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Abstract  

”The hardest group to fool?”  

A study about young news consumers’ attitudes towards native advertising” 

 

With the increased volume of commercial content online, some news sites have adopted so-called 

native advertising on their websites to convey marketing messages more discreetly. As an increased 

share of advertising budgets is spent on this form of advertising this essay aims to examine its news 

consumer’s attitudes towards the phenomenon. The research was carried out through a qualitative 

study where news consumers discussed their attitudes in two separate focus groups. This was 

analyzed with the help of the previous studies Advertisement - an uninvited guest? and Banner 

Blindness as well as theories including theory of science hermeneutics, reception analysis, 

convergence culture, brand schema, advertising schema and ad- brand attitude. 

The results show that in most cases native advertising is met with indifferent attitudes but in some 

cases also confusion, which could lead to negative attitudes towards the ad and the news site. The 

respondents mostly had a scientism towards native ads but because they don´t intend to pay for their 

news their attitudes are more indifferent than negative. However most of the respondents 

experienced a so called third-person effect which means that they think they’re not affected by ads, 

but others are. They say that their generation is the hardest group to fool. Thus this thesis concludes 

that the most favorable ads were technology- and channel driven, which is a form of semi native ads. 

This is making it a little less native and more recognizable as a commercial message 
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1 Inledning 

I den digitalisering vi genomgått har annonspengarna inte följt med när nyheterna har flyttat från 

papperstidningar till internet. Marknadsförare inser att deras traditionella marknadsföringsmodeller 

utmanas och de ser en framtid där dessa tillslut inte kommer fungera. I sökandet efter nya intäkter 

har nyhetsredaktioner börjat riva gränserna mellan reklam och nyhet (Briggs & Stuart 2006, 4). Ett 

mer effektivt alternativ till traditionell marknadsföring att engagera sin publik, så kallad native-

annonsering (native advertising). 

Native-annonsering är en metod av annonsering som följer samma stil och utseende som resterande 

innehåll vilket gör att användaren upplever annonsen som en naturlig del av plattformen. Vad 

annonsören vill göra är att få reklamen att verka mindre påträngande vilket ökar chansen att 

användarna tar åt sig budskapet. Artiklarna handlar inte om annonsörerna utan mer vad som ligger 

annonsören nära. Native-annonsering distraherar inte läsaren utan ger ut reklam i ett format som 

internetanvändare är ute efter, till exempel en nyhetsartikel som är sponsrad (IABSverige 2014). 

Native-annonsering är en del i det bredare begreppet innehållsmarknadsföring (content markneting), 

den största skillnaden är att annonsören betalar för att visa budskapet. Native-annonsering kan då 

kallas reklamkameleonter. Ett exempel kan vara SEB bank som på Aftonbladet hade en 

nyhetsartikel om pensionssparande som de betalt för att ha i nyhetsflödet. Det är alltså en form av 

annonsering som passar väldigt naturligt på plattformen så den ser ut och känns som resten av 

innehållet (IABSverige 2014). 

Den lagbestämmelse som är av vikt när det kommer till Native-annonsering är 9 § 

marknadsföringslagen (2008, 486). Lagen säger att all marknadsföring ska utformas och presenteras 

så att det tydligt framgår att det är just marknadsföring. Det ska också framgå vem som svarar för 

marknadsföringen. För att inte bryta mot denna lag använder sig nyhetshemsidorna ofta av en annan 

färg på bakgrunden och använder signalord som; Annons, Sponsrad eller Annonser från XX. 

Med native-annonser säger annonsörerna att de inte vill lura läsarna utan vill dela med sig av sin 

storytelling expertis. Redaktionen Aftonbladet påstår att det inte går att vägra eftersom annonsörerna 

frågar efter det och de kan ta bättre betalt samt att de anser att det mycket väl kan tillföra något till 

läsarna (Personlig kommunikation med A. Svensson, Head of native advertising, 2015-02-29). 

Personer som aktivt använder sig av internet möts ständigt av budskap som tävlar om 

uppmärksamheten. Native-annonsering tävlar genom inte vara påträngande utan passar in i 

resterande innehåll, men vad tycker nyhetskonsumenten om denna blomstrande trend?  

 

http://iabsverige/
http://iabsverige/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.HTM#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.HTM#P9
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1.1 Forskningsproblem 

Stora delar av all marknadsföring är bortkastad eftersom det inte formar till exempel budskapet, 

innehållet eller mediet på rätt sätt efter målgruppen (Briggs & Stuart 2006, 4). 

Nyhetsredaktioner minskar i prenumerationer och annonsintänkter och måste därför ta fram nya 

strategier för att kunna överleva i en digital miljö som fokuserar allt mer på deltagande och 

interaktivitet (Briggs & Stuart 2006, 4). 

Mediers inverkan på samhället är en fråga som är vetenskapligt aktuell (Larsson, 2014, 275f). Det 

finns en risk att nyhetskonsumenter ställer sig ytterst skeptiska till native-annonsering och då kan 

tappa tillit till både nyhetsorganisationen och annonsören. Därför vill jag ingående samtala med 

konsumenterna om native-annonsering för att få fram attityder till fenomenet och hur Aftonbladets 

användning av fenomenet kan modifieras utefter dessa attityder. Studien utgår ifrån Aftonbladets 

användning eftersom det är den mest framgångsrika av svenska tidningar på internet och använder 

sig av native-annonsering mer och mer. 

Annonsörerna och utgivarna kan då få insikt om hur man förhåller sig för att inte tappa 

konsumenternas trovärdighet. Beroende på vilka mål de har med sin kommunikation kan de välja 

reklamformat utefter de attityder de skapar. Native-annonsering blir mer populärt bland 

nyhetsredaktioner, annonsörer och andra organisationer men vad tycker de svenska 

nyhetskonsumenterna om det, eller vet de ens vad det är? 

Jämfört med USA och England kan Sveriges reklamforskning anses vara begränsad. När det gäller 

reklamforskning kan det klassificeras utefter produktion, innehåll, användning och effekter. Då 

lägger denna studie störst tyngd på vilka attityder denna typ av reklamexponering skapar hos unga 

nyhetskonsumenter (Dahlén & Edenius 2007, refererad i Grusell 2008, 46).  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka nyhetskonsumenternas kunskaper och attityder till native-

annonsering på Aftonbladet. Det hjälper nyhetshemsidor, annonsörer och nyhetskonsumenter att få 

en bättre relation, samt föra forskningen om fenomenet framåt. 

1.3 Hypotes  

Nyhetskonsumenter kan tappa trovärdighet till nyhetshemsidor och annonsörer om de använder för 

mycket native advertising, eller använder det på ett dåligt sätt.  
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1.4 Frågeställningar 

 Vad har nyhetskonsumenten för kunskaper och attityder när det gäller native-annonsering? 

 Tappar nyhetskonsumenten tillit till annonsörer och/eller avsändare när det använder native-

annonsering, och hur går det i så fall att motverka? 

1.5 Förväntat kunskapsbidrag 

Än så länge finns inte mycket forskning kring native-annonsering på nyhetshemsidor. Trots det är 

det tydligt att annonseringsformen kommer växa de närmaste åren. Det säger en undersökning om 

native och social advertisements som BiaKelsey (2013) utfört.  

Tidigare har det forskats mer om hur native-annonsering används samt effekter av det. Denna studie 

ämnar mer att få fram attityder till fenomenet. Med det hoppas jag att denna studie ska bidra till 

akademin och forskningen samt även till varumärkesägare då de ska utveckla sin 

marknadskommunikation. När nu större delar av onlinemarknadsföringen sker i form av native-

annonsering hävdar jag att det behövs mer forskning om konsumenternas attityder till det.  

Studien kan kunna användas som en språngbräda för framtida forskning där mer generaliserbara 

slutsatser kan dras. Genom att ge en klarare bild av konsumenternas attityder till native-annonsering 

på Aftonbladet kan värdefulla insikter tas fram för framtida användande av fenomenet för både 

annonsörer och nyhetsredaktioner. Vilket i sin tur kan leda till en bättre upplevelse för 

nyhetskonsumenterna. 

2 Bakgrund 

2.1 Konsumenters inställning till reklam 

Forskning visar att annonser är den form av reklam som har högst läsvärde (Strid 2005, refererad i 

Grusell 2008, 55). Däremot i jämförelse med dessa internationella studier har svenskarnas 

reklaminställning beskrivits som mer negativ. Skillnaderna kan bero på sociokulturella faktorer 

tillsammans med att medieanvändning tenderar att vara kulturellt bunden (Grusell 2008, 56). 

Många studier pekar på att konsumenter utvecklar negativa attityder mot online annonsering. Det i 

sin tur påverkar hur de uppfattar varumärket och undvikande ökar. Konsumenter är också mer 

målinriktade i sitt sökande efter information på internet vilket ökar irritationen mot annonser. Det 

har visat sig att dessa negativa attityder mot annonser har i sin tur lett till varumärkesbyte. Besökare 

kommer alltså inte tillbaka på hemsidan där de blev utsatta för påträngande annonser (Hawkins et al. 

2010, 591f). 



4 

 

I takt med att reklamen ökar online ökar också möjligheterna att undvika reklam. Ett exempel på det 

är Adblock som är ett så kallat insticksprogram till webbläsare som blockerar reklam. Adblock 

används av 144 miljoner internetanvändare och i Sverige uppger var femte person använda det 

(Findal 2014, 15). I en studie från IT-företaget Pagefair uppger majoriteten av tillfrågade 

adblockanvändare att reklam gör intrång på möjligheterna att konsumera tänkt innehåll (Baichley, 

2014).  

2.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är en av de populäraste hemsidorna i Sverige med över fem miljoner unika besökare i 

veckan (Sveriges Annonsörer, 2014). De är också en av de få nyhetshemsidor som inte förlorar 

pengar. Aftonbladet är framgångsrikt för de strävar efter att ligga på framkant med nya strategier på 

internet, native annonsering är inget undantag (Svensson Alessandro, Head of Native Advertising, 

Aftonbladet 2015 personlig kommunikation 24 februari). Oavsett hur framgångsrika de faktiskt är 

visar Sifo (2014) att endast 13 procent av Sveriges befolkning har förtroende för Aftonbladet. Även 

fast förtroendet redan är lågt visar Sifos undersökningar att det minskar. Den yngre befolkningen är 

också mer skeptisk än den äldre befolkningen.  

2.3 Native-annonsering 

Om du har problem att se vad som är reklam och inte, på exempelvis en hemsida, kan det vara 

metoden som bär en av följande namn: native advertising, custom content, sponsored content, 

branded content, content marketing eller kanske den nyaste, collaborative content. 

Alla dessa har sina unika definitioner men vad som är basen till samtliga är att det är mer troligt att 

konsumenten påverkas positivt till marknadsföringstaktiker som inte ser ut som reklam, utan istället 

tar formen av resterande innehåll på webbsidan eller plattformen. Men oavsett vilken av dessa namn 

på innehållscentrala marknadsföringstaktiker är mediebolagens intresse högt. Den form denna studie 

fokuserar på, native advertising eller native-annonsering, definieras på olika sätt. Inför denna studie 

har jag valt den definition IABSverige tagit fram som lyder; 

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att 

användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är en del av 

det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native 

advertising alltid är betalt utrymme.  

