
”Mode är pleasure och nyheter fakta.” 
En metodtriangulerad studie av relationen mellan publikens förtroende och 

journalistiska genrer i förhållande till användandet av advertorials. 

Josefin Forsberg 

 

Institutionen för mediestudier, JMK 

Examensarbete 15 hp 

Journalistik 

Kandidatexamen (15 hp) 

Vårterminen 2018 

Handledare: Torbjörn Rolandsson 

English title: ”Fashion is pleasure and news are fact.”



”Mode är pleasure och nyheter fakta” 

En metodtriangulerad studie av relationen mellan publikens förtroende och den journalistiska 
genren i förhållande till användandet av advertorials. 

Josefin Forsberg 

Sammanfattning 

Livsstilsjournalistik, och mer specifikt modejournalistik, har länge varit en vit fläck på den 

vetenskapliga kartan. Detta relativt outforskade område, som utgör en stor del av den svenska 

mediamarknaden, har inom vetenskapstraditionen fått ge vika för ett nyhetsjournalistiskt 

fokus. Vidare har  intåget av nya annonsformer, vilka efterliknar redaktionellt innehåll, tagit 

sig in på marknaden och orsakat en förvirring kring vad som är annonser och vad som är 

journalistik. Utifrån dessa premisser utförs denna explorativa studie, där 134 respondenter i en 

kvantitativ enkät samt 5 respondenter i en semi-strukturerad intervjustudie kombinerats för att 

försöka förstå vilka attityder publiken har till advertorials i förhållande till genreförväntningar.  

Aspirationen i denna uppsats är att få en djupare förståelse hur advertorials, mode- och 

nyhetsjournalistik, samt publiken samspelar. Baserad på tidigare forskning kring 

förtroendenivåer inom nyhetsjournalistik diskuterar författaren av denna uppsats publikens 

attityder till de båda genrerna utifrån bland annat genreteori och en diskursiv tradition samt 

Habermas tankar kring den offentliga och privata sfären.  
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1.0 Inledning 
När man diskuterar journalistik, oavsett om det är inom vetenskapstraditionen eller i 

samhället i stort, grundar sig denna diskussion oftast i nyhetsjournalistik och ett autonomi- 

och objektivitetsideal. Då just nyhetsjournalistik och en professionell identitet organiserad 

kring dessa ideal har kommit att definiera yrket har andra journalistiska genrer, så som 

livsstilsjournalistik, ej fått samma professionella status (Oliver 2009:4). Det hierarkiska 

systemet som existerar mellan diverse journalistiska genrer återfinns reproducerat inom 

vetenskapen, vilket i sin tur innebär att livsstilsjournalistik endast förekommer i en 

marginaliserad forskningstradition. Professionella hierarkier och normer inom yrket, samt en 

bristfällig vetenskaplig granskning, har alltså gjort livsstilsjournalistik och dennes sub-genrer 

till ett relativt outforskat område. Hanusch menar på att avsaknaden av forskning kring det 

som hamnar utanför vad vi klassiskt refererar till som ”bra” journalistik, det vill säga den 

typen av journalistik som företar sig rollen som vakthund (Hanusch, 2012:2),  vidare är 

resultatet av att ”mjuka” nyheter har sitt primära fokus på publiken som konsumenter. 

(Hanusch et al 2013:944). 

Livsstilsjournalistik går att argumenteras vara en central del av en identitetsbildning. Olika 

magasin och läsningsmaterial kan tillskrivas olika eftersträvansvärda livsstilar, vilka läsare 

konsumerar för att vidare kunna utveckla en personlig identitet. Dessa läsare används i sin tur 

av magasinen för att locka annonsörer. Senare i denna uppsats kommer annonströtthet som 

begrepp att presenteras, och hur denna kan kopplas till uppkomsten av nya former av 

annonsering. Däribland uppkomsten av advertorials, alltså av reklamtext som eftersträvar att 

likna redaktionellt innehåll. 

På grund av att livsstilsjournalistik ej har forskats i lika rigoröst som nyhetsjournalistik är det 

är svårt att tydligt definiera genren. I denna uppsats väljer jag att definiera livsstilsjournalistik, 

och i vidare utsträckning modejournalistik, i enlighet med Hanuschs egna definition: ”Den 

journalistiska rapporteringen om de uttrycksfulla värderingarna och praxis som hjälper till att 

skapa och signifiera en specifik identitet inom konsumtion och vardagslivet” (Hanusch 

2013:947). Vidare är det centralt att även definiera advertorials och native-annonser. I denna 
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studie definieras dessa synonymt som annonser vilka efterliknar redaktionellt innehåll där 

ytan för publicering är köpt och artikeln i fråga pushar för att sälja avsändarens produkt. 

Oftast bygger denna form av annonsering på att nyttja läsarnas förtroende för tidningen. 

Viktigt att poängtera är livsstilsjournalistikens starka koppling till marknaden och annonsörers 

finansiella stöd, vilket i många fall stöttar och lindrar mediehusen ekonomiskt i deras övriga 

journalistiska satsningar (Hanusch 2012:7). Utveckling av livsstilsjournalistik kan kopplas till 

förändringar av dagstidningars finansiering, där ett nytt behov av annonsintäkter uppstod från 

1880-talet och framåt, vilket resulterade i att de kvinnliga läsarna kom att prioriteras och 

tilltalas som konsumenter i så kallad ”kvinnlig journalistik” (Oliver 2009:8). Denna relation 

mellan det feminina och konsumtion har format och strukturerat vad vi kan se som genren 

livsstilsjournalistik idag (Oliver 2009:9). Då intäkter från upplagor och klassisk reklam 

minskar, måste dessa täckas upp av nya intäktskällor vilket resulterar i att nya former av 

annonsering får en större betydelse. Som konsekvens till detta anser medieanalytikern Olle 

Lidbom att mängden native annonser har potential att fyrdubblas. Han visar på hur tillväxten 

av användningen av native och närbesläktade kategorier ökade med femtio procent 2015 

(Lidbom 2017:65).  

Utifrån dessa premisser kommer jag att diskutera förtroende genom att studera attityder 

gentemot advertorials, eftersom dessa så tydligt utgör något som utmanar gränserna för hur 

autonomi och förtroende traditionellt sett etableras inom journalistik oavsett genre. Vidare 

anser jag att försummelsen av forskning inom livsstilsjournalistik inom vetenskapstraditionen, 

vilket resulterar i en avsaknad av en djupare förståelse för strukturer, produktionsprocesser, 

och innehållets påverkan på läsaren i denna genre, är viktig att korrigera för att få ett mer 

insiktsfullt helhetsperspektiv på journalistiken idag. Jag anser därför att denna form av studie 

inte bara tjänar ett samhällsintresse i sin kartläggning av konsumenternas attityder till 

advertorials i modejournalistik, utan även ett inomvetenskapligt intresse då denna 

underkategori av journalistik är relativt outforskad. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att utforska relationen mellan publikens förtroende och 

journalistisk genre, genom en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ semi-strukturerad 

intervjustudie av publikens attityder gentemot förekomsten av advertorials i nyhets- och 

modejournalistik, utifrån teorier om offentlighet, förtroende, och genre.  

För att uppfylla syftet utformades följande frågeställningar: 

  

1) Vilka attityder finns hos publiken till användandet av advertorials i 

nyhets- och modejournalistik? 

2) Hur ser publiken på relationen mellan annonsörer och journalistik? 

3) Hur skiljer sig förväntningarna hos publiken på nyhetsjournalistik jämfört med 

modejournalistik?

1.3 Avgränsning 
I denna uppsats används det empiriska material som uppkommit i den kvantitativa 

enkätundersökning samt de kvalitativa intervjuer som utförts. Jag ämnar att undersöka läsare 

av svenska tidningar i den kvantitativa metoden. I den kvalitativa metoden behöver jag 

avgränsa mig till att undersöka läsare av modetidningar i stockholmsområdet på grund av 

ekonomiska skäl och tidsmässiga begränsningar. Detta ser jag ej som ett problem då tidigare 

forskning pekar på att det ej är geografi som har störst inflytande på åsikter kring advertorials, 

utan nivå av utbildning samt respondentens eget upplevda samhällsengagemang (Andersson 

2017:39).  

För forskning inom detta ämne är det av intresse att förstå hela produktionsledet i förhållande 

till advertorials och förtroende, från annonsören till läsaren. Därför kan det anses vara av 

relevant att intervjua annonsörer, journalister inom både nyhets- och livsstilsjournalistik, 

chefer i mediakoncerner och så vidare, utöver läsare av modetidningar. I och med att denna 

uppsats utförs på en kandidatnivå finns det ej möjlighet att inkludera alla dessa parter. Utöver 
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restriktionerna av vilka grupper som kunde undersökas gjordes dessutom en avvägning i 

huruvida nyhetsjournalistik skulle inkluderas i studierna, men då denna genre har ett bredare 

utbud av tidigare forskning behölls fokuset på läsare av modejournalistik. 

1.4 Disposition 
Denna uppsats inleds med en presentation av hur forskningen kring modejournalistik har sett 

ut historiskt, samt hur detta område är en vit fläck på den vetenskapliga kartan. I avsnittet för 

tidigare forskning presenteras dels en allmän genomgång av hur livsstilsjournalistens roll 

uppfattas, samt tidigare studier som specifikt hanterat huruvida förtroendenivåer korrelerar 

med av användandet av advertorials. I metodbeskrivningen motiveras mitt val att använda en 

kvantitativ enkätmetod samt en kvalitativ intervjumetod. Tillslut sammanfattas denna uppsats 

med en presentation av resultat, samt diskussion och analys. Diskussionsdelen tar även upp de 

representativa tillkortakommanden som uppstått i denna studie, samt förslag på hur vidare 

forskning kan komma att se ut.  
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2.0 Tidigare forskning  
Nedan följer en presentation av tidigare forskning som är relevant i förhållande till syftet med 

denna uppsats och studie. Först presenteras en ytlig överblick av livsstilsjournalisters 

uppfattning av sin egen genre. Efter det behandlas hur textreklam, läsare, och mediehus 

samverkar.  

2.1 Livsstilsjournalistik 
Då en viktig del av denna uppsats är baserad på skillnaden mellan två journalistiska genrer, 

och deras specifika roller i samhället, är det av intresse att presentera tidigare forskning i 

livsstilsjournalistik. Då denna genre ej har fått samma akademiska uppmärksamhet som 

nyhetsjournalistik är detta något av en utmaning då en relativt liten mängd litteratur finns 

tillgänglig. 

Hanusch undersöker i sin forskning livsstilsjournalistens roll så som journalisten själv 

uppfattar den. Utifrån en kvalitativ intervjustudie framgår det att journalisterna inom fältet 

livsstilsjournalistik ser på sin roll som rådgivare och underhållare snarare än informant 

(Hanusch 2013:951). Deras roll består av att inspirera och att påvisa en livsstil som är värd att 

sträva efter, samt att kommunicera en positiv attityd till livet generellt. (Hanusch 2013:953) 

Hanusch pekar på att det hittills finns en generaliserad bild av att livsstilsjournalister som 

köpta och därmed inneboende oetiska. Detta argumenterar Hanusch emot, och i hans tidigare 

studier av resejournalister demonstreras denna typ av livsstilsjournalister som väldigt måna 

om att arbeta etiskt och sanningsenligt (Hanousch 2012:7). 

När livsstilsjournalister fick beskriva sin roll i jämförelse med nyhetsjournalistens skedde en 

tydlig uppdelning mellan de två fälten av journalistik. Det vill säga att de flesta respondenter i 

Hanuschs undersökning gjorde en markant gränsdragning mellan sin egen och 

nyhetsjournalistens roll (Hanusch 2013:954). De tillfrågade poängterade även 

nyhetsjournalisternas generellt negativa inställning till livsstilsjournalisternas arbete, där en av 

respondenterna uttryckte detta som ”Att befinna sig på två helt olika planeter” (ibid). Trots att 

majoriteten av respondenterna i studien poängterade skillnaderna och omfamnade dessa, 
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fanns det en liten minoritet som ställde sig skeptiska till att särskiljas från den klassiskt 

definierade journalistiken och de flesta av respondenterna påpekade att deras kärnvärderingar 

är desamma oavsett om de skriver nyhetsjournalistik eller livsstilsjournalistik (Hanusch 

2013:955). 

