen att tidningarnas trovärdighet påverkas av 

native advertising i DN och SvD. 
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Bilaga 
	  
Empiri	  
	  
Detta är studiens empiri inplacerat i analysmatrisen. Röd färg representerar studenter, blå 

medelålders och grön pensionärer. Utifrån matrisen analyseras kod mot tillhörande teoretiskt 

begrepp. Vissa koder relateras även mot andra teoretiska begrepp i matrisen. 

	  
	  

	  
Figur 4. Fullständig analysmatris 

Tema

Teori

Begrepp

Ekonomin får inte vara en 
ursäkt för att lura 
konsumenten.

Reklam som pensinärerna själv uppsöker 
upplevs positivt, medans påtvingad som 
negativ. 

Traditionell annonsering ger publiken en 
möjlighet att själv avgöra om de vill ta del 
av innehållet. 

Det finns en förståelse för att reklam 
måste finnas men man undviker det så 
långt det går.

Märkningen av native 
advertising uppfattas som 
för liten och är därmed 
vilseledande och oärligt.

Native advertising ses som 
ett oärligt sätt att tjäna 
pengar på. Man upplever att 
man blir lurad.

NA resulterar i en ökad uppmärksamhet 
när man läser tidningen

Medierna har ett enormt 
stort etiskt ansvar vilket 
dessvärre påverkas av 
jakten på reklamintäkter.

Man upplever att det är för 
mycket reklam i tidningar.

NA riskerar att göra läsaren kritisk inför 
redaktionellt material, då det är svårt att 
urskilja vad som är vad.

NA känns framtagen för att 
vilseleda vilket i 
förlägningen leder till att 
avsändaren tappar 
trovärdighet. (analys 
utilitatrism)

Det är redan för mycket reklam i medier, 
vilket gör att man föredrar 
papperstidningar där det upplevs vara 
mindre samtidigt som det är tydlig 
sponsormärkning. 

Tidningarna undergräver 
sin egen trovärdighet 
genom native advertising. 

Mediernas roll är väldigt 
viktig och de har ett stort 
inflytande, ibland verkar de 
dock inte ta det på allvar.

Journalistiken är ett jobb i 
allmänhetens tjänst och ska 
fungera som den tredje 
stadsmakten i samhället.

Man betalar hellre mer 
pengar för undvika NA i 
journalistik.

De menar att de har en bra förmåga att 
hantera reklamen som riktas emot dem. De 
menar att det har en förmåga att sålla bort 
oönskade reklam.

NA upplevs som ett problem ur ett 
demokratiskt perspektiv, det kan bli farligt 
om partier anammar den här 
annonsformen. Vi borde värna mer om 
journalistikens uppgifter.

NA kommer att leda till ett 
större ifrågasättande av 
journalister, det upplevs 
som ett hot för den 
objektiva journalistiken.

NA påverkar tidningarnas 
trovärdighet i allra högsta 
grad.  

Otydlig sponsormärkning då artiklarna 
delar typsnitt och övrig design med det 
redaktionella innehållet.

Medierna bör enbart vara 
objektiva men istället 
missbrukarde  sin stora 
makt för att sälja 
sensationer.

En trovärdig avsändare, 
som DN och SvD, förväntas 
ha en ärlig annonsering.

Politiska partier kan utnyttja native 
advertising till sin fördel eftersom det 
förekommer i tidningar vars uppgift är att 
granska partierna och makten.

Reklam sorteras undermedvetet bort, men 
påverkar potentiellt på ett undermedvetet 
plan

Avsändaren (annonsören) kan påverka 
bilden och trovärdigheten till tidningen i 
en native-artikel.

Tidningar använder native 
advertising för att det är den 
mest lönsamma 
annonsmetoden.

Det är för mycket reklam i 
alla olika nyhetsmedier.

Det finns ett måttligt intresse för att läsa 
NA-artiklar, men det är starkt beroende av 
ämnet som berörs i artikeln.

En NA-artikel där avsändaren har ett gott 
syfte kan man tänka sig att läsa.

Kod

Medierna har ett socialt och 
etiskt ansvar, osäkert om de 
tar detta ansvaret dock. 

Medierna återger en ensidig 
bild. Att sträva efter en 
nyanserad bild i den mån 
det går borde de alltid 
sträva efter.

Det finns en förståelse för 
den ekonomiska aspekten 
och bannerannonser anses 
inte heller vara ett bra 
alternativ. Tidningar borde 
fokusera på att få 
prenumeranter för att klara 
sig ekonomiskt istället för 
att använda native 
advertising.

Native Advertising

Trovärdighet (Social Responsibility Theory) Annonshantering (Persuasion Knowledge Model)

Etik Objektivitet Självständighet Persuasion Knowledge Agent Knowledge

Medierna har stor makt och 
styr och har ett ansvar för 
vad vi som medborgare tar 
del av.

Studerna upplever att native 
advertising har en 
viss/måttlig påverkar på 
tidningarnas trovärdighet.

Studenterna känner sig 
lurade av native advertising 
och föredrar en tydligare 
avgränsning mellan vad 
som är reklam och 
redaktionellt material. (PK)

Studenterna är vana vid reklam och stor 
sig inte särskilt mycket på det.
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Intervjuguide 
Vi börjar med att presentera oss och introducerar vårt kandidatarbete och berättar 

övergripande vad vår studie handlar om. Sedan gör vi en introduktionsrunda där deltagarna 

får presentera sig själva, detta för att vi snabbt ska kunna få lära känna dem. Det är viktigt att 

moderatorn berättar om sin egen roll i fokusgruppen och hur diskussionen kommer se ut, om 

den är exempelvis är hårt styrt av moderatorn eller om den är mindre styrd. Detta framförallt 

för att många tror att fokusgrupper styrs enligt en klassisk struktur där moderatorn har en mer 

framträdande roll (Halkier, 2008). Det är därför viktigt för oss att berätta om vår trattmodell 

där vi under första delen av fokusgruppen ställer mer övergripande frågor som snarare 

påminner om ett tema, där deltagarna diskutera fritt om t.ex. mediernas roll i samhället, med 

lite inblandning från oss. Och att vi vidare berättar att vi kommer snäva av diskussionen och 

ställa mer specifika frågor som syftar till att besvara vår studie. 

 

Presentation av studien. 

 

Öppningsfrågor 

Här utgår vi från faktafrågor för att uppmuntra alla att börja prata. 

 

• Hur konsumerar ni nyheter (genom TV, radio, tidning, sociala medier ect.)? 

• Hur ofta läser ni tidningar ungefär? 

• Konsumerar ni dagstidningar online eller papperstidning? 

• Vilka onlinetidningar läser ni oftast? 

• Hur många år har ni läst DN och SvD? Vad läser ni av tidningen, hela eller endast 

vissa delar? 

 

Ostrukturerade fasen 

 

• Hur ser ni på medierna roll i samhället?  

• Vad har ni för åsikter om reklam i journalistik? 

• Hur ser ni på mängden av reklam som finns i onlinetidningar idag? 

• Hur ser ni på att nyhetsmedier har ett socialt och etiskt ansvar? 

 

Strukturerade fasen  
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Här går vi in och berättar om native advertising och om annonsformens karaktär. Alla 

informanter får också se exemplar av native-artiklar från DN respektive SvD. I denna delen 

styr vi även diskussionen mer och ställer specifika frågor. 

