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Abstract

I och med informations- och kommunikationsteknikens snabbt framskridande utveckling så har 

även sätten att nå ut med kommersiella budskap förändrats. Internets framfart och en utbredd 

användning av digital teknik har möjliggjort en stor spridning av kommersiella medieinnehåll. 

Det kan idag vara svårt som läsare att identifiera vad som är reklam och vad som är redaktionellt 

innehåll. Särskilt när annonsörerna allt mer förändrar sina annonser till att efterlikna utseendet på 

det kringliggande innehållet. 

En rapport från Stanford-universitetet visar hur elever får allt svårare att utvärdera information i 

texter från internet. De förskräckande resultatet i rapporten visar på en oförmåga hos studenterna att

kritiskt granska information på internet och svårigheter att urskilja reklam från redaktionellt 

innehåll och dess avsändare (Stanford History Education Group 2016, Brooke 2016).

Uppsatsens syfte är således att undersöka hur likhet och distinktion konstrueras i native advertising-

annonser i förhållande till dess kringliggande redaktionella tidningsinnehåll.

Den vetenskapliga metoden som används är en semiotisk analys av 8 stycken reklamannonser som 

förekommit i nätversionen av svensk dag- och kvällspress.

Analysen visade hur native advertising-materialet genom olika detaljer konnoterade redaktionellt 

material genom bland annat format och text. Materialet förhöll sig interdiskursivt till andra genrer 

så som krönika, nyhetsartikel och konsumentjournalistik genom att konstruera sitt utseende med 

avsikt att konnotera dessa. Från många olika håll inom branschen så visas rekommendationer och 

förhållningssätt till hur reklamannonser bör utmärkas i tidningar för att undvika att läsas som 

redaktionell text. Utan hänsyn till detta så visade analysen hur alla de texter som undersöktes 

refererade, antingen intertextuellt eller interdiskursivt, till redaktionell text.

Nyckelord: Native advertising, reklam, journalistik, semiotik, denotation, konnotation
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1. Inledning
Det kan idag vara svårt som läsare att identifiera vad som är reklam och vad som är redaktionellt 

innehåll. Särskilt när annonsörerna allt mer förändrar sina annonser till att efterlikna utseendet på 

det kringliggande innehållet. 

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) arbetar för att kommersiell marknadskommunikation skall 

hålla en hög etisk nivå och prövar reklam för att se ifall den håller sig inom den internationella 

handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (Reklamombudsmannen 2016a).

En stor del av de anmälningar som kommer in till RO berör just reklamidentifiering, eller snarare 

bristande reklamidentifiering.

Den 13 oktober tillsatte regeringen en utredning i syfte att kartlägga hur det svenska 

reklamlandskapet har förändrats och nu ser ut. Regeringen intresserar sig, likt som denna uppsats, 

för hur de nya marknadsföringsmetoderna ser ut online. Jag ser på så sätt mitt forskningsområde 

som angeläget i och med regeringens utredning och det faktum att allt fler spenderar allt mer tid på 

internet.

Genom att semiotiskt undersöka 8 stycken native advertising-annonser så önskar jag att bidra till 

kunskap om de olika sätt som dessa annonser grafiskt och i text konstruerar likhet och distinktion 

till kringliggande material.
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2. Avgränsning
Det material jag har valt att behandla i denna uppsats är 8 stycken reklamannonser som har visats i 

nätpublikationer av svenska tidningar mellan åren 2010-2016. Avgränsningen har gjorts genom att 

använda Reklamombudsmannens (RO) hemsida för anmälningar baserade på artikel 9 i 

Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, vilket 

är bristande reklamidentifiering. De anmälningar som framkommit där har sedan avgränsats 

ytterligare till att enbart innefatta native advertising-annonser. 

Efter att ha använt dessa två avgränsningar så kvarstår 8 stycken reklamannonser.

3. Syfte
Uppsatsens syfte är att undersöka hur likhet och distinktion konstrueras i native advertising-

annonser i förhållande till dess kringliggande redaktionella tidningsinnehåll.

4. Frågeställningar
Hur konstrueras likhet och distinktion i native advertising-annonser som har blivit anmälda till RO, 

i förhållande till dess kringliggande redaktionella tidningsmaterial? 

- Hur görs det grafiskt?

- Hur görs det i text?

-Hur görs det i formatet?

5. Disposition
I uppsatsens bakgrund beskrivs hur informations- och kommunikationstekniken utvecklats och hur 

reklammarknaden till följd av detta har ändrats till att i allt större utsträckning generera 

internetbaserade reklamannonser. Många svenskar har tröttnat på att mötas av den typiska banner-

reklamen och installerat annonsblockeringar. Som en följd av det så har många annonsörer kommit 

att förändra formen i sina reklamannonser till att allt mer likna redaktionellt innehåll. Detta kallas 

Native Advertising och är ett begrepp som endast funnits i några år men ses allt mer i 

medielandskapet.

Dessa annonsblockeringar skulle på så vis kunna ses som en av de stora anledningarna till varför 

native advertising-annonser ökat. 
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Som tidigare forskning i ämnet så har jag bland annat inspirerats av Yunjae Cheong och John D. 

Leckenbys modell av the media Interaction Cycle för att förstå native advertising som en utveckling

av tidigare existerande medier. Även Stanford-universitets rapport om hur studerande ungdomar blir

allt sämre på att identifiera olika texttyper och avsändare har legat till grund för denna uppsats.

Under teoretisk ram beskrivs reklam och hur native advertising skiljer sig från reklambegreppet. 

Det tar även upp det ramverk som består av regler och förhållningssätt för hur etisk reklam bör 

bedrivas.

I avsnittet Metod och material diskuteras metoden, vilken består av en semiotisk analys. 

Intertexualitet beskrivs även i detta avsnitt. Annonserna som ingår i mediematerialet beskrivs 

kortfattat för att sedan följas av avsnittet analys och resultatredovisning där annonserna analyseras.

I samband med detta tar avsnittet Slutsatser och diskussion vid för att diskutera de resultat som ovan

presenterats.

Uppsatsen avslutas sedan genom det avslutande avsnittet åtgärdsförslag som berör uppslag till 

vidare forskning.
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6. Bakgrund
I och med informations- och kommunikationsteknikens snabbt framskridande utveckling så har 

även sätten att nå ut med kommersiella budskap förändrats. Internets framfart och en utbredd 

användning av digital teknik har möjliggjort en stor spridning av kommersiella medieinnehåll. 

Vi möts dagligen av tusentals reklambudskap i vår vardag (Rosengren 2011:10). Reklam via 

digitala medier ökar och år 2009 så gick internetreklam om tv-reklam i fråga om investeringar 

(Ekström och Sandberg 2010:14). Internetreklamen pockar på vår uppmärksamhet genom 

reklaminslag i form av exempelvis banners, en slags annonsruta som förekommer på internet. Ett 

sätt för internetanvändarna att slippa den internetbaserade reklamen är att installera Adblocks, ett 

datorprogram som fungerar som reklamblockerare (Adblock).

Enligt undersökning gjord av Mediavision så använder sig ungefär 40% av de dagliga OTT-

användarna, personer som får innehåll skickat över data-, tele- eller kabelnät från en fristående 

tjänst, som finns i norden sig av reklamblockeringstjänster (IDG.se, Mediavision 2015). Ett sätt att 

som annonsör smita igenom reklamblockeringarna är att förändra formen i sin reklamannons till att 

mer likna redaktionellt innehåll. Detta kallas native advertising och är ett begrepp som endast 

funnits i några år men ses allt mer i medielandskapet. Begreppet beskrivs av IAB Sweden som 

”annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformat så att användaren 

upplever det som en naturlig del av plattformen” (IAB). Native advertising är en del av det vidare 

begreppet content marketing. Content marketing handlar om att skapa innehåll som är intressant och

engagerande för läsaren och som inte stör mottagarens läsupplevelse på det som som mer 

traditionell bannerreklam kan tänkas göra (Spoonagency).

Content marketing handlar nämligen om att skapa och publicera intressant, relevant och 

engagerande innehåll som mottagaren vill ta del av och själv söker upp, oftast i kanaler som ägs av 

avsändaren. Avsändaren vill etablera en ömsesidig och lojal relation till mottagaren som inte stör på

det sätt som traditionell reklam i regel gör.

Med anledning av hur native advertising-annonser är utformade så har frågor väckts huruvida det 

bör anses lagligt att sprida reklammeddelanden som innehar ett journalistiskt utseende.

Genom beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2016 tillsatte regeringen en utredning i 

syfte att kartlägga hur det svenska reklamlandskapet har förändrats och nu ser ut (Dir 2016:84). 
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Regeringen intresserar sig, liksom jag i denna uppsats, för hur de nya marknadsföringsmetoderna 

ser ut online och hur konsumentskyddet ska utökas till att även innefatta den nya formen av 

förställd reklam på nätet som native advertising kan räknas som (Regeringskansliet 2016). 

Uppsatsens huvudfokus kommer dock att beröra det förstnämnda genom att undersöka genom vilka 

metoder native advertising-annonser utformas för att smälta in, alternativt urskilja sig från det 

kringliggande materialet online.

Som Marie Grusell beskriver så har medierna idag en integrerad roll i vår vardag vilket gör dem 

intressanta som undersökningsobjekt (Grusell 2008:23). Native advertising är en allt vanligare form

av reklam och förtroende eller bristen på densamme har varit ett ämne jag har återsett ett i antal 

vetenskapliga texter. Hur native advertising utformas och rent semiotiskt kan förstås är dock ett 

ämne som jag anser blivit marginaliserat. 

7. Tidigare forskning
Flera texter som jag inspirerats och/eller använt mig av beskriver hur förtroende och trovärdighet 

blir allt mer aktuellt när man talar om nätpublikationer. 

Bo Rothstein beskriver i sin text hur samhällsvetenskapliga artiklar som behandlar trovärdighet 

mellan åren 1990-2003 kom att tiodubblas (Rothstein 2005).

Även Stanford-universitet beskriver i en rapport hur elever får allt svårare att bedöma 

trovärdigheten och utvärdera information i texter från internet. De förskräckande resultatet i 

rapporten visade på en oförmåga hos studenterna att kritiskt granska information på internet och 

svårigheter att urskilja reklam från redaktionellt innehåll och dess avsändare (Stanford History 

Education Group 2016, Brooke 2016).