Trots att dessa studier på inget sätt täcker in den komplicerade och varierade genren 

livsstilsjournalistik ger det en ytlig bild av hur denna uppfattas av verksamma journalister. Det 

material som producerats för denna uppsats ämnar att ge publikens perspektiv på denna 

journalistiska genre.  

2.2  Förekomsten av textreklam i nyhetsjournalistik 
Då denna uppsats grundar sig i förekomsten av native-annonser och advertorials i journalistik, 

samt publikens förtroende i relation till detta beroende på journalistisk genre, är det av 

intresse att presentera tidigare forskning av denna form av textreklam. Speciellt då den 

faktiska studien utförd i denna uppsats grundar sig på denna tidigare forskning inom 

nyhetsjournalistik, och ämnar att fokusera på liknande fenomen inom livsstilsjournalistik. 

Medieforskaren Ulrika Andersson utförde 2017 en studie där två grupper presenterades med 

samma text- och bildmaterial. Den ena gruppen fick se en artikel som var markerad med 

annonsmarkering, och den andra fick se samma artikel men utan markeringen. Sedan fick de 

båda grupperna svara på en enkät kring hur de uppfattat texten (Andersson 2017: 19-48). 

Andersson baserar sin studie på tidigare forskning som visar att annonser som liknar 

redaktionella artiklar ofta tenderar att vilseleda publiken. Dessutom visar de tidigare studierna 

att advertorials även har en negativ inverkan på publikens förtroende för mediehusen, i dessa 

fall specifikt för nyhetsorganisationer (Andersson 2017:23)  Online ställer sig läsare något 

mer positivt till fenomenet, då advertorials i flödet upplevs som mindre störande än 

nyhetssajterna reklambanners (Tutaj & Reijmersdal 2012).  

Samtidigt finns det en problematik i att publiken ofta har svårt att skilja på redaktionella 

artiklar och advertorials. För att en advertorial verkligen ska uppfattas som en annons krävs 

en tydlig annonsmärkning, alltså att publiken enkelt uppfattar vem avsändaren är genom 
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uttryck så som: ”annons från…”, ”sponsrad av…” eller liknande (Wojdynski & Amzeen 

2018:3). I undersökningar utförda av Lazaukas 2014 och 2015 svarade dessutom en majoritet 

av respondenterna att de vid minst ett tillfälle har känt sig lurade efter att ha läst en artikel 

som de antog var redaktionell, men som visade sig vara en annons (Lazaukas 2014; 2015). 

Detta styrks vidare av Schausters forskning där majoriteten av deltagarna ansåg att 

användandet av native-annonser minskar förtroendet för journalistiken, och då även tydligt 

märkt textreklam i och med att native-annonsers huvudsakliga mål är, enligt Schauster, att 

förleda läsarna (Schauster et al. 2016:1416 & 1420).  

I Anderssons studie visade det sig att andelen som ställde sig negativt till sponsrad journalistik 

i svarsgruppen var avsevärt större än andelen som ställde sig positivt till fenomenet 

(Andersson 2017:32) Det visade sig även att den kritiska uppfattningen inte hade någon 

korrelationen med tillhörighet av olika socioekonomiska samhällsgrupper eller liknande, utan 

snarare var kopplad till hur individerna uppskattade sitt personliga samhällsengagemang 

(Andersson 2017:39). De med ett lägre samhällsengagemang  ställde sig generellt mindre 

kritiska till sponsrad journalistik. Anderssons resultat pekar på att en tydlig annonsmärkning 

har betydelse för huruvida en artikel uppfattas som opartisk, men en mindre inverkan på 

faktorer så som saklighet och trovärdighet (2017:40). Hon anser att studien tyder på att 

sponsrad journalistik i sig inte behöver ha en negativ inverkan på läsaren, utan fortfarande kan 

bidra med såväl saklig som trovärdig information beroende på ämnet. Hon menar att ”en 

kritisk inställning till sponsrad journalistik behöver inte med nödvändighet betyda att 

människor ratar den typen av inslag om de exponeras för dem i sin vardag” (ibid).   

Det förhållandevis motsägande resultatet i Anderssons studie, där publiken ställde sig kritiska 

till journalistik i form av advertorials, men där respondenterna gav en förhållandevis positiv 

bedömning av den presenterade native-artikeln, är inte ovanligt. Tidigare studier har visat på 

att det finns tydliga skillnader i attityderna till sponsrad journalistik beroende på hur viktigt 

publiken tycker att ämnet är (Strid, 2015). Enligt Andersson är det dessutom relevant att inte 

bortse från förtroendeforskning som pekar på att det redan existerar ett lågt förtroende för 

journalister i allmänhet (Andersson 2017:41). Hon poängterar att upplevelsen av en native-

artikel kan vara positiv, även om den allmänna uppfattningen av native-journalistik är negativ 
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när det gäller mer allmängiltiga ämnen. Andersson poängterar att det snarare spelar roll var 

och på vilket sätt denna typ av artiklar presenteras. 

Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet, presenterar en undersökning utförd av det 

amerikanska contentbolaget Contently (Nordling 2017:125). De producerar just sådant 

innehåll som klassas som native och advertorials. Studien som genomfördes under hösten 

2016 fokuserade på hur konsumenterna såg på native-annonser, och då Contently har ett starkt 

incitament i form av överlevnadsinstinkt som företag och ett behov av att förstå advertorials 

effekt på publiken anser Nordling att resultatet av undersökningen kan vara extra intressant. I 

undersökningen angav 54 procent att de tidigare har blivit lurade av native-lösningar. 23 

procent av dem identifierade undersökningens utvalda native-artiklar som annonser, och 

majoriteten såg dem snarare som någon form av redaktionellt innehåll eller hade svårt att 

avgöra avsändaren (ibid). I undersökningen var det även tydligt att native-annonser påverkade 

trovärdigheten som läsarna hade för tidningarna. 

Maria Edström, doktor och medieforskare vid Göteborgs universitet redogör för de etiska 

dilemman som uppstår när reklam och journalistik blandas samman. Hon pekar på tidigare 

forskning som visar att vi som publik uppskattar reklam när vi själva får välja hur och när vi 

konsumerar den (Edström 2017:49). Däremot är idag reklamtröttheten ett faktum, vilket 

resulterar i att annonsörer och reklamare försöker att hitta nya innovativa sätt att sprida sina 

budskap (ibid) vilket resulterar i sub-genrer så som advertorials. 

Wu poängterar native-annonser, och vidare advertorials, som hyllade för att vara 

annonsvärldens nästa stora trend. Däremot påpekar han att denna form av annons kan ha 

negativa effekter på uppfattningen av märken likväl som mediakanalen där denna annons 

publiceras (Wu 2016:1493). Intressant nog visar Wus studie på att native-annonser har mindre 

inverkan på hur det annonserande företaget uppfattas än den mediakanal som publicerar 

annonsen. Publiken uppfattar native-annonser som en skymf på nyheternas objektivitet och 

som en konsekvens till detta blir deras uppfattning av media mer negativ. Trots att media 

tjänar stora summor på annonsförsäljning av advertorials resulterar dessa i en stor kostnad i 
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form av minskat förtroende (Wu 2016:1505). Däremot framgår det inte i studien utförd av Wu 

hur dessa annonser har markerats.  

I relation till detta finns det ett behov av att betrakta innehållet i nyhetstidningar idag i stort. 

Picard poängterar att majoriteten av en nyhetstidnings innehåll idag är annonser och inte 

redaktionellt material, samt att detta material i stort är kommersialiserade nyheter (Picard 

2004:57 & 60). Han menar att ekonomiska och sociala förändringar har minskat utrymmet för 

det allmänintresse som traditionellt har hållits i högaktning inom nyhetsjournalistik. Idag 

poängterar han att nyhetsjournalistiken istället drivs med ett marknadsfokus och 

kommersialistiskt innehåll i fokus (Picard 2004:63). 
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3.0 Teoretisk ram  
Nedan presenteras de teorier som jag funnit relevanta för mina forskningsfrågor. Dessa är 

diskrus-teoretiska perspektiv på förtroende, teorier kring journalistikens autonomi samt 

Habermas teorier kring den publika och privata sfären. Vidare även genreteori, 

användningsmodellen, samt teorin om medierad äkthet. Jag anser att dessa relaterar till, och 

kan komma att förklara, olika aspekter av denna studies resultat.  

3.1 Offentlighet och journalistik 
 I klassikern On Liberty (1859) av John Stuart Mill påpekar han att en press helt oberoende av 

regeringen, samt en fri marknad, ligger till grund för att på ett optimalt och fritt sätt utbyta 

idéer. Men, där Mill såg den fria marknaden som en perfekt grund för att kontrollera och 

granska makten, pekar Brants på att dagens socio-politiska elit ser den konkurrensstyrda 

mediamarknaden som orsaken till ett journalistiskt förfall (Brants 2013:21). Bogaerts och 

Carpentier påpekar autonomi som en nodal knutpunkt inom diskurs-teoretisk analys (Bogaerts 

et al. 2013:63). Journalister understryker vikten av självständighet från interna och externa 

påtryckningar för att kunna utföra sitt arbete (McQuail 1994). Men, enligt Mark Deuze har 

denna enträgna begäran av autonomi idag blivit upplyft till ”en status av ideologiskt värde 

som legitimerar motståndet till förändring” (2005:449). Det vill säga en idealiserad bild av 

journalistiken som stagnerat i hur denna definierades under journalistikens guldår. 

En av stöttepelarna för journalistens professionella autonomi, och för yrket i stort, är 

objektivitetsidealet. Genom att insistera på objektivitet i sin yrkesroll har journalisten tillgång 

till den omedierade verkligheten (Bogaerts et al. 2013:64). Enligt Oliver ringas definition av 

journalistikens professionella yrkesroll idag in av det journalistiska objektivitetsidealet. Detta 

ideal innefattar koder och koncept så som rättvisa, balans, och äkthet, samt en distansering till 

det emotionella och subjektiva. Vidare påpekar Oliver att sådana professionella koder även 

separerar ”äkta” journalistik, det vill säga nyhetsjournalistik, från feature-journalistik och 

livsstilsjournalistik. Denna uppdelning av ”fakta” och åsikter markerar en linjedragning 

mellan olika sorter av journalistik där nyhetsjournalistik centreras och livsstilsjournalistik 

marginaliseras.  
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Enligt Oliver har Habermas definitioner och teorier format journalistikforskningen så som den 

ser ut idag, och kan anses vara delvis ansvarig för avsaknaden av forskning inom 

livsstilsjournalistik. Hon menar att Habermas teorier om den offentliga sfären och dess 

relation till journalistik står i direkt konflikt med marknadsjournalistik och konsumtion 

(Oliver 2009:5). Oliver påpekar att enligt Habermas är tjänsteutbyten och en fri marknad 

konceptualiserade som grundpelare för en publik och offentlig sfär, men det är även dessa 

koncept som allt efter som tar över och förstör den. Habermas påpekar i sitt verk The 

Structural Transformation of the Public Sphere att medan den fria marknaden är en 

förutsättning för en liberal publik sfär, är konsumtionen självt förpassad till den privata sfären 

(1991:160) vilken Oliver anser kan tillskrivas kvinnlighet (2009:11).  

Utvecklingen av Habermas offentliga sfär är beroende av en parallell privat sfär då ”Den 

offentliga sfären utvecklades från den privata sfärens hjärta” (1991:160). Den privata sfären är 

enligt Habermas en nödvändighet (Habermas 1991:3) som är dedikerad till ”den cykliska 

produktionen och konsumtionen som dikterar livets nödvändigheter” (Habermas 1991:160). 