 

• Har ni några spontana tankar om native advertising? 

• Upplever ni att native advertising hotar dessa tidningars trovärdighet? Be deltagarna 

utveckla. 

 

Mediehus och tidningar har idag ekonomiska utmaningar med tappade prenumeranter och 

svårigheter att ta betalt för sin journalistik. Detta har bl.a. gjort att native advertising har växt 

då det är en lönsam annonsmetod för mediehusen. 

 

• Vad är er uppfattning kring detta? 

• Har ni någon gång läst en native-annons medvetet för att ni fann den intressant? 

• Hur påverkar annonser i onlinetidningar er konsumtion av dem? Hur påverkar 

annonsering och reklam er attityden till tidningen? Skulle ni säga att det finns en 

smärtgräns? (retorisk fråga för att utveckla resonemanget) 

• Hur ser ni på native advertising i relation till journalistikens roll i ett demokratiskt 

samhälle som Sverige? 
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Stimulusmaterial, native-artiklar 
 
Dessa två artiklar presenterades och diskuterades vid fokusgruppstillfällena. 
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Utvärdering av fokusgrupptillfälle 
 

Utvärdering fokusgrupp 1, Ålder 25-30, 30/11 

Vår första fokusgrupp som vi genomförde vid Örebro universitet med studenter mellan 25-30 

år gick relativt bra. Deltagarna höll igång diskussionen mellan varandra på ett bra sätt vilket 

vi också tror att kommer generera relevant data när vi ska analysera materialet. Dock menar vi 

att det finns vissa aspekter med vårt första fokusgruppstillfälle som går att förbättra samt 

några rena förändringar som vi kommer att prova vid nästa tillfälle i förhoppning om att få ett 

bättre resultat både för vår studie samt en trevligare upplevelse för de som väljer att delta i 

våra fokusgrupper. 

 

Då vi presenterade deltagarna för stimulusmaterialet berättade vi inte innan vi visade native-

artiklarna att det var sponsrat innehåll. När vi satt oss ner för att utvärdera vår insats var vi 

båda överens om att vår presentation av materialet fick en experimentell karaktär, vilket aldrig 

var vår avsikt. Även materialet blev centrum för en givande diskussion inom gruppen så 

uppstod direkt intern redogörelse för vilken som blev “lurad” och vilka som visste att det var 

en native-annons. Inom just den här gruppen där deltagarna var vänner så menar vi att det inte 

finns anledning att tro att detta fick en stor effekt på diskussionen som följde, däremot 

kommer vi redogöra för vad native advertising är innan vi presenterar stimulusmaterial vid 

kommande tillfällen. Detta kommer resultera i att vi genomför en experimentstudie att alla 

deltagarna är likvärdigt informerade om native advertising då de konsumerar 

stimulusmaterialet. Vidare har vi för avsikt att tydligare redogöra för får neutrala roll vid 

presentationsdelen av fokusgruppstillfället. Trots att vi presenterade all fakta om 

fokusgrupper och vårt arbete kändes det som att deltagarna sökte bekräftelse på sina 

påstående från oss som moderatorer i en utsträckning som var större än vad vi hade förutsett. 

 

Avslutningsvis så är det mer eller mindre detaljer som vi önskar att vi kommer göra bättre vid 

nästa tillfälle, vi tror t.ex. att en bättre instuderat manus från vår sida kan göra att vår roll blir 

mer naturlig där vi, utan att påverka, kan delta i diskussionen på ett sätt som framstår som mer 

organiskt om vi kan manuset utan till. Alltså att vi strävar efter att skapa en känsla av att 

frågorna kommer spontant snarare än direkt från ett manus, detta diskuterade vi och vi tror att 

det kan resultera i att deltagarna får en mer avslappnad känsla inför denna något avvikande 

sociala sättning. 
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Utvärdering fokusgrupp 2, 65 och äldre, 1/12  

På ett generellt plan menar vi att detta fokusgruppstillfälle fungerade bra. Samtalet fungerade 

bra och deltagarna interagerade på ett tillfredsställande vis. Vi mötte deltagarna i föreningens 

lokaler som deltagarna var kopplade till. Då vi genomförde fokusgruppen så hade vi ett 

mindre problem med placering som resulterade i att en deltagare hamnade rent fysiskt utanför 

de andra deltagarna. Detta var tyvärr inget vi hade möjlighet att åtgärda på grund av lokalens 

begränsningar. Detta var även något som vi misstänker att hade en effekt på deltagarnas 

medverkan i intervjun då denna person pratade mindre än övriga deltagare även om vi som 

moderatorer försökte involvera personen i största möjliga mån. Det kan även vara ett resultat 

av en social gruppdynamisk effekt. Precis som vi rörde vid i stycket ovan så använde vi oss av 

ett annat tillvägagångssätt när vi presenterade stimulusmaterialet för deltagarna. Detta 

upplevde vi som ett bättre tillvägagångssätt och har därför som avsikt att använda oss av 

samma tillvägagångssätt vid sista fokusgruppstillfället. Avslutningsvis så menar vi även att vi 

hade kunnat styra samtalet lite mer vid vissa tillfällen då samtalet kom på avvägar. Detta 

menar vi dock inte är några problem då vi genom våra frågor alltid berörde det avsedda ämnet 

så detta var mer en fråga om tid än en fråga om vilken empiri som faktiskt genererades. 

 

Utvärdering fokusgrupp 3, medelålders 2/12 

Vår sista fokusgrupp genomfördes på i en företagslokal i Stockholm där alla deltagare var 

anställda. Här menar vi att vi utifrån lokalen hade de bästa förutsättningarna och vilket också 

vi menar att märktes på resultatet. Alla deltagare satt i en cirkel och vi som moderatorer satt 

mitt emot varandra i konstellationen, vilket medförde att deltagarna interagerar på ett 

tillfredsställande vis. På samma sätt som i föregående fokusgrupp så hade vi kunnat styra in 

samtalet på ämnet vid ett par tillfällen för att spara på deltagarnas tid. 
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Transkribering 
 
Studentgrupp 
 
Hur konsumerar ni nyheter (genom TV, radio, tidning, sociala medier ect.)? 
 

− Internet 2 
− Nyhetsmorgon för de mest värdefulla nyheterna 3 
− Aa jag med 1 
− Internet skulle jag säga, det är inte så mycket papperstidningar 2 
− Men ändå lite löpsedlar när man väl går förbi någon. Fast då tar jag inte tidningen och 

läser utan då är det bara löpsedeln jag ser. 5 
− Ja 2,3,4 
− Annars är det nyhetsmorgon 5 
− Ja nyhetsmorgon och internet 4 

 
Hur ofta läser ni tidningar ungefär? 
 

− Inte jätteofta för DN och SvD har ju begränsat hur många artiklar man får läsa. 3 
− *skratt från gruppen* 
− Jag har Aftonbladet-appen så där kommer det ju upp såhär notiser… då kan jag gå in 

och kolla då och då. Det blir någon gång per dag, tror jag. Men jag brukar inte läsa så 
superflitigt dock.  

 
Konsumerar ni dagstidningar online eller papperstidning? 
 

− Online. (gruppen) 
− Ja online blir det. 2 

 
Vilka onlinetidningar läser ni oftast? 
 