Förtroende är även ämnet för Eric Almroth och Carl Norins kandidatuppsats vid namn ”Fan, nu har

dom lurat mig igen” - En kvalitativ intervjustudie om native advertising och förtroende. Där 

beskriver de med hjälp av kvalitativa intervjuer hur native advertising påverkar personers tillit till 

internetbaserad dagspress (Almroth och Norin 2015). Jag delar deras ämnesval medan våra val av 

forskningsfrågorna skiljer sig åt. Detta till skillnad från mina frågeställningar som istället fokuserar 

mer på hur native advertising semiotiskt bär sig åt för att påminna om eller särskilja sig från 

närliggande material.

Deras resultat visade att native advertising hade inverkan på läsarens uppfattning om nätbaserade 

tidningar. Det visade också att läsaren upplevde en viss förvirring och problem att skilja på 

journalistiskt material och native advertising (Almroth och Norin 2015).
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Marie Grusell tar i sin avhandling ”Reklam – en objuden gäst?” upp allmänhetens uppfattningar om

reklam som återses i morgonpress och tv. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förklara 

människors förhållande till reklam i tv och dagspress. Avhandlingen visade på en relativt homogen 

syn på reklam. Överlag så visade studiens resultat på en allmän positiv inställning till morgonpress 

men med en negativt betonad inställning till tv-reklam (Grusell 2008).

Med tydligare koppling till mina forskningsfrågor om hur reklamannonser kan läsas semiotiskt så 

har Karin Börjesson i sin magisteruppsats ”Reklam med god kvalitet – en studie av fem 

guldäggsbelönade annonser” behandlat frågan vad som kan klassas som god reklam och vad den 

svenska reklambranschen själv anser att god reklam är (Börjesson 2006). Syftet var att genom en 

semiotisk analys se vad som premierades vid en guldäggsbedömning av reklamannonser. Resultatet 

som framkom visade att annonser som inte var påtvingande eller uppenbara uppskattades och att 

mottagaren gärna fick fungera som medskapare i berättelsen och för budskapet (Börjesson 2006).

Philip Ternström beskriver även i sin magisteruppsats ”Att läsa webben – En introduktion till 

semiologisk analys av webbaserat material” hur bilder kan läsas och förstås genom semiotisk 

analys (Ternström 2009). Han använder sig, likt min studie, av webbaserat material. Till skillnad 

från min studie som undersöker kommersiellt material som publicerats på webben så väljer han att 

undersöka Göteborgs kommuns hemsida, vilken är en icke-kommersiell webbsida. Resultatet från 

studien visade hur text och bild på den valda hemsidan i vissa fall motsatte varandra, ofta på ett sätt 

som kom att exkludera besökare från hemsidan (Ternström 2009).

Även Orla Vigsø använder sig i sin avhandling ”Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års 

svenska valaffischer” av en semiotisk analys. Den semiotiska analysen gjordes på svenska 

valaffischer skapade år 2002. Resultatet visade hur textuella meddelanden föredrogs framför 

visuella element. Valaffischerna tenderade snarare att appellera till de som redan sympatiserade 

med partiet snarare än att intressera nya väljare (Vigsø 2004). 

Yunjae Cheong och John D. Leckenby beskriver i ett working paper hur mediers utveckling kan 

förstås med hjälp av en media interaction cycle som består av en triangulär interaktion mellan 

imitation, exklusivitet och återverkan (Cheong och Leckenby 2003:2). De menar att man kan ha god

hjälp av se på medier med hjälp av den modellen och att nya medier bäst förstås genom att göra 

tillbakablickar till medierna som den är sprungen från (Cheong och Leckenby 2003:13). På så vis 
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kan även native advertising förstås som en utveckling av tidigare medieformer.

8. Teoretisk ram
I uppsatsens teoridel har jag dels tänkt att definiera begreppet native advertising samt begrepp så 

som reklam, etik och journalistik då de är angränsande till, och har stora likheter med, native 

advertising. Även riktlinjer inom reklam samt utvecklingen av nya reklamkanaler kommer att 

beröras.

8.1. Reklam

Ordet reklam är sprunget från de latinska orden ”re”, som betyder ”på nytt”, och ”clamare”, som 

betyder ”ropa högt” (Grusell 2008:22, Nationalencyklopedin 2016). Översatt till engelska så kallas 

reklam för  advertising vilket i sin tur härstammar från det latinska ordet ”advertere”, som kan 

översättas till ”att rikta någons uppmärksamhet till” (Danesi 2000:8). Bokstavligt översatt så 

innebär reklam att återkommande ropa högt för att få någons uppmärksamhet, vilket skulle kunna 

ses som något av reklamens signum. 

Reklam lär sedan urminnes tider existerat i någon form, om än i något modifierad form än den vi är 

van att idag möta i vår vardag (Rosengren och Sjödin 2011:29, Grusell 2008:36). Något som ofta 

tas upp i samband med reklamens historia är övergången från bondesamhälle till industri- och 

konsumtionssamhälle. Tack vare industrin fanns nu möjligheter att producera varor i ökad takt. 

Omställningen innebar ett överskott av varor som producerades och konkurrenskraften ökade. För 

att urskilja sig från de konkurrerande varorna och för att visa på varans överlägsenhet skapades 

reklamen (Grusell 2008:36). Reklamens uppgift blev att fånga folks uppmärksamhet, informera 

eller locka med produktens förträfflighet och slutligen bidra till ökad försäljning av produkten och 

på så vis öka företagets intäkter (Grusell 2008:36).

Richard och Curran beskriver reklam som ”a paid non-personal communication from an identified 

sponsor, using mass media to persuade or influence an audience” (Richards och Curran 2002:64). 

Enligt dessa så är definitionen för vad som bör kallas för reklam att den är betald, opersonlig, har en

definierad avsändare, använder sig av ett massmedium, och har som avsikt att övertyga eller 

påverka (ibid.). Rosengren och Sjödin beskriver reklam på ett liknande sätt genom ordalag som 

”planerad kommunikation från ett identifierbart företag i syfte att få mottagaren att idag eller i 
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framtiden handla på ett sätt som stödjer företagets affär.” (Rosengren och Sjödin 2011:25)

Att en förutsättning för att något ska kunna kallas för reklam är att den måste innehålla ett 

identifierbart företag frångås dock när det gäller native advertising, vilket är en form av 

reklamannonsering men som trots det inte uppvisar ett identifierbart företag som står bakom 

annonsen. 

En annan definition av reklam är att betala ett medium för utrymme att förmedla ett reklambudskap 

(Theaker 2012:14). Skillnaden mellan en annons och redaktionellt innehåll beskrivs genom vem 

som styr innehållet. Innehållet i en annons styrs av annonsören medan innehållet i redaktionella 

sammanhang styrs av journalister (ibid.). 

Vid tillämpning av den definitionen på native advertising så blir denna beskrivning inte lika 

självklar. Samarbeten utan tydlig avgränsning för vem som har det huvudsakliga ansvaret att styra 

innehållet förekommer oftare och native advertising hamnar därmed i gråzonen.

Att vi utsätts för en stor andel reklambudskap varje dag kommer kanske inte som en stor nyhet. 

Vissa menar att vi var dag möts av hela 3.000-3.500 olika reklambudskap (Richards och Curran 

2002:63, Danesi 2002:178, Rosengren och Sjödin 2011:10). Dessa siffror varierar dock beroende på

vad man definierar som reklam (Grusell 2008:21).

Som ett resultat av den stora mängd reklambudskap som är i rörelse så blir det allt svårare för 

annonsörer att fånga folks intresse. Bruset från de tusentals reklambudskap som möter en var dag 

gör det svårare att som annonsör utmärka sig med sin reklam och innehållet dränks ofta i mängden 

(Grusell 2008:37).

Tack vare informations- och kommunikationsteknikens snabbt framskridande utveckling har nya 

plattformar skapats där kommersiella budskap kan nå ut. Internet kan ses som en sådan plattform 

som tack vare utbredd användning och förbättrad digital teknik har resulterat i en ökad spridning av 

kommersiella medieinnehåll (Cheong och Leckenby 2003:1). Dess framstående roll inom 

reklammarknaden kan ses tydligt i att internetreklam vid år 2009 gick om tv-reklam i fråga om 

investeringar (Ekström och Sandberg 2010:14).

Internetreklamen pockar på vår uppmärksamhet genom reklaminslag i form av exempelvis banners, 

en slags annonsruta som förekommer på internet. Ett sätt för internetanvändarna att slippa den 

internetbaserade reklamen är att installera Adblocks, ett datorprogram som fungerar som 

reklamblockerare (Adblock). Enligt en rapport från Advertising Demand Report 2016: Europe så 
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använder 28% av svenska internetanvändare sig av Adblock (Watt 2016). Mediavision beskriver i 

en pressrelease från år 2015 hur siffran för de dagliga OTT-användarna som använder sig av 

reklamblockeringstjänster i norden utgör hela 40% (Mediavision 2015).

Vad som går att uppfatta från dessa siffror är att många internetanvändare inte längre vill se banner-

reklamen. Utöver de personer som aktivt använder sig av reklamblockeringstjänster så kan det ändå 

uppstå svårigheter för annonsörer att nå fram till läsarna. Detta på grund av Banner blindness, en så 

kallad annonsblindhet som läsare på internet omedvetet utvecklat för att sålla bort onödig 

information (Benway 1999). En undersökning gjordes där en testgrupp fick i uppgift att hitta en 

särskild information på en hemsida. Viss information gick ej att finna på startsidan, vilket 

testgruppen uppmärksammades om innan testet genomfördes. För att få ta del av all information på 

hemsidan så var personen tvungen att klicka sig vidare till en annan sida med hjälp av en banner. 

Denna banner distingerade sig tydligt från det resterande innehållet genom annorlunda färg och 

textstorlek. Resultatet från undersökningen visade att enbart 58% hittade information som krävde 

att man klickade på internetbannern (Benway och Lane 1998). Den visade även att 

internetanvändare inte läser vartenda ord på de sidor som de besöker utan att hemsidorna istället 

fungerar som ett medel för att nå ett mål, ett mål som är att hitta viss information (Benway 1999:2, 

Nielsen 1997). Internetanvändare letar på så vis efter bekanta objekt och fäster inte blicken vid 

innehåll som verkar irrelevant i sammanhanget (Nielsen 1997).