IABSverige är en organisation som bildades för landets intressenter inom digital 

marknadskommunikation och har i dagsläget drygt ett 100-tal medlemmar. De vill öka marknadens 

framgång genom ökad förståelse för interaktiva medier och dess möjligheter. Branschorganisationen 

IAB Sveriges Task Force – Native arbetade fram riktlinjer kring native-annonsering med målet att 
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utbilda marknaden inom området native-annonsering. Denna task force bestod av representanter från 

tio bolag, inklusive Aftonbladet (IABSverige 2014). 

Om denna trend är ny eller inte beror på vem du frågar. Vissa anser att det är den senaste trenden 

inom marknadsföring och andra anser att det är en modern variation av old-school advertorials 

(Head of Native Advertising, 2015). 

Det finns också ett flertal varianter av native-annonsering. I den här studien fokuserar jag på det 

mest uppmärksammade och det som kanske mest förknippas med native lösningar, det vill säga 

annonser i redaktionellt flöde. 

Det går också att urskilja tre varianter av annonser i redaktionellt flöde. Aftonbladet använder sig av 

alla dessa tre och jag ska i mina intervjuer med nyhetskonsumenter se om attityder skiljer sig mellan 

dessa varianter. Alla exempel är tagna från Aftonbladet. 

 Fullt integrerade inomflödes-annonser: Annonser placerade och följer strukturen i 

plattformen fullt ut. Vid klick hamnar man på en landningssida inom sajten och annonsen är 

skriven som en vanlig artikel. Detta är den formen av native-annons Aftonbladet oftast har 

på sin hemsida hävdar head of native advertising (Head of native advertising, 2015). 

 

 Länkade inomflödes-annonser: Annonser placerade och följer strukturen i plattformen fullt 

ut. Vid klick lämnar man sajten och kommer till annonsörens egen hemsida. 

 

 Kanal- och teknikdriven native-annonsering: Ligger i det redaktionella flödet och har tydliga 

kopplingar till kanalens funktionalitet men behöver inte spegla det redaktionella innehållet 

(IABSverige 2014).  

 

 

I analysen kommer i de flesta tillfällen alla former av native-annonsering slås ihop men när det är 

viktiga skillnader tas de olika formerna upp. 

Fullt integrerad                     Länkad               Kanal- och teknikdriven 

http://iabsverige/
http://iabsverige/
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3 Teori och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning 

Här presenteras relevant tidigare forskning som ger ett underlag till studien. Genom tidigare 

forskning finns det idag stor kunskap om medieanvändning, mediernas påverkan och tolkningen om 

mediernas innehåll. Allmänhetens syn på reklam som en del av medieinnehållet finns det däremot 

mer att forska om (Grusell, 2008, 43).  

3.1.1 Reklam – en objuden gäst? 

Syftet med studien Marie Grusell (2008) har gjort är att se medborgarnas uppfattning av annonsering 

i en massmediekontext. Vad tycker det svenska folket om reklam?  

En intressant upptäckt var en otvetydig tredjeperson effekt bland respondenterna. Det betyder att 

även om respondenten anser att en personlig påverkan existerar resulterar det i en tredje-person 

effekt. Även om de tror på att massmedia har stor påverkan, så tror de inte att de själva påverkas av 

det. Studien visar att reklam har den största tredje-person effekten. 

Människor gör skillnad mellan sig själva och andra. I mediesammanhang betyder det att vi anser att 

andra påverkas mer av mediernas innehåll än vad vi själva gör. Detta syns extra tydligt om 

egenskaper och uppfattningar som kan anses vara negativa för den egna självbilden. 

Tredjepersonseffekten består då av två delar; en perceptiv del och en beteendedel (Perloff 2003, 3). 

 Människor tenderar att föreställa sig att andra människor påverkas mer av media än vad 

man själv gör. 

 Denna föreställning kan medföra att ens eget handlande kan komma att påverkas. 

Flera forskare anser att tredjepersonseffekten kommer från en önskan om att se sig själv som bättre 

än andra (Grusell 2008, 69). Medger man att man påverkas av reklamen betyder det att man 

tillskriver sig själv oönskade drag, reklam manipulerar människor och vi vill inte bli manipulerade 

(Perloff 2003, 26).  

Trots alla studier som gjorts om tredjepersonseffekten är det inte helt klart vad det beror på, och 

vilka troligast utsättas för fenomenet. Däremot finns flera orsaker till varför effekten uppstår; egen 

upplevd expertis, engagemang i en fråga, oacceptabelt budskap, socialt avstånd och gruppskillnader 

(Perloff 2003, refererad i Grusell 2008, 70). Ett annat resultat pekar på hur reklam som anses vara 

självvald känns mindre påträngande och uppskattad mer än de påtvingade reklamerna (Grusell 2008, 

181). 



7 

 

Resultatet i studien visar också att den svenska befolkningen är en väldigt homogen grupp. En grupp 

som gillar annonser i morgonpressen mer än tv-reklam och vi anser att andra påverkas mer av 

reklam än oss själva (Grusell, 2008, 177). 

Den typiska undersökningen om tredjepersonseffektstudier består av att respondenterna får ta 

ställning till hur de påverkas och sedan bedöma hur andra påverkas av ett fenomen (Grusell 2008, 

69). Om denna tredjeperson effekt närvarar hos respondenterna när de diskuterar native-annonsering 

är intressant att se i min studie. 

3.1.2 Banner blindness 

Begreppet banner blindness menar att majoriteten av internetanvändare ignorerar information som 

presenteras via banners, oavsett var på sidan banners placerades. 

Detta beror på att internetanvändare utvecklat kognitiva scheman för att använda internet på ett 

effektivt sätt. Två av dessa scheman, varumärkes- och annonsschema, presenteras i teorikapitlet. På 

så sätt kan informationssökande fokuseras där önskat innehåll förväntas vara. Däremot vid mindre 

målinriktat surfande ger användare mer uppmärksamhet till banners och kommer ihåg dem bättre  

Det är svårt för annonser att få uppmärksamhet vid få exponeringstillfällen. Däremot desto fler 

exponeringstillfällen ökar uppmärksamheten hos internetanvändaren, och det är större chans att hen 

kommer ihåg den. Dock finns det en risk att irrelevanta annonser kan göra konsumenterna utråkade 

eller irriterade. Detta är särskilt sant om de är på hemsidan för att uträtta ett särskilt sak (Chatterjee 

2004, Pagendarm & Schaumburg 2001, refererad i Godara och Varuna 2010, 29). 

3.2 Teorier 

3.2.1 Hermeneutisk vetenskapsteori 

En hermeneutisk teori försöker förklara en individs eller en grupp individers livsvärld. En individs 

livsvärld är världen som en individ uppfattar den. En bestämd mening skapas av hen själv, andra 

personer och ting. Dessa teorier ska därigenom ge förståelse till en grupp individers livsvärld. Alltså 

inte hur världen är utan hur individer föreställer sig världen (Hartman 2004, 185-187). 

3.2.2 Receptionsanalys 

Inom forskning handlar receptionsanalys om att studera de processer som sker i relationen mellan 

vad som förekommer i medierna och människors tolkning av det (Eriksson & Östman 2010, 305). 

Den strävar att hitta generella villkor som präglar kommunikationen och bidrar till att skapa 

tolkningar. Receptionsanalys används därför i denna studie för att förstå respondenternas åsikter 

angående native-annonsering i deras nyheter. 
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I receptionsanalysen finns det fyra aspekter som är centrala. Den första aspekten är att 

nyhetskonsumenten är en aktör i kommunikationsprocessen då hen gör aktiva urval i enlighet med 

sina preferenser och psykologiska behov. Den utgår att se dessa behov och graden av tillfredställelse 

(Eriksson & Östman, 2010, 308). Ett exempel kan vara hur en nyhetskonsument väljer att ta till sig 

viss information men bortser från annat. Den meningskapande processen är det centrala 

studieobjektet. Den andra aspekten är när nyhetskonsumenten möter en text deltar hen i en 

symbolisk aktivitet. Aktiviteten kräver att personen känner till vissa socialt etablerade koder och 

konventioner samt vad de betyder. Det finns också tolkningsutrymme inom dessa koder som 

människor kan uppfatta olika (Eriksson & Östman, 2010, 308). 

Utifrån detta kan det tänkas att mina respondenter uppfattar native-annonsering olika trots att de 

diskuterar sinsemellan och ser samma exempel. 

Den tredje aspekten är studien mellan det konkreta mötet mellan text och läsare. Den studerar 

interaktionen och dynamiken mellan olika genrer av medietexter och tolkningar. Det menar att det är 

viktigt att tänka på hur tolkningarna kan relateras till särskilda element i medietexter. Den fjärde 

aspekten är receptionsanalysen intresserad av hur medier påverkar människor. Meningsskapandet 

kommer från påverkningsfaktorer vilket kan komma från olika nivåer. Det kan vara textens 

utformning eller vilken situation nyhetskonsumenten befinner sig i samt strukturella faktorer som 

kön, klass och ålder är faktorer som kan vara med och påverka (Eriksson & Östman, 2010, 309).  

3.2.3 Konvergenskultur  

Jenkins tar upp i sin bok om ämnen som berör dagens samhälle, han skriver om konvergenskulturen, 

deltagarkulturen, mediekonvergens och kollektiv intelligens (Jenkins 2012, 14f). 

Människor är inte passiva när de konsumerar medier. Medieproducenter och mediekonsumenter är 

inte alltid skilda utan påverkar varandra. Konvergens uppstår inom varje individ, genom social 

interaktion tar individen information och använder det i sin vardag (Jenkins 2012, 15) 

Med konvergens menas flödet mellan olika medieplattformar, samarbetet mellan mediebranschen 

och rörligheten hos mediekonsumenterna som söker nya upplevelser. I konvergenskulturen möts och 

krockar gamla och nya medier med varandra och mediekonsumenterna påverkar varandra och det 

blir oförutsägbart hur allt påverkas (Jenkins 2012 14f). Beroende på konsumenternas ökade 

deltagande sprids medieinnehåll över olika mediesystem.  

Mediebolag måste tänka på ett nytt sätt när det gäller att nå de mål de har med sin kommunikation. 

De måste ta hänsyn till hur de aktiva mediekonsumenterna tar emot informationen. Vad och hur de 

ska kommunicera med konsumenterna (Jenkins 2012, 16). 
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Konvergens påverkar mediebolag och även organisationer och kommuner genom att de måste tänka 

på ett nytt sätt när det gäller att nå de mål som de har med sin kommunikation, de måste ta hänsyn 

till hur de aktiva mediekonsumenterna tar emot informationen. Vad och hur den ska kommuniceras 

till konsumenterna. Vissa organisationer använder nya tankesätt för att öka samarbetet mellan 

organisationen och dess publik och andra försöker minska deltagandet. Detta kan skapa förvirring 

hos publiken och de kan bli osäkra på vilken typ deltagande som är tillåten (Jenkins 2012, 29). 