En separation mellan affärer som privatpersoner individuellt eftersträvar av reproduktion i sitt 

eget liv, och å andra hand dennes interaktion med den offentliga sfären, ligger till grund för 

Habermas teori om den offentliga sfären. Vidare argumenterar Habermas att massmedia har 

degenererats pågrund av kommersialiseringen av journalistiken och erosionen mellan den 

fundamentala uppdelningen av den publika och privata sfären. 

Inom nyhetsjournalistik är även objektivitetsidealet centralt. Enligt Michael Schudson 

används objektivitetsidealet som en ”industriell disciplin” vilken möjliggör redaktörens roll 

och kontroll, men även som ett sätt att forma en identitet avskild från andra yrkesgrupper så 

som PR  (2001:161). Akademiker har dock länge varit skeptiska till begrepp så som sanning 

och objektivitet, och erkänner endast dessa som riktlinjer vilka vägleder journalister snarare 

än som genomförbara ideal (Oliver 2009:7). Vetenskapen har istället utgått ifrån en diskurs 

som studerar journalistiken i konstruktionistiska drag, där journalisten snarare konstruerar 

verkligheten än att riktigt reflektera den. Trots kritiken som inom forskningstraditionen har 

riktats mot journalistikens anspråk på objektivitet och opartiskhet har vetenskapen själv 

implicit accepterat dessa begrepp som hierarkiska i sin forskning av journalistiken. Oftast är 
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det just livsstilsjournalistik som misslyckas med att konformera till denna definition och 

hierarki (Oliver 2009:8).  

Teorin om socialt ansvar utvecklades för, och tjänar som, en normativ etisk guide för hur 

journalistiken bör reagera på en förändrad media praxis (Schauster 2016:1411). För att uppnå 

socialt ansvar måste media uppfylla 6 kriterier: Att (1) tjäna det politiska systemet i form av 

information och forum för debatt, (2) att assistera i självstyre, (3) att granska den sittande 

makten, (4) att förse det ekonomiska systemet med annonser, (5) att underhålla och (6) att 

bibehålla en tillräcklig finansiell självständighet. 

3.2 Genre och förtroende 
Genreteori är för denna uppsats relevant i de komparativa aspekterna, alltså jämförelsen 

mellan nyhets- och modejournalistik. Genrer betraktas som strukturerade och konventionella 

konstruktioner vilka har identifierats i form av ”drag”, det vill säga en enhet som relaterar till 

både författarens syfte och till innehållet som hen vill kommunicera.  

Zhou presenterar de sju steg som används för att försöka analysera nya genrer, vilka först 

teoriserades av Vijay Bhatia, och idag appliceras av många forskare inom genreteori. Detta 

tillvägagångssätt identifierar kommunikativa syften i en genre genom omfattande 

undersökning av dess situations- och institutionskontext i de första tre stegen. Det vill säga 

genom att (1) placera den givna genretexten i en situationskontext, (2) läsa litteratur, samt (3) 

förfina situations- och kontextanalysen. De kommande stegen utgörs av att (4) välja den 

samlade produktionen, (5) studera den institutionella kontexten, (6) en lingvistisk analys, och 

(7) specialistinformation i genren (Zhou 2012:324-325).  

Trots en stor emfas i konventioner och gemensamma drag kan genrer ej anses vara statiska 

eller fixerade. Specialister och professionella skribenter överför ständigt, och exploaterar, 

genredrag över olika domäner för att framföra sina privata intentioner. Detta leder oftast till 

innovativa hybridliknande typer av diskurs. Advertorials kan anses vara en sådan överföring 

mellan genrer i vilken de centrala generiska normerna, beskrivning och utvärdering, inom 

kommersiella texter återfinns (Zhou 2012:325).  Även Mast poängterar framväxten av 
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advertorials som en hybridiserad genre vilken idag snarare är regel än undantag då de porösa 

gränserna mellan nyheter och underhållning sakta luckras upp (Mast et al. 2017:5). 

Sammanfattningsvis definierar Zhou de två sätt som advertorials yttrar sig i sitt mest 

grundläggande kommunikativa syfte. Det vill säga att erbjuda information med målet att 

övertyga, vilket uppnås genom att väcka läsarens intresse, att bygga en positiv bild av 

sponsorn, samt att åstadkomma en respons från publiken. Annonsörerna skapar advertorials 

för att möta de förväntningar som läsarna har på det redaktionella innehållet vid en första 

anblick, men som skiljer sig i sin uttrycksform och avsikt (Zhou 2012:329). Zhou poängterar 

advertorials roll som en framväxande hybridgenre vilken lånar drag från både annonser, 

nyhetsartiklar, och livsstilsjournalistik men som även skiljer sig från alla dessa till viss del - 

Vilket resulterar i denna nya genreform (Zhou 2012:337-338). 

Teorier om förtroende är relevanta då dessa spelar en stor roll i diskursen om förhållandet 

mellan publik, journalistik, och advertorials. Från ett teoretiskt perspektiv kan förtroende 

anses vara det som cementerar och förutsätter givande relationer i, och bygger en grund för, 

ett fungerande samhälle (Brants 2013:16). Förtroende för media ses som grundläggande i 

uppbyggnaden av journalistikens roll och dennes bidrag till att forma människors uppfattning 

av omvärlden (Brants 2013:17). Förtroendet för journalister och medierna kan enligt Brants 

delas upp i tre delar: Pålitlighet, trovärdighet, och mottaglighet (2013:18).  Pålitlighet 

samspelar med journalistens integritet och professionella ärlighet. Trovärdighet kopplas till 

hur journalisten hittar och presenterar sanningen, huruvida publiken kan lita på denna 

presentation, samt om journalisten kan hålla sig objektiv. Alltså huruvida journalisten 

uppfyller rollens professionella krav. Mottaglighet menar Brants innebär att journalisten i 

fråga förstår hur dennes roll uppfyller en funktion för publiken. 

I den digitala eran ökar antalet leverantörer inom inte bara nyheter utan även andra former av 

journalistik. För dessa är förtroende grundläggande i en aspiration att locka till sig, och 

behålla, en publik (McNair 2013:85). McNair menar att förtroendet för leverantören av 

innehållet, vilket i sin tur kan definieras som en tro på dennes ärlighet och integritet, resulterar 

i förtroende för innehållet som information. Alltså kan det förtroendet argumenteras vara en 
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valuta för att behålla läsarnas tillit till innehållet. Denna tillit går det att hypotisera påverkas 

av advertorials, vilket i sin tur kan påverka läsarens förtroende för innehållet. 

Användningsmodellen inom kommunikation förutsätter en aktiv publik som söker upp 

information och medier för att uppfylla ett visst behov (Fawkes, 2012: 30). Förenklat innebär 

användningsmodellen att publiken är en aktiv del av mediekonsumtionen, vilka själva fattar 

beslut om vad de väljer att konsumera utifrån sina behov och åsikter. Detta är relevant för mitt 

valda ämne då frågorna framförallt innefattar förtroendet för journalisten och dennes relation 

till sin publik, samt hur detta påverkas av de senaste utvecklingarna inom reklam. 

Äkthet är en valuta i kommunikationen mellan producent och publik (Enli 2015:1). Enligt 

teorin om medierad äkthet existerar en paradox i hur vi baserar vår verklighetsbild i en 

medierad representation av omvärlden när vi är väl medvetna om att media är skapad, 

manipulerad, och till och med konstgjord. Förenklat kan man säga att medierad äkthet är en 

social konstruktion, men att denna åtar sig att representera verkligheten (Enli 2015:1) Vidare 

argumenterar Enli att medierad äkthet är ett begrepp som signalerar en viss pragmatism 

gentemot medias konstruktion av verkligheten, liksom av de förberedda, formaterade, och 

manipulerade aspekterna av medierad kommunikation (Enli 2015:131). Som begrepp är den 

varken relativistisk eller värdefri menar Enli, men den belyser paradoxen som existerar i vårt 

samtida mediaklimat. Vi tillåter oss att konsumera en medierad verklighet och basera våra 

beslut och åsikter på denna, vilket skulle kunna vara en orsaksförklaring till varför en viss 

grad av upprördhet är resultatet av att ha blivit ”lurad” av advertorials. 

I denna uppsats tjänar teorin om medierad äkthet syftet att utgöra ramverket för diskussioner 

kring pålitlighet, tillit och förtroenden när det kommer till media, och vidare att grunda tanken 

kring media som källan till vår kunskap om omvärlden. Enli poängterar hur komplexa våra 

moderna liv är och att detta kräver ett beroende av en variation källor med information utöver 

våra egna erfarenheter för att stödja de beslut vi gör, åsikter vi har, och ageranden som vi gör 

som sociala varelser (Enli 2015:3).  
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Enli beskriver hur denna åsiktsbildning via media förlitar sig på så kallade äkthetskontrakt 

(Enli 2015:16). I konceptualiseringen av kontraktet finns det en konvention där alla 

inblandade förlitar sig på genrer för vägledning. Enligt Enli är genresystemet fundamentalt för 

teorin om medierad äkthet, då producenter nyttjar genrekonventioner för att undgå 

missförstånd, och publiken tolkar medierna utifrån de inlärda genreförväntningarna. 

Äkthetskontraktet bygger helt enkelt vidare på genrekonventioner och normer för medierad 

kommunikation som historiskt har fastställts mellan producent och publik (Enli 2015:18). 

Dock sker ibland brytningar av det kontrakt som underförstått existerar mellan parterna, vilket 

Enli anser kan resultera i misskommunikation och förvirring. Då det kan argumenteras att 

advertorials är en form av genrebrytande artikel, eller en ny form av genre, är detta högst 

relevant i denna uppsats. 
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4.0 Metod och material 
Då studien syftar att undersöka publikens attityder till användandet av advertorials inom 

modejournalistik kommer jag att utnyttja en metodtriangulering i form av en kvantitativ 

enkätundersökning och kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta för att få en djupare 

förståelse för och fler nyanserade perspektiv på, publikens resonemang kring denna typ av 

annonsering och hur dessa mottas under olika genreförväntningar.  

4.1 Material och urval 
Till en början var mina aspirationer att utföra en kvantitativ enkätstudie med representativt 

urval. Efter motgångar i hur detta urval skulle nås och enkäten distribueras, där jag bland 

annat var i kontakt med redaktionerna på några av Sveriges största modetidningar samt 

flertalet intressegrupper online, fick jag till slut på grund av tidsbrist nöja mig med att utnyttja 

ett bekvämlighetsurval med inspiration från den kvalitativa metodens snöbollsurval (Ekström 

et al 2013:63). Det vill säga att jag spred enkäten till min privata umgängeskrets på Facebook 

och bad min krets att sprida den vidare samt att de skulle uppmana sina vänner att dela 

enkäten.  

Motgångarna bestod av problematiken i hur enkäten skulle distribueras. Jag ville nå läsare av 

modetidningar i Sverige, vilket först ledde mig till att kontakta redaktionerna på de svenska 

tidningarna Damernas Värld, Elle, StyleBy och Metro mode. Ingendera kände sig bekväm 

med att skicka ut en enkät från en tredje part. Efter det undersökte jag möjligheten att sprida 

enkäten via intressegrupper, som exempelvis Facebooks ”Skönhetstips & Mode”. Efter att i 

en vecka ha försökt kontakta administratörerna för dessa grupper publicerade jag min enkät 

utan lov, vilket resulterade i att den markerades som ”spam” och därmed togs bort.  

På grund av urvalet kan jag ej räkna statistisk på resultatet eller göra en bortfallsanalys. 