I undersökningen så visade resultatet dock hur testpersonen missade att se informationen som 

personen som gjort bannern ville att testpersonen skulle se (Benway 1999:3).

Ett sätt att kringgå banner blindness skulle därför kunna vara att ändra utseendet på sin 

reklamannons. Istället för att bestå av grälla färger och stora typsnitt så som de banners beskrivna i 

undersökningen ovan gör, istället byta uttrycksform till att mer påminna om redaktionella texter 

(Benway och Lane 1998). Det skulle även kunna fungera för att urskilja sig från de konkurrerande 

reklambanners (Grusell 2008:38). Att som annonsör förändra formen på sin reklamannons till att 

mer likna redaktionellt innehåll kan även medföra att annonsen inte upptäcks och elimineras av 

reklamblockeringssajterna.

8.2. Native advertising

Native advertising har de senaste åren setts på tydlig frammarsch inom reklamvärlden. Som många 

andra nya modeord så finns det många definitioner av begreppet. Jag har i denna uppsats valt att 

använda mig av IAB Swedens, Interactive Advertising Bureau Sweden:s, definition (IAB).
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Begreppet beskrivs av IAB Sweden som ”annonsering som följer samma beteende som resterande 

innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen” (IAB).

Barosz W. Wojdynski beskriver hur native advertising-annonser i dess utformning är väl 

integrerade med hemsidan som de är placerade på vilken de menar är en slags förklädd 

marknadsföring (Wojdynski 2016:216). 

Med anledning av hur native advertising utformas och att läsaren inte alltid uppfattar vilken typ av 

text de läser så har frågor väckts huruvida det bör anses etiskt samt lagligt att sprida 

reklammeddelanden som innehar ett journalistiskt utseende.

Reklamannonser, i ett för läsaren obekant medium eller format, identifieras i mindre utsträckning 

och läses således även mindre kritiskt (Wojdynski 2016:217).

Ett sätt att motverka det är att etikettera annonser för läsarna. Hur pass tydligt det görs är något som 

skiljer sig åt. The New York Times beskriver sina native advertising-texter som ”paid promotion”, 

vilket kan översättas till betald marknadsföring (Wojdynski 2016:216). The American Society of 

Magazine Editors, ASME, rekommenderar däremot att native advertising-annonser tydligt borde 

markeras genom att använda sig av termerna Sponsor Content eller Paid Post, alltså sponsrat 

innehåll eller betalat inlägg, och att de tydligt skulle utmärka sig genom annonsmärkning samt rent 

visuellt från journalistisk text (ASME 2015).

Oavsett vilket ordval som används så fungerar etiketteringen av native advertising-annonser som en

slags förvarning för det tendentiösa budskap som väntar läsaren (Wojdynski 2016:217).

För att etiketten ska vara som mest effektiv så krävs det dels att etiketten lätt syns och märks av 

läsaren. Det krävs även att läsaren förstår innebörden av meddelandet, alltså förstå att innehållet 

presenterats där på grund av att en annonsör har betalat för utrymmet (Wojdynski 2016:218).

Oenighet råder dock gällande vilken av de många benämningar för textstilen och etiketterande av 

texterna som sådana som tydligast förstås och utmärker sig (Wojdynski 2016:216). Flertal riktlinjer 

finns dock som berör hur etisk reklam bör bedrivas. 

8.3. Riktlinjer för native advertising 

Många riktlinjer och rekommendationer finns att läsa gällande hur kommersiell 

marknadskommunikation bör bedrivas och då även med ett tydligt fokus på reklamidentifiering.

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) är det svenska näringslivets självreglering. Dessa arbetar för

13



att en hög etisk nivå skall gälla i kommersiell marknadskommunikation (Reklamombudsmannen 

2016a). Privatpersoner kan till dessa skicka material som de anser strider mot den etiska hållningen 

och materialet i fråga prövas sedan av RO för att se om den följer internationella handelskammarens

(ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation (ibid.). 

Vid år 2006 utvidgades koden till att även inbegripa marknadskommunikation utöver traditionell 

reklam (ICC 2011). Gällande reklamidentifiering så skriver de att:

Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Används 

media som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär 

omedelbart framgår, liksom vem annonsören är. Se även artikel 10. Marknadskommunikation får inte dölja 

eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen 

av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara t.ex. en marknadsundersökning eller 

konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension. 

(Reklamombudsmannen 2016b:9)

Svenska Journalistförbundet är den svenska journalistkårens yrkes- samt fackförbund. De bedriver 

ett tydligt arbete för vidmakthållande av hög yrkesetik (Journalistförbundet 2013). På 

Journalistförbundets hemsida beskrivs denna yrkesetik närmare genom bland annat spelregler för 

press, radio och tv, där riktlinjer mot textreklam finns som en viktig vägledning för verksamma 

inom ämnet. En checklista har utformats ämnad redaktioner och enskilda journalister.

Checklistan innehåller situationer där man som journalist eller redaktion ska vara extra vaksam. 

Dessa situationer är:

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

form

- när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade
- när förhandslöfte om publicitet efterfrågas
- när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur 
produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare.  Eftersträva mångsidighet vid 
sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker
- när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, 
bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att 
publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn
- vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra 
arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker
- vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang
- när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem 
samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet
- när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering
(Journalistförbundet 2013)

Med ett tydligare riktat tidningsfokus så finns även Svenska Tidningsutgivareföreningen 
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(Tidningsutgivarna) och Föreningen Sveriges Tidskrifters rekommendationer för 

reklamidentifiering, vilka antogs 1998 (Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna 1998).

Likt reklamombudsmannen så utgår rekommendationerna från internationella handelskammarens 

regler för reklam och marknadskommunikation och marknadsföringslagen.

Deras rekommendationer är tänkta för att  läsare med lätthet ska kunna urskilja vad i en tidning som

är tidningens redaktionella innehåll och vad som härstammar från annonsör.

Nedan följer ett avsnitt med rekommendationer för lämpliga sätt som annonser kan markeras.

a) En hel annonssida kan markeras med en tvärgående och väl synlig bård över sidan, placerad ovanför texten, 

alternativt en tydligt framhävd platta. Av text i bården/plattan bör framgå att hela sidans innehåll är en annons, 

t ex genom att (i bården) flera gånger upprepa ordet ”ANNONSSIDA” eller med texten ”HELA DENNA 

SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN NN”. 

b) Enstaka annons som är mindre än en helsida kan markeras med en tvärgående och väl synlig bård med texten
”ANNONS FRÅN NN”. Alternativt, om annonsen innehåller en tydlig avsändar-logotype, kan bara ordet 
”ANNONS” användas. 
c) Annonstext kan förses med en dubbel-ram av en typ som inte används redaktionellt. 
d) Annonsrubrik kan förses med ett typsnitt som väsentligt avviker från de typsnitt som används i redaktionell 
text. 
e) Annonsrubrik och brödtext kan sättas i en grad som väsentligt avviker från vad som används i den 
redaktionella produkten. 
f) I fråga om bildformat kan avvikas från de bildformat som används för redaktionella bilder. Bildtexter kan 
sättas på diaplatta. 
g) Det är en fördel om mellanrubriker och reporterbylines inte används i annonsen. 
(Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna 1998)

Om man riktar blickarna utanför Sveriges gränser så går det att finna ett antal riktlinjer som berör 

ämnet. The Federal Trade Commission, vilken är Amerikas motsvarighet till 

konsumentskyddsverket, bedriver ett liknande arbete med mål att förhindra företag från att bedriva 

affärsverksamheter som är vilseledande för konsumenten (Federal Trade Commission). De 

beskriver bland annat hur annonsörer bör tänka gällande etiketterande av sina annonser:

If a disclosure is necessary to prevent an advertisement from being deceptive, unfair, or otherwise violative of 

a Commission rule, and it is not possible to make the disclosure clearly and conspicuously, then that ad should 

not be disseminated. This means that if a particular platform does not provide an opportunity to make clear and

conspicuous disclosures, then that platform should not be used to disseminate advertisements that require 

disclosures.  (Federal Trade Commission 2013)

Sedan finns även den transnationella branschorganisationen för digital och interaktiv 

marknadsföring, Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB Sverige har arbetat fram riktlinjer tänkt

att hjälpa branschen. De bidrog bland annat med 5 huvudpunkter/kontrollfrågor som kan vara 
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användbara när man utvärderar eventuella native advertising-annonser. Dessa är form, funktion, 

integration, placering & targeting samt mätbarhet (IAB Sverige 2014). IAB tar även upp den 

juridiska aspekten gällande reklamidentifiering 9 §, som beskriver att:

All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars 

enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar. (Riksdagen 2008:9 §)

Journalistförbundet, vilket är ett yrkes- samt fackförbund för journalister verksamma i eller för 

svenska massmedium, har inom deras spelregler för, press, radio och tv utformat en checklista mot 

textreklam (Journalistförbundet). Denna är tänkt att fungera som hjälpmedel för redaktioner och 

journalister vid risk för textreklam.

Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer:

- när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i någon 
form
- när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade
- när förhandslöfte om publicitet efterfrågas
- när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur 
produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid 
sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker
- när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, 
bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att 
publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn
- vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra 
arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker
- vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang
- när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem 
samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet
- när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering 
(Journalistförbundet 2013)

Jag kommer att återkomma till dessa förhållningssätt och regler i analysen för att utförligare 

undersöka hur pass väl det går att anse att de efterföljs.

8.4. Etik

Diskussioner kring reklam återkommer ofta till etik och ideologi med frågor som berör synen på 

människans fria vilja (Grusell 2008:34). Personer som har ett kritiskt förhållningssätt till reklam  

tenderar att lägga tyngd på att reklamen innehar en övertalande funktion, något som deras 

meningsmotståndare motsätter sig. Kritikerna framhåller att reklamen matar falska behov och 

manipulerar människor, medan åsiktsmotståndarna menar att det är en naturlig del i ett 

16



marknadsorienterat samhälle (ibid.)