− Aftonbladet. 2 
− DN och SvD. 3 
− Inte jag. 4 
− Expressen ibland. Ja fast det är ju i och för sig på facebook. 1 
− Ja jag kan gå in på expressen när det kommer upp på facebook om det är någon artikel 

man vill läsa. Då klickar man in. 3 
− Ja, men jag går aldrig in på det och söker aktivt efter nyheter. 2 
− Nej det gör jag inte heller. 3 
− Aftonbladet-appen är den jag väljer att gå in på oftast. 2 

 
− Vad läser ni av tidningen, hela eller endast vissa delar? 

 
− Jag läser alltid sporten. 4 
− Det är väl de här stora nyheterna som kommer upp “men shit har det här hänt”. 2 
− Det mer aktuella liksom. 3 
− Egentligen det som står övers, det är inte så ofta man bläddrar ner hela vägen. 5 
− A: ska vi tolka det som det allmänna nyhetsflödet?  
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− Ja precis (gruppen) 
− Jag brukar gå in på DN:s topp tio mest lästa, då är det dom mest aktuella grejerna man 

får där 
 
Hur ser ni på medierna roll i samhället? 
 

− Ja jättestor, jätteviktig. Det är ju den infon vi får. De väljer vad dom vill skriva om och 
publicera och sen läser vi det. Jag tänker att dom har hela ansvaret egentligen. 5 

− Ja, dom kan ju påverka jättemycket. Dom är ju till för att dom ska kunna kritisera 
politiken och det som förs… så det är ju en jätteviktig roll. 3 

− Ja det blir ändå deras vinkling av allting som påverkar oss. 5 
− Ja precis. 2 

 
Vad har ni för åsikter om reklam i journalistik? 
 

− Man märker inte av det så mycket. Man är van. Allting man går in på idag har reklam 
så man har lärt sig att på något sätt förbise det liksom. 2 

− Ja det finns ju överallt. 1 
− Ja man väntar dom där 5 sekunderna tills det kommer upp och sen är det klart. 2 
− Man tar ju kanske inte riktigt till sig reklamen i alla fall. 3 
− Nej (grupp) 
− Nej man tar inte åt sig. Kanske undermedvetet men man brukar inte direkt fokusera på 

vad säger den här reklamen. 
− TV-reklam kan jag verkligen påverkas av. Typ senaste ICA-reklamen. 
− Jaa precis *skratt* (gruppen) 
− Fast jag tycker inte om TV-reklamer så jag brukar byta kanal direkt. 4 
− Joo men det finns bra reklam också. 5 
− Jo det är klart, ICAs tycker jag om. Och klipp på facebook kan vara roliga också. 4 
− Det är klart man inte föredrar det men TV-reklam är ju roligare än annan reklam. 3 
− Ja. 5 
− Ja. 2 

 
Hur ser ni på mängden av reklam som finns i onlinetidningar idag? 
 

− Aftonbladet har ju betydligt mer än till exempel DN och SvD även om dom också har 
mycket reklam. 3 

− Ja men aftonbladet känns mer plåjigt, det är mycket av allt. 5 
− Ja det är också en rörig hemsida. DN och SvD är mer stilrena och så har dom viss 

reklam. 3 
− Ja genomtänkt till sina läsare liksom. Att det inte är reklam om tonårsgrejer typ. 

Aftonbladet har ju bara allt typ. 5 
 
 
Hur ser ni på att nyhetsmedier har ett socialt och etiskt ansvar? 
 

− Jag tycker att dom har det men jag tycker inte att dom tar det tillräckligt heller. Då kan 
ju vinkla grejer utan att man vet det. Det dom skriver om vad som händer i ett annat 
land. Det kan ju inte vi bekräfta på något annat vis än att läsa nyhetsmedier liksom. De 
har ju verkligen ett ansvar. 3 
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− Ja verkligen dom har ett ansvar där. 2 
− Ja. 1 
− Men man vet ju inte alltid om dom tar det. 3 
− Ja det känns ju som att dom skriver om det mesta överallt i världen och i sverige och 

att dom kritiserar det mesta eller man får ju hoppas att dom gör det i alla fall. 5 
− Ja det är ju förhoppningen liksom. 3 

 
Strukturerade fasen  
(Andreas) Här går vi in och berättar om native advertising och om annonsformens karaktär. 
Alla informanter får också ett exemplar av en native-annons från DN respektive SvD. I denna 
delen styr vi även diskussionen mer och ställer specifika frågor. 
 

− Är det här en annons? Det ser man knappt. 5 
− Det är verkligen skrivit som en artikel. 2  

 
Har ni några spontana tankar om native advertising? 
 

− Jag känner mig lite lurad. 5 
− Ja eller hur! 1 
− Ja jag kan tänka mig det, att folk läser och sen reflekterar man inte så mycket kring det 

är en annons som man påverkas av. 4 
− Det ser ju verkligen ut att vara en artikel. 2 
− Man tänker att det verkligen är sant som är styrkt med fakta. 5 
− Jag är ju inne på dom här sidorna lite då och då, så jag är ju medveten om det sen 

innan. Så jag såg ju direkt att det var en annons men det kanske inte alla gör om man 
inte varit inne på det innan och sett. 

− Nej jag såg det inte. 1 
− Nej och det är ju ingenting man tänker på. Den är ju uppbyggd som en artikel. Så man 

tänker ju inte på det. 2 
− Mmmm 3, 4 
− Man tänker ju inte så mycket på den här lilla annonsmärkningen. 
− Man har ju också ett visst förtroende för DN och SvD också för att dom är dom största 

tidningarna så man tänker ju att dom ska presentera rätt info. Därför blir det ju så att 
man litar på dom när det ser ut som en artikel och dom är avsändaren, snarare än om 
det skulle stått annonseringsföretagets namn överallt. 3 

− Det är ju smart det här. 5 
− Verkligen. 4 

 
Upplever ni att native advertising hotar dessa tidningars trovärdighet? Be deltagarna 
utveckla. 
 

− Ja det jag tycka. 3 
− Ja. 5 
− Mm 4 
− I och med att man har det här förtroendet och som du sa (pekar på 5) att du känner dig 

lurad, då blir man lite ledsen på tidningarna. 3 
− Ja jag känner negativt för det här nu. Kommer aldrig mer läsa SvD (skoj). Nej men jag 

tycker att det hotar tidningens trovärdighet. 5 
− Ja jag med. 2 
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− Det är bättre att ha en tydlig uppdelning, detta är reklam och detta är nyheter. 5 
− Ja för det är ju bättre med Aftonbladet, där är reklamen uppdelad mer. 1 
− Ja eller så antar vi det nu? 5 
− Ja eller hur haha 1, 2, 3 
− Ja eller så har du inte sett det i aftonbladet och blivit lurad där också? 3 
− Ja men eller hur. 5 

 
På vilket sätt känner ni detta? 
 

− Ja men det känns så lurigt och oärligt. 3 
− När man inte är medveten om att det är reklam. 5 
− Ja precis. 2 

 
− Mediehus och tidningar har idag ekonomiska utmaningar med tappade prenumeranter 

och svårigheter att ta betalt för sin journalistik. Detta har bl.a. gjort att native 
advertising har växt då det är en lönsam annonsmetod för mediehusen. 