Tyvärr resulterade detta i att jag inte kan ge en generaliserad bild utifrån min kvantitativa 

studie på denna uppsats frågeställningar, utan att jag endast kan producera en explorativ 

uppsats vilken talar för hur de faktiska respondenterna resonerar. I slutändan nådde min enkät 

134 individer, vilka är demografiskt homogena i och med urvalet som nyttjades. 
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I urvalsprocessen för den kvalitativa intervjustudien använde jag mig av ett typurval (Ekström 

2013:61). Då jag endast kan uttala mig om den population som enkäten undersökt valde jag 

att utifrån denna välja individer i olika åldrar, med olika nivåer självupplevt 

samhällsengagemang, samt nivåer av avslutad utbildning. Dessa variabler användes då de i 

tidigare forskning har påvisats centrala i relation till respondentens uppfattningar av 

advertorials (Andersson 2017:39). De kontaktades via missivbrev i email-form som tydligt 

uttryckte vad denna studie handlar om, respondentens anonymitet, och att deras svar endast 

kommer att brukas i denna studie. För att vidare vara vetenskapligt etiskt korrekt kontaktades 

den minderåriga respondentens föräldrar för att ge sitt medgivande till att deras barn deltog i 

studien. Detta resulterade i att fem respondenter födda mellan 2001 och 1964 intervjuades. 

Fyra kvinnor i åldrarna 17, 23, 37, och 45, samt en man i åldern 54 av vilka 17 åringen för 

närvarande går i gymnasiet, två hade avslutat en gymnasieutbildning, en hade en kandidat 

examen och den sista hade en magisterexamen. Det upplevda samhällsengagemanget 

beskrevs på en nivå mellan ”normalintresserad” och ”högst intresserad”. Vid den sista 

intervjun beslöt jag mig för att inte fortsätta intervjuerna då det ej framkom någon ny 

information. 

4.2 Kvantitativ enkätmetod 
Kvantitativ metod präglas av rationalitet och objektivitet (Johansson, 2010:87). Johansson 

poängterar dock att just den rationella och objektiva konotationen av kvantitativ metod är 

kritiserat och omstritt då det kan leda till övermätning och överkvantifiering av attityder. 

Därför har jag i denna studie valt en metodtriangulering för att undvika denna övertro på 

kvantitativa data. 

4.2.1 Mätinstrument och val av variabler 

De mätinstrument jag använder mig av består av attitydfrågor, beteendefrågor samt 

demografiska frågor, då jag vill undersöka framförallt bakgrundsvariabler och attitydvariabler 

i enkätundersökningen. Min enkät innehåller dels exempel på dikotoma variabler, så som 

bland annat demografiska frågor i form av kön och ålder, men även ordinala variabler för att 

undersöka urvalets inställning till advertorials. Dessa variabler ställs framför allt i frågor 
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formaterade som rangordningsskalor, även kallade likertskalor. då denna typ av formulering 

är bäst anpassad till attitydfrågor (Trost et al, 2016:19). 

Jag kommer att använda mig av framför allt frekvenstabeller för att presentera min insamlade 

data. Det vill säga den sortens tabell där endast en variabel presenteras. Johansson poängterar 

att en tabell ska vara begriplig även utan tillhörande text (2010:110), och frekvenstabeller som 

mäter attityder eller intressen är lättbegripliga och lättförstådda även utan textförklaring.  

Jag anser att utformningen av min enkät följer en god struktur, vilket Trost och Hultåker 

påpekar är extra viktigt när undersökningen handlar om respondentens inställningar - det vill 

säga attityder - till ämnet (2016:59). Jag beslutade mig även för att vara noga med att i min 

enkät använda mig av kongruens, det vill säga flertalet frågor om ungefär samma ämne 

formulerade på olika sätt för att belysa nyanserna i respondenternas åsikter. Exempel på detta 

är när jag frågar både ”Jag anser att advertorials är enkla att skilja från vanliga artiklar” och 

”Jag anser att annonsmärkningen på advertorials och native-annonser är tillräckligt tydlig 

idag” på en likertskala mellan 1, håller inte alls med, och 5, håller helt med. Genom att ställa 

dessa två frågor ringar jag in respondentens attityder till samma problem, vilket minimerar 

risken för att jag som forskare drar slutsatser på svar som kan ha tolkats olika. Jag försökte 

även att vara medveten om de termer och språkbruk jag använde i utformningen av frågorna, 

speciellt då attitydfrågor kräver en extra noggrannhet. Trost och Hultåker poängterar vikten av 

att vara medveten om huruvida termer är homonyma eller hetronyma i sammanhanget 

(2016:65) för att garantera att respondenterna tolkar samma fråga på samma sätt. Den minsta 

skillnad i formulering kan förändra hur en fråga uppfattas och huruvida frågan är ställd på ett 

effektivt sätt (Bradburn et al., 2004:4-6). Centralt för den här typen av enkäter är vikten av 

objektivt ställda frågor som är formulerade på ett sådant sätt att frågan inte påverkar 

respondentens svar. Därför har jag medvetet undvikit uttryck så som ”lura”. 

Innan denna enkät utformades utfördes en pilotstudie med ett snarlikt syfte för att sätta en stor 

del av frågorna på prov och att tydligare formulera problematiseringen. Denna studie 

undersökte journaliststudenters attityd till advertorials, och belyste problem och fallgropar i 

det frågeformulär som skapats.  
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4.3 Kvalitativ intervjumetod - Semistrukturerade intervjuer 
Enligt McCracken kan processen bakom en kvalitativ intervjumetod delas upp i fyra steg: 

Genomgång av analyskategorier och intervjudesign, genomgång av kulturella kategorier och 

intervjudesign, intervjuprocedur som leder till upptäckten av nya kulturkategorier, och till sist 

intervjuanalys och upptäckten av nya analyskategorier (McCracken 1988:29). De två första 

stegen i denna process är gynnsamma för forskaren då dessa belyser forskarens egna 

förutfattade meningar, vilka kan komma att påverka resultatet (McCracken 1988:31). I 

utformningen av min intervjuguide, samt de kategorier och variabler som kom att tillämpas i 

analysen, återgick jag kontinuerligt till tidigare forskning för att försäkra mig om att 

intervjuerna grundade sig i en tidigare vetenskaplig diskurs. McCraken (1988:31) samt 

Esaiasson et al. (2012:257) poängterar vikten av kartläggningen av sin förförståelse som 

forskare via tidigare utförd forskning då det utifrån denna går att bedöma intervjuernas värde. 

Det vill säga vad dessa tillförde till undersökningen utöver det som redan går att finna i 

litteraturen. 

I utformandet av intervjuguiden är grundregeln att frågorna ska vara lätta för respondenterna 

att begripa (Esaiasson 2012:264). Det är viktigt att tänka på både innehåll, där forskaren 

knyter an till sin problemställning, samt form, alltså vikten av att intervjun förs som ett 

dynamiskt samtal. I utformningen av min intervjuguide var jag aktsam för just det dynamiska 

samtalet, och inledde därmed med demografiska frågor så som Esaiasson föreslår (2012:265). 

Därefter fortsatte jag med att strukturera upp två tematiska frågor, alltså breda ämnesfrågor, 

och sedan potentiella uppföljningsfrågor. I själva intervjun arbetade jag sedan, så som det 

föreslagits, med direkta samt tolkande frågor och tystnad för att uppmana respondenten till att 

fortsätta. Det vill säga att jag först ställde frågor om respondentens ålder, avslutade nivå av 

utbildning, samt uppfattning om sitt egna samhällsintresse samt hur dessa skulle definiera 

samhällsengagemang. Vidare gick jag först in på  temat advertorials och följde upp detta 

genom att ställa specifika frågor kring hur respondenten upplever dessa. Nästa tematiska fråga 

baserades i journalistik. Här bad jag respondenten att förklara hur denna uppfattar nyhets- och 

modejournalistik.  
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Vid sammanfattningen och analysen av materialet utgick jag från att jämföra och koda svaren 

i form av scheman, vilket underlättar en överblick. Enligt McCracken finns det fem steg i 

analysprocessen, där vardera steg representerar en högre nivå av generalisering (McCracken 

1988:42). Utifrån dessa steg behandlade jag först var intervju och dess innehåll för sig och 

ignorerade dess relation till de övriga intervjuerna. Nästa steg var att utveckla de som gjorts 

först var för sig, sedan i relation till transkriberingen, och sist i relation till tidigare forskning 

och den kulturella genomgången. Efter det granska jag förhållandet mellan de observationer 

som kvarstod från det andra steget samt litteraturen och fokuset skiftades från 

transkriberingen till observationerna själva. Det fjärde steget utsatte observationerna för en 

granskning i syfte att hitta mönster och teman i form av överensstämmelser och motsägelser. 

Till sist tog jag dessa mönster, så som de framställs i flertalet intervjuer, och utsatte dessa för 

en slutgiltig analys.  

Utöver detta utförde jag även först två pilotintervjuer för att se huruvida mina frågor 

resulterade i en önskvärd nivå av utvecklade svar samt om de resulterade i dynamiska samtal. 

4.4 Metoddiskussion 
Enligt Trost och Hultåker kan forskningsmetoder brytas ner i en process i tre steg (2016:20). 

Det första steget är datainsamling, det andra bearbetning eller analysering av datan, och den 

tredje tolkningen av bearbetningen eller analysen. Alla dessa steg kan antingen utföras enligt 

en kvalitativ eller kvantitativ metod, oftast i en blandning av de två. Problemet som jag 

personligen ser med att enbart kvantifiera den typ av data som jag är ute efter är att man 

förlorar en stor del av nyanseringen i hur människor resonerar. För min undersökning skulle 

öppna frågor potentiellt vara mer användbara än frågor med fasta svarsalternativ, men öppna 

frågor kan leda till ett större bortfall vilket är ett av problemen som Trost och Hultåker tar upp 

i relation till enkäter. (2016:75-77). Därför valde jag istället att även utföra en kvalitativ 

intervjustudie. Enligt Trost och Hultåker är en kvalitativ metod mer gynnsam i 

undersökningen av människors sätt att resonera eller reagera (2016:23), vilket är i linje med 

syftet för denna uppsats. Däremot kan det även finnas en poäng i att utföra en mer 

generaliserande studie i hur en större populations attityder till advertorials ser ut. Detta för att 

cementera resultaten i en intervjustudie.  
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McCracken poängterar att det uppstår en stor del svårigheterna kring den kvalitativa 

intervjumetoden i och med forskarens vilja att bedöma dess resultat efter kvantitativa standard 

(McCracken 1988:49). Det är viktigt att särskilja kvalitativ och kvantitativ metod. I den förra 

utvecklas kategorierna under forskningens gång, i den senare är de redan förutbestämda. I 

kvalitativ metod menar McCracken att det komplexa förhållandet i åsikter undersöks i relation 

till de kategorier som uppkommit, i kvantitativ metod utforskas istället specifika fenomen. 

Det som skiljer kvantitativ enkätstudie från kvalitativ intervjustudie är just det som gynnar 

denna uppsats, en förmåga att kartlägga både attityder och åsikter.  

En av anledningarna till att intervjuerna ej var varierande i sina svar skulle kunna vara som 

följd av att urvalsgruppen bestod av individer från en väldigt snarlik socioekonomisk 

bakgrund och geografi. Det vill säga medelklass, där de flesta tagit en gymnasieexamen, och 

bor i Stockholm med omnejd. Det gjorde även intervjuernas utformning extra svår, då jag 

själv tillhör denna grupp och alltså måste vara aktivt medveten om den gemensamma 

förförståelsen som existerar. Huruvida de svar som framkommit i denna studie är beroende på 

dessa variabler, eller allmängiltiga, går endast att utröna då en hållbar, representativ studie 

utförs. Då enkätstudien utfördes enligt den etiska aspekten av frivilligt deltagande har vissa 

frågor endast fått 133 svar av 134 deltagande respondenter, men detta ser jag ej som 

problematiskt. 