Dahlén och Lange tar i sin bok upp hur hur reklam behöver förhålla sig till etik och lag och menar 

att “de viktigaste riktlinjerna inom lagstiftningen är att reklamen inte ska vara: 1) vilseledande eller 

2) utnyttjande.” (Dahlén och Lange 2009:397).

Sveriges riksdag har vid 9 § i Marknadsföringslagen (2008:486) uttryckligen fört fram att reklam 

inte får vara vilseledande utan “ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är 

fråga om marknadsföring” (Sveriges Riksdag 2008). Det ska tydligt gå att se vem som är 

avsändaren. Native advertising rör sig i gråzonen och kritiker kan mena att dessa till grunden är 

tänkta att vara vilseledande i och med att avsändaren med avsikt, i varje fall till viss del, hålls dold. 

Theaker frågar sig även varför det, om tanken inte är att vilseleda läsaren med en annons som ser ut 

som redaktionellt innehåll, inte tydligare uppvisar att det är en annons (Theaker 2012:15). Textfältet

där det framgår att det är en annons är ofta liten till storlek och placerad perifert vilket gör det lätt 

för läsaren att missa detta. På så vis uppkommer en ökad risk att läsaren tror att texten hör samman 

med internetsidan eller magasinet, och då kan tro att texten i fråga håller samma opartiskhet som 

resterande innehåll. Detta medan texten i själva verket speglar en partisk annonsör (Theaker 

2012:14).

Dahlén och Lange tar även under ett kortare stycke upp målgruppsval i koppling till etik. De menar 

att det är viktigt att inte rikta sig till olämpliga målgrupper, vilket enligt dessa två innebär personer 

som inte kan värja sig mot reklam (Dahlén och Lange 2009:221). Dessa “svaga målgrupper”, som 

Dahlén och Lange kallar dem, är barn, sjuka och gamla personer. Att rikta reklam mot dessa 

grupper anses enligt Dahlén & Lange vara oetiskt då personerna i fråga “kan ha svårt att ta ställning

till reklamen med avseende på dess form /.../ och innehåll” (Dahlén och Lange 2009:221). Dessa 

frågor är enligt min mening ytterst väsentliga i mitt ämnesval gällande reklam förställd som 

redaktionellt innehåll. Ofta kan det vara svårt att lyckas avläsa från vem native advertising kommer 

i från och vem som finansiellt står bakom reklamen. När man talar om etik så anser dessa att 

utgångspunkten ligger på vem som exponeras för reklam. Den som exponeras kan även komma att 

innefatta personer utöver den uttänkta målgruppen (ibid.).

8.5. Utveckling av nya reklamkanaler

Rosengren och Sjödin tar i sin bok upp utvecklingen av medier i tre steg med hjälp av idéer från 
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reklamprofessorn John Leckenby. John Leckenby kom på att dela in utvecklingen av nya medier i 

tre steg vilka beskrevs som imitation, exklusivitet och återverkan (Rosengren och Sjödin 2011:32, 

Cheong och Leckenby 2003:2). Deras triangulära interaktion kallade han för ”the Media Interaction 

Cycle” och går att applicera på medier för att skapa förståelse för hur medier utvecklas och ersätts 

över tid. Teorin är beskaffad så att när ett nytt medium är på frammarsch så brukar den till en början

imitera hur tidigare medier är konstruerade. Med tiden kommer lärdom om vilka sätt det nya mediet

skiljer sig från de tidigare och får då en mer exklusiv roll i förhållande till de “gamla” medierna 

(Cheong och Leckenby 2003:3-4). Efter att denna roll har etablerats så kommer sedan en återgång 

till hur de tidigare medierna fungerade (Rosengren och Sjödin 2011:32, Cheong och Leckenby 

2003:4). 

Rosengren beskriver hur dessa steg kan ses hos reklambanners på internet.

Enligt samma mönster var nätets reklambanners ursprungligen mycket lika tidningsannonser. Med tiden kom 

de att bli allt mer interaktiva, exempelvis med inbyggda spel och omröstningar. (Rosengren & Sjödin 2011:33)

Det tredje steget, anser jag är utvecklingen tillbaka till en mer traditionell reklamstil som tar avstånd

från den tidigare interaktiviteten och istället fokuserar på ren text, så som det görs med native 

advertising.

En annan förklaring till varför reklam förändras på det sätt den gör beskrivs av 

Reklamprofessorerna Edward McQuarrie och Barbara Phillips. Deras studier visar på att 

“utvecklingen är en konsekvens av vad som fungerar.”(Rosengren och Sjödin 2011:36, McQuarrie 

och Phillips 2008:95). På 1990-talet så gick förändringen i reklam från att läsa reklamtexter till att 

se reklambilder. “Att jobba visuellt blev således en fördel. När alla annonser såg ut på detta sätt gav 

emellertid bilderna inte samma fördelar, och marknadsförarna var tvungna att söka andra lösningar”

(Rosengren & Sjödin 2011:36) 

Sådana lösningar skulle kunna ses som framväxten av native advertising som istället för att följa 

den tydligt utstakade vägen med visuell reklam i form av stillbild och film, så utvecklades istället 

reklamen till att inta en mer textbaserad skepnaden i form av native advertising. En sådan 

reklamlösning är idag, trots att det går att se en tydlig frammarsch, ändå en utstickare till den mer 

traditionella reklamen i form av annonser.
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9. Metod och material

9.1. Metod 

Uppsatsens forskningsfrågor kommer att besvaras med hjälp av en semiotisk metod. En semiotisk 

metod lämpar sig extra väl när man vill analysera bild och/eller text. För analys av den textmässiga 

delen så hade det även varit möjligt att använda sig av en retorisk metod. Dock så är det där lätt att 

man med en sådan metod missar den grafiska aspekten, vilket i denna forskning är primär för att 

besvara forskningsfrågorna. En retorisk metod genom argumentationsanalys hade lämpat sig för 

uppsatser som berör reklamens övertalningsförmåga (Bergström och Boréus 2011:89). Hur pass bra

eller dålig reklamen är i denna uppsats ovidkommande.

Då denna uppsats forskningsfrågor istället ämnar att besvara hur likhet och distinktion konstrueras i 

native advertising-annonser, i förhållande till dess kringliggande redaktionella tidningsmaterial, är 

det därför givande att använda sig av en semiotisk metod som belyser tecken i bild och text.

9.2. Intertextualitet

Intertextualiteten kopplas ofta ihop med teorier kring kritisk diskursanalys men fungerar även att 

använda sig av vid en semiotisk analys. Intertextualiteten menar att inga texter uppstår ur ett 

vakuum utan att de istället förutsätter varandra (Ledin och Moberg 2010:155). De är sprungna ur 

tidigare texter och skapas in i en kedja av andra texter som på olika sätt relaterar till varandra 

(Danesi 2000:122, Bergström och Boréus 2011:324, Ledin och Moberg 2010:157). Likhet går att se

till semiotiken som beskriver hur betydelsen av tecken förstås med hjälp av ens sociala och 

kulturella erfarenheter. Likväl så krävs erfarenhet av olika sorters texter för att uppfatta 

intertextuella element.

En text kan genom sin form uppvisa intertextuella element på flera olika plan. Det kan beröra 

strukturell, språklig, stilmässig och innehållsmässig form (Ledin och Moberg 2010:168). I dess yttre

form så kan detta ske genom att texten konventionellt uppträder genom samma utseende som den 

genre den tillhör (Ledin & Moberg 2010:167). Även den språkliga formen kan intertextuellt referera

till sin genre genom särskilda ordval, meningsbyggnad eller övergripande ton (Ledin & Moberg 

2010:167).

9.3. Semiotik 

Termer som jag kommer att beskriva i detta avsnitt är tecken, beteckning, ikon, index, symbol, 

denotation, samt konnotation, vilka alla beskriver olika sätt att skapa betydelse.
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Studiet av tecken kallas för semiotik eller semiologi, och härstammar från det grekiska ordet 

semeion, vilket betyder just tecken (Fiske 2004:61, Bignell 2003:5). Tecken ses därför som högst 

väsentlig för detta synsätt. Benämningen semiologi kopplas historiskt sett ihop med den europeiska 

skolan av teckenstudier medan men amerikanska skolan använde sig av benämningen semiotik 

(Cobley och Jansz 1997). Idag används oftast semiotik som benämning för studiet och således även 

i denna uppsats.

Keld Gall Jørgensen beskriver semiotik som ”studiet av vad betydelse är, var och hur den kan 

uppstå, och hur den transformeras till och förbindas med andra betydelser” (Jørgensen 1993:13 i 

Drotner 2006:182).

Att människor oavsett geografisk placering och oavsett tid ingår i betydelseprocesser vilket skapar 

mening är något som inom semiotiken ses som grundläggande (Drotner 2006:182). Semiotiken 

ämnar att skapa förståelse för de flertalet aspekter som människor med tecknens hjälp använder sig 

av för att skapa betydelser (Drotner 2006:183). Dessa aspekter innefattar dels språk och bild, vilket 

denna uppsats fokuserar på, men inbegriper även kläder, mat, musik, arkitektur även mycket annat. 

Den som vill nå ut med sin kommunikation skapar meddelande av tecken som läsaren mer eller 

mindre uppfattar betydelsen av. Ju mer de använder samma teckensystem, desto större del 

överensstämmer dessa betydelser (Fiske 2004:60). Inom semiotiken kallas personen som möter 

texten för läsare även när det rör sig om annat än skrift, exempelvis för fotografier. Att istället för 

mottagare kalla personen i fråga för läsare implicerar att denne innehar en mer aktiv roll men även 

att olika läsare kan göra olika läsning av ett material. 

Ens läsning är något som vi lär oss och på så vis något som kan skilja sig åt beroende på kulturella 

erfarenheter (Fiske 2004:62). Ens läsning förutsätter språkliga kunskaper vilket kräver erfarenhet. 

Vår medvetenhet är baserad på språket och de teckensystem som vi sedan lär oss använda har 

baserats på språket, vilket har existerat långt innan vi förstod och använde det (Bignell 2003:7).