 
Vad är er uppfattning kring detta? 
 

− Ja men man förstår ju att dom har ekonomiska problem vilket är rimligt idag men dom 
har ju också att man kan köpa prenumeration på deras hemsidor också så där borde 
dom ju få in pengar också. 3 

− Jag tycker ju det är lite kul med en fysisk tidning egentligen. Mina föräldrar 
prenumererar ju på typ SvD och det finns ändå något mysigt med att sitta och bläddra i 
en tidning. 5 

− Jag gör det hemma på sommaren jag med. 1 
 
Tycker ni att denna annonsform är OK i DN och SvD mot bakgrund av detta? 
 

− Jag vet inte vad som är bäst för om dom inte skulle göra det här så skulle dom säkert 
behöva ta en massa fler annonser än vad det är idag. Då skulle det ju bli typ 
Aftonbladet av det. 3 

− Ja men då lurar ju dom inte en i alla fall. 2 
− Nej då lurar dom inte en, det är klart. 3 
− Det är rörande när man läser det. 2 
− Isåfall behöver det vara lite mer tydligt tycker jag. 4 
− Ja precis, att man ser att detta är en annons. 5 
− Ja precis som att bloggare alltid skriver i början på sina inlägg att detta är ett sponstrat 

inlägg av lalala.. 3  
− För om man skriver att detta är “sponsrat av” lite tydligare tror jag det blir bättre. Nu 

kommer dom antagligen undan med det lagligt men det är ändå oschysst mot läsarna. 
3 

− Ja det känns utnyttjande som dom gör nu. 2 
 
Har ni någon gång läst en native-artikel medvetet för att ni fann den intressant? (PKM-
fråga) 
 

− Ja det har jag säkert gjort. 1 
− Ja jag med. 2 
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− Men jag har antagligen inte vetat om det. 1 
 
A: Inte ett medvetet val då? 
 

− Ja men det har jag gjort ändå för att jag ändå har varit intresserad om vad det ska stå, 
för då kanske det är ett företag som jag ändå har intresse för. 3 

− Jag vet inte om jag har gjort det men jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna 
göra det i framtiden. 4 

 
Hur påverkar native-annonser i onlinetidningar er konsumtion av dem? Skulle ni säga 
att det finns en smärtgräns? (retorisk fråga för att utveckla resonemanget) (PKM-fråga) 
 

− Det är något man är van vid. Det påverkar inte särskilt mycket. 5 
− Vi är liksom uppväxta med det här. 2 
− Det är ju överallt. 1 
− Man är mer van helt enkelt. 2 
− Man har ju lärt sig ganska mycket för att vi får så mycket riktat till oss. Man är lärt sig 

leva med det helt enkelt. 3 
 
Hur påverkar annonsering och reklam er attityden till tidningen? 
 

− Ja jag går inte in på Aftonbladet särskilt mycket för att jag tycker att det är för rörigt 
helt enkelt, med annonserna och allting där. Sen är ju själva upplägget på aftonbladet 
även rörigt.  Mycket skrikiga rubriker osv. 3 

− Sen kan jag tänka mig att det också kan påverka vilken typ av reklam dom har. 2 
− Ja. 5 
− Jag tycker att tidningens trovärdighet påverkas av hur mycket reklam man har. 1 
− Ja jag tror att om reklamen uppfattas som negativ sån uppfattas också tidningen som 

negativ och tappar också trovärdighet. 2. 
− Ja det är till exempel som nu när vi gör grupparbeten så skulle vi aldrig ta en artikel 

från Aftonbladet. Vi tar ju från SvD eller DN för det känns mer seriöst. 5 
− Ja man tänker att SvD och DN har mer ansvar att agera korrekt i sånna här grejer 5 

 
− (Andreas) I Sverige har medierna traditionellt sett varit präglad av ett public service-

tänk, de är främst till för att att, på ett oberoende sätt, upplysa medborgarna vilket i 
förlängningen leder till att vi kan göra kunskapsbaserade demokratiska val.  

 
 
Upplever ni att native advertising skapar ett problem utifrån vår public service-
tradition?  
 
 

− Ja det känns som att dom väljer sida på något sätt. Att dom inte är helt neutrala. 3  
− Ja exakt. 1 
− Ja som att dom bara väljer det som betalar mest. 2 
− Det är verkligen som att dom väljer att göra dessa artiklar utifrån den som betalar 

mest. 3 
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− Ja nu var det ju företag men vad skulle hända om politiska partier skulle börja använda 
detta. Där kan man se en fara då om det är folk som läser och inte ser att det står 
“annons” och så blir dom påverkade av det och kanske röstar på partiet. 3 

− Ja precis, bara för att DN hade en jättebra artikel om det. 2 
− Ja det blir ju lite felvisande då. 3 
− Då blir det inte demokratiska val på samma sätt. 3 

 
o SLUT. 

 
Medelåldersgrupp 
 
Hur konsumerar ni nyheter (genom TV, radio, tidning, sociala medier ect.)? 
 

− Väldigt traditionellt, läser morgontidningen, just nu bara SvD. Jag kollar inte på TV.  
− Jag tittar bara på TV och läser ganska lite papperstidning nu för tiden. Mer sociala 

medier och onlinetidningar.  
− Jag tittar mycket på TV, traditionella nyhetsprogrammen. Och jag använder också 

sociala medier och en nyhetsappar. Tyvärr mindre papperstidningen för mig. 
− Jag har papperstidningen, SvD på helgen men jag hinner aldrig läsa den. Men jag 

skannar den ibland och sen läser jag Dagens Industri. Jag har text-tv som app i 
telefonen, där jag jag också nyheter. Sedan har jag även en amerikansk app som heter 
Flipboard där jag får nyheter om främst USA men också vad som händer i världen. 

− Jag prenumerar på SvD där jag försöker skanna Näringsliv och i alla fall första sidan 
på vanliga delen. Jag har alltid på P1 i köket på morgonen. Det är ett sätt att få Ekot. 
Ibland kollar jag på Aktuellt och Sportnytt.  

− Ja jag lyssnar också på P1, via appen. Man får kulturnytt, sporten och lite av det bästa. 
− Jag lyssnar också på P1 när jag kör bil. 
− Sedan glömde jag att jag också har SvD på helgen som jag skannar igenom, inte någon 

djupläsning. 
− Jag vet inte om det är nyheter men jag lyssnar på poddar på SR. Filosofiska rummet 

eller Kropp och skäl.  
− SR-appen har jag också och lyssnar på. 

 
Hur ofta läser ni tidningar ungefär? 
 

− Varje dag.  
− Ja varje dag. 
− Nja, på helgen mest för mig. 
− Man kan ju inte undgå att se löpet heller. Men jag köper aldrig kvällstidningarna. Men 

om det är nyheter kan man ju också diskutera. 
− Jag kollar knappt löpet eller. 
− Det handlar ju bara om Bonde-Sigrids val eller Körberg som har gjort något. Det är ju 

inget man behöver bry sig om. Det är ju så “stora frågor” *ironisk* 
 
Konsumerar ni dagstidningar online eller papperstidning? 
 