Detta resultat fungerar endast som en explorativ studie. Däremot kan de intervjuer och 

enkätsvar som uppkommit klassifieras som empiriska data då de utförts på en konventionellt 

vetenskaplig grund. Giltigheten går att argumenteras i vissa fall, då frågor i enkätstudien kan 

anses vara öppna för tolkning av respondenten, men i de flesta fallen nyttjas kongruens för att 

tydligare kunna utröna ett riktigt svar. De kvalitativa intervjuerna bygger istället på sådana 

öppna formuleringar för att låta respondenten sätta sina egna ord och tolkningar i fokus. 

Tillförlitlighet bygger på att både enkäten och intervjuerna är vetenskapligt utförda på ett 

korrekt sätt, inte innehåller felkällor, och om de utfrågade har svarat ärligt. I det fallet att jag 

kan uttala mig om respondenternas attityder till advertorials anser jag att min undersökning 

kan anses både giltig och tillförlitlig, då alla vetenskapliga medel tagits för att försäkra 
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validitet och reliabilitet. Däremot kan frågan om genreförväntningar, alltså frågan om 

huruvida publiken ställer sig olika till användandet av advertorials inom nyhetsjournalistik 

jämfört med modejournalistik, till viss del sakna tillförlitlighet då det endast existerar en fråga 

centrerad i detta problem i enkäten. Alltså finns det ingen garanti då kongruens ej nyttjats. 

Däremot anser jag att de många intervjusvaren, och deras väldigt tydliga tema, väger upp för 

bristen i enkäten. I intervjustudien fastställer jag realibiliteten och validiteten genom min 

tydligt utformade intervjuguide, vilken underlättar verifieringen av resultaten. 

Då både finansiella, tidsmässiga, samt geografiska hinder resulterade i ett bekvämlighetsurval 

i enkätstudien, och i en begränsad mängd intervjuer, känner jag mig ej bekväm med att 

framställa min studie som generaliserande eller representativ. Alltså går det ej att argumentera 

för resultatet i denna studie som hållbart på egen hand. Däremot bedömer jag denna studie att 

vara en hållbar startpunkt för vidare forskning inom detta relativt outforskade ämne. Jag anser 

att min triangulering av metoder ökar både realibiliteten, validiteten, samt huruvida min studie 

är hållbar som en utgångspunkt för vidare forskning. Jag önskar uppmuntra till att utföra en 

enkätstudie med ett representativt urval, och därmed kunna generalisera resultaten, samt fler 

intervjuer för att producera ett fylligare material.  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5.0 Analys och resultatredovisning 
Nedan följer en resultatredovisning och analys. Jag kommer först att presentera de 

kvantitativa resultaten utifrån de frågeställningar som denna uppsats är strukturerad efter. 

Därefter kommer jag att presentera de kvalitativa resultaten utifrån de teman som utröntes vid 

bearbetningen av intervjuerna.  

5.1 Kvantitativa resultat och analys 

De kvantitativa resultaten som presenteras och analyseras nedan är de som är mest relevanta 

för att besvara tre första frågeställningarna i denna uppsats. 

5.1.1 Vilka attityder finns hos publiken till användandet av advertorials i mode- och 
nyhetsjournalistik? 

I den tidigare presenterade studien utförd av Andersson finner vi resultat som visar på att 

annonser som liknar redaktionella artiklar ofta tenderar att vilseleda publiken. Publiken finner 

att det är svårt är skilja textannonser från redaktionellt innehåll, vilket i sin tur påvisas ha en 

negativ effekt på publikens förtroende för det publicerade innehållet. Utifrån resultatet av 

enkätstudien går det att utröna att populationen själva anser att advertorials påverkar deras 

förtroende för tidningarna. Detta visas framför allt i  figur 1. Här presenteras två frågor vilka 

korstabuleras. Dessa behandlar huruvida respondenterna har upplevt att de läst en artikel som 

visat sig vara en annons, och hur denna upptäckt sedan påverkade läsarens förtroende för 

tidningen i fråga. Av 134 respondenter var det 85 % som hade upptäckt att den artikel de läste 

i själva verket var en annons, och av dessa var det 52 % som upplevde att deras förtroende för 

tidningen hade påverkats. Svarskategorierna presenteras nedan i den vertikala kolumnen och 

följdfrågan presenteras i den horisontella kolumnen. De relevanta svaren är markerade i rött. 
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Cramers V representerar styrkan av sambandet mellan två variabler, och den akademiska 

traditionen dikterar att värden över 0,3 anses starka.. 

Utöver denna korstabulering fick respondenterna svara på frågor som nyttjade kongruens för 

att tydliggöra deras attityder till användandet av advertorials i förhållande till förtroende. 

Detta presenteras i figur 2. Denna fråga använde sig av de likertskalor, där svarsalternativ 1 

representerar ”håller inte alls med” och svarsalternativ 5 ”håller helt med”  samt 

svarsalternativ 3 figurerar som ett neutralt alternativ mellan de två. Här pekade resultaten på 

att majoriteten ställer sig neutrala för huruvida tidningens redaktionella innehåll påverkas av 

användandet av advertorials, men 39 % höll med, helt eller till viss del, om att deras 

förtroende påverkades. Detta stämmer överens med tidigare forskning presenterad i denna 

uppsats. 

 

Figur 1. Upptäckten av advertorial och dess påverkan på förtroendenivåer

Ej besvarat 
frågan

Ej 
applicerbart

Ja Nej Totalt

Ja 2 12 59 41 114

1,8 % 10,5 % 51,7 % 35,9 % 100 %

Nej 0 7 0 5 12

0,0 % 58,3 % 0,0 % 41,7 % 100 %

Vet ej 0 6 0 2 8

0,0 % 75 % 0,0 % 25 % 100 %

Totalt 2 25 59 48 134

1,4 % 18,6 % 43,9 % 35,8 % 100 %

Cramer’s V: 
Value 0,575
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Om ja, har detta påverkat ditt förtroende för tidningen?

Jag har någon 
gång upptäckt 
att artikeln jag 
läser är en 
annons.

133 svar
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Publiken har svårt att skilja på vad som är redaktionellt innehåll och vad som är native-

producerade annonser. Det visar bland annat studien som presenterades av Nordling. 

Anledningen till varför en stor del av respondenterna i denna studie upplever att förtroendet 

för modetidningen påverkas av användandet av advertorials skulle kunna kopplas till att den 

autonomi som förväntas existera i journalistiken oavsett genre. Senare i denna uppsats 

kommer de olika genreförväntningarna att presenteras tydligare, men i förhållande till vilka 

attityder som existerar gentemot advertorials i mode- och nyhetsjournalistik går det att utröna 

att denna form bryter mot de olika äkthetskontrakt som finns mellan producent och publik. 

Publiken känner sig helt enkelt lurade. 

Vidare ser vi i figur 3 att en majoritet på 58 % anser att advertorials är negativa för 

läsarupplevelsen. Hanusch poängterar att livsstilsjournalistikens roll består av att inspirera 

och underhålla, samt vidare ge tips och råd till sina läsare. Trots en nära koppling inom 

Figur 2.  Jag upplever att mitt förtroende för modetidningen påverkas av  
 användandet av advertorials
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livsstilsgenren till annonsörer finns det ändå en förväntan på att de artiklar som tolkas som 

redaktionellt innehåll levererar en viss nivå av autonomi.  

 

!   

Teorin om socialt ansvar utgör en grund för hur journalistiken klassiskt definierat ska fylla sin 

funktion i samhället i en förändrad media praxis, och trots att den listar ett ansvar att förse det 

ekonomiska systemet med annonser poängteras även vikten av att bibehålla en tillräcklig 

finansiell självständighet. Förtroendet för den finansiella självständigheten kan av publiken 

uppfattas som brutet vid användandet av advertorials, och därmed faller förtroendet för det 

faktiska redaktionella innehållet i tidningen. 

Denna intressant aspekt av huruvida förtroendeförändringarna som kommer till följd av 

användandet av advertorials även påverkar det egna redaktionella innehållet presenteras i 

figur 4. Vi kan se att majoriteten av respondenterna anser att användandet av advertorials ej 

Figur 3. Attityder till hur advertorials influerar publikens uppfattade  
läsupplevelse.
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påverkar förtroendet för de redaktionella texterna, men att 38% av respondenterna anser att 

användandet av advertorials påverkar förtroendet för modetidningars egna artiklar negativt. 

 

!  

I slutet av min enkät gavs även alternativet för respondenterna att delge sina tankar. Här gick 

det att utröna att förändringen av förtroendet för tidningen även berodde på i vilken 

utsträckning advertorials användes. En respondent uttryckte det såhär: ”Det förändrar inte min 

syn på tidningen såvida det inte är för många advertorials. Jag brukar bara hoppa över den 

artikeln om jag inser att det är ren reklam.”  

Respondenterna poängterade även att en stor del av advertorials i sitt utförande har en låg 

kvalitetsnivå. En respondendt uttryckte det: ”Om något tycker jag att advertorials ger mig ett 

gott skratt. Oftast är de så töntigt formulerade just för att det ska framstå som en artikel och 

inte en annons. ” Vidare menar en minoritet av respondenterna i den kvantitativa studien att 

Figur 4.  Hur påverkar användandet av advertorials ditt förtroende för  
 modetidningens egna artiklar?
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”Rätt utfört kan native tillföra en bättre läsupplevelse/fördjupning inom olika områden som 

läsare, publicist och annonsör vinner på.”. Detta går även att utröna i den kvalitativa 

intervjustudiens resultat, vilka presenteras senare i detta kapitel.  

5.1.2 Hur ser publiken på relationen mellan annonsörer och journalistik? 

Det finns två intressanta aspekter i mina resultat kopplat till frågeställningen kring hur 

förståelsen för användandet av advertorials ser ut hos publiken. Den första är baserad i den 

reklamtrötthet som presenterades av Edström och därmed utvecklingen av annonsformer så 

som advertorials, vilket framkommer i de kvalitativa intervjuerna. Den andra är kopplingen 

mellan journalistik och annonsörerna samt huruvida det finns en tillräckligt tydlig 

annonsmärkning för advertorials idag.  

Enligt Brants är det den kommersialistiska finansieringen av journalistik som orsakar 

journalistikens fördärv. Autonomin riskeras när det finns för nära koppling mellan annonsör 

och journalist, vilket påvisas av Bogaerts ”Public-service”knut. Detta ifrågasätts av Deuze 

som påpekar att eftersträvad autonomi legitimerar en stagnerad utveckling av journalistiken. 

En av de stöttepelare som definitionen av journalistens professionella autonomi bygger på är 

objektivitetsidealet. Detta ideal innefattar en strävan efter att distansera sig från det 

emotionella och subjektiva. Deras åsikter kring hur nyhetsjournalistik ska bedrivas stämmer 

in på teorin om socialt ansvar, och de sex kriterier som måste uppfyllas för att kunna uppnå 

socialt ansvar. Teorin om socialt ansvar cementerar Habermas tankar om journalistiken i den 

publika sfären som informatör och vakthund där en granskning av makten är ständigt 

närvarande.  

Ett exempel på detta är figur 3 och figur 4. Återigen användes likertskalor där 1 fick värdet ” 

håller inte alls med” och 5 fick värdet ” håller helt med”. Det går att utröna från dessa 

diagram att ekonomiskt oberoende från annonsörer anses viktigare när man talar om att lita på 

journalister i stort, än när frågan specificeras till modemagasin. I figur 3, vilken representerar 

huruvida respondenterna anser att ett ekonomiskt oberoende är viktigt för att man ska kunna 
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lita på en journalist, markerar 50 % antingen en 4:a eller 5:a. I figur 4, vilken ställer samma 

fråga men specifikt gällande modemagasin, svarar endast 37 % att de linjerar sig med de två 

högsta alternativen. 

!  

 

!  