3.2.4 Varumärkesschema 

Människans minne och trossystem kan förstås som noder och länkar mellan dessa noder. Det här 

nätverket, som kallas varumärkesschema, är en mental representation av hur människor tolkar och 

kategoriserar världen. Produktinformationen är oftare organiserad så att varumärkets namn är av 

större vikt än produktens attributer. De kopplingar konsumenter har till ett varumärke, oavsett starkt 

eller svagt, finns i detta varumärkesschema. De flesta människor har format ett varumärkesschema 

för välkända varumärken, desto mer information en individ har om ett varumärke desto större chans 

att detta schema formas. Varumärkesschemat växer med mer information och när det väl är etablerat 

är det ytterst svårt att ändra på. När då ny information om ett varumärke uppfattas går den genom 

varumärkesschemat som ett filter och informationen tolkas genom det (Kahn 2013). 

Vi ser tillsammans med minnet. Vi placerar kunskap bredvid befintlig kunskap olika lätt utefter ett 

ständigt nätverk av minne, perception och erfarenhet. I syfte att snabbt kunna förstå vår omgivning 

har vi dessa scheman som hjälper oss att lättare bearbeta den information vi utsätts för(Kahn 2013). 

Denna studie använder gruppernas varumärkesschema för att förstå deras nuvarande uppfattningar 

till Aftonbladet och annonsörer. Detta för att se om deras tidigare uppfattningar påverkar deras nya. 

3.2.5 Annonsschema 

Då internetanvändare blir bombarderade av reklam argumenterar vissa om att annonsscheman 

existerar. Annonschema representerar de mentala genvägar som aktiveras för att lättare avgöra 

värdet hos annonser. Det är dessa genvägar som kallas annonsschema vilket påminner på många sätt 

om varumärkesschemat. Eftersom att hantera mängden reklam är vad konsumenter spenderar 

mycket tid på hjälper detta schemat oss att identifiera hur, när och varför reklamen försöker påverka 

oss. Ofta desto mer uppenbar marknadsförares försök att påverka oss är desto med skeptiska är vi, 

denna filtrering sker ofta omedvetet (Serazio 2013, 16). 

Att konsumenter blir allt mer medievana och syniska, speciellt hos unga, gör att annonsörer ofta 

väljer okonventionella marknadsföringsmetoder. Traditionell media ger en igenkännbar typografi 

vilket ofta direkt aktiverar en misstro och irritation. Den behåller också den kontrast som finns 

mellan annonser och annat innehåll (Serazio 2013, 17).  
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Denna studie använder gruppernas annonsschema precis som varumärkesschemat genom att förstå 

deras nuvarande uppfattningar till reklamformen native-annonser. Detta för att se om hur 

respondenterna anser sig påverkas av native-annonser. 

3.2.6 Annons- och varumärkesattityd 

Alla har attityder om det mesta. Attityder hjälper oss fatta beslut. Ofta eftersträvar annonsörer att 

ändra konsumentens attityder till en viss produkt för att få dem till ett visst beteende – köpet. 

Attityder är svåra att observera då de härstammar från psykologiska processer, vilket innebär att de 

måste utläsas från individens ord och handlingar (Schiffman & Kanuk 1997, 234). 

För att förstå sig på konsumenternas acceptans av native-annonsering måste jag studera 

konsumenternas attityder. En av de viktigaste sakerna i annons- och varumärkesattityd är hur 

attityder mot en annons kopplas till attityder mot annonsören och i detta fall också 

reklamplattformen, Aftonbladet (Yoo 2007, 58).  

Attityder mot ett varumärke anses vara ett av det mest drivande för varumärkets värdeökning (Yoo 

2007, 58). Många gånger påverkas konsumenternas attityder av variabler varumärket i sig inte kan 

göra något åt, såsom individuella preferenser, uppfattning av annonser och sinnesstämning. Vid 

annonsering är det inte endast annonsen konsumenterna utsätts för, utan annat innehåll tävlar också 

om deras uppmärksamhet (Moore, Stammerjohan, Coulter 2005, 74f). Därför måste fler variabler 

ses över när nyhetskonsumenter bedömer en annons.  

Trots nytänkande kring attityder har forskare i alla tider enats om samma tre komponenter: kunskap, 

känsla och beteende (McGuire 1969, 155).  

 Kunskap: Den första komponenten är kunskap, även kallad kognition. Den berör de tankar 

och föreställningar en individ formar gentemot ett objekt utifrån insamlad information. 

Individen får informationen genom direkta kanaler som bygger på egna upplevelser och 

erfarenheter samt indirekta kanaler som nås genom andras upplevelser av ett objekt (Eagly & 

Chaiken, 1993, 14f).  

 

I denna studie studeras kunskapskomponenten genom att utgå från respondenternas 

interaktion med native-annonsering. De föreställningar som uppkommer om fenomenet vid 

kontakt beror på individens tidigare erfarenheter av Aftonbladet, reklam m.m. 

 

 Affekt: Andra komponenten är affekt, även kallad känslor. Den berör nämligen den 

känslomässiga reaktion som kan uppstå hos en individ vid kontakt med ett objekt. Känslorna 

växer fram utifrån upprepade stimuli som påminner om ett objekt (Eagly & Chaiken, 1993, 
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15). Denna affektiva association av en annons kan påverka attityden till den på många sätt. 

Till exempel rädsla kan göra vår attityd mer negativ. Känns budskapet igen tenderar det att 

skapa positiva attityder, även om inte budskapet förstås. Detta kallas också mere-exposure 

effekten (Eagly & Chaiken, 1993, 15). 

 

Denna komponent studeras genom att se hur tidigare stimuli ligger till grund för de positiva 

eller negativa associationer mediekonsumenten gör till fenomenet. 

 

 Beteende: Tredje komponenten är beteende. Beteendekomponenten berör hur 

mediekonsumenten agerar vid kontakt med ett objekt (Eagly & Chaiken, 1993, 10). Om 

exponering av fenomenet är frekvent eller inte kan det ge positiva respektive negativa 

attityder. Om en attityd till ett objekt är oklar kan mediekonsumenten återkoppla till tidigare 

situationer och fundera över vilka tankar och känslor som fanns gentemot objektet då. 

Utifrån en sådan reflektion kan snabba attityder till ett objekt bildas (Eagly & Chaiken, 1993, 

16). 

 

Det önskade bettende kan tolkas som olika för varje olik annons. Men ofta definieras det som 

individens subjektiva bedömning av sannolikheten att bete sig på ett visst sätt i framtiden 

(Hewstone et al, 2012, 177). I detta tillfälle anses det önskade beteendet vara att klicka sig in 

på annonsen och ta åt sig budskapet. 

Oftast om du har en positiv kognition till ett objekt, är ens känslor och beteende kring objektet mest 

troligt positiva. Det betyder att dessa tre delar påverkar varandra och hör ihop. Däremot finns bevis 

som pekar på att dessa delar är unika, att vissa människor är mest troligast att ha kognitionsbaserade 

attityder och andra affektbaserade attityder. Även om en positiv attityd inte helt säkert leder till köp 

så är en positiv attityd nödvändigt för att konsumenten ska lägga varumärket eller produkten på 

minnet för att det sedan ska kunna leda till köp (Hewstone et al, 2012, 178). 

Attityder är också implicita eller explicita. De implicita är omedvetna attityder som formas och 

manifesteras utan att man är medveten om det. De explicita är de som du medvetet formar och 

manifesterar. Denna studie siktar mer mot att höra respondenternas explicita attityder då jag kan lära 

mig om deras medvetna attityder genom intervjuer. Genom att låta respondenterna sätta ord på deras 

explicita attityder och analysera dem kan det leda till att det går att utläsa vissa implicita attityder.  

Dessa tre komponenter går ihop för att förklara attityder. Trots det är det inte nödvändigtvis så att 

alla tre måste samverka för att bilda attityder. Vissa fall kan enbart en av komponenterna bidra till 

bildandet av en attityd (Eagly & Chaiken, 1993, 16f). Attityder är viktigt att titta på kring native-
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annonsering då en allmän uppfattning är att positiva attityder följs av ett tillmötesgående beteende 

gentemot fenomenet, och vise versa. Vissa anser dock att denna koppling inte alltid behöver vara 

sann (Eagly & Chaiken, 1993, s.155). Det kan finnas situationer där en människa trots negativa 

attityder till ett objekt använder sig av det.  

Det är också viktigt att komma ihåg att attityder kan förändras över tid. Nya erfarenheter, tankar och 

känslor kan bidra till nya attityder (Schiffman & Kanuk, 1997, 237).  

4 Material och metod 

För att föra kunskapen om attityder till native-annonsering framåt valdes ett deduktivt 

tillvägagångssätt för denna studie. Det är att studien utgår från en eller flera hypoteser för att tillslut 

bekräfta eller förkasta dem. Nyhetskonsumenter kan tappa trovärdighet till nyhetshemsidor och 

annonsörer om de använder för mycket native advertising, eller använder det på ett dåligt sätt 

(Ghauri and Grønhaug 2005, 16f). 

I detta fall attityder kring native-annonsering på Aftonbladet. Studien vill se vilka variablar i 

användandet som ger olika attityder hos respondenterna i två fokusgrupper. 

4.1 Kvalitativ studie 

Jag är ute efter att förstå nyhetskonsumenternas attityder till native-annonsering och hur de anser att 

de påverkas av den vilket gör en kvalitativ studie rimlig (Trost 2010, 32). För att få en förståelse för 

hur de uppfattar native-annonsering kommer jag göra en hermeneutisk studie vilket är att komma åt 

människors uppfattningar om ett fenomen. Dessa måste tolkas för att nå en viss förståelse. (Hartman 

2004, 107).  

I denna kvalitativa studie betonas betydelsen att förstå individens eller gruppens attityder. Jag vill 

alltså få djupare förståelse av respondenternas attityder än vad en kvantitativ studie kan ge. 

Problematik kan ligga i att jag endast undersöker ett fåtal människors verklighetsbild ur en 

målgrupp. Jag kan då inte dra några slutsatser hos andra målgrupper (Hartman 2004, 207).  

Min studie startar med en deduktiv ansats då jag använder befintlig teori och tidigare studier inom 

marknadsföring som jag sedan applicerar på fenomenet native-annonsering. Med den deduktiva 

metodiken vill forskaren gå från teorier och modeller till empiri. Alltså finns redan förväntningar om 

ett visst sakförhållande som sedan undersöks för att se om det stämmer överens med verkligheten. 

Dessa förväntningar utger hypotesen. I denna studie kommer endast relevant information användas 

och därmed förbises annan information. I den induktiva metodiken däremot går forskare ut i 

verkligheten utan förväntningar och samlar in all relevant fakta och analyserar. Kritik kan ligga i hur 
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svårt det är att ha ett helt öppet sinne om något och att all relevant information är omöjligt att samla 

in (Hartman 2004, 151, 160). 