Samtidigt som språket och teckensystemet har en betydelsefull del i hur vi ser vår verklighet så har 

även media en viktig del i hur vi uppfattar vår verklighet. Media bör därför inte enbart ses som ett 

medium med dess grundläggande betydelse som något som överför något från en plats till en annan 

(Bignell 2003:6)
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9.3.1. Denotation och konnotation

Roland Barthes brukar ses som en av grundfäderna inom semiotiken tack vare sin vidareutveckling 

av teorier kring teckens betydelse. Han kom att utveckla en modell där tecken kunde förstås genom 

två nivåer vilka kom att kallas för denotationsnivån och konnotationsnivå. (Fiske 2004:117) 

Denotation är den direkta betydelsen, och vid första anblick så kan tecknen enbart se ut att beskriva 

de saker som bilden faktiskt visar eller denoterar de språkliga tecken (Fiske 2004:118). Ett fotografi

av ett övergångsställe denoterar ”en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå 

om de vill passera. /.../ vita streck är vanligen målade på vägen.” (Wikipedia 2016). Jag kan välja att

fotografera detta övergångsställe antingen med engångskamera eller mobilkamera, i gryningen eller 

mitt på dagen, under sommartid eller vintertid. Oavsett när eller hur jag väljer att fotografera 

övergångsstället så kommer bildernas denotativa betydelse vara lika, bilden skulle fortfarande 

porträttera samma övergångsställe.

Bildernas konnotativa betydelse skulle däremot kunna skilja sig åt beroende på hur fotografen 

skulle välja att porträttera övergångsstället. Fiske beskriver det som att ”denotation är den 

mekaniska återgivningen” av det som fotograferas medan konnotation berör ”den mänskliga delen 

av processen”, alltså de fotografiska val som jag nämnt ovan (Fiske 2004:118).

Det är sällan särskilt intressant att stanna vid den denotativa nivån när man undersöker tecken. 

Större fokus brukar därför beröra tecknets konnotationer.

Konnotation kan förklaras som “medbetydelse, det som samklingar” (Østbye 2008:67-68). 

Konnotation är mening skapad av den kultur som den existerar i, och kan skilja sig i grad av 

synlighet och tillgänglighet (Bignell 2003:32). Dessa konnotationer kan till viss grad variera 

beroende på våra sociala erfarenheter men en konnotation skall inte ses som något helt individuellt 

utan snarare som en betydelse som delas av personer med ett gemensamt språk (Bignell 2003:16, 

Drotner 2000:202).

Viktigt att påminnas om gällande denotation och konnotation är att eftersom att konnotation verkar 

på den subjektiva nivån är det lätt att helt glömma bort den, ta den för given eller se den som 

allmängiltig. Att konnotationer misstas för denotativa fakta (Fiske 2004:120)

Orla Vigsø beskriver i Valretorik i text och bild hur man för att kunna förstå en bilds konnoterade 

betydelse först behöver förstå dess denoterade betydelse, vilket Vigsø liknar med att man i språket 

först behöver identifiera bokstäverna för att sedan kunna förstå vad ordet betyder (Vigsø 2004:74).
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I artikeln Bildens retorik beskriver Barthes dels hur en bild kan förstås på denotativ och konnotativ 

nivå men också hur skrift kan förstås genom samma modell (Vigsø 2004:74). Ordval i skrift kan 

också läsas konnotativt så som att ”smörja näringslivets hjul” eller ”muta”, vilka menar att visa på 

emotionella konnotationer (Fiske 2004:199). Annonserna som jag valt att undersöka består just av 

en sådan mix av både bild och skrift, vilket kallas för multimodala texter (Ekström och Larsson 

2010:234). Multimodala texters meddelanden går enligt Barthes att analysera utifrån dessa tre 

kategorier (Vigsø 2004:74) :

Vigsø menar dock att det språkliga meddelandet skulle kunna tolkas denotativt samt även 

konnotativt och att modellen då istället borde innehålla fyra typer vilket hen gestaltar genom figuren

ovan (ibid.). 

Det ikoniska denotativa meddelandet är bara en “identifikation av scenen som bilden visar” (ibid.). 

Det konnoterade meddelandet däremot berör hur annonsen ser ut och vad det för tankarna till. Det 

är “det symboliska, kodade, kulturella meddelandet” (ibid.).
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9.3.2. Myter

I angränsande till konnotationer så använde sig även Barthes av begreppet myter som en slags 

berättelse tänkt att sända ut ett särskilt meddelande till läsaren. Myterna är förankrade i kulturen och

ämnar att förklara olika delar av verkligheten så som människor, produkter och idéer (Bignell 

2003:16, Fiske 2004:121). Myter beskrivna som sådana återkommer ofta i både reklamannonser 

såväl som redaktionellt material för att förstärka tänkta budskap. Myten om tidningen som en 

opartisk sanningssägare och informatör skulle fortfarande kunna ses som aktuell i samhället och 

diskrepansen mellan myten om tidningen och den faktiska verksamheten blir därför extra påtaglig 

vid semiotisk analys av native advertising-annonser som förekommit i nättidningen.

9.3.3. Ikon, index och symbol

Charles Sanders Pierce bidrog även stort till utvecklingen av semiotiken (Drotner 2000:195). Han 

utformade en triangulär modell för att beskriva tre olika sorters teckenkategorier. Dessa tre var 

ikon, index och symbol (Fiske 2004:70).

En ikon liknar tecknet genom exempelvis att se ut som eller låta som tecknet. Index har ett samband

mellan tecknet och objektet. Symbol har inte något sådant samband eller likhet som nämnts ovan 

utan kopplas till tecknet tack vare att människor skaffat en gemensam överenskommelse om att de 

hör samman (Fiske 2004:69).

10. Material och avgränsningar 
Det material jag har valt att behandla i denna uppsats är 8 stycken reklamannonser som har visats i 

ett antal nätpublikationer av svenska tidningar någon gång mellan åren 2010-2016. Urvalet har skett

med hjälp av Reklamombudsmannens (RO) hemsida för anmälningar baserade på artikel 9 i 

Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, vilket 

är bristande reklamidentifiering. 
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Jag har valt att använda mig av alla de anmälningar som gjorts med anledning av bristande 

reklamidentifiering samt är en annons av typen native advertising. Bland de anmälda annonser som 

uppfyllde båda dessa kriterier så kvarstod 8 stycken annonser. Dessa 8 stycken annonser blev det 

totalurval som jag i denna studie ska undersöka. Här nedan följer en kort beskrivning av de 

annonser som kommer att behandlas i denna uppsats. Dessa går att återses i sin helhet och 

sammanhang i bilagan som listas längst bak i denna uppsats.

Möt den svenska idrottens dolda makthavare

Mediematerialet är ett reklamreportage för bettingsajten Oddset och har visats i cafe.se, 

nätversionen av modetidningen Café. Den förekom år 2016 i ett reportage vid namn ”Möt den 

svenska idrottens dolda makthavare” och är utformat på ett sådant sätt att det liknar redaktionellt 

material i form av ett modereportage med intervjuer med de personer som förekommer på bilderna.

Otippade luren – hyllas som världens bästa

Mediematerialet är en reklamannons i samarbete med mobilio.se, en sajt för 

mobilabonnemangsjämförelser, vilken publicerades på kvällstidningen Aftonbladets webbplats, 

aftonbladet.se, år 2014. Reklamannons består av en banner på aftonbladet.se:s hemsida samt en 

artikel på mobilio.se vilken man som läsare länkas vidare till om man på Aftonbladets hemsida 

klickar på annonsen. Genom dess utformning så påminner mediematerialet om en puff för en 

artikel.

Experten följde sina egna råd – höjde räntan med 455%

Mediematerialet är ett kommersiellt samarbete mellan Aftonbladet och Compricer, en 

jämförelsesajt för bland annat lån, försäkringar och el.

Mediematerialet är utformat som en artikel/krönika som publicerades år 2013 på en undersajt vid 

namn ”Spara smart” som tillhör kvällstidningen Aftonbladets webbplats. Mediematerialet är 

signerat Christina Söderberg, sparekonom på Compricer, och beskriver hur hon genom att byta 

bank får en högre ränta.

Björnjägarens drömträff

Mediematerialet är ett kommersiellt samarbete mellan Aftonbladet och Compricer.

Mediematerialet är utformat som en artikel och förekom på kvällstidningen Aftonbladets undersajt, 

”Spara Smart”, år 2013. I Artikeln intervjuas en man om hur han valde försäkringsbolag. Längst ner

i artikeln finns en länk som leder till Compricers webbsajt.
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Bredband – här får du mest bredband för pengarna

Mediematerialet är ett kommersiellt samarbete mellan Dagens industri och Compricer.

Mediematerial är utformat som en faktaruta och publicerades på Dagens industris webbplats år 

2010. Första bilddumpen i mediematerialet visar en artikel som innehar en faktaruta vid namn ”Fler 

Nyheter” och vilket har en underrubrik vid namn ”Bredband- Här får du mest bredband för 

pengarna”. Ifall man klickar på underrubriken så förflyttas man vidare till en annan sida på di.se där

läsaren kan jämföra olika bredband.

Så maximerar du rot&rut-avdragen – här är de bästa tipsen

Mediematerialet är ett kommersiellt samarbete mellan Aftonbladet och Servicefinder, ett företag 

som bedriver tjänsteförmedling.

Mediematerialet är utformat som en artikel som visades under avdelningen ”Bostad & Inredning”  

på Aftonbladets webbplats, aftonbladet.se, år 2011. Artikeln är signerad Jonas 

Blomquist/Minimedia. Längst ner i artikeln står i fetstilt text ”Vad behöver du hjälp med? Hitta 

personal som passar dig där du bor” och sedan fem stycken länkar som leder till Servicefinder.se.

Så semestrar du med kändisarna – kolla in hur du bokar din resa till hetaste kändisspottingen

Mediematerialet är ett kommersiellt samarbete mellan Aftonbladet och Destination.se, en 

jämförelsesajt för flygresor och hotell.

Mediematerialet är utformat som en artikel som visades under avdelningen ”Resa” på Aftonbladets 

webbplats, aftonbladet.se, år 2011. Artikeln är signerad Lina Thorén, reporter på Aftonbladet, och 

beskriver olika platser där kändisar brukar spendera sin semester. Artikeln innehåller länkar där 

man i 7 av 8 fall länkas vidare till destination.se.

Spara el – med eld

Mediematerialet är ett kommersiellt samarbete mellan Aftonbladet och Kundkraft, ett företag som 

förhandlar elavtal.