 

 Detta skulle kunna kopplas till de olika genreförväntningar och äkthetskontakt som existerar  

Figur 3.  Ekonomiskt oberoende, alltså ett oberoende av annonsörers  
 finansiering av mediet, är viktigt för att jag ska lita på 

Figur 4. Ekonomiskt oberoende, alltså ett oberoende av annonsörers  
 finansiering av mediet, är viktigt för att jag ska lita på ett 
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mellan nyhetsjournalistik och publik samt modejournalistik och publik. Modejournalistik har, 

som tidigare poängterat, en starkare historisk koppling till annonsörer då denna från början 

har behandlat sina läsare som konsumenter. Detta kan ha resulterat i att äkthetskontraktet i 

denna genre innehåller en konvention av att annonsörer är närvarande i tidningen och därmed 

observeras detta från publikens håll med blidare ögon. En annan förklaring skulle kunna vara 

att de två genrerna behandlar olika ämnen och uppfyller olika syften i samhället, 

modejournalistiken som den underhållande rådgivaren och nyhetsjournalistiken som 

informant och vakthund. Då objektivitetsidealet är mer centralt i nyhetsjournalistik än i 

modejournalistik, där subjektiva åsikter får större spelrum, skulle denna typ av sponsrad 

textannons kunna uppfattas som ett försök till att föra läsarna bakom ljuset. 

Nyhetsjournalistiken ska rapportera verkligheten som den är och behandlar problem på en 

samhällsnivå av allmänintresse, och att då bryta tilliten som existerar mellan läsare och 

journalist kan anses vara mer allvarligt. Modejournalistik behandlar istället en subjektiv 

förbättring av jaget via underhållande texter med råd och praktiska tips. 

Något som tydligt framgår i resultaten från tidigare forskning, samt den kvantitativa och 

kvalitativa studie som gjorts för denna uppsats, är att publiken suktar efter en tydligare 

annonsmärkning. En av respondenterna i enkätstudien lämnade kommentaren: ”Efterlyser 

tydlig märkning av textreklam dvs advertorials. De flesta tidningar är bra på detta, värre och 

rörigare på nätet!”.  
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Denna efterfrågan framkommer även från de många frågor som ställdes om just 

annonsmärkning i enkäten, detta för att skapa kongruens och tydligt ringa in respondenternas 

attityder till detta. Den första av dessa frågor eftersträvade att kartlägga hur ofta som 

respondenterna upplevde att de kunde skilja på en advertorial och en vanlig redaktionell 

artikel. Detta presenteras i figur 5 

 

!  

Dessutom undersöktes i enkäten huruvida respondenterna ansåg att annonsmarkeringen av 

advertorials idag är tillräckligt tydlig. I figur 6 sammanfattas resultaten från kongruensen av 

frågor i detta ämne väl.  

Figur 5.  Jag vet när jag läser en advertorial och inte en artikel producerad 
 av redaktionen.
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Figur 6.  Jag anser att annonsmärkningen på advertorials är tillräckligt  
 tydlig idag.



 

En majoritet av respondenter anser att annonsmärkningen så som den ser ut idag inte 

är tillräcklig. Enligt tidigare forskning av Edström har publiken ingenting emot reklam 

om denna kan välja när, hur och var de vill konsumera den. Användningsmodellen har 

blivit allt mer central i hur journalistik, och vidare reklam, konsumeras. Publiken 

väljer utifrån sina behov vad de läser, oavsett om detta är redaktionellt innehåll eller 

annonser. Att publiken tappar förtroendet för tidningarna, och känner sig lurade, kan 

kopplas till en otydlig annonsmarkering av advertorials, och via denna otydliga 

markering tas möjligheten att basera sitt val i huruvida man vill konsumera artikeln 

eller annonsen ifrån läsaren. Detta då läsaren till en början kan uppfatta annonsen som 

en redaktionell artikel, och därmed välja att konsumera den.  

5.1.3 Hur skiljer sig förväntningarna hos publiken på nyhetsjournalistik jämfört med 
modejournalistik? 
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Utifrån den kvantitativa studien går det tydligt att utläsa att respondenterna anser att det är 

viktigare med objektivitet i nyhetsjournalistik än modejournalistik. Detta går att koppla till 

äkthetens kontrakt, där det finns ett samförstånd mellan producent och publik i vad som 

levereras. Enligt Habermas hör inte konsumtion och kommersialism hemma i den publika 

sfären, vilken tillskrivs nyhetsjournalistik, utan i den privata, vilken i sin tur kan tillskrivas 

livsstilsjournalistik. I enkäten beskrevs detta i figur 7. I denna fråga fick respondenterna svara 

på en likertskala där 1 presenterades som ” håller inte alls med” och 5 som ”håller helt med”. 

Förutsatt att alternativ 4 och 5 kan sammanfattas som medhåll i frågan är det hela 69% som 

anser att objektivitet är viktigare i nyhetsjournalistik än i modejournalistik. Detta ger dock 

ingen förståelse för varför respondenterna anser att det är viktigare i den ena journalistiska 

genren än den andra.  

 

!  

Figur 7.  Jag anser att objektivitet är viktigare i nyhetsjournalistik än i  
 modejournalistik
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Denna skillnad styrks även av resultaten i figur 3 och 4. Dessa resultat verkar tyda på att det 

finns olika genreförväntningar på nyhets- och modejournalistik. Hanusch påbörjade en 

kartläggning av denna uppfattade skillnad i sina studier av hur livsstilsjournalister uppfattar 

sin roll, vilken de valde att särskilja från nyhetsjournalisternas. Hanusch resultat tydde på att 

de två genrerna uppfyller två skilda funktioner. Mina resultat, med stöd från de utförda 

intervjuerna, tyder på att publiken uppfattar det likadant som livsstilsjournalisterna själva. 

Habermas teori om den offentliga och privata sfären kan även den bidra med en djupare 

analys av dessa resultat. Så som Oliver poängterar i början av denna uppsats har de två 

genrerna befunnit sig i varsin sfär - Nyhetsjournalistik i den offentliga, och modejournalistik i 

den privata. De uppfyller klassiskt varsitt syfte, nyhetsjournalistik som den objektiva 

informanten och modejournalistik som den underhållande rådgivaren. Dessa olika roller kan 

argumenteras ha utvecklat olika äkthetskontrakt mellan producenterna och läsarna, alltså olika 

regler och normer för hur innehållet i dessa genrer tolkas. Dessa olika gränsdragningar hoppas 

jag på kommer förtydligas när de kvantitativa resultaten sätts i relation till de kvalitativa 

intervjusvaren. 

5.2 Kvalitativa resultat och analys 

Nedan presenteras de kvalitativa intervjuernas svar utifrån teman som utrönts ur 

transkriberingarna.   

5.2.1 Förtroende och svek 

Så som tidigare poängterat i denna uppsats fungerar förtroende som en bas för att upprätthålla 

läsarnas tillit till tidningarna och journalisterna. Dessa måste vara pålitliga och påvisa 

integritet och en professionell ärlighet för att man som läsare ska känna sig bekväm med att 

basera sin världsuppfattning i deras medierade verklighet. Alla respondenter i de kvalitativa 

intervjuerna rapporterade ett lägre förtroende för tidningen vid upptäckten av vad de ansåg 

vara otillräckligt märkta advertorials. Gemensamma drag var en koppling mellan upptäckten 

av advertorials och ett brustet förtroende. Vidare infann sig en känsla av lurendrejeri och svek, 

där respondenterna själva upplevde att de förlöjligats. Ett exempel på detta framfört av R4: 
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”Jag blir väldigt irriterad och känner mig lurad när jag upptäcker att artikeln jag 

läser är en annons. Jag känner mig lite dum och blir förbannad. Vad är det här för 

lurendrejeri liksom? Jag tycker att det blir bedrägligt, och jag blir skeptiskt mot 

både tidningen och företaget. Det är inte särskilt seriöst tycker jag och det är 

tidningen som får ta den största smällen.” 

Den stora anledningen till att respondenterna upplever ett brustet förtroende och svek baserar 

sig i att de inte från början upptäcker att artikeln de läser egentligen är en annons. Brants 

poängterar vikten av förtroendet som läsaren känner för mediet som grundläggande i 

uppbyggnaden av journalistens roll idag. Trovärdigheten, menar Brants, kopplas till hur 

journalisten hittar innehållet i dennes artiklar och vidare presenterar sitt arbete. De uppfyller 

alltså vissa krav för att kunna räknas som pålitlig journalistik. Advertorials utnyttjar dessa 

journalistiska genrekonventioner för att särskilja sig från övriga annonser och istället linjera 

sig med det redaktionella innehållet, vilket skulle kunna kopplas till att de blir svårare för 

läsarna att uppfatta dessa som annonser.  Respondent R3 uttryckte det som följande: 

”Jag skrattar åt mig själv när jag upptäcker att artikeln jag läser är en annons. Det 

får mig att känna mig lite dum som inte upptäckte det tidigare. Det känns lite 

lömskt när man som läsare inte märker att en annons är en annons direkt.” 

Vikten av annonsmärkning går att koppla till användningsmodellen. Precis som tidigare 

nämnt uppskattar läsare när de själva får välja hur, när, och var de konsumerar reklam. Den 

otillräckliga markeringen resulterar i att detta beslut tas ifrån läsarna, då de upplever det som 

att de börjar läsa en artikel och inte en annons. Detta exemplifieras av respondent R3.  

”Advertorials är idag inte tillräckligt markerade. Så är det helt enkelt. Hade de 

varit det hade man inte först trott att man läser en artikel för att sedan upptäcka att 

!35



det är en annons. Det är vilseledande och tidningarna riskerar sina rykten när 

läsarna känner sig lurade.” 

Intressant nog pekar en minoritet av respondenterna ut den här formen av annonser som mer 

intressanta än klassisk annonsering. För alla respondenter var det viktigt att det finns ett 

utbrett redaktionellt innehåll. Mängden redaktionellt innehåll bör diktera mängden annonser 

som finns producerade i modetidningar. Respondent R2 uttrycker det så här: ”I stort är ju 

modemagasin lite som annonsblad, men så länge det finns tillräckligt mycket intressant /

redaktionellt/ innehåll kommer jag att fortsätta att läsa.” Under förutsättningen att advertorials 

är tillräckligt märkta ansåg två av respondenterna att det fanns ett större värde i textannonser 

än i klassisk annonsering. Detta skulle kunna kopplas till en upplevd reklamtrötthet. 

Resopndent R3 uttrycker det som följande: 

”Jag tappar förtroendet för tidningarna när det inte är tillräckligt tydligt 

annonsmarkerat. Däremot ser jag ett värde i textannonser, de är mer intressanta än 

klassiska annonser. Så länge de är välskrivna, intressanta, och tydligt markerade 

kan jag till och med tycka om dem.” 

De som ställer sig positiva till välskrivna textannonser med tydlig markering poängterar att 

den i form av livsstilsjournalistik och ”mjuka” nyheter ger tidningarna mer läsmaterial om 

advertorials ersätter gamla annonser, och därmed mer värde för läsarna. Tre av 

respondenterna uttryckte ett intresse för att välmarkerade advertorials i framtiden skulle 

kunna komma att ersätta annonser i modetidningar. Gemensamt för alla tre är uppfattningen 

av modemagasin som ”annonsblad” vilka skulle bli mer intressanta om det tillkom mer 

välskriven läsning. Ett exempel är R2: 

”Modetidningar känns ju ändå ibland bara som annonsblad, och då kan vi ju lika 

gärna byta ut annonserna till välskrivna texter. Det gör ju inget om man vet att det 

man läser är en annons.” 

5.2.2 Ansvar 
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Utifrån Bogaerts diskursteoretiska ”public-service”knut byggs ett ramverk där journalistens 

arbete ska vara helt fritt från kommersiella medel och finansieras av medborgarna. Detta 

stämmer dock inte in på varken dagspress eller livsstilsjournalistik vilka båda förlitar sig till 

viss del på annonsfinansiering. Skillnaden här är att läsarens uppfattning av nyhetsjournalistik 

och modejournalistik skiljer sig. Autonomi är inte lika etablerat inom livsstilsjournalistik som 

nyhetsjournalistik då dessa uppfyller två olika syften, livsstilsjournalisten som underhållande 

rådgivare och nyhetsjournalisten som objektiv informant. Däremot är det fortfarande av 

största vikt för respondenterna i denna studie att tydligt skilja på annonser och redaktionellt 

innehåll, oavsett vilken utformning dessa annonser har.  