4.2 Urval och avgränsningar 

Under urvalet är det viktigt att avgränsa populationen (Østbye et.al 2004, 219). När jag väljer att ha 

två fokusgruper med fyra personer vardera kommer de val jag gör ha stor betydelse. Därför är det 

viktigt att definiera kriterier som respondenterna ska ha. Det första kriteriet är att respondenterna ska 

få mycket eller all av sin nyhetskonsumtion från nyhetshemsidor, för då kommer jag ha personer 

som kanske inte är helt främmande till native-annonsering (Hartman 2004, 284-286). Det andra är 

att de ska höra till generation Y, det vill säga cirka 16-32 år (Bergh, & Behrer, 2013, 5).  

Generation Y är den mest annonskritiska generationen någonsin. Då gruppen är mycket större än 

den tidigare och äldre generation X. Teknologi är också mer än bara verktyg för generation Y, det är 

deras livsstil, vilket leder till att den gruppen människor har störst påverkan i samhället och företag 

(Bergh & Behrer 2013, 2, 8).  

Respondenterna definieras då som nyhetskonsumenter i Sverige från åldrarna 16-32. Med hjälp av 

vänner som rekommenderade personer som passar in i dessa kriterier samt att jag frågade 

slumpmässiga personer som var på Umeå Universitet fick jag fram åtta stycken respondenter. Dessa 

åtta var 22-25 år och var studenter eller tidigare studenter med liknande levnadssituation och 

intressen.  

På så sätt kan slutsatser om attityder, preferenser och mönster för just den här gruppen dras. Det 

förbättras genom att ha två fokusgrupper där skillnader och likheter kan hittas. Däremot kan det 

finnas risker när det kommer till användandet av homogena grupper, det representerar inte en hel 

population vilket gör generaliseringar svårare. I vissa fall är homogena grupper att föredra då 

sannolikheten att hitta problem hos ett fenomen i en målgrupp är större (Malhotra 2010, 191). 

Då denna studie inte går ut på ett hitta generella slutsatser hos en större population utan att bidra 

med ytterligare kunskap kring attityder till native-annonsering hos en viss målgrupp, valdes ett 

bekvämlighetsurval för datainsamling (Trost 2010, 120). 

I opinionsundersökningar är det vanligast med slumpmässiga urval (Esaisson et.al 2012, 171). 

Eftersom jag inte får känna respondenterna personligen fick jag förslag på respondenter från 

personer jag känner och om de passade mina kriterier, frågade jag om de kunde ställa upp. Efter att 

jag fått ihop mina två fokusgrupper var det tyvärr vissa som ställde in, dessa platser ersatte jag med 

personer som var på universitet samma dag. 
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4.2.1 Aftonbladets nuvarande användning av native-annonsering  

IABSverige hade inför detta relativt nya fenomen tagit fram en specialistgrupp bestående av 

representanter från olika företag, inklusive Aftonbladet. Denna grupp tog fram riktlinjer kring 

native-annonsering (IABSverige 2014). Utöver dessa allmänna riktlinjer har jag haft en 

mejlkonversation med Alessandro Amidani Svensson som jobbar som Head of Native-Advertising 

på Aftonbladet. Alessandro var också en medlem i IABSveriges specialistgrupp som arbetade fram 

de gemensamma riktlinjerna (Head of native advertising, 2015). Detta kommer ställas i jämförelse 

med respondenternas åsikter för att se skillnader och likheter. 

4.3 Fokusgrupp 

När det gäller kvalitativa fokusintervjuer är ett ganska få antal att föredra. Med många intervjuer blir 

materialet ohanterligt och svårt att överblicka, det blir svårt att se alla viktiga detaljer som förenar 

eller skiljer sig åt (Trost 2010, 143). 

Fokusgrupper förknippas ofta med marknadsföring och reklam. Därför är det ett effektivt sätt att 

använda sig av då native-annonsering är en marknadsföringsform. Fokusgrupper ger möjlighet att 

studera ett socialt samspel (Esaisson et.al 2012, 318). 

Fokusgrupper används oftast inom marknadsforskningen och marknadsundersökningar för att få 

fram konsumentbeteende och attityder. Metoden är bra att använda om man vill att deltagarna ska 

diskutera kring ett ämne de inte är vana att diskutera, de hjälper varandra att sätta ord på sina tankar 

(Eksell & Thelander 2014, 44). Jag som intervjuare styr samtalet men har också en tillbakadragen 

roll.  

Eftersom native-annonsering är relativt nytt betyder det att många människor inte hört talas om det 

eller inte skapat åsikter om det än. Därför ger jag möjligheten att visa respondenterna vad det rör sig 

om för att sedan låta de diskutera. En fokusgrupp är alltså inte en samling av enskilda intervjuer utan 

ett dynamiskt samtal (Eksell & Thelander 2014, 43).   

Svårigheter med fokusgrupper är att det kan finnas dominerande individer i gruppen som framför 

sina åsikter mer tongivande än andra individer som inte tillåts komma till tals. Det kan leda till att 

vissa åsikter, som mycket väl kan vara fullt legitima, inte hörs och därmed förloras värdefull 

information till studien (Bryman & Bell 2005, 401).  

Risk finns även i att jag som styr intervjuerna helt och hållet kan hålla mig objektiv i diskussionen. 

Det finns alltid en överhängande risk att vissa svar som passar studien mer än andra fiskas fram med 

hjälp av ledande frågor. Dessutom finns det också en risk att vissa individer inte tillåts bli hörda om 

jag tar ställning till individer och åsikter i fokusgrupper (Bryman & Bell 2005, 401). Dessa risker 

http://iabsverige/
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och problem är det viktigt att ha i åtanke under fokusgrupperna för att undvika det så gott det går. 

Jag ska låta alla bli hörda och undvika ledande frågor. 

I en kvalitativ studie är det inte viktigt att ha ett statistisk representativ urval. Istället vill man 

komma åt en variation åsikter av en viss målgrupp (Tost 2010, 137). 

4.4 Frågemetod 

Vid en respondentundersökning är det respondenterna och deras tankar som är studieobjekten 

(Esaisson et.al 2012, 227f). Det är också en så kallad samtalsintervjuundersökning där vissa frågor 

och teman bestäms i förväg men det är en interaktiv diskussion som förs (Esaisson et.al 2012, 228).  

Med syfte att få bättre förståelse för nyhetskonsumenternas attityder till native-annonsering kommer 

jag börja med att välja ut tre exempel på fenomenet, ett exempel för varje typ av native-annonsering, 

från den rikstäckande nyhetshemsidan Aftonbladet. Jag kommer alltså med hjälp av tidigare 

forskning och teorier välja vilka artiklar värda att analysera. Detta för att veta hur det används nu 

och hur det kan användas annorlunda i framtiden utifrån resultatet av studien (Svenning 2003, 99).  

I fokusgruppintervjuerna för jag diskussioner kring de exemplen från Aftonbladet. Sedan var mitt 

jobb att observera diskussionerna och se till att de inte kom för långt från ämnet. Fokusgrupperna 

spelades in för att transkribera allt som sägs. Tyvärr kan det bli så att respondenterna lätt följer med 

vad den enskilde säger och gör. Samtidigt är det bra att diskussionen kan leda till att den enskilde får 

större eller nya insikter om fenomenet då native-annonsering kan vara främmande (jmf Trost 2010, 

45). För att öka öppenheten hitta också respondenterna på egna namn för att vara anonyma. 

4.5 Bearbetning och presentation 

Vid kvantitativa studier finns många regler, överenskommelser och konventioner för hur man bör 

bearbeta sitt material. Jag kommer istället läsa igenom vad jag hört och sett under fokusgrupperna 

för att komma fram till intressanta tankegångar. Jag ska också tolka mitt material utefter de 

teoretiska verktyg jag använder mig av (Trost 2012, 147).  

Utifrån syftet och de övergripande frågorna jag söker svar på hittar jag begrepp som är intressanta 

som sedan kategoriseras vilket hjälper i tolkningen. När väl kategorierna är gjorda börjar jag med 

själva tolkningen som till slut ska leda till svar på frågeställningarna. De olika kategorierna sätts i 

relation till varandra och skapar en bild av hur de intressanta begreppen hänger samman för 

individerna i en viss målgrupp (Hartman 2004, 287f). 
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4.5.1 Analytisk induktion 

I en analytisk induktion väntar man med analyserna tills all data är insamlad. Börjar jag med 

analyserna innan all data är insamlad finns risken att idéer kan påverka resten av intervjuerna. Till 

exempel om min hypotes inte stämmer ska den inte ändras i efterhand då det resultatet också är 

intressant. 

Efter all data är insamlad ska det transkriberas. Vid transkribering av intervjuer ska skriva ut alla ord 

som sägs och bör notera skratt, vissa ljud och längd på pauser. Detta beror däremot på vad som ska 

studeras. I vissa fall, inklusive denna studie, kan jag utesluta vissa delar som saknar betydelse för 

studiens syfte. Inom medie- och kommunikationsvetenskapen så fungerar det och jag valde därmed 

att inte notera pauser och tvekljud. Däremot vissa skratt hade betydelse och därmed noterades (jmf 

Ekström & Larsson 2010, 69). 

4.5.2 Kvalitativ textanalys 

Texter är olika system av tecken. Texter kan bestå av tal, bilder, datorprogram och i detta fall två 

transkriberade fokusgruppintervjuer. Däremot är texter bara en representation och aldrig en direkt 

avspegling av något. Den som skapar en text gör det utifrån ett sammanhang med en viss inramning 

ur ett visst perspektiv.  

Jag ska se till att försöka styra variablar som kan påverka respondenterna. Kan jag inte styra en 

variabel ska jag åtminstone veta om den. Samtidigt påverkas jag som arbetar med texten av mina 

egna referensramar (Ledin, Moberg 2010, 153). 

Den kvalitativa textanalysen går ut på att ta fram vad som är väsentligt genom noggrann läsning av 

textens delar, se helheten och kontexten. Det viktiga att samla in är inte summan av alla delarna utan 

helheten och det centrala delarna i texten. Alltså vissa delar av texten betyder mer än andra 

(Esaisson et.al 2012, 210). 

4.6 Metoddiskussion 

Att majoriteten av respondenterna är studenter kan leda till missvisande resultat. Jämfört med andra 

grupper tenderar studenter med högre utbildning ha en mer kritisk inställning till reklam. 

Studentpopulationen som studien grundar sig på kan ses som en brist då den inte är representativ för 

den vanlige nyhetskonsumenten, dessutom har den i detta fall en snäv åldersrepresentation (Grusell 

2008, 43ff). 

4.6.1 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Reliabilitet avser att forskaren mäter sammanhanget på ett tillförlitligt sätt. Det handlar således om 

pålitlighet till mätningen. Detta handlar då om olika felkällor och förhållanden som stör resultaten. 
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Felkällor kan vara saker som omgivande faktorer och den mänskliga naturen. I denna studie skiljer 

reliabiliteten bland fyra komponenter: 

 Kongruens, betyder att liknande frågor som ska mäta samma sak kan anses styra 

respondenternas attityder. Jag kringgår det genom att använda mig av relativt få frågor samt 

exempel för att försöka starta en diskussion.  