− Både och skulle jag säga. 
− Via appar konsumerar jag. 
− Papperstidning nästan bara för mig. 
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− Ibland får jag mejl från SvD. 
− Jag läser i speciellt mycket på nätet skulle jag inte säga, jag skannar mest. Jag tittar 

ofta på rubriken och kollar av huvudflödet- 
− Jag också. 

 
Vilka onlinetidningar läser ni oftast? 
 

− DN, Aftonbladet och SvD i stora drag. 
 
Hur många år har ni läst DN och SvD? Vad läser ni av tidningen, hela eller endast vissa 
delar? 
 

− Se ovan. 
 

 
Hur ser ni på medierna roll i samhället?  
 

− Väldigt stor. 
− Viktig. 
− Både viktig och stor. Ibland kan jag känna att dom inte tar den på det stora allvar. 
− Ibland undrar jag om dom inser vilket påverkan dom har. 
− Precis, jag följer den här killen som startade Good News-app. Följer man t.ex. SvD så 

är det bara mord, bilolyckor, och elände. Jag känner att det inte finns något värde i det, 
vad tillför det min dag egentligen? 

− Jag läste häromdagen bara om sociala mediers påverkan om man ser till amerikanska 
valet och att demokratin är hotad osv. Det finns liksom ingen källkritik, ingen 
granskning av nyheterna längre. Förut fanns det ju en källgranskare av nyheter men 
det är helt borta idag. 

− Ja jag håller med, känslan blir ju så. Det bara flyger ut. Dom börjar ju bli som alla 
andra, dom vill bara ut med sensationer och vara först. 

− Och det här djupblodade det är typ dokumentär utifrån eller dokumentär innifrån. 
Annars är det typ...  

− Rapport har väl fortfarande sin nyhetstimme men oftast sitter dom bara och försöker 
grilla en politiker och politikerna är vassa på att inte svara och då sitter dom i en 
polimik som aldrig blir något. 

− Sen tänker jag också att om man vet något om ett område så upplever man att 
medierna inte speglar alla delar. Samtidigt ser jag att jag själv accepterar nyheter och 
tycker att “det är inte klokt” som jag inte har hela bilden av. 

− Men jag tycker dom har en otroligt viktig roll och jag tycker att just den här 
källkritiken är viktig.  

− Och att någon slags objektiv sanning, om nu den finns, ska vi åtminstone sträva efter. 
− Jag håller med, om man har hela bilden av något skeende så upplever man att 

nyheterna väljer den enkla vägen och visar bara en bild. Men om man inte har det så 
godtar man direkt att nyheterna. 

− De har en otrolig påverkan och stort ansvar. 
− Jag tycker att media har en förlegad roll. Man vinklar och vill ha sensationer. Man tar 

stenhårt en linje som sedan blir begränsad. Man behöver granska och gräva men på ett 
nyanserat sätt. Just nu är det liksom att vinkla till och spegla så att man behöver ställa 
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sig i försvarsställning. Det tror jag har lett fram till att vi har fått både Brexit och 
Trump. För människor går igång på det sättet. För media har en enorm påverkan. 

 
 
Vad har ni för åsikter om reklam i journalistik? 
 

− Köpta artiklar ger jag ingenting för. 
− Precis gränserna börja suddas ut. Om det är reklam eller om det är en artikel. 

Gränserna suddas ut mer och mer. 
− Man behöver läsa en gång till, är det här en annons eller? Oftast är det lätt och se men 

inte alltid. 
− Ja men det är också det som på Aftonbladet till exempel är det ju reklam överallt och 

hela tiden. Och på TV4 är det likadant, därför orkar man knappt kolla på det längre. 
Nyhetsprogrammen är uppshoppade i åtta sektioner bara för att man ska kunna ha 
reklam imellan. 

− Det är som att man krävs. 
− Det är för mycket reklam. 
− Absolut är det så. Det är ju för att dom ska överleva men varje morgon får man ju 

börja med att skaka tidningen så att det trillar ut tre, fyra delar som man lägger i 
pappersinsamlingen direkt. Typ XXL, Mio och Mediaplanet. 

− Ibland kan det finnas någon spännande artikel i Mediaplanet där men då vet jag 
någonstans att den här är ju köpt och tappar också trovärdighet. 

− Ja den tappar trovärdighet. 
− Mmm. 

 
Hur ser ni på mängden av reklam som finns i onlinetidningar idag? 
 

− För mycket. 
− Ja (gruppen). 

 
Hur ser ni på att nyhetsmedier har ett socialt och etiskt ansvar? 
 

− Det är ett jättestort ansvar. 
− Enormt. 
− Tyvärr har väl dom dukat under av att dom måste driva sin buisness och själva få in 

reklamintäkter för att det är en stor del av deras intäktsbas. 
− Ja jag tänker att det i längden blir en fråga om hur mycket jag som konsument vill titta 

på. Du nämnde att du slutade kolla på TV för att det är för mycket reklam. Det är ju en 
grej som då slår tillbaka på dom.  

− Jag vill tro att deras rapportering påverkas av att dom tar in en annons från Volvo eller 
Ericsson. De kan skriva kritiskt om dom här ändå. 

− Ja men det tror jag. 
− Sen tycker jag det finns en annan aktuell fråga som är vanlig i USA. De som äger 

mediehusen är dom med makt. Det blir tydligt med Trump nu i USA. De som har 
kapital äger mediehusen och dom bestämmer också vad det är för nyheter som ska 
rapporteras.  

− Ja att det sker är jag övertygad om men det är frågan i vilken utsträckning. 
− Precis, om man ska köra den här kritiska granskningen kanske det inte går för att det 

är inte bra för buisnessen för att ägaren tycker någonting. 
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− Men jag tänker på öst och den nyhetsrapporteringen som har varit där. Är det 
verkligen objektiva nyheter? Eller nej det vet vi ju att det inte är. 

 
− Jag skulle säga att det är ganska hög trovärdighet på svensk tryckt media men online 

så tror jag det du är inne på att där lyser det igenom vilken ägare man har. 
− I SvD och DN, ja också i Aftonbladet såklart, kan du se att det finns en politisk 

vinkling men i själva nyhetsflödet så tycker jag inte att det finns det. 
− Ja men det finns alltid ett val av nyheter. Där tror jag det handlar om journalistens 

egna drivkraft. 
− Ja det tror jag verkligen. Vad journalisten själv vill förmedla och hur objektiva är dom 

då? 
Ja det är konkurrens och de vill göra sin egen karriär och hur mycket påverkar det 
innehåller och framförallt valet av nyheter? 

− Jag tycker du har en bra poäng där! Just den här stjärnstatusen bland reportrar som får 
priser och det är väl okej men jag upplever att för 20 år sen var det inte namnet på 
själva journalisten som var viktigt utan det var själva tidningen. 