Mediematerialet är utformat som en artikel som visats på Aftonbladets webbplats, aftonbladet.se, år 

2010. I artikeln beskrivs grannar från tre hushåll som har olika elkostnader. Längst ner i artikeln 

finns en fetstilt text där det står ”Läs mer” och en fetstilt länk som leder till Kundkrafts hemsida.
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11. Analys och resultatredovisning
Efter att ha undersökt mediematerialet så gick det att urskilja flera metoder som användes för att få 

native advertising-annonserna att efterlikna olika typer av redaktionella texter. De texttyper som 

gick att återfinna i materialet samt de metoder som användes för att skapa likhet eller distinktion 

med redaktionell text beskrivs nedan:

11.1. Konstruktion av genren konsumentjournalistik.

Ett flertal annonser i mitt mediematerial uppträdde i formatet som konsumentupplysande texter. 

Journalistförbundet beskriver i sin checklista hur man som journalist eller redaktion tydligt ska låta 

det framgå ”hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att 

redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt 

gynnande inte sker” (Journalistförbundet 2013).

Material som gick emot dessa råd gick att se hos flera texter men särskilt i mediematerialet som 

berörde samarbetet mellan Servicefinder och Aftonbladet. Mediematerialet ser i det yttre formatet 

samt språkliga formatet ut som en artikel med syfte att bedriva konsumentjournalistik.

I det språkliga formatet går det att se hur texten avslutas med meningen ”Vad behöver du hjälp 

med? Hitta personal som passar dig där du bor” som sedan följs av fem stycken länkar som alla 

leder till Servicefinder.se.

En symbol som användes flitigt i annonsen för Servicefinder är bocken, alltså denna ✓. Som 

symbol anser jag att den använts felaktigt. Beroende på sammanhang så kan bocken symbolisera 

”Ja”, att något verifierats samt ”det rätta svaret”. I det sammanhang som de har placerats så hade de 

med fördel kunnat ersättas med en cirkel eller punkt för att visa på att olika punkter av fakta 

presenteras. 

Inom konsumentjournalistik är dessa bockar ett återkommande inslag och bockarna i texten ”Så 

maximerar du rot&rut-avdragen – här är de bästa tipsen” kan således läsas som tänkta att fungera 

som symboler för att texten de förekommer i är av typen konsumentjournalistik. Att som läsare tro 

att texten framför en är konsumentjournalistik blir dock felaktig eftersom att kommersiella intressen

står bakom den.

I det fall som bockarna förekom i mitt valda mediematerial så placerades de jämte länkar för olika 

kategorier där rot&rut-avdrag kan användas. Bocken skulle i det sammanhanget eventuellt kunna 

fungera som symbol för att länkarna verifierats. Av vem som dessa länkar har godkänts och 

verifierats är dock viktigt att ta i beaktande.
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Vid djupare granskning framkommer att hela texten i fråga är ett kommersiellt samarbete mellan 

Aftonbladet och Compricer, vilket skulle kunna förklara varför Aftonbladet så gärna verifierar 

länkar som leder till Compricers hemsida. Att det rör sig om ett kommersiellt samarbete är dock 

inget som läsaren uppmärksammas om i texten eller för den delen av den grafiska profilen. För att 

med säkerhet kunna sluta sig till att texten är en native advertising-annons så krävs istället att 

läsaren aktivt och på egen hand söker information om Aftonbladet och Compricers kooperation.

En annan symbol som förekom i konsumentjournalistik var plustecknet. Denna symbol bidrog dock

till distinktion mellan mediamaterialet den förekom i och konsumentjournalistik som genre.

Plustecknet ser ut som sådant  +  hör samman med matematiska uträkningar som innehåller en 

ökning och på så vis kan även plustecknet förstås i detta sammanhang och hör samman med 

matematiska uträkningar som innehåller en ökning. På så vis kan även plustecknet förstås i detta 

sammanhang. I ”Så semestrar du med kändisarna – kolla in hur du bokar din resa till hetaste 

kändisspottingen” är plustecknet placerat under en bild där den är tänkt att symbolisera en ökning 

av bildens storlek, vilket sker ifall man klickar på plustecknet.

Plustecknets placering skiljer sig något från hur Aftonbladet i övrigt brukar visa att bilderna på 

hemsidan går att förstora. Det journalistiska materialets bilder brukar, om muspekaren förs över 

bilden i fråga, ändras till en ikon av ett förstoringsglas med ett plustecken inuti. De båda innehåller 

elementet med plustecknet vilket går att läsa som en symbol för att bilden går att förstora. Deras 

utförande skiljer sig ändå något åt vilket istället skapar distinktion mellan annonsen och 

redaktionellt material.

11.2. Konstruktion av genren modereportage

Intertextuellt så går det att se att reklamannonser genom sin språkliga utformning hänvisar till olika 

texttyper. Ett sätt som annonserna arbetar intertextuellt går att se i hur de i sina tidningar har 

uppvisat texter som liknar artiklar och reportage. 

I native advertising-annonsen ”Möt den svenska idrottens dolda makthavare” så uppvisar texten 

tecken på att det är ett modereportage med både bild och text. Teckenkategorien index behöver, 

som beskrivet tidigare, inte likna objektet men däremot ha ett samband till den (Fiske 2004:71). Så 

som rök kan vara index för eld så anser jag att fotografier med människor som poserar i kostymer 

fungerar som index på att mediematerialet är ett modereportage.

Bilderna liknar ett modereportage då bilden föreställer personer som poserar, i det här fallet iklädda 

dyra kostymer. Även symbol anser jag går att finna i mediematerialet. Ord är ju i sig själv symboler 
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eftersom att ordens betydelse existerar genom en språklig överenskommelse. I annonsen ”Möt den 

svenska idrottens dolda makthavare” skulle texten som är placerad under bilderna gå att läsa som en

symbol för att mediematerialet är ett modereportage. Texten beskriver kläderna på bilden samt 

priset för varje klädesplagg. För att förstå symbolen så krävs kunskap om att modereportage 

konventionellt sett brukar innehålla skrift och att denna skrift är placerad där för att ytterligare 

specificera plaggen som förekommer på fotografierna.

Nedanför fotografierna följer en intervju med var och en av de som förekommit i fotografiet. Deras 

profession beskrivs och sedan följer en intervju om deras yrkesroll och svårigheterna med det. 

Intervjun är skriven med tal-minus. 

Att använda sig av talminus kan vara ett sätt att visa på genuinitet i texten, eftersom att det efter ett 

talminus ska följa exakt vad en person säger ordagrant. Förekomsten av talminus skulle på så vis 

kunna kopplas samman med journalistik snarare än reklam, då det främst förekommer talminus i 

journalistiska texter.

rent historiskt sett förekommit fler talminus i journalistiska texter än i reklamannonser. Talminus 

men även talspråk används i ”Möt den svenska idrottens dolda makthavare” som en metod att få 

texten att hålla sig inom diskursen för hur en intervju eller ett reportage brukar se ut. Som läsare kan

en då snabbt se textstilen och direkt dra slutsatsen att texten i fråga är en intervju eller ett reportage. 

Hur olika typer av texter normativt brukar se ut är ett smidigt sätt som brukar kunna fungera som 

slutledning för läsaren. I fallet med native advertising-annonser så kan slutledningsförmågan ställa 

till det då native advertising-annonsen misstas av läsaren för att vara någon annan texttyp. 

Personerna som arbetar med att ta fram annonser lägger dock stor vikt vid textens interdiskursivitet 

och de olika sätt texten kan läsas. De måste dock hålla sig inom ramarna för regelverket gällande 

reklamidentifiering, vilket märks av genom det, förvisso något vaga förtydligandet ”Det här är ett 

samarbete mellan Café och Oddset”. Meningen är placerad som ingress och är det enda som skulle 

kunna läsas som något som bryter mot föreställningen att texten är ett modereportage. Under texten,

i samma typsnitt och fontstorlek, fortsätter en text om personer som arbetar med betting.

11.3. Konstruktion av genren nyhetsartiklar

Att i sin form påminna om en nyhetsartikel genom att använda sig av rubrik, underrubrik, ingress, 

brödtext och talminus var en återkommande ”visuell taktik” som användes för native advertising-

annonserna. Flertalet annonser i mediamaterialet påminde till utseendet om nyhetsartiklar. Native 

advertising-annonsen bestod ofta av en banner som i sin tur bestod av en rubrik samt i vissa fall 
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underrubrik. Citat syntes även på några av dessa banners. Det var även så som nyhetsartiklarnas 

banners var utformade vilket resulterade i att skillnaden mellan dessa knappt var märkbar.

I enstaka fall så förekom annonsmärkning av bannern, genom att exempelvis skriva antingen 

”Annons” eller företaget bakom annonsen. Som Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna beskrev

i sin rekommendation för reklamidentifiering så uppmanade de att ha ”ANNONSSIDA” eller 

”HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN...” som  återkommande inslag i exempelvis 

bården (Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna 1998).

Ifall man klickade på bannern i fråga så länkades man vidare till själva artikeln där det sällan gick 

att se någon bård som förtydligade vad för slags text det rörde sig om. Istället så gick det ibland att 

se en avdelningsbeskrivning högt uppe i vänstra hörnet. Dessa beskrivningar förutsätter att läsaren 

är förtrogen med vad dessa avdelningar innebär för att veta vilken slags text det rör sig om. En 

sådan utformning har synts på flera av de reklamannonser jag valt att studera. Detta gäller bland 

annat i ”Björnjägarens drömträff” som genom sin textstil liknar en artikel. Högt upp till vänster på 

sidan står ”startsidan – spara smart – försäkringar”. Läsaren som inte sedan innan är bekant med att 

Spara Smart är en underavdelning till Aftonbladet med kommersiell karaktär som produceras i 

samarbete med Compricer.se lär ha svårt att urskilja att detta inte är en journalistisk text.

Om texten istället hade inletts med en bård där det förtydligades att texten eller hela sidan är en 

annons eller ett reklamsamarbete så hade frågetecknen suddats ut.