 

 Precision, har att göra med mig som intervjuares sätt att registrera svaren jag får. Jag 

kommer öka min precision genom att anteckna samt spela in intervjuerna så jag inte missar 

eller glömmer bort något. Jag ska också bidra som en ordförande och se till att alla hörs. 

 

 Objektivitet, är respondenternas sätt att registrera. Objektiviteten är hög om de registrerar 

samma saker likadant. Detta ser jag till att uppnå genom att tydligt beskriva fenomenet samt 

använda mig av flera exempel. Att jag också ordnade två fokusgrupper ger samma eller 

liknande svar tecken på att objektiviteten är hög. 

 

 Konstans, betyder att mina respondenter inte ändrar sina attityder över tid. När det gäller 

detta är ett problem att man förutsätter ett statiskt förhållande. Jag anser däremot att det finns 

stor risk att attityder till native-annonsering kan ändras med tid. Särskilt då fokusgrupperna 

diskuterar fram attityder till fenomenet (Trost 2010, 131) (Trost 2012, 61).  

När det gäller validitet så kollar man på hur korrekt observationen är, att frågan skall mäta det den är 

avsedd att mäta. Det gäller att försöka undvika felkällor och hur man bedömer giltigheten i olika 

situationer (Hartman 2004, 146f). Komplexa och svårmätbara fenomen som native-annonsering 

kommer att mätas av mer än en fråga för att ge mer validitet till svaren. Ytterligare ska resultaten 

jämföras med tidigare forskning för att uppnå större säkerhet. 

Reliabilitet och validitet härstammar från den kvantitativa metodiken då den vill mäta dessa 

aspekter. Jag bör därför också titta på hur jag bevisar att min studie är trovärdig (Trost 2010, 133f). 

Den visas enklast genom en bra presentation, diskussion och att ofta koppla tillbaka till teorier och 

tidigare forskning (Trost 2012, 63).  

5 Resultat och analys 

Studiens resultat och analys baseras främst på de två fokusgrupper och transkriberingar som gjordes, 

men också IABSveriges framarbetade riktlinjer och mailkonversationen med Alessandro Svensson 

på Aftonbladet. Utifrån detta har materialet analyserats med hänsyn till studiens teoritiska ram som 

består av receptionsanalys, konvergenskultur, annons- och varumärkesattityd samt 
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varumärkesschema och annonsschema. Paralleller har även dragits utefter två tidigare studier; 

Reklam en objuden gäst? och Banner blindness. Målet med analysen är att få fram 

nyhetskonsumenternas kunskaper och attityder till native-annonsering på nyhetshemsidor vilket 

svara på studiens frågeställningar. 

5.1 Sammanfattning av generell data 

I början av fokusgrupperna blev respondenterna tillfrågade att svara på ett par enklare frågor för att 

få en överblick av deras medievanor m.m. De skriver också deras namn och nya namn där. Detta för 

att göra det lättare för mig att komma ihåg respondenterna och vilka eventuella skillnader det fanns 

mellan dem. 

 

Grupp ett Ålder Nyhetsläsning Källa Hört talas om 

fenomenet 

Markus 24 Par gånger i 

månaden 

Aftonbladet Nej 

Camilla 23 Varje dag 

 

VK Nej 

Sandra 23 Par gånger i 

veckan 

Aftonbladet Nej 

Jacob 22 Par gånger i 

veckan 

Ingen särskild Nej 

 

Grupp två Ålder Nyhetsläsning Källa Hört talas om 

fenomenet 

Rickard 25 Varje dag Aftonbladet, 

DN, SVT 

Nej 

Sofia 25 Varje dag Aftonbladet, 

DN 

Nej 

Sara 24 Varje dag 

 

Aftonbladet Nej 

Jenny 23 Par gånger i 

veckan 

Aftonbladet, 

VK 

Nej 

 

Figurerna visar namnen och åldrarna på respondenterna samt deras nyhetsvanor och om de tidigare 

hört talas om native-annonsering. Bekvämlighetsurvalet ledde till att åldrarna blev 22-25 åringar 

som passar in i generation Y. De visar också att i dessa aspekter är mina respondenter lika varandra 

vilket ger mig grund att anta att de slutsatser jag kommer fram till stämmer till stor del in på resten 
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av målgruppen. Särskilt om de två fokusgrupperna kommer fram till liknande saker oberoende av 

varandra. 

Ingen hade hört talas om native advertising men det berodde på att de inte har fått ett namn på det 

förut. Varje respondent, till och med Markus som bara läser nyheter ett par gånger i månaden, hade 

kommit i kontakt med fenomenet förut. Rickard i grupp två säger; 

”Jag har sett det men jag visste inte att det hetta så.” 

Att de har sett en native-annons förut men inte vetat namnet stämmer in på samtliga respondenter. 

Det betyder att dessa fokusgrupper var första tillfälligt de reflekterade över fenomenet. I de flesta 

fall kom de båda grupperna fram till liknande attityder och tankar kring native-annonser vilket ger 

mer vikt till mina slutsatser.  

Fokusgrupp ett ansåg att det finns negativa aspekter med native-annonsering, men var noga med att 

säga att de inte hade en bättre lösning. De ansåg sig själva som problemet då ingen av dem kunde 

tänka sig att betala för sina nyheter. Då trovärdigheten till Aftonbladet kunde bli sämre rubbades inte 

annonsörernas.  

Fokusgrupp två däremot var mer skeptiska till native-annonsering och ansåg att annonsörer med 

mest kapital inte bör kunna sätta agendan. Rickard tog upp att han anser att nyheter har en 

demokratisk uppgift att förmedla vad som händer i världen och att denna typ av annonsering kan 

förhindra det. De var däremot också förstående varför det existerar och var i de flesta fall mer 

neutrala än negativa. 

5.1.2 Receptionsanalys 

Respondenterna gör aktiva val i vilka budskap de tar till sig. Utifrån deras preferenser och behov 

berättar de hur de inte tar del av native-annonsering så fort de ser att det är reklam. Då de flesta av 

de här respondenterna konsumerar nyheter flera gånger i veckan blir de utsatta av fenomenet ofta. 

Trots det är respondenternas inställning till det relativt neutral. Det stämmer inte in på min tidigare 

hypotes, om att trovärdigheten till Aftonbladet och annonsörer försämras, men det stämmer däremot 

in på Aftonbladets egen uttalande om att de inte får negativa responser (Head of native advertising, 

2015). 

Påverkningsfaktorer som skillnader mellan situationen respondenterna befinner sig i, klass och ålder 

är variabler jag inte kunnat studera med detta begränsade urval. Alltså de befinner sig i samma 

situation, små fokusgrupper där alla får säga sin åsikt och ha möjlighet att ändra sig. De är i samma 

åldersgrupp och majoriteten är studenter eller har nyligen varit student. Det ger de slutsatser som 

båda grupperna kommit fram till, oberoende av varandra, större vikt.  
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Respondenterna väljer bort viss information utifrån sina preferenser och behov. De är ute efter 

nyheterna och väljer då bort annonserna. Sandra säger; 

”Det är mindre chans att jag klickar mig in på den, när det står annons”. 

När nyhetskonsumenten möter något sorts stimuli deltar hen i en symbolisk aktivitet. Aktiviteten 

kräver att personen känner till vissa socialt koder och konventioner samt vad de betyder (Eriksson & 

Östman 2010, 308). Dessa bidrar till det etablerade varumärkes- och annonsschema som kommer 

beskrivas senare. 

5.2 Native-annonsering idag 

Native-annonsering är en liten del i mediabranschen som bidrar till den konvergenskultur vi har 

idag. Aftonbladet är inte längre själva med att skriva artiklarna som ska vara i nyhetsflödet utan det 

ansvaret delas med annonsörer eller. Konvergenskulturen trycker på vikten av vad och hur de ska 

kommunicera med konsumenterna (Jenkins 2012, 16). Vad och hur de ska kommunicera med 

konsumenterna med native-annonsering är vad specialistgruppen Aftonbladet var del av har tagit 

fram (IABSverige 2014). De förklarar nämligen att riktlinjer kring fenomenet är viktigt eftersom 

intresset ökar tillsammans med frågetecken. Utefter vad respondenterna svarat kan jag bekräfta 

värdet av dessa riktlinjer samt att vissa skysteringar bör göras. 

Konvergens påverkar Aftonbladet och andra organisationer genom att de måste tänka på ett nytt sätt 

när det gäller att nå de mål som de har med sin kommunikation. Native-annonsering sågs som en 

lösning när mediekonsumenterna också är med att producera innehåll i dagens samhälle. Det betyder 

att nyhetsredaktioner inte endast konkurrerar med andra nyhetsredaktioner utan också till exempel 

privatpersoner på sociala medier. Missnöje hos en kund kan alltså höras av en stor publik vilket kan 

ge oförutsägbara konsekvenser (Jenkins 2012 14f).  

Mediekonsumenterna är inte passiva i sin konsumtion. Alessandro Svensson på Aftonbladet säger 

också; 

”Läsarna avskyr att känna sig lurade, och det är extremt viktigt att vara lyhörd inför detta. 

 

De är därför noggranna med att vara transparanta med vem som är annonsör och vad som händer vid 

klick. Vilket går i linje med vad respondenterna i denna studie vill se (Head of native advertising, 

2015). 

5.2 Kunskaper och attityder 

Den första frågeställningen som ställts inför studien behandlar huruvida samband föreligger mellan 

kunskap och attityd. 
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Vad har nyhetskonsumenten för kunskaper och attityder när det gäller native-annonsering? 

5.2.1 Kunskaper och attityder till Aftonbladet 

Att samtliga respondenter har liknande varumärkesschema gentemot Aftonbladet visar sig genom att 

de diskuterade fram gemensamma åsikter som i de flesta fall stämmer på båda grupperna. 

Antagligen eftersom denna målgrupp tolkar och kategoriserar världen på liknande sätt (Kahn 2013).  

Respondenterna hade sedan tidigare lite trovärdighet till Aftonbladet. Camilla från grupp ett säger 

till exempel; 

”jag litar ju inte blint på vad Aftonbladet skriver till exempel”. 

 

När de utsätts för ny information om ett varumärke går det igenom varumärkesschemat som ett 

filter. Passar inte den nya informationen in på deras tidigare uppfattningar är det stor chans att det 

förkastas. Om det däremot passar in är det stor chans att uppfattningen förstärks, som nu att 

respondenterna ansåg att trovärdigheten till Aftonbladet antingen var oförändrad eller minskas 

(Kahn 2013).  

Jag anser däremot att denna minskning av trovärdighet till Aftonbladet från mina respondenter inte 

pekar på någon påverkan på företaget i sig. I alla fall inte inom en snar framtid. Detta eftersom 

varumärket Aftonbladet är starkare än vad attributen hos en native-annons är(Kahn 2013). Deras 

attityder till native-annonser var inte negativa nog att ge negativa konsekvenser till Aftonbladet. Så 

länge de håller sig till sina framarbetade riktlinjer. 