− Ja just det. 
− Mmm. 
− Ja att tidningen har bra ekonomireportrar exempelvis. Nu är det mer väldigt unga 30-

plussare som gör karriär om något case som typ HQ-affären. 
− Ja det är lite rockstars. 
− Ja precis va! Och i slutändan är vi människor trots allt så hur mycket påverkar det där? 
− Det är ett jobb i samhällets tjänst, ibland måste man verka men inte synas. Det är krav 

som jag har i alla fall. 
− Jag tycker att det här med tredje stadsmakten har kommit i skymundan och istället har 

den egna personen en agenda. 
− Ja så är det. 
− Ja den är ju ganska ointressant egentligen. 
− Ja egentligen är det ju bättre med planekonomi. *skratt* 
− Journalisterna drivs och måste positionera sig. “Varför ska jag skriva något som är det 

riktiga när jag kan få en historia som är clatshig, bra och utreder den här affären” 
− Ja jag måste understryka det jag pratade om innan. Det här med att man har sin agenda 

och man ska förstärka vissa saker och drar man det till sin spets så hamnar man i en 
situation där media bidrar med att skapa motsättningar… 

− och felaktiga bilder… 
− ...ja och det tycker jag är ett etisk dilemma för media. Media lever ibland kvar i 50-

talet där man spelar offer. Se bara på aktuellt, se på hur dom lägger upp det. De skapar 
motsättningar i precis allting utifrån att den lilla människan är ett offer. 

− De bör ompröva sin roll oavsett om det handlar om ett ego eller annat. 
− Jag kan hålla med dig men samtidigt bygger journalistiken på det svarta och det vita. 
− Det tycker jag är fel för så ser vårt samhälle inte ut längre. 
− Jag tror det är för att tränga igenom bruset helt enkelt. 
− Vems samhälle är det egentligen? 
− Där har politkerna ett ansvar också. Politiken har blivit väldigt pragmatisk och 

dealande, var är visionen och värdegrunden? 
− Och det långsiktiga? 
− Det kör ju också kvarttalskapitalismen. 
− Ja det är ju kvarttalsekonomi. 



	   67	  

− Ja det är ju det. Dom tänker bara fyra år framåt eller om dom ens tänker så långt. Dom 
tänker väl ett år, till nästa budget, då måste dom säga rätt saker för att lyckas med det. 

− Jag tror det för journalistken handlar om ängsligheten att inte sälja. Om det inte blir 
spetsigt, svart-vitt och sådär så säljer dom inte. Då vågar man inte nämna det sådär. 

− Det var ju också därför God News inte kunde överleva. 
− Precis, han har ju sålt det men det har inte lagts ner. Mendoza heter han. 

 
Strukturerade fasen  
(Andreas) Här går vi in och berättar om native advertising och om annonsformens karaktär. 
Alla informanter får också ett exemplar av en native-annons från DN respektive SvD. I denna 
delen styr vi även diskussionen mer och ställer specifika frågor. 
 
Andreas visar en native-artikel i SvD och DN. 
 

− Oj det är ju samma typsnitt också. 
− Ska man fatta att det är sponsrat för att det står “annons” där uppe i hörnet eller? 
− Det ser man ju inte. 
− Nej det gör man inte när man snabbt scrollar. 

 
Har ni några spontana tankar om native advertising? 
 

− Nej men alltså nu kommer jag inte kolla på nyheter längre.  
− Nej jag tycker det är fruktansvärt. 
− Är det detta som kommer bli det nya tidens mediehus?? 
− Ja det här är ju fult. 
− Hur kan dom gå med på det här tidningarna? 
− Jag känner verkligen det här visuella, att det är samma typsnitt osv. 
− Ja men de tjänar ju mer pengar så kan dom ta bort antalet journalister och så får vi 

ändå in mer pengar. 
− Det är upprörande! 
− Fyfan! 
− Verkligen, det är upprörande. 
− Ful och manipulerande 
− Sen undrar jag, om man jobbar med reklam alltså det här lurar ju folk? Är man inte 

stolt över att göra vassa kampanjer och sånt? 
− Eller hur, annonser som är bra? 
− Ja och medveten förväxla och lura folk. 
− Ja men det är ju för att det är en högre trovärdighet. 
− Ja fast det här kommer ju minska trovärdigheten? 
− På sikt ja. 
− Ja det kommer urholka trovärdigheten för tidningarna. 
− Ja det kommer ju slå över riktiga artiklar också. För då kommer man tro att “ja här är 

också en annons eller?” 
− Ja snart kommer man väl tänka, vad får den här journalisten pengarna ifrån? 
− Ja man kan ju tänka om hälften av annonserna i DN ser ut så här idag, hur kommer det 

se ut i framtiden för den objektiva journalisten? 
− Jag tycker det är lite otäckt faktiskt. 
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Upplever ni att native advertising hotar dessa tidningars trovärdighet? Be deltagarna 
utveckla. 
 

− I andra högsta grad. 
− Ja verkligen. 
− Ja (gruppen) 
− Det är upprörande. 
− Här har dom dragit det alldeles för långt. 
− Ja problemet är att man inte ser skillnaden! Tänk en dagstidning utan annonser? Den 

skulle se fattig ut. Men skillnaden där är att det är tydligt avgränsat. Man ser 
annonserna och man ser artiklarna väldigt tydligt. Och då är det helt OK. Men det här 
är inte det. Det är manipulativt. 

− Det är som gjort för att man ska missuppfatta. 
− Ja och då reagerar jag åtminstone och blir frustrerad och arg och känner mig lurad. 
− Jag känner mig också lurad. 
− Jag tror verkligen att tidningarna ska vara försiktiga med sitt renomé. 
− Absolut! 
− Ja för detta kommer innebära att jag tycker att det är en mindre trovärdig avsändare. 
− Ja men det är flera tidningar som gör det? Det här verkar ju vara något allmänt? 

A: Ja det är allmänt. I princip alla online tidningar har det. 
− Spontant så tänker jag att man inte har lust att titta på dom här nyhetsflödena längre. 

Då kör man hellre papperstidningen där det är tydligare annons och där det syns. 
 

− Mediehus och tidningar har idag ekonomiska utmaningar med tappade prenumeranter 
och svårigheter att ta betalt för sin journalistik. Detta har bl.a. gjort att native 
advertising har växt då det är en lönsam annonsmetod för mediehusen. SvD och DN 
har generellt sett en hög trovärdighet bland svenskar. 

 
Vad är er uppfattning kring detta? 
 

− Ja dom hade hög trovärdighet innan det här skulle jag säga! 
− Hur vågar SvD och DN göra detta och spela med sin trovärdighet? 
− Detta kan ju också vara en generationsfråga. Vi har ju växt upp med föräldrar som satt 

och bläddrade i tidningen och det var mycket seriösare. Jag är inte säker på att mina 
barn skulle reflektera över det här? 

− Jag skulle ändå säga att detta inte går att acceptera.  
− Nej jag håller med. 
− Det här känns bara som en jakt på annonsintäkter. 
− Jag betalar mycket hellre ett högre pris för tidningen i prenumeration än att ha det så 

här. 
− Ja 
− Mmm. 
− Ja och faktiskt kunna få bra journalistik. Det här blir ju helt fel. Det är därför jag 

tycker att att TV4 bara är skit. Det är ju bara någonting som ska underhålla, även på 
nyheterna. 

− Ni hör ju här, vi är upprörda. 
− Vi är upprörda. 
− På ett sätt kanske vi är gammalmodiga haha.. 
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− Haha det tycker jag inte. 
− Neeej! haha 
− Nej men det handlar faktiskt om en värdebas. 
− Ja precis. 
− Jag håller med. 
− Och jag tänker att det är konstigt att stora tidningar som öppnar upp för kommersiell 

information som smygs in i tidningar men att man i andra kanaler är man anti sälj och 
sådant. 