Att istället för en banner utforma sitt reklammeddelande som en faktaruta med rubriken ”mer 

nyheter” var en annan väg att gå för att låta materialet uppträda i skepnad av en nyhetsartikel. Detta 

gjordes i ”Bredband – här får du mest bredband för pengarna” där en faktaruta med rubriken ”mer 

nyheter” syntes. Ifall man klickar på länken så förflyttar man sig inom di.se till di.se/avdelningar. 

Avdelningar i det här fallet är ett kommersiellt samarbete mellan Dagens industri och 

jämförelsesajten Compricer.se. För att förtydliga dess kommersiella natur så hade avdelningen 

kunnat beskrivas precisare och i klarspråk genom exempelvis di.se/annonser.

Att beskriva native-advertising-annonser som nyheter gjordes i flertalet fall. Då särskilt genom att 

högt upp på sidan låta texten ”Nyheter” samt datum för publicering stå. Genom att benämna texten 

på det viset är det som läsare lätt att läsa texten som en nyhetsartikel, trots att den egentligen är en 

native advertising-annons.

I ”Bredband – här får du mest bredband för pengarna” samt flertal andra native advertising-

annonser syntes tre återkommande symboler. Den första syntes i form av bokstaven ”F” i blå färg, 
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vilket är en symbol för den sociala mediekanalen Facebook. 

Den andra symbolen var en tecknad, blå fågel, vilket är en symbol för mikrobloggen Twitter, och 

den tredje var ett rött brev, vilket är en symbol för mail.

Dessa tre är symboler just för att kopplingen till det som betecknas baseras på konventioner och har 

således ingen självklar koppling.

Som Pierce triangelmodell för kategorisering av teckentyper visar så förhåller sig de tre 

teckenkategorierna till varandra, och ett tecken kan således även bestå av flera kategorier. Det hade 

även kunnat gå att se brevet som index för kontakt, istället för det mer specifika mailandet. Att se 

brevet som ikon för att samtala via brev går självklart att göra; ikonen blir dock olämplig i just detta

sammanhang eftersom att, ifall man klickar på brevet, hamnar på ens mail. 

I ett native advertising-samanhang så fyller dessa tre symboler även en annan funktion. Utöver att 

vara symboler för Facebook, Twitter och mail så fungerar de sammanslagna som en symbol tänkt 

att visa för oss läsare att vi befinner oss på en nyhetsartikel. Nätpublicerade artiklar brukar nämligen

ofta innehålla symboler för Facebook, Twitter och mail för att läsarna ska kunna dela och reagera 

på innehållet i artikeln. Genom att använda sig av just dessa symboler så konstruerar texten likhet 

till den journalistiska texttypen nyhetsartikel.

11.4. Konstruktion av genren krönika

I ”Experten följde sina egna råd – höjde räntan med 455%” så gick det att se tydlig skillnad i 

textens tilltal. I dess rubrik och ingress liknar texten en artikel men vid en fortsatt läsning fram till 

textens brödtext så skrivs texten i jag-form, vilket på så vis mer liknar ett kåseri, en krönika eller en 

ledare. Dessa tre textstilar har ofta ett mer personligt tilltal, inte sällan med ett tydligt framträdande 

jag i avsändaren.

Avsändaren/skribenten förekom med bild i texten.

Som Pierce beskrev så ska teckenkategorin ikon likna sitt objekt. Fotografiet som förekommer i 

annonsen går att på så vis att se som en ikon. Fotografiet men även de andra fotografierna bestående

av människor skulle således kunna läsas som en ikon för människor.

Detta går att likna vid Barthes denotativa nivå som konstaterar det som fotografiet visuellt 

beskriver.

Fotografier kan även studeras rent konnotativt och porträttbilden som förekommer i ”Experten 

följde sina egna råd – höjde räntan med 455%” passar gott att analysera på det viset. Rent 

färgmässigt så följer bilden jordnära toner, vilket skulle kunna vara tänkt att ge konnotationer att 

kvinnan på bilden är jordnära, rotad och stabil. Att bilden har ett kort skärpedjup skulle kunna 
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konnotera närhet och mildhet (Fiske 2004:119). Att använda sig av en bild som föreställer personen 

som står bakom texten är ett vanligt förekommande element i journalistiska texter och syntes även 

som ett tydligt tema i mitt mediamaterial. I ”Experten följde sina egna råd – höjde räntan med 455%”

så ger det texten en mer personlig prägel vilket ytterligare förstärks i kombination med det 

informella uttryckssättet i texten.

Genom att ge läsaren ett ansikte på den som står bakom texten så kan textens trovärdighet öka då 

humaniseringen fungerar som en metod att skapa närhet till läsaren. Texten blir helt enkelt mer 

personlig med en tydlig avsändare i form av skribent (detta trots att den egentliga avsändaren 

mycket väl kan vara företaget som anställt journalisten till att skriva texten).

Sveriges tidskrifter & Tidningsutgivarnas rekommendationer var dock att sådana byline-bilder ej 

borde förekomma i annonssammanhang.

Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna uppmanade i sin rekommendation att bildformatet, 

genom att särskilja sig från det bildformat som använts till redaktionella bilder, kunde användas 

som en metod för att identifiera reklam (Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna 1998). 

Mediematerialet för denna uppsats visade snarare på motsatsen genom att i hög grad likna det 

redaktionella innehållet med bilder som följde internettidningens grafiska profil. 

11.5. Grafisk profil och reklamförtydligande

Färgsättning togs upp som en metod att skapa distinktion mellan annonser och redaktionellt 

material. Av det mediematerial som jag valt att undersöka så håller färgsättningen i mångt och 

mycket det kringliggande redaktionella materialets färgtoner. 

Ett vanligt förekommande grepp som synts i den semiotiska analysen är att native advertising-

annonserna använder sig av bårder i samma färg och textbredd som de redaktionella 

nyhetsartiklarna använder sig av till sina rubriker. Detta gäller främst för annonsernas banners. Det 

syntes också en variant i ”Otippade luren – hyllas som världens bästa” där samma klarröda färg 

användes för bården, likt nyhetsartiklarnas banners, men med skillnaden att istället för att låta 

textfärgen vara vit mot den röda bakgrunden från bården så gjordes en inverterad variant där 

textfärgen var röd och bakgrunden vit. Detta distingerade materialet en aning från det kringliggande

materialet även fast det tydligt gick att se stora likheter emellan dessa.

I färgmässigt avseende så skilde sig även ”Otippade luren – hyllas som världens bästa” med sidan 

som man från Aftonbladets hemsida länkades vidare till. Då Aftonbladets profil till stor del består 
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av klarröda inslag så höll Mobilios sida en kontrasterande blå färg. Den färgmässiga särskillnaden i 

dessa två sidors grafiska profil fungerade som ett smidigt sätt att skilja dem åt.

I materialet i tidningen Café så användes inga bårder, vilket även följer tidningens grafiska profil. 

Dock så hade en bård varit lämplig att använda sig av för att inrama och tydligare visa upp 

textmeddelandet: ”det här är ett samarbete mellan Café och Oddset”. Det kommersiella samarbetet 

beskrevs enbart som ett samarbete, men vilket slags samarbete det rörde sig om förtydligades ej.

Sveriges tidskrifter återkom i sina rekommendationer till att det var lämpligt att färg och 

formmässigt särskilja både annonsen från det redaktionella innehållet men även reklammarkeringen

med hjälp av  väl synlig bård där ordet ”Annons” bör stå med.

 Ifall detta hade gjorts så hade läsaren mer direkt vetat vilket typ av text den hade att vänta sig.

12. Slutsatser och diskussion
Det går att se på native advertising på olika sätt. Beroende på ifall den tillfrågade är en annonsör 

eller läsare kan åsikterna om native advertising skilja sig. Även inom konsument- och läsargruppen 

så går åsikterna om native advertising isär.

12.1. Sömlös men tydlig reklam – omöjligt eller genomförbart?

Native advertising-annonsens svårighet att är lyckas följa det resterande redaktionella innehållet så 

pass väl att övergången mellan dem blir sömlös. För den sakens skull utan att missta annonsen för 

att vara en annan genre. I flera av de texter som beskrev hur etiskt god reklam borde bedrivas 

framhölls vikten av att tydligt påvisa vilken typ av text man möttes av. Att använda sig av bårder 

kring innehållet för att ringa in det kommersiella materialet är en metod som kan användas för att 

förenkla reklamidentifieringen för läsaren. En risk med att utforma sin annons på det viset är att 

läsaren snabbt kan känna igen texttypen och på så vis avfärda materialet genom att låta bli att läsa 

reklambudskapet. 

Banner blindness beskrev Benway och Lane som något som uppstår genom att läsaren snabbt kan 

scanna av hemsidan som den befinner sig på och medvetet eller undermedvetet sålla bort banners 

och således även den information som bannern försöker nå fram med (Benway och Lane 1998). 

Huruvida reklamannonsen kan vara av intresse för läsaren är inte i fokus i detta sammanhang utan 

hur bannern systematiskt ratas av läsaren redan innan denne har hunnit se vad för något som 
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bannern beskriver. Det skulle kunna ses som en förklaring till varför native advertising används i 

allt högre grad och varför material i min studie semiotiskt påminde om redaktionella texter snarare 

än reklambanners.

12.2. Native advertising som en utveckling av det som funkar

En förklaring till varför vi idag i allt större utsträckning ser native advertising-annonser går att 

besvara med hjälp av reklamprofessorerna Edward McQuarrie och Barbara Phillips. 

De menade genom resultaten av sin studie att reklam utvecklas beroende på vad som fungerar bäst 

(McQuarrie och Phillips 2008:95). Ett sådant påstående är svårt att motsäga men de utvecklade 

resonemanget genom att beskriva att ett sätt som fungerade bra för reklamannonser var att låta de 

sticka ut från det övriga reklaminnehållet gällande dess utformning. Ifall majoriteten av 

reklaminnehåll som visades bestod av traditionella reklambanners i grälla färger och tydliga bårder, 

med avsikt att dra ögonen till innehållet och distingera det från den övriga texten på hemsidan, 

menade McQuarrie och Phillips att en reklam som inte höll samma grafiska profil istället skulle 

intressera fler personer. Om reklambudskapen brukade presenteras genom korta och slagkraftiga 

meningar som i fetstilta bokstäver skanderade saker som:  ”EXTRAPRIS PÅ STRUMPBYXOR 

FRÅN H&M. NU ENDAST 99:-”, så kunde native advertising genom sin mer journalistiska 

utseende bestående av längre och mer djupgående texter intressera fler.