5.2.2 Kunskaper och attityder till annonsören 

När väl varumärkesschemat om ett varumärke har manifesterat sig hos en individ är den svårändrad 

(Kahn 2013). Respondenterna kunde därför inte ge något exempel på företag som de tappar 

trovärdighet till om de använder native-annonser. 

Sandra i grupp ett säger; 

”Jag tror att om jag har en bank är jag kanske inte intresserad av att byta till den banken som 

gör en native-annons. Fast är det min bank som är på en annons så har jag fortfarande stor 

trovärdighet för dem för jag hade det i grunden”. 

 

Det visar på att hennes tidigare varumärkesschema om hennes bank inte förändras. Däremot kan hon 

tappa förtroende för en annan bank som använder sig av native-annonser, en bank hon inte format 

ett varumärkesschema om. Det stämmer in överens med teorin om när väl ett varumärkesschema är 

etablerat är de svårändrade (Kahn 2013). 



22 

 

Fokusgrupperna kommer däremot fram till att ansvaret ligger hos Aftonbladet och att annonsörernas 

trovärdighet inte påverkas av native-annonsering. Sofia säger; 

”Dem är väl ganska smarta. Som placerar sig på Aftonbladet.” 

De har alltså en acceptans att företag endast vill få ut sina budskap på bästa möjliga sätt till skillnad 

mot Aftonbladet som har än skyldighet till sina läsare.  

De kunde däremot ge exempel på typer av annonser som de inte tycker passar men inte företag. 

5.2.3 Kunskaper och attityder till native-annonsering  

Som sagt hade ingen av respondenterna en tidigare inställning till native-annonsering så istället 

används annonsschemat om reklam i allmänhet för att se om deras tidigare inställning påverkar 

deras nya. Det märks tydligt att de både är reklamvana och har en tendens att tycka reklam är 

irriterande. Som teorin beskriver har de en förbestämt inställning som är negativ. Alltså de är rädda 

för hur reklamen kan influera dem och andra vilket är en förklaring till varför de, i alla fall till en 

början, var skeptiska mot de exemplen jag visade. 

Respondenterna anser däremot att seriösa annonser som passar in i redaktionsflödet går att 

acceptera. Annonser som har ett faktiskt nyhetsvärde i sig. Teorin stämmer då att desto mer 

uppenbar marknadsförares försök att påverka oss är desto med skeptiska är vi (Serazio 2013, 16). 

Den acceptans som visades av respondenterna i grupp två följdes med att fråga om dessa 

annonstyper stoppas av Adblock. Det visar att de antagligen är negativt inställda till native-

annonser, och annan reklam, men kan acceptera det eftersom de inte betalar för sina nyheter och att 

människor som inte har Adblock utsätts för reklamen. Sofia säger; 

”Någon annan får betala.” 

Alla skrattar efter den kommentaren men de flesta håller nog med. 

5.2.4 Tredjepersonseffekten 

Rickard tog upp att det svårt för dem att veta om de blivit lurade till att läsa en native-annons. Han 

är då den enda som ser sig potentiellt lurad till skillnad från resten av respondenterna. Sara säger; 

”Vi är den sämsta målgruppen att försöka påverka på detta sätt egentligen. Tycker synd om 

äldre”. 

 

Samtliga respondenter, inklusive Rickard, ansåg att andra påverkas mer av denna typ av reklam än 

vad de själva gör. Det är den tredjepersons effekt som säger att respondenterna har önskan om att se 

sig själv som bättre än andra (Grusell 2008, 69).  
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Den här studien inte mätt om det faktiskt är så att de har påverkats mindre än andra målgrupper men 

det stämmer inte med vad Head of Native advertising på Aftonbladet hävdar; 

”Bra native-innehåll kan ibland få lika mycket trafik som redaktionellt innehåll.” 

Eftersom respondenternas målgrupp är en av de största målgrupperna som får sina nyheter från 

internet bör även de påverkas av annonserna. Det kan tyda på att Rickard hade rätt, att de antagligen 

klickat på en native-annons omedvetet. 

5.2.5 Banner Blindhet 

Samtliga respondenter har till stor grad en banner blindhet. Ett exempel på det är hur Sandra som 

faktiskt använder sig av Aftonbladet flera gånger i veckan frågade om Aftonbladet helt hade bytt till 

native-annonser istället för banners, vilket de inte har. Generation Y, inklusive respondenterna i 

fokusgrupperna, är alltså så vana vid reklambudskap att de omedvetet ignorerar dem. 

Denna blindhet ger dem mer tid att fokusera på vart innehållet de är ute efter förväntas vara. Vilket 

förklarar varför samtliga respondenter hade sett native-annonser förut och blivit förvirrade av det.  

Då respondenterna använder Aftonbladet är de målinriktade surfare, alltså de är ute efter viss 

information (Chatterjee 2004, Pagendarm & Schaumburg 2001, refererad i Godara och Varuna 

2010, 29). Markus säger; 

”Om jag ska läsa nyheter då vill jag att de ska vara nyheter, alltså inte reklam.” 

5.3 Trovärdighet  

Den andra frågeställningen som ställts inför studien behandlar huruvida samband föreligger mellan 

attityder och trovärdighet till avsändaren, annonsören och/eller annonsen. 

Tappar nyhetskonsumenten tillit till annonsörer och/eller avsändare när det använder 

native-annonsering, och går det i så fall att motverka? 

5.2.1 Aftonbladets trovärdighet 

Nedan diskuteras de tre attitydkomponenter som påverkar nyhetskonsumenternas attityder till 

Aftonbladet vid användning av native-annonser. 

Kunskapskomponenten hos respondenterna visar att trovärdigheten hos Aftonbladet som sagt är låg. 

Sandra från grupp ett ifrågasatte trovärdigheten hos Aftonbladets egna artiklar; 

”Aftonbladet, hur hög standard har dem på sina vanliga artiklar?” 

Sandras uttalande ledde till att gruppen skrattade vilket är ett tecken på hur varumärkesschemat till 

Aftonbladet hos de flesta i Sverige inte är starkt när det kommer till trovärdighet, i alla fall inte i 
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åldrarna 22-25. Det här stämmer överens med undersökningen där endast 13 procent av Sveriges 

befolkning ansåg att de var trovärdiga (Biakelsey 2013).  

Affektkomponenten som ser till respondenternas känslor visar att respondenterna, vid exponering av 

native-annonser, antingen blir irriterade eller inte bryr sig. Irritationen kan leda till negativa attityder 

men i de flesta fall kände de sig neutrala då det var lätt för dem att skrolla förbi. 

 

Sofia i tar upp att Aftonbladets urval i dessa annonser är ytterst viktigt då Aftonbladet måste tänka 

på sitt varumärke och framförallt deras läsare. Gör de inte det skulle leda till att hon hittar sina 

nyheter på andra håll. Det här säger också Head of Native adverising på Aftonbladet; 

”Det viktigaste för läsarna är att vi är transparenta med vem som är avsändare och att det är 

tydligt vad som händer vid klick”. 

 

Störst chans är att nyhetskonsumenten varken reagerar negativt eller positivt till native-annonser, 

risken finns att de reagerar negativt men en positiv reaktion hade de svårt att tänka sig. Däremot när 

respondenterna diskuterade kring innehållsmarknadsföring i sin helhet var de mer positiva. Sandra 

säger; 

”Det är ju bra för på något sätt är det ju självvalt. Att nu har jag valt att utsätta mig för 

reklam.” 

Grupp ett anser att på ett sätt är native-annonsering självvalt eftersom de inte vill betala för sina 

nyheter. Grupp två är också mer neutrala än negativa men de säger att det är för de knappt lägger 

märke till det. Det är därför de inte vill reagera negativt till fenomenet utan är mer neutrala.  

 

Exakt hur resterande innehåll påverkas av native-annonserna är omöjligt. Jag låter därmed mina 

fokusgrupper diskutera om deras attityder till native-annonser slutar vid annonsen eller om de förs 

vidare till andra artiklar. Markus från grupp ett säger; 

 

”Om det vore så att jag ser en annons om ett visst ämne och sedan ser en vanlig artikel om 

liknande ämne att jag skulle gissa att det är reklam, utan att se det utmärkt någonstans.” 

 

I andra fall anser de flesta att de är så vana vid att skilja på reklam och annat innehåll att de gör det 

utan att tänka.  

Omgivningen visade sig också ha betydelse när de diskuterade om sociala medier och native-

annonser. Då grupperna var olika inställda på native-annonsers plats på nyhetssidor var de överens 
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om att de passar bättre i sociala medier. Detta eftersom de ansåg att Facebook var mindre seriösa 

och inte uppger sig visa sanningen i världen.  

Beteendekomponenten tittar på hur respondenternas beteende kan påverkas av fenomenet. 

Respondenterna anser att det är viktigt för Aftonbladet att se till att inte använda sig av native-

annonser för mycket. Vid för mycket användning av native-annonsering ansåg båda grupperna att 

deras konsumtion av Aftonbladets nyheter skulle minska. Båda grupperna ansåg att under tio 

procent kan godkännas vilket är bra då Aftonbladet själva hävdar att deras hemsida är under fem 

procent native-annonser.  

Det är inte bara mängden av native-annonser som påverkade respondenterna utan också själva 

innehållet. Typen av annons spelar stor roll för Aftonbladets trovärdighet. Exempel på annonser som 

de inte vill se var ”vinn pengar” och ”bli spådd”. Jenny i grupp två säger; 

”Tar dem för oseriösa tycker man hela Aftonbladet blir oseriöst. Kanske om spel och sådant 

är värre än Handelsbanken.” 

Dessa attityder till Aftonbladet passar väl in i min hypotes. Alla respondenter menar att 

trovärdigheten till Aftonbladet påverkas negativt av native-annonsering. Speciellt vid vissa 

annonser. 

Sofia säger däremot något som passar väl ihop med Aftonbladets egen syn på mottagningen av 

native-annonser; 

”Så länge dem har kvar det där att de visar att det är reklam. Det är värre om det är så att 

man behöver trycka ner den. Då skulle man störas ännu mer.” 

 

Att trovärdigheten hos avsändaren minskar hos mina respondenter beror på till exempel hur Rickard 

från grupp två säger att nyheter har en demokratisk uppgift. Det finns ett problem i att vilken 

annonsör som helst kan sätta agendan genom att ha sin reklam på framsidan flera dagar i rad. Resten 

av grupperna instämmer i den här problematiseringen och trycker på vikten hos Aftonbladet att ha 

ett starkt urval av annonser som ska publiceras. Sofia i grupp två säger till exempel; 

”Men om det är relaterat så är det ju bättre. Det är väl säkert så Aftonbladet väljer sina 

annonser. Hoppas att de gör lite urval i alla fall”. 