 
Har ni någon gång läst en native-artikel medvetet för att ni fann den intressant? (PKM-
fråga) 
 

− Ja om det är en bra artikel som har ett gott syfte, om det nu finns det, så skulle jag 
kunna göra det men är det bara ren och skär marknadsföring som man bara smyger in. 

− Ja men vad är skillnaden mellan det här och en annons med en bild? Jag tycker inte att 
den här är värd mer än den.  

− En vanlig annons är ju mer trovärdig och äkta för då vet man att det är en annons i alla 
fall. 

− Ja precis, då kan man värdera det själv och ta ställning till om “ja jag vill veta mer om 
detta eller tvärtom” men att det smygs in i det redaktionella innehållet gör det inte 
värt. 

− Jag kan tänka mig att en sån här artikel kan innehålla spännande information men 
problematiken ligger i att det blir en otydlighet utifrån källan och syftet och vad som 
är vad. 

− Ja och trovärdigheten. 
− Ja man behöver ju tänka lite längre när jag läser typ “vänta nu, var det här en artikel 

eller var det en annons?” och det vill jag inte göra för det är så mycket andra grejer jag 
behöver sortera. 

− Ja jag behöver veta att det jag läser från SvD, det är nyheter. Sen kan  det vara bra 
eller dåliga nyheter men att det alltid är nyheter och inte sponsrat innehåll. 

 
Hur påverkar annonser i onlinetidningar er konsumtion av dem? Hur påverkar 
annonsering och reklam er attityden till tidningen? Skulle ni säga att det finns en 
smärtgräns? (retorisk fråga för att utveckla resonemanget) (PKM-fråga) 
 

− Ja absolut, nästa gång SvD ringer så ska jag tala om för dom faktiskt. 
− Ja i flödet på webben så tycker jag att smärtgränsen redan är passerad. Det blir inte 

likadant i tryck men det kanske är för att det är mindre där eller att det är lättare att 
urskilja. 

− Jag lär sluta läsa på nätet nu. Det finns ingen idé. 
− Nej jag håller med. 

 
− I Sverige har medierna traditionellt sett varit präglad av ett public service-tänk, de är 

främst till för att att, på ett oberoende sätt, upplysa medborgarna vilket i förlängningen 
leder till att vi kan göra kunskapsbaserade demokratiska val.  

 
Upplever ni att native advertising skapar ett problem utifrån vår public service-
tradition?  
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− Ja helt klart. 
− Det kan sänka trovärdigheten. 
− Ja jag tänker mig från ett rent demokratiskt perspektiv. Det är val om två år. I samband 

med det ser jag framför mig att artiklarna är sponsrade av Svenskt Näringsliv eller 
Socialdemokratierna eller LO som handlar om vad du ska rösta på. Och då blir det ju 
inte ett demokratiskt val på samma sätt. Det är farligt. 

− Ja jag tror att vi ska värna om att journalistikens uppgift mycket mer. 
− Ja det här var ett litet uppvaknande. 
− Ja absolut 

 
 

− SLUT. 
 
 
Pensionärsgrupp 
 
 
Hur konsumerar ni nyheter (genom TV, radio, tidning, sociala medier ect.) 

 
− Alla, det är både radio, tv och tidningar, men radion har blivit så dålig på slutet. 

Konsumerar även nyheter via mobilen och genom appen så att man får noticer. 
− Radio är bra, då kan man göra något annat under tiden.  

 
Hur ofta läser ni tidningar ungefär? 
 

− Varje dag. Det tillhör morgonrutinen att läsa tidningen.  
− Ja, man läser ju än så länge. Men tidningen har blivit så jävla dålig, den är värdelös. 
− Det är en morgonrutin hos oss också.  

 
Konsumerar ni dagstidningar online eller papperstidning? 
 

− jag läser bara papperstidningar, samma här (instämmer någon). 
− Jag läser även texttv.  
− Jag läser alltid tidningen online, för läsplattan underlättar, jag kan förstora upp texten. 

 
Vilka onlinetidningar läser ni oftast? 
 

− Dagens nyheter, SvD, NA mfl. (diskussion i gruppen) 
 
Hur många år har ni läst DN och SvD? Vad läser ni av tidningen, hela eller endast vissa 
delar? 
 

− Jag prenumerade förr på SvD, det är sveriges bästa dagstidning. Jag började läsa den 
på grund av korsordet. 

− Dom skriver bra artiklar i SvD. 
− Det är bara en massa papper. 
− Expressen och Aftonbladet läser jag bara online, men tycker mest det har blivit en 

skvallerblaska mest. Men man vill ju veta vad Johaug har haft på läppen.  
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− Jag provade några gratisnummer med DN, men tycket mest det bara vara en jävla 
massa papper.  

− Tidningen blev lite roligare när det blev en tabloid av den,  
− På tisdagar brukar jag köpa Aftonbladet för spelbilagan, men det är mest för spelet.  

 
Hur ser ni på medierna roll i samhället?  
 

− Dom är viktiga, det är ju en stor maktfaktor. 
− Men jag tycker dom har fått en för stor makt i samhället. Kan vi verkligen lita på vad 

dom skriver? Dom behöver bara sätta ett frågetecken efter det dom skriver, då behöver 
det inte vara sant. (Diskuterar SR och NA). 

− Det beror ju också på vilken politisk åsikt dom har dom där (jornalisterna). Förr var 
det mycket mer vänstervridet, men nu får jag för mig att det börjar bli miljöpartister av 
alltihopa.  

− Ja, det känner man ju på pappret i tidningarna om inte annat “haha” 
− Ja men dom är då fridlysta allihopa snart hoppas jag. 

 
Calle - Men vad är mediernas roll då, vad ska dom göra enligt er?  

− Vem ska granska tidningarna? 
− Ja deras eget organ ska granska dom, det är ju perfekt - haha  
− Nä, men någon måste röra runt i gryta, slänga ut ett fläskben ibland som 

jounrnalisterna gör ibland då. 
 
Andreas - I de bästa av världar, vad skulle journalisternas roll vara då?  

− Att enbart vara objektiv, men det säljer ju inte. Det är ju överdrifter som säljer. Tänk 
er om någon har krockat, då stannar ju alla och tittar för att se hur stor bucklan är på 
bilen. 

− Ja, det är ju sensationer de säljer på.  
 
Vad har ni för åsikter om reklam i journalistik? 
 

− Det har ju gjort att det är mer papper i tidningarna. 
− Även som du skriver “Ingen reklam” på brevlådan så får du ju mer reklam än nyheter i 

allahanda på måndagar, som ju ha blivit världens största skittidning. Du kan inte ens 
läsa sportresultaten för de är så förminskade så de syns inte. Tipset och dagens dubbel 
står var 3e dag bara. 

− Allehanda består ju bara av bilannonser, media markt och XL-bygg. 
 
Calle - det är för mycket reklam i tidningarna helt enkelt? 
 

− Ja, men det är ju det dom tjänar pengar på, det är där dom drar in kulorna.  
− Det kom fram en från radion och frågade vad jag tyckte om reklam, då svarade jag att 

jag vill handla på mina villkor, jag bestämmer ju själv vad jag vill handla.  
 
Hur ser ni på mängden av reklam som finns i onlinetidningar idag? 
 