Trots den ökande frekvensen av innovativa reklamlösningar så är de ändå att beskriva som en 

utstickare i minoritet till den mer traditionella och visuella reklamen bestående av stillbild och film 

men även bannerannonser. Det native advertising-annonserna i denna studie visat är hur 

reklambudskap med redaktionellt utseende idag är en välfungerande utstickare på 

reklammarknaden, en marknad som med tiden kan svänga till att återgå till mer tydlig 

reklamannonsering.

12.3. Bästa sättet att förstå nya medier är att se till de gamla

Vissa likheter går att se hos Yunjae Cheong och John D. Leckenby som förklarade mediers 

framväxt och samverkan med hjälp av en modell de kallade ”The media interaction cycle”. Så som 

McQuarrie och Phillips beskrev den nya reklamen som en slags reaktion på den tidigare 

dominerande så menar även Cheong och Leckenby att nya medier tar avstamp från de äldre, mer 

traditionella medierna (McQuarrie och Phillips 2008, Cheong och Leckenby 2003). Deras modell, 
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som de benämner som en slags interaktionscykel för medier, består av en triangulär interaktion 

mellan imitation, exklusivitet och återverkan. Dessa tre faser menade de att medier genomgick och 

att det gick att få god hjälp genom att se på medier med hjälp av den modellen. Genom att använda 

sig av modellen för interaktionscykeln så kunde de nya medierna förstås genom att se till medierna 

som de är sprungna från. Enligt deras teori så brukar ett nytt medium på frammarsch imitera det sätt

som tidigare medier är konstruerade. När reklamen etablerades på nätet så påminde den till en 

början om utseendet på tidningsannonser. Det kan med hjälp av modellen för interaktionscykeln 

förklaras genom att papperstidningen hade varit det dominerande mediet som nättidningen kom att 

imitera. Allt eftersom kom reklamen på nätet att skilja sig mer från det äldre mediets 

tidningsannonser genom att anta en mer interaktiv och videobaserad reklam. Pop up-reklam kan 

även räknas in som en sådan nya reklamstil som gick att se som exklusiv internetformatet. Native 

advertising skulle idag allt mer ses som en återgång till en mer traditionell stil reklamstil som tar 

avstånd från allt det interaktiva för att istället fokusera på texten och i sin enkelhet locka läsaren. 

Dock med den twist att textstilen i från inte ser ut så som den traditionella tidningsannonsen gör 

utan snarare som en traditionell tidningsartikel ser ut. Native advertising kan på så sätt anses frångå 

modellen något.

12.4. Förtroende och kritisk granskning av reklam

Bo Rothstein redogjorde i sin text hur förtroende har blivit allt mer populärt ämne att skriva 

samhällsvetenskapliga artiklar om (Rothstein 2005). En tiodubbling hade syns mellan år 1990-2003 

i antal samhällsvetenskapliga artiklar som behandlade förtroende och jag kan själv förstå intresse då

ämnet för min uppsats är angränsande (ibid.). I en värld fylld av oräkneliga reklambudskap och 

information av skiftande kvalitet är den egna analysförmågan allt viktigare för att lyckas urskilja 

vilken information eller meddelanden man som läsare kan lita på. 

Stanfords universitet och Brooke Donald beskrev hur studerande ungdomar blivit allt sämre på att 

bedöma trovärdigheten i olika texter och att kunna lokalisera vem som är avsändare i olika texter 

(Stanford History Education Group 2016, Brooke 2016). Att reflektera över texter på det sätt som 

denna uppsats har gjort genom att semiotiskt undersöka vilka metoder annonsörer använder för att 

nå ut med ett särskilt budskap kan vara till god hjälp även i vardagslivet. Att kritiskt reflektera över 

innehållet och utseendet hos olika texter kan således fungera som ett gott hjälpmedel för att råda 

bukt på det problem som dessa beskriver. 
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12.5. Övervikt av material från Aftonbladet

Urvalsprocessen genom de avgränsningar jag valde att göra innebar ett totalurval där 6 av 8 stycken

native advertising-annonser härrörde från Aftonbladets nättidning, aftonbladet.se. Att utfallet blev 

som sådant skulle kunna ses som en nackdel för möjligheterna att se tydliga tendenser i hur native 

advertising-annonser utformas, och istället enbart beskriva utseendet på native advertising-annonser

publicerade på aftonbladet.se.

Eftersom att urvalsmetoden tillämpades på ett tydligt definierat och korrekt sätt så bör materialet 

fortfarande anses fullt dugligt att använda sig av. Mediematerialets ringa storlek skulle kunna ses 

som en nackdel men trots dess småskalighet så gick det att se ett antal metoder som användes för att

skapa likhet eller distinktion från kringliggande journalistiskt material.

I koppling till storlek av studiens mediematerial så är det intressant att reflektera över ration med en

tydlig övervikt av anmälningar på Aftonbladet. En förklaring skulle kunna gå att se i myten kring 

dagstidningen samt kvällstidningen.

Med hjälp av begreppet myt så kan myten kring tidningen som en sanningssägare och informatör 

bidra till att personer anmäler tidningarna där native advertising annonsen publicerats när de inser 

att texten de läser är av kommersiell natur och istället för renodlat journalistisk. Genom 

avgränsningen i mitt totalurval framkom att 6 av 8 stycken annonser härrör från Aftonbladet. Myten

kring dagstidningen och kvällstidningen anser jag skiljer sig något åt, vilket skulle kunna förklaras 

genom de olika sätt som tidningarnas pappersupplagor säljs.

Till skillnad från dagstidningarna, vars läsare till stor del består av prenumeranter, så säljs 

kvällstidningen Aftonbladet som lösnummer. Då Aftonbladet är beroende av att människor köper 

lösnummer så är ett möjligt antagande att även den journalistik som de bedriver genomsyras av en 

vilja att fånga intresse och locka den potentiella läsaren att köpa lösnummer av tidningen. Vissa 

menar att aktörerna inom kvällstidningarna bedriver sensationsjournalistik, att de beskriver nyheter 

på ett sensationellt och/eller förvrängt sätt, i försök att fånga läsarens intresse. Att bedriva 

journalistik på det sättet kan ge resultatet att läsaren blir mer på sin vakt till materialet de läser, och 

på så vis även även mer upprörda när de anser att materialet är vilseledande. Det skulle även kunna 

gälla nätpublikationerna och att det är därför som Aftonbladet, i egenskap av kvällstidning, har 
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anmälts i så stor utsträckning. Då Aftonbladet i egenskap av kvällstidning inte kan förlita sig på 

ekonomisk vinst i form av prenumeranter så blir annonsörens roll av större betydelse. Även det 

skulle kunna förklara den stora andelen anmälda native advertising-annonser från just 

kvällstidningen Aftonbladet. Myten kring kvällstidningen skulle på så vis kunna förklaras som en 

mindre ärlig journalistik än myten kring dagstidningen. 

12.6. I gränslandet mellan journalistik och reklam 

Som uppsatstiteln beskriver så kan native advertising anses röra sig någonstans i gränslandet mellan

journalistik och reklam. Bilaterala samarbeten sker mellan journalistkåren och tidningarna vars 

uppgift är att bedriva journalistik, samt annonsörerna och företagen med dess kommersiella 

intressen. Som tidigare nämnts så finns många skrifter kring hur etisk reklam bör bedrivas. Det blir 

därför extra intressant att se hur påtagligt native advertising-annonserna avviker från de riktlinjer 

som skrivits om hur dessa bör utformas. Från både riktlinjer och lagar i ämnet tas vikten upp av att 

läsare med lätthet ska kunna identifiera reklam och de många sätt som det genom grafiska 

särskiljandet kan göras. Resultatet från den semiotiska analysen av mediematerialet visar dock på 

hur reklamannonserna bryter mot dessa.

Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation tar upp 

att reklam som presenteras på en medieplattform som innehåller nyheter eller annan typ av 

redaktionellt material ska presentera reklammaterialet på ett sådant sätt att läsaren tydligt kan se 

vilken slags text det rör sig om och vem som är annonsör (ICC 2011). Även Interactive Advertising 

Bureau (IAB) och Svenska journalistförbundet delar denna åsikt (IAB, Journalistförbundet 2013). 

Det analyserade mediematerialet har tydligt brustit på detta plan eftersom att annonsen anmälts för 

just bristande reklamidentifiering.

The Federal Trade Commission går så långt som att påstå att ifall ett förtydligande krävs för att inte 

annonsen i fråga ska framstå som vilseledande, och att det inte är möjligt att formulera 

förtydligandet på ett sådant sätt att den och således även annonsens karaktär kan förstås på ett 

tydligt sätt, så borde inte annonsen användas överhuvudtaget (Federal Trade Commission 2013). 

Enligt denna bedömning så hade mediematerialet för denna uppsats, och även native advertising-

annonsen som genre haft svårt för att passera.
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En brasklapp kan vid detta tillfälle vara lämplig för att framhålla att de resultat som beskrivits ovan 

är baserad på ett urval av 8 stycken native advertising-annonser och därför inte går att använda för 

att dra faktamässigt hållbara slutsatser som gäller för alla de reklamannonser som någonsin 

producerats. Dock så kan den fungera som en pilotstudie i hur likhet och distinktion konstrueras i 

förhållande till dess kringliggande redaktionella tidningsmaterial hos native advertising-annonser 

som har blivit anmälda till RO för bristande reklamidentifiering. Detta kan sedan fungera som ett 

eventuellt indicium på de metoder som går att återse inom genren native advertising.

12.7. Åtgärdsförslag och vidare forskning

Som tidigare beskrivits så gav urvalsmetoden för mediematerialet en övervikt av annonser från 

Aftonbladet. Det hade därför varit intressant att göra samma semiotiska studie men med en annan 

urvalsmetod. Det hade även varit intressant att utöka mediematerialet för att se ifall dessa teman 

som gått att återse i denna studie även skulle överensstämma för ett större material, och i slutändan 

fungera som mer än indicier för hur native advertising utformas i nättidningar. Den eventuella 

skillnaden mellan hur native advertising utformades i nättidningar respektive papperstidningar hade 

också varit ett intressant ämne för vidare studier. 
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