 

Enligt Aftonbladet finns i dagsläget inte det här urvalet. Undantagen är annonser som läkemedel och 

alkohol, i övrigt är alla annonsörer välkomna, om de följer riktlinjerna och marknadsföringslagen. 
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5.2.2 Annonsörens trovärdighet 

Nedan diskuteras de tre attitydkomponenterna som påverkar nyhetskonsumenternas attityder till 

annonsören vid användning av native-annonser. 

Kunskapskomponenten i detta fall ser till vilka tidigare kunskaper respondenterna hade om 

annonsörerna i fråga. Exemplen av annonserna och annonsörerna valdes som sagt endast från vilka 

olika typer av native-annonsering jag ville visa. De flesta av företagen var det ingen av 

respondenterna som använde men alla hade hört talas om dem förut vilket ger dem en viss tidigare 

kunskap och attityd till dem. Vad de tyckte om dessa annonsörer hade inte mycket relevans till deras 

attityder till annonsen. De anser att oavsett vilken annonsör är de smarta att använda sig av native-

annonser på Aftonbladet, Aftonbladet har ansvaret inte annonsören. 

Känslorna som affektkomponenten ser till syns mest på mere-exposure effekten. Den kunde 

nämligen ses vid ett tillfälle där Sofia sa att även om man inte klickar på en native-annons kanske 

man har det i bakhuvudet om man funderar att köpa en sådan tjänst eller produkt. Den här effekten 

är svår för Aftonbladet att mäta även fast det kan ha mycket värde hos annonsören. 

Beteendekomponenten visar inte stora skillnader. Resultat pekar på att användandet av native 

advertising inte påverkar förtroendet för de som är bakom annonsen. Respondenterna enas om 

annonsörerna är smarta och bedriver den marknadsföringstaktik som passar bäst för sina produkter 

eller tjänster, vilket är något man ska räkna med hos vinstdrivande företag. 

Här förkastas en del av min hypotes då den hävdar att nyhetskonsumenterna tappar trovärdighet till 

annonsörerna. Istället är båda grupperna överens om att Aftonbladet ska stå till svars vad som finns 

på Aftonbladet. Studiens hypotes kan då klassas som delvis korrekt och en mer korrekt hypotes hade 

varit; Nyhetskonsumenter lägger inte mycket tanke bakom annonser på nyhetshemsidor men när de 

väl gör det kan trovärdigheten tappas till nyhetsredaktionen vid användning av native-annonser. 

Aftonbladet välkomnar som sagt alla annonsörer så länge de följer marknadsföringslagen och 

IABSveriges riktlinjer. Respondenternas åsikter och attityder speglar ofta de riktlinjer Aftonbladet 

har men det finns vissa undantag. Framförallt att det bör finnas en uttalad gräns på antalet native-

annonser samt att ett striktare urval bör införas. 

5.2.3 Native-annonserings trovärdighet 

Kunskapskomponenten visar ytterst få tidigare kunskap om native-annonsering hos respondenterna. 

Som sagt hade ingen av respondenterna hört talas om namnet native-annonsering förut men samtliga 

kommer ihåg att de exponerats av fenomenet. Fenomenet har precis börjat växa exponent i Sverige 

så det är förståligt att respondenterna inte har hört namnet, men ändå känner igen det. Det har då i de 

flesta fall inte hunnit få några tankar, åsikter och attityder specifikt till native-annonser. Däremot 
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deras nyskapade tankar om fenomenet är det som undersöks och kommer antagligen automatiskt 

leda till nyskapta attityder i framtiden. Deras tidigare interaktion med native-annonser beskriver de 

flesta respondenter med förvirring. Sofia säger; 

”Jag har tänkt lite över att varför reklam ligger som att det var en nyhet fast det inte är det”. 

 

Denna förvirring beskrev de inte med en negativ attityd utan mer en fundersamhet. De tyckte det var 

lätt att bara fortsätta skrolla och ignorera annonsen. Rickard säger; 

 

”Vi märker ganska snabbt att det är en annons liksom. Men jag tänker också att jag rycker 

mer på axlarna åt det”. 

 

Tidigare stimuli som påverkat deras attityd till fenomenet är annan sorts reklam. I många fall anser 

de reklam vara irriterande och påträngande (Eagly & Chaiken, 1993, 15). Till exempel där Jacob 

säger; 

”Reklamerna på tv:n blir man ju bara irriterad av nu.” 

Denna irritation till reklam i allmänhet kan leda till att nyhetskonsumenterna har en förbestämd 

negativ attityd till native-annonser. Men de beskrev också att eftersom det är så lätt att undvika 

annonserna blir de oftast inte irriterade. Jenny säger; 

”Det är värre om det är så att man behöver trycka ner den. Då skulle jag störas ännu mer.” 

Det påminner mer om en mer traditionell reklamannons. I det fallet går det att argumentera att 

native-annonser är ett steg i rätt riktning.  

Affektkomponenten hos grupperna visar att det har olika känslor till olika typer av annonser. Om 

annonsen på ett eller annat sätt faktiskt passar in i nyhetsflödet kan det ge en positiv känsla. 

Motsatsen däremot var de mycket skeptiska till. 

Denna komponent syns tydligast hur negativa attityder skapas av känslan till vissa typer av native-

annonser. När de själva tog upp exempel om att ha spelannonser i det redaktionella flödet skapades 

en empatikänsla hos respondenterna. Hur vissa människor skulle påverkas negativt av dessa 

annonser. Sara säger; 

”Spelberoende människor ska inte behöva se spelannonser i det redaktionella flödet eftersom 

det blir svårt för dem att stå emot.”  
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Denna empatikänsla hos respondenterna skulle leda till en negativ attityd hos respondenterna om de 

såg en sådan annons på Aftonbladet. Starka känslomässiga attityder skapades alltså inte av 

annonsformatet i sig utan exempel på olika annonser. De ansåg att om de eller andra skulle känna 

sig lurade så skulle det föra med sig negativa attityder men att de tyckte det var tillräckligt att skriva 

annons och ha en annan bakgrundsfärg, i alla fall för deras målgrupp. 

Vid ett tillfälle pratade grupp ett om de skulle tänka sig byta företag om en native-annons beskrev 

hur en undersökning visade att de var bättre än konkurrensen. Sandra säger då; 

”Fast då hade man undrat över undersökningen i grunden.” 

Det betyder att deras trovärdighet till en artikel minskas avsevärt när de ser att det är en annons. 

Beteendekomponenten hos båda grupperna tog upp att de inte läste denna typ av annonser. De ser att 

det är en annons och skrollar förbi dem. Alla respondenter var nyhetskonsumenter till en relativt hög 

grad. Detta var anledningen varför alla kom ihåg att de exponerats för native-annonser förut. Och 

kanske också varför deras attityder i många fall inte var negativa. Sofia säger till exempel; 

”Så länge dem har kvar det där att de visar att det är reklam. Det är värre om det är så att 

man behöver trycka ner den. Då skulle man störas ännu mer.” 

 

Till skillnad från vad teorin säger tror inte respondenterna att en mer frekvent exponering av native-

annonser skulle leda till en positivare attityd, snarare motsatsen är sann (Eagly & Chaiken, 1993, 

16). Ett flertal gånger under diskussionerna kommer det vikten av begränsad användning upp. 

 

Jag kan också se att båda grupperna hade en mer negativ attityd mot fenomenet i början av 

fokusgrupperna jämfört med i slutet av dem. Vilket kan bekräfta att mer kunskap om ett ämne ofta 

kan leda till ändrad inställning. Denna förändring syns tydligast i grupp ett som ganska snabbt 

diskuterade att native-annonsering finns på grund av att de inte vill betala för sina nyheter. 

6 Slutdiskussion  

6.1 Optimal användning av native-annonsering på nyhetshemsidor 

Trots att de två grupperna var olika skeptiska var de överens om att fenomenet ska få finnas men till 

en viss gräns. Vid för mycket användning skulle trovärdighet tappas inte bara till Aftonbladet, utan 

också resterande artiklar på hemsidan. Respondenterna enades om att under tio procent är något de 

kan acceptera vilket visar att Aftonbladets nuvarande användning på cirka fem procent inte bör 

ändras. 
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Nyhetskonsumenterna föredrog native-annonser som passade in i Aftonbladet. Allt för oseriösa 

artiklar som till exempel ”vinn pengar ikväll” vill de inte se. Eftersom det var så viktigt för 

respondenterna att Aftonbladet noga väljer vilka annonser de publicerar bör Aftonbladet införa ett 

sådant system. I dagsläget välkomnas alla annonser som följer IABs riktlinjer, vilket inte innefattar 

typer av annonser. Vissa undantag dras vid till exempel alkohol och medicin.  

Att respondenterna vill ha native-annonser som passar in i nyhetsflödet går emot vad de säger om att 

de inte lurade. Därför ansåg respondenterna att Länkade och Kanal- och teknikdrivna native-

annonser var att föredra framför fullt integrerade. De anser sig inte lurade om när man väl klickar på 

annonsen länkas man vidare till annonsörens hemsida och inte stannar kvar på Aftonbladets.  

6.2 Respondenerna 

Respondenterna ansåg direkt att native-annonser är här för att stanna, så ser verkligheten ut. Vi lever 

i en komplex miljö så vi måste anpassa oss. De har en förståelse för varför redaktionerna i sin 

desperation att överleva den digitala åldern ser till native-annonsering som en lösning, eftersom 

ingen vill betala för nyheter.  

De känner inte sig lurade men tror att andra kan bli det. De anser framförallt att den äldre 

målgruppen, till exempel pensionärer, inte skulle se skillnad på en native-annons och en vanlig 

artikel. Denna studie har inte undersökt om detta stämmer men jag håller med respondenterna att de 

med utbildning i kritiskt tänkande och uppvuxen med en internetvana kan vara svårare att påverka. 

Men det kan bero på att jag personligen också passar in i generation Y. 

De beskrev sin förvirring under deras tidigare interaktion med native-annonser. Detta förde med sig 

varken positiva eller negativa attityder, antagligen eftersom de inte ägnade tillräckligt med tid att 

reflektera kring det. Jag tror att native-annonser kommer utvecklas så till den grad att de flesta vet 

vad det är och att de leder till att många skapar attityder. Min studie visar ändå att så länge native-

annonsering används på ett bra sätt kommer dessa nyskapade attityder inte vara negativa. 

När en nyhetskonsument ser en text krävs att personen känner till socialt etablerade koder och 

konventioner samt vad det betyder. Kan det vara så att i fortsättningen när native-annonsering blir 

allt vanligare att de negativa attityderna ökar. Tillräckligt mycket diskussion kring fenomenet har 

inte förts för att dessa sociala koder och konventioner skapats för att ha en gemensam uppfattning. 

Betyder detta då att Aftonbladet redan har så låg trovärdighet att de har råd att experimentera med 

b.la. riskabla marknadsföringstekniker? Det tror jag inte, native-annonsering finns på många andra 

plattformar och enligt Aftonbladet själva är responsen positiv om det ens är någon. Däremot anser 

ytterst få människor att Aftonbladet är trovärdiga. Aftonbladet borde fokusera med att ändra de 

attityder till deras varumärke. 
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Efter att själv ha forskat om native-annonsering har jag märkt att min egen attityd till fenomenet har 

förändrats. Av de tre komponenter attityd består av har kunskapskomponenten fått mig att ha en 

positivare attityd än innan studien startade. Att se native-annonsering som en lösning på ett problem 

istället för ett problem i sig. 