Hur ser ni på att nyhetsmedier har ett socialt och etiskt ansvar? 
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− Jo, men det är ju en omöjlighet. Men vi får ta det onda med det goda. Det är tyvärr 
nödvändigt om vi nu vill se på skidskytte eller vad det nu kan vara. 

− 07.50 in i inspelningen. Jag hör inte vad som sägs på upptagningen. Lyckas inte 
hitta kontexten 

− Den som är först ut med nyheten han kan ju elda på, sen kan man ju se vart de hamnar.  
− Men är det två likvärdiga program på teven där en kanal har reklam medans den andra 

inte har det så väljer man ju den som inte har reklam. 
− Ja, visst. Inte tittar man på tv för reklamens skull. 
− Tänk bara på hur lång tid det tar att titta på en film en söndagskväll, man orkar ju inte 

en vara vaken så länge.  
− Kanal 5 t.ex. dom har ju så jävla långa reklampauser. Jag tycker dom är värst faktiskt. 
− Om man ska köpa någon grej så då surfar man ju reda på det själv. Det går ju inte att 

lita på all reklamutbud, man får ju helt enkelt ta reda på lite själv. 
Calle - påverkar det trovärdigheten av tidningen då det finns mycket reklam? 

− Ja det är klart det gör, det vet man ju hur viktigt det kan var att man får en lite 
gratification av något slag. Nej usch, sånt där är jag emot.  

 
− Här börjar en diskussion (09.23) om en allmänt negativ inställning gentemot 

reklam där deltagarna inte berör ämnet utan diskutera mellan varandra hur 
enskilda reklamer vilseleder konsumenten. De är överrens om de har blivit lurad 
av reklam några gånger, men det är oftast “andra” som blir lurade.  

 
Har ni några spontana tankar om native advertising? (Vi visar upp native-artikel) 

− Jag tycker det är förjävligt. Det här är ju mutor på sitt sätt. Om man läser lagtexten. 
Dom annonserar ju för att skapa någonting. DN eller Allehanda som tar emot det här, 
dom tjänar ju pengar. Ja jag tycker det är mutor.  

− Dom luras nästan lite. 
− Ja det känns nästan så. För bara den här bilden och logotypen, det har man ju sett så 

många gånger. Man går ju nästan vidare här (alltså läser artikeln), man lägger nog mer 
tid på den här. 

− Ja det är ju upplagt som en artikel, då blir man ju mer intresserad. Det är ju fiffigt, det 
är allt någon som har räknat ut det här också. 

 
Calle - har ni sett den här typen av annonser tidigare? 
 

− Nej, nej aldrig. (Enighet i gruppen). 
 
Vi förklarar mer hur native ligger i huvudflödet för deltagarna, att läkningen blandas 
med vanliga artiklar.  

− Men ibland står det väl att det är en annons också?  
− Andreas - Ja, men det står alltid väldigt litet uppe i ena hörnet t.ex.  
− I expressen t.ex. där kan dom ha en helsida, men då står det längst upp på sidan 

“Denna sida är en annons”.  
− Men det är säkert inte alla som läser det här heller. (Deltagaren syftar på disclosure-

texten). 
− Nej det är klart, det här ska inte märkas heller.  

 
Upplever ni att native advertising hotar dessa tidningars trovärdighet? Be deltagarna 
utveckla. 



	   73	  

 
− Ja, lite grand. Jag kommer nog läsa tidningen med lite andra ögon när man får se det 

här.  
− Ja, jag känner mig hotad. haha 
− Dom håller på att ta dö på sig själva tidningarna. Men det är väl bara att gratulera dom 

när de försvinner. Och hur vi då ska få några nyheter det begriper jag inte. Förut var 
det ju lite att tidningarna var lite partipolitiskt färgade. Ville jag t.ex. inte köpa en 
sossetidning så köpte jag en liberal tidning, eller center-tidning eller nåt sånt där. Man 
kunde själv styra vart man hörde hemma politiskt.  

− Ja men så är det ju, läs den Melin-flickan som skriver ett par - tre gånger i veckan i 
Aftonbladet. Hon är ju sosse till max alltså. Hon äter ju andra partier kan man säga 
och allt som Löfven gör är så himla bra. Men sen har du ju dom andra tidningarna, 
dom har ju någon som tycker något annat istället då. Så visst är det fortfarande 
partipolitik.  

− Jo, men då visste man att det var partipolitiskt, det vet man ju inte nu. (Deltagarna 
verkar missförstå varandra här). 

− Man kan ju läsa på ledarsidan nu så får man ju veta. Norrskensflamman t.ex. haha 
− Ja nu börjar det likna något.  

 
− Mediehus och tidningar har idag ekonomiska utmaningar med tappade prenumeranter 

och svårigheter att ta betalt för sin journalistik. Detta har bl.a. gjort att native 
advertising har växt då det är en lönsam annonsmetod för mediehusen. 

 
Vad är er uppfattning kring detta? 
 

− Man kan ju inte läsa tidningarna gratis på nätet längre, dom styr vad du får läsa. Du 
kan bara läsa vissa utvalda ingresser t.ex.  

− Men man kan ju faktiskt gå in på text-tv också. Där finns det de stora viktiga 
nyheterna, vem det nu är som bestämmer vad det är som är viktigt.  

− Ja precis, ibland kan det ju vara vinklat och ibland är det raka nyheter, så det är ju 
samma där. Det beror ju helt enkelt på reportern.  

− Som i aftonbladet t.ex. där kan man inte läsa mycket längre. - Vad det nu heter för 
något, är det plus eller nåt sånt där?  

− Nej, precis. Nu har inte Kiki Danielsson gråtit på flera veckor.  
− Expressen kan du väl läsa mer i bara du lämnar ifrån dig… 
− Ja jag har ju aftonbladet som nät-tidning, det kostar visst 2kr/månad eller om det är 

29kr/månad. Jag minns inte riktigt.  
 
Calle - Kan man förstå tidningarnas situation?  

− Ja, det är ju vinstdrivande företag förhoppningsvis. Det förstår vi ju, men det behöver 
inte ursäkta det för det (Alltså NA).  

− Till och med en anrik tidning som norran måste du vara med och pröjsa lite grann.  
− Dom måste ju ha in pengar annars funkar det ju inte. 
− Har ni någon gång läst en native-artikel medvetet för att ni fann den intressant? (PKM-

fråga) 
− Dom visste inte vad native var så därför valde vi att hoppa över den här frågan. 
− Hur påverkar annonser i onlinetidningar er konsumtion av dem? Hur påverkar 

annonsering och reklam er attityden till tidningen? (PKM-fråga) 
− Överväger mer och mer om man ska sluta med papperstidningarna alltså. 
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− Vi får ju örebroarna gratis en gång i veckan, det får väl räcka.  
− Ja den är ju gratis att få.  

 
Calle - finns det någon smärtgräns för hur mycket reklam som får finnas i en tidning 
innan man slutar köpa den?  

− Ja det tror jag,  
− Ja jag tycker faktiskt vi snart börjar vara där, och framförallt de yngre de skiter ju 

fullständigt i papperstidningar. Dom tycker mer eller mindre att det bara är skräp som 
måste bäras ut varje vecka. Jag tror inte att någon utav ungarna har kvar 
pappertidningarna faktiskt.  

 
	  