Samtliga respondenter lägger ansvaret för advertorials på tidningen och inte annonsören. Det 

finns en förståelse för att annonser är ett måste, men att advertorials i sin nuvarande form 

skadar pålitligheten hos tidningarna där de publiceras i de fall där de inte är tillräckligt tydligt 

annonsmarkerade. Så som det uttrycks av R4 är det tidningen som enligt respondenterna i 

denna studie bör vara ansvariga för annonsmarkeringen och därmed får den större delen av 

den negativa reaktionen när detta inte sker på ett korrekt sätt. 

”Advertorials påverkar relationen till tidningen negativt. Det är de som bär 

ansvaret känner jag. Oavsett om det är en bra skriven ’artikel’ eller inte och 

oavsett om det är ett intressant innehåll i annonsen så försvinner värdet för mig 

helt och hållet. Jag gillar det inte överhuvudtaget.” 

Wu och Edström spekulerar i att advertorials är populära då de är en reaktion på den 

reklamtrötthet som uppstått. Wu poängterar även faran i att använda sig av advertorials, 

speciellt för mediehusen och tidningarnas förtroende till sina läsare. Samma resultat som 

presenterades av Wu, där det är framförallt tidningarna som får ta ansvar för det brutna 

förtroendet, går att återfinna i mina resultat. Respondent R3 uttrycker en förståelse för att 

märket använder sig av denna form av annonser, vilket skulle kunna förklara varför den 

negativa reaktionen hamnar på tidningarna.  
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”Jag tappar förtroendet för magasinet. Det finns ju en förståelse för att märket 

använder sådana här tricks för att sälja liksom. Det är ju tidningarna som väljer 

vad som publiceras, och jag tycker inte att det är okej att tidningarna har med 

något som får mig att känna mig lurad.” 

Schausters teori om socialt ansvar kan tjäna som en förklaring till varför ansvaret för det 

brustna förtroendet läggs på just journalisterna och tidningarna. Då det går att argumentera för 

att journalistiken ska förse det ekonomiska systemet med annonser, men även underhålla och 

bibehålla en tillräckligt finansiell självständighet, kan det hända att advertorials blir ett 

övertramp på de journalistiska konventionerna så som de uppfattas av publiken. Detta om 

textannonser ej tydligt markeras och utförs på ett korrekt sätt. Detta exemplifieras av 

respondent R5:  

”Jag förstår varför advertorials är populära. Annonsören vill ju få en reaktion och 

väcka intresse. Advertorials utnyttjar lite det förtroende som läsarna har till 

tidningen utan att annonsören egentligen riskerar någonting, då ansvaret läggs på 

tidningen.” 

5.2.3 Genreförväntningar 

Advertorials utgör en brytpunkt i en diskursiv analys av journalistik, där det skett en 

förskjutning vilket resulterat i diskursens misslyckande att fullständigt representera 

verkligheten. Det vill säga att advertorials inte passar in i ramverket för en diskurs kring 

journalistik idag, utan bryter mot normer så som ton, uttryck, och form. Alltså de 

genrekonventioner som existerar inom journalistik. Brytningen av dessa normer resulterar i att 

den rådande journalistiska diskursen inte kan förklara fenomen så som advertorials utan att 

omvärdera sitt ramverk, vilket i sin tur resulterar i en förändrad uppfattning av omvärlden. 

Vidare kan därför den kvalitativa studien bidra med en djupare förståelse i huruvida det 

existerar olika förväntningar inom olika journalistiska genrer på hur advertorials behandlas - 

och vidare på genrerna i stort. 
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Vad som kan utrönas ur den kvalitativa studien är temat att objektivitet och autonomi är 

viktigare inom nyhetsjournalistik än modejournalistik, vilket överensstämmer med resultatet 

från den kvantitativa studien. Respondent R2 i de kvalitativa intervjuerna uttryckte sig som 

följande: ”Det är jätteviktigt /med objektivitet i nyhetsflöde/ tycker jag” och vidare svarade 

respondent R1 att ”Det känns som om de /advertorials/ hör hemma mer i modejournalistiken 

då det känns som om det är mer inriktat på konsumtion”.  Både R1 och R2 höll med om att 

det i modejournalistiken är mer centralt med en subjektiv åsikt i jämförelse med 

nyhetsjournalistikens objektivitetsideal, precis som det teoriserats av Oliver där 

nyhetsjournalistik skiljer sig från livsstilsjournalistik. Detta har även framkommit i studien av 

journalister producerad av Hanusch. 

I samtliga intervjuer framkom en tydligt differentiering mellan modejournalistik och 

nyhetsjournalistik. Alltså en skillnad i de förväntningar som finns på dessa två genrer. Zhou 

kontextualiserar uppfattningen av genrer som kommunikation där det finns ett samförstånd i 

hur denna identifieras och tolkas. Dessa genrekonventioner kan uttryckas via Enlis 

äkthetskontrakt, vilka utgör en oskriven överenskommelse mellan producent och publik om 

hur deras kommunikation ska se ut. Olivers och Habermas utpekande av livsstilsjournalistiken  

som kopplad till konsumtion kan räknas till en sådan konvention, där det existerar en 

förutfattad mening om att annonser i diverse former hör hemma. Å andra sidan blir attityderna 

till annonser, och advertorials, mer strikt inom nyhetsjournalistik som kopplas till ett annat 

syfte och den offentliga sfären. Respondent R3 betonade detta. 

”Jag tycker inte att advertorials hör hemma i dagspressen överhuvudtaget. 

Ärlighet och transparens är så viktiga för dagspressen för att man som läsare ska 

känna ett förtroende för vad som skrivs, medan det i modejournalistik känns mer 

tillåtet. Det mesta handlar ju ändå om åsikter där.” 

Respondent R3 fortsätter genom att uttrycka sig om de genreförväntningar som existerar på 

modejournalistik och nyhetsjournalistik. Ett tema som går att finna i samtliga respondenters 

intervjuer är just medvetenheten om den nära kopplingen till konsumtion som finns inom 

livsstilsjournalistik vilken påpekas av Oliver.  
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”Det ska ju liksom vara roligt och underhållande och ge råd, medan 

nyhetsjournalistik ska vara hårdare och mer fakta och objektivt rapporterat. Jag 

tror att läsarna är väldigt medvetna om den där kopplingen mellan konsumtion 

och modejournalistik och kan sålla ut det väsentliga i texten.” 

Där Habermas argumenterar för journalistikens förfall som följd av publikens naivitet och 

konsumtionshets visar detta istället på den medvetna konsumenten. Det går snarare att koppla 

an till användningsmodellen, där läsarna aktivt väljer vad de konsumerar. R3 utrycker det, 

precis som de övriga respondenterna, som att den tydliga kopplingen mellan konsumtion och 

modejournalistik har resulterat i att advertorials betraktas med blidare ögon inom 

livsstilsjournalistiken jämfört med nyhetsjournalistiken.  

”Det är naturligt att modejournalistiken är kopplad till konsumtion. Det är helt 

enkelt så det är och alltid har varit. De beskriver ju den konsumtionsvärld vi lever 

i både i sina annonser och i deras egna artiklar. Jag tror att det är svårare att vara 

objektiv i modejournalistik då det handlar om åsikter.” 

Advertorials yttrar sig enligt Zhou genom att exploatera genredrag från den journalistik som 

den ämnar efterlikna, men där skillnaden har en tydlig avsikt att presentera ämnet i ett positivt 

sken och övertyga läsarna. Advertorials är enligt Zhou en överföring mellan olika genrer som 

i sin tur förvirrar läsarna, vilka förlitar sig på ett äkthetskontrakt. Mast och Zhou poängterar 

advertorials som en hybridiserad genre vilken utmanar de genrekonventioner som tidigare 

existerat inom nyhets- och modejournalistik.Vidare uttrycker respondent R4 skillnaden på att 

använda sig av advertorials i nyhetsjournalistik och modejournalistik 

”Objektivitet är otroligt viktigt i nyhetsjournalistik då det är i den vi baserar 

många beslut och åsikter. I modejournalistik tycker jag inte att det är särskilt 

viktigt. Det är helt enkelt lite lättare att lita på de objektiva nyheterna än den 

subjektiva modejournalistiken, och därför blir nog advertorials farligare om de 

används i dagspressen.” 
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Samtliga respondenter uttrycker tankar om hur nyhetstidningarna riskerar sin pålitlighet vid 

användandet av advertorials, men att de känns mer neutrala i modemagasin. Respondent R4 

uttrycker det så här: 

”Jag tycker att advertorials i en nyhetstidning är mycket värre än i en 

modetidning. Att publicera annonser som ser ut som artiklar är ju att föra läsarna 

helt bakom ljuset. Jag tror att de olika förväntningarna påverkar hur man reagerar 

på advertorials i olika former av journalistik. Mode är pleasure, och nyheter 

fakta.” 

!41



6.0 Diskussion 
I denna uppsats ämnade jag besvara tre forskningsfrågor. Dessa var följande: 

1) Vilka attityder finns hos publiken till användandet av advertorials i 

nyhets- och modejournalistik? 

2) Hur ser publiken på relationen mellan annonsörer och journalistik? 

3) Hur skiljer sig förväntningarna hos publiken på nyhetsjournalistik jämfört med 

modejournalistik?

I denna studie framkom det att attityderna till advertorials till stor del beror på huruvida dessa 

anses vara tillräckligt annonsmärkta av publiken. I Edströms avsnitt av tidigare forskning 

presenteras konsumtionen av, och vidare åsikterna om, annonser hos läsarna som kopplat till 

huruvida detta sker på läsarnas egna villkor. Användningsmodellen är central i detta då 

läsarna kan visa uppskattning för reklam så länge denna konsumeras på deras egna villkor. 

Det blir även relevant i relation till advertorials, där många läsare upplever det som om 

beslutet huruvida de vill konsumera artikeln tas ifrån dem då de från början läser under skenet 

av att det som de konsumerar är en redaktionell text. 

Ansvaret för advertorials lades på tidningarna. Det vill säga att förtroendet som bröts var det 

mellan journalistiken och publiken, och inte det mellan publiken och annonsören. McNair 

argumenterar för att ett förtroende för producenten, i detta fall tidningen i fråga, resulterat i ett 

förtroende för innehållet. Advertorials utnyttjar detta förtroende för att påverka läsarna av 

tidningen, men i slutändan argumenterade respondenterna för att tidningarna själva fattar 

beslut om vad som ska publiceras och hur detta ska märkas. De visade även en förståelse för 

annonsörernas användande av advertorials hos publiken, detta då annonsören ej riskerade sitt 

egna varumärke utan istället tidningens.  

I enlighet med tidigare forskning är användandet av advertorials ej uppskattat av 

konsumenterna i sin nuvarande form. Den upplevda inneboende kvalitén av lurendrejeri i 

advertorials är något som majoriteten av respondenterna rapporterar påverkar deras 
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förtroende. Det som är intressant att notera är just att det förtroende som bryts inte är det till 

företaget eller produkten som annonseras, utan till tidningen där textannonsen publiceras. I 

och med att förtroende idag är den värdegrund som tidningar bygger på är användandet av 

advertorials en organisatisk risk, då de aspekter av ärlighet och äkthet som förtroende bygger 

på sätts i gungning. För tidningarna gäller det att göra en avvägning mellan användandet av, 

och de finansiella fördelarna med, advertorials i relationen till förtroendet som de har 

utvecklat med läsarna. Detta förtroende existerar oavsett om det är i form av 

livsstilsjournalistik eller nyhetsjournalistik, men gör sig framförallt märkbar i den senare. 