Den irritation som automatiskt riktar sig mot reklam är något som kan bero på avbrottet i sin 

mediekonsumtion. När Jacob säger att tv-reklam bara är irriterande är det för att det är ett avbrott i 

hans tv-tittande. Native-annonser skapar inte avbrott på samma sätt då det tar formen av innehållet 

man är ute efter. Det är också antagligen därför Aftonbladet inte har läsare som i dagsläget inte har 

negativa attityder till det. 

Respondenterna anser att de inte skulle ta del av native-annonser och bara skrolla förbi det. Men att 

stora delar av Aftonbladets läsare hör till denna grupp och att Aftonbladet själva hävdar att native-

innehåll ofta kan få lika mycket trafik som vanligt redaktionellt innehåll är tecken på att 

respondenterna kanske har läst dessa annonser. Aftonbladet och annonsörer vill inte lura sina läsare 

men i detta fall är det stor chans att läsarna luras, och att respondenternas målgrupp inte är så 

svårlurade som de själva tror.  

7 Framtida forskning 

En kvantitativ studie med fokus på maktaspekten kring hur företag betalar för att sätta sin Agenda. I 

en sådan forskning bör vara mer kvantitativ och undersöka hur länge native-annonser är i 

nyhetsflödet, hur native-annonser är skrivna, och vad betyder det för nyhetskonsumenterna. Teorier 

som kan användas till en sådan studie är dagordningsteorin och Priming samt mere-exposure 

effekten användas. 

Respondenterna i den här studien påpekar hur deras målgrupp inte påverkas lika mycket som till 

exempel äldre. Därför skulle en liknande studie utföras som betonar skillnaderna mellan olika 

målgrupper och deras attityder till native-annonsering.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Jag börjar med att förklara vad Native Advertising är för någonting och dess olika former 

Aftonbladets hemsida använder sig av medan jag visar ett par exempel. Sedan låter jag dem 

diskuttera om deras första tankar kring fenomenet. 

Enligt marknadsföringslagen ska det vara tydligt vad som är reklam och vem som står för reklamen. 

Anser ni att de håller detta? 

Är ni nöjda med hur de visar att det är en annons nu eller skulle ni vilja ändra kanske bakgrundsfärg 

eller vilka signalord, som annons eller sponsrad, de använder? 

Kan ni tänka er att ni föredrar denna typ av reklam som formas sig efter innehållet istället för till 

exempel de banners vid sidan av? 

Så dessa olika former av native advertising som Aftonbladet använder sig av. Är det någon av dessa 

former som ni anser är bättre eller sämre än den andra? 

Vart skulle ni säga att gränsen går med användningen av native advertising? Alltså hur mycket av 

innehållet skulle få vara annonser? 

Tycker ni att det spelar stor roll vad de annonserar för när de använder sig av detta? 

Skulle ni kunna tappa trovärdigheten hos ett nyhetsbolag som använder sig av native advertising? 

Skulle ni kunna tappa trovärdighet för annonsören? 

Tror ni resterande innehåll såsom andra vanliga artiklar påverkas av native-annonser? 

Anser ni att vissa målgrupper påverkas mer eller mindre av native advertising än vad ni gör? 

Använder ni mycket Facebook eller andra sociala medier? Passar det bättre där? 

Native advertising kommer från Content marketing som också går ut på att ge ett visst innehåll 

framför reklam. T.ex. Coca Cola kanske har en podcast som inte bara handlar om Coca Cola. Gillar 

ni sådan reklam eller vill ni hellre ha traditionell reklam som t.ex. banners? 
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Bilaga 2 Mailfrågor 

Mejlkonversation med Alessandro Amidani Svensson, Head of Native Advertising på Aftonbladet 

 

Hur väljer ni vilka annonser som publiceras? 

Hur stor del av ert innehåll får vara native advertising? 

Är det stor skillnad hur ni ser på användandet av dessa olika formerna av native advertising? 

Fullt integrerad inomflödes-annonser (Vid klick är kvar på sidan) 

länkade inomflödes-annonser (Vid klick länkas till annonsörens landningssida) 

Kanal- och teknikdriven native-annonsering (Inte måste följa det redaktionella innehållet) 

Hur anser ni att denna typ av annonsering mottas av era läsare? 

Varför anser ni att Aftonbladet behöver native advertising? 
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Bilaga 3 Transkribering 

Fokusgrupp ett ca 32 minuter 

Sandra, Markus, Camilla och Jacob  

Jag ska börja med att förklara vad Native Advertising är för någonting medan jag visar ett 

par exempel. Det är när reklam ger sig in på resterande innehåll, i detta fall annonser i form 

av nyhetsartiklar på Aftonbladet. Vad tänker ni när ni ser det här? 

Sandra: Det kanske är mindre chans att jag klickar mig in på den, när det står annons. 

Under tiden exempel visas 

Det finns flera olika sorters native advertising; den första är i nyhetsflödet och när man 

klickar sig in på den så är den skriven som en vanlig nyhet. Den andra är skillnaden att när 

man klickar på den så går man vidare till annonsörens hemsida. Det sista exemplet är att det 

är en annons i nyhetsflödet men den ser inte ut som en nyhet. Vad tänker ni kring dessa typer 

av annonsering? 

Markus: Ja asså, spontant skulle jag vilja säga när jag tänker att jag ska läsa nyheter då vill jag att de 

ska vara nyheter, asså det ska inte vara reklam. Jag är ute efter en viss sorts information. Jag är inte 

ute efter det där, så jag vill säga att jag känner lite negativt till det där. När det smyger sig in och så. 

Jag kanske heller inte är den bästa personen att uttala mig för jag brukar inte vara, mina kompisar 

brukar länka bara ah du måste läsa det här. Det är på det sättet, det är inte att jag går in själv och 

bara nu måste jag se vad som har hänt i världen. Utan det är min kompiskrets som säger vad jag 

behöver kolla in. 

Sandra: Jag tycker nästan att det är mer okej om det säger att det är en annons. Då kan jag bli mer 

intresserad att trycka på den. Om det är en bra annons. Om det däremot står, så här kan du vinna 700 

miljoner på en natt och så står det annons i ett litet hörn. Då är det bara bullshit. Lite som det skulle 

stå samma sak på annonsliknande. Då skulle jag vara mindre skeptisk men ja, hög skeptism. 

Camilla: Då blir det nästan. Jag kan tycka att det blir lite störande när det kommer massa annonser 

när man läser tidningen på internet. Det känns lite ovärt ibland att det ska finnas. Jag är ute efter 

nyheterna och så finns det massa annonser där. Och så råkar man klicka in sig där, om man läser via 

mobilen och så. 

Jacob: Om man sitter vid mobilen kan det finnas långa laddningstider. Men är det något att man blir 

irriterad på att man blivit lurad? Om man känner sig de? Jag tror inte det, det skulle kännas okej för 

min del. 
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Markus: Ja, man känner sig inte lurad det gör man kanske inte. Jag känner att det är ju nyheterna 

man är ute efter liksom. Så jag tror att det är det. 

Camilla: Ibland kan det ju ändå vara, det beror ju helt på vad man är intresserad av, men ibland kan 

det faktiskt komma upp roliga annonser. Och då kan det vara, tack langa vidare hela vägen. 

Okej så ni anser ändå att ni inte blir lurade av dessa annonser? 

Jacob: Om man vet att den här blåa betyder annons ser man ju tydligt men det kanske inte är alla 

som vet. 

Markus: Jag förstår inte riktigt hur de kan få mer uppmärksamhet genom att kamouflera det.  

Jag tänker att själva budskapet kan komma fram utan att man vet att det är reklam. Till 

exempel denna annons om att slippa städbråket och få mer tid till nära och kära. Det kanske 

många vill och därför blir intresserade att läsa nyheten och kanske bli intresserad av ett 

städbolag utan att veta att det var det som var poängen med nyheten. 

Så dessa olika former av native advertising som Aftonbladet använder sig av. Är det någon av 

dessa som ni anser är bättre eller sämre än den andra? 

Camilla: Jo det kan vara lite lurigt att bli kvar på Aftonbladet. Att man tror kanske att man läser en 

riktig nyhet. Att det har en större koppling till Aftonbladet än vad det egentligen har. Kan man ju bli 

lite lurad kanske. Jag vet inte. 

Jacob: Om man är medveten att man klickar på någon sorts reklam så kan det ju vara trevligt att 

komma till själva sidan som den är kopplad till för då kanske man har mer information och kan 

direkt gå om man vill köpa en båttur. 

Det låter ju som ni är inne på det där tredje exemplet när annonsen är i nyhetsflödet men ser 

inte ut som en nyhet. 

Alla: Ja precis. 

Vart skulle ni säga att gränsen går med användningen av native advertising? Alltså hur 

mycket av innehållet skulle få vara annonser? 

Jacob: Du menar artikel annons artikel annons? 

Ja precis hur mycket av det skulle ni kunna godkänna innan det blir för mycket liksom? 

Sandra: Verkligen inte i alla fall, artikel annons artikel annons. Det skulle jag tycka vore alldeles för 

mycket. 
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Markus: Det är svårt att säga för det är liksom om det är så artikel annons artikel då vet man ju att 

man ska hoppa över varannan ungefär.  

Jacob: Fast då blir det ju samma som bannern igen. 

Markus: Ja exakt då blir det inprogrammerat att det är den, den och inte den jag ska trycka på 

ungefär men. 

Du säger att om det vore i ett mönster så kan de vara okej, men om det vore hälften fast inte i 

ett mönster? 

Markus: Blandat? Hm. 

Sandra: Jag kan nog tänka mig att just eftersom dem nyheter jag läser är gratis nyheter de är ju 

liksom, betalar jag för det och skaffar Aftonbladet plus till exempel då tycker jag att jag ska få vara 

utan annonser. Men när jag faktiskt inte betalar pengar till tidningen så kan jag nästan stå ut med 20 

procent reklam. 

Du har ju en bra poäng där, för vi har ju inte riktigt ett val längre då vanliga annonser knappt 

fungerar och vi vill inte betala för våra nyheter. 

Sandra: Nä och på nått sätt måste dem ju få in pengar, eller hur. 

Jacob: Så om man betalar borde man slippa det, precis som Spotify, samma grej liksom. 

Markus: Asså jag är en snål person alltså, jag betalar inte för Spotify. Jag skaffade det i början när 

det var gratis men när de började ta betalt la jag ner det. Eller jag vet inte hur det funkar nu för tiden, 

är det reklampaus då och då eller hur är det? 

Jacob: Ja reklampaus typ vart tredje låt eller något.  

Markus: Ja 

Jacob: Hade det varigt någonting att man kan läsa artikeln och sen så klickar man och det kommer 

upp en reklam