Brants argumenterar för att mottaglighet är en central aspekt av förtroendeförhållandet mellan 

läsare och journalist, alltså huruvida journalisten i fråga förstår hur dennes roll uppfyller en 

funktion för publiken. Advertorials utgör en form av journalistiskt annonserande som står i 

relation till reklamtrötthet, och kan enligt mina resultat vara uppskattad så länge förtroendet 

mellan läsare och tidning ej bryts. Alltså genom en tydlig reklammarkering.  

Vidare visade det sig att det av publiken sker en uppdelning av mode- och nyhetsjournalistik. 

Denna i form av subjektiv och objektiv journalistik, vilken tidigare teoriserades av Oliver. I 

denna uppsats har det tydliggjorts att nyhetsjournalistik och modejournalistik uppfyller två 

olika syften, och därmed ställs det olika krav på dessa två genrer. Till exempel kan vi se att 

majoriteten av respondenterna i den kvantitativa enkätundersökningen ansåg att 

modejournalister ej är objektiva, men att det i de kvalitativa intervjusvaren går att utläsa 

teman om att detta inte är lika viktigt i livsstilsjournalistik. Alltså kan det utifrån resultaten 

argumenteras att objektiviteten inte är lika viktigt inom modejournalistik då denna är en till 

stor del subjektiv form av journalistik. Mode betraktades som njutning, medan 

nyhetsjournalistik ansågs vara allmännytta. 

Utifrån tidigare teori presenterad av Habermas går det att utröna en klassisk syn på 

livsstilsjournalistik som existerande i den privata sfären, men idag går det att argumentera för 

en uppluckrad gräns mellan denna och den offentliga sfären. Det är intressant att diskutera 

denna potentiella sammansmältning av det publika, offentlig, privata och kommersiella samt 

huruvida modejournalistik är ett uttryck för detta. Publiken är medveten om att journalistik, 

och framför allt modejournalistik, innehåller reklam. Detta skulle kunna betraktas genom att 
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antingen se det som att man helt gett upp och accepterar denna sammansmältning, eller som 

att publiken genomskådar den lömska branschen och unnar sig att njuta av innehållet ändå. 

Utifrån ett Habermasianskt perspektiv är denna form av livsstilsjournalistik och dess 

konotation till kommersialism negativt kopplat till journalistikens förfall, där allmänheten förs 

bakom ljuset av konsumism som efterliknar journalistik. I respons till det vill jag presentera 

mina resultat som belyser ett perspektiv i vilket allmänheten betraktas som medvetna 

konsumenter vilka inser journalistikens koppling till annonsören, speciellt inom 

livsstilsjournalistik. Jag vill argumentera för att livsstilsjournalistiken i sig inte är orsaken till 

förfallet av den publika sfären, utan att det är det brutna förtroendet på förväntningarna som 

existerar mellan nyhetsjournalistiken och läsarna.   

Inom modejournalistik har det alltid funnits en koppling mellan konsumtion och det 

redaktionella innehållet och dess äkthetskontrakt har utformats efter dessa premisser. I och 

med detta äkthetskontakt, och de genreförväntningar på modejournalistik som presenterades i 

resultatdelen, kan det argumenteras att det finns en medvetenhet hos publiken. Däremot finns 

det alltid en risk i att respondenterna har en övertro på sin egen förmåga, och det finns ingen 

garanti i att man är en medveten konsument bara för att man ger uttryck för det. Advertorials 

belyser trots allt problematiken i att det i journalistikens offentliga och privata sfärer finns en 

förväntan på hur annonser utformas i jämförelse med artiklar. Denna genreförväntan kan 

tyckas utnyttjas av kommersialistiska företag för att skapa ett större förtroende för sina 

produkter då de annonserar i form av advertorials. Om publiken hade varit helt medvetna 

konsumenter hade inte problematiken med advertorials, och känslan av lurendrejeri och svek, 

uppstått från första början.  

Utifrån ett bredare perspektiv är det även intressant att diskutera hur respondenterna verkar 

vara bekväma med att journalistik kopplad till det privata är den genre som är mest 

kommersialiserad. I och med att det går att argumentera för att Habermas uppdelning mellan 

den privata och offentliga sfären håller på att luckras upp ställs frågor i huruvida denna 

bekvämlighet med kommersialism kommer att vidare sprida sig från det privata till det 

offentliga? Eller kommer dessa att vara fortsatt separerade? Detta kan till viss del komma att 

bero på hur tidningarna agerar på publikens efterfrågan om en tydligare annonsmärkning. 
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Denna efterfrågan kan å ena sidan argumentera för att det finns en medveten konsument som 

vill nyttja användningsmodellen och enligt Edströms tidigare forskning välja vilka annonser 

som denne konsumerar. Å andra sidan kan detta krav på annonsmärkning också tolkas som ett 

tecken på att konsumenterna själva inte är tillräckligt uppmärksamma och medvetna för att 

själva upptäcka annonserna, vilket i sin tur bekräftar hypotesen om den offentliga sfärens 

förfall via den kommersialistiska livsstilsjournalistiken. Vidare är det även intressant att 

betrakta modejournalistikens roll i detta och dess samspel med kommersialism. Kommer 

denna alltid att uppfattas utefter den privata sfären och konsumeras endast som ”pleasure” 

eller kommer den istället att assimilera sig med de strikta autonomi-, etik-, och 

objektivitetsideal som existerar inom nyhetsjournalistik? Sociala mediers intåg och 

demokratiseringen av modejournalistik online via gräsrotsjournalister kan komma att utveckla 

modejournalistiken och definiera denna utefter klassisk journalistik, detta för att behålla sin 

relevans i ett bredare medialandskap.  

Viktigt att poängtera är det faktum att de tidigare studier som jag presenterar i denna uppsats 

till stor del ej är centrerade i Sverige och det svenska journalistiska systemet. Sådant som 

annonsmärkning och finansiering kan variera stort beroende på i vilket land studien utförs, 

därför är mina resultat endast vagt jämförbara med en stor del av tidigare studier. Till exempel 

finns det en problematik i att basera min förförståelse för publikens reaktioner på advertorials 

i tidigare forskning producerad utomlands, då system för annonsering samt annonsmärkning 

kan se väldigt olika ut, men däremot finns det en viss nödvändighet i detta då det existerar en 

vit fläck på den vetenskapliga kartan när det gäller dessa frågor i Sverige.  

Svenskarnas förhållande till journalistiken och medierna har en väldigt lång tradition, där 

tryckfrihet och pressens roll som informatör och granskare har cementerats sedan 1700-talet. 

Nyhetsmediernas politiska koppling har förändrats, gått från en partipolitisk press till att idag 

eftersträva rollen som objektiva rapportörer. Dessa medier har, trots sin förändrade roll, sedan 

1800-talet haft en relation till annonsörer, då i form av finansiering. Denna relation har länge 

varit sådan att den hållits på en armlängds avstånd inom nyheterna och primärt använts inom 

just livsstilsjournalistik. Med dagens förändrade mediasamhälle, och utveckling av reklam i 

tidningar till att efterlikna redaktionella texter, skulle det kunna argumenteras att den starka 
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traditionen av en objektiv och fristående tidningsproduktion kan påverka svenskarnas 

uppfattning av användandet av advertorials.  

I min studie framgick det att läsarna efterfrågar transparens, alltså en tydlig annonsmärkning. 

Om detta införs skulle det kunna leda till en uppskattning även för advertorials som utökat, 

om än vinklat, läsmaterial av publiken. Detta är något att överväga på redaktionerna, då det är 

dessa som drabbas hårdast av det brustna förtroendet som uppstår vid upptäckten av en 

undermåligt märkt advertorial. Advertorials behöver, som tidigare nämnt, ej vara inhemskt 

negativa för publiken. I de fall att tydlig annonsmarkering finns kan välskrivna 

nativeannonser till och med vara av intresse för publiken. Ett exempel på en sådan 

intresseväckande, sponsrad artikel var New York Times samarbete med Netflix vid premiären 

av tv-serien ”Orange is the new black”s andra säsong (Deziel, 2010). Trots att produktionen 

av artikeln översågs av New York Times native-byrå T Brand Studio och finansierades av 

Netflix skapades en artikel med ett viktigt budskap och innehåll som kanske inte hade 

producerats om annonsören ej gått in som sponsor. Advertorials och native-rtiklar utförda på 

ett korrekt sätt kan alltså skapa möjligheter för redaktioner att producera innehåll som 

mediehusen själva kanske inte har råd med, men som fortfarande uppskattas av deras 

läsarkrets.  

På inget sätt är denna studie representativ, men det är min förhoppning att den ska kunna 

belysa en problematik som existerar i tidningarnas behov av att upprätthålla läsarnas 

förtroende och intresse av redaktionellt innehåll, och användandet av advertorials. Vidare är 

mina förhoppningar att denna uppsats kan väcka intresset bland journalistikforskare att utföra 

mer djupgående studier i livsstilsjournalistiken i stort, och i advertorials påverkan på läsarna 

specifikt. Viktigt att poängterar är vikten av att i framtida forskning gifta ihop 

konsumentsynpunkten med produktionssynpunkten, samt ordentligt belysa och titta på 

inställning till advertorials i dagspressen. Detta för att på djupet förstå journalistiken i stort.  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Bilaga 2: Intervjuguide 
Fullständiga transr 

Syfte:En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur läsaren ställer sig till advertorials, samt 

vilka genreförväntningar som existerar inom mode- och nyhetsjournalistik.  

Frågor: 

Undrar du över något innan vi börjar intervjun? 

Inledande frågor 

- Vilket år är du född? 

- Vad har du för utbildning? 

-  Hur upplever du ditt samhällsengagemang? 

- Hur skulle du beskriva ditt eget samhällsengagemang? 

Tema 1: Advertorials 

- Beskriv ett tillfälle där du upptäckte att artikeln du läste var en annons. 

- Beskriv skillnaden mellan en annons och en artikel för mig. 

- Vart går gränsen mellan redaktionellt innehåll och reklam? 

- Hur känner du när du har svårt att avgöra om det du läser är köpt eller inte? 

- Vem ser du som ansvarig för detta? 

- Vem ser du som ansvarig för annonsmarkeringen? 

Tema 2: Journalistik 

- Vilken roll spelar journalistiken i samhället? 

- Kan du beskriva skillnaden mellan mode- och nyhetsjournalistik? 

- Hur ser du på modejournalistik i förhållande till ett objektivitetsideal? 

- Hur ser du på pålitligheten i ett modemagasin? 

- Vad tycker du om sponsrade artiklar i en nyhetstidning i jämförelse med en modetidning? 

Vi har inga fler frågor, är det något särskilt du vill tillägga innan vi slutar? 
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Bilaga 3: Missivbrev 

Hej respondent, 

Detta är ett brev som främst syftar till att belysa några viktiga saker innan 

intervjun genomförs. Jag vill först passa på att tacka för er medverkan i denna 

studie. Ert deltagande gör det möjligt för mig att få en ökad insyn i publikens 

attityder till advertorials i förhållande till olika journalistiska genrer i egenskap 

av läsare. 

Intervjuerna kommer att ligga tillgrund för en kandidatuppsats i min 

journalistutbildning vid institutionen för mediestudier vid Stockholms 

Universitet. De kommer endast att användas inom det valda 

forskningsområdet. Syftet med denna uppsats är att utforska relationen mellan 

publikens förtroende och journalistisk genre, genom en kvantitativ enkätstudie 

och en kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie av publikens attityder 

gentemot förekomsten av advertorials i nyhets- och modejournalistik, utifrån 

teorier om offentlighet, förtroende, och genre. Rapporten kan mot begäran 

skickas via E-post till studiens deltagare om intresset finns. 

Alla svar kommer att besvaras anonymt och konfidentiellt. Deltagande i denna 

studie är helt frivillig och svaren kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Du har som respondent rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Jag tackar återigen för denna insats från Er sida och jag ser fram emot en  

trevlig pratstund med Er alla. 

Med vänlig hälsning, 

Josefin Forsberg 

Student vid Stockholms Universitet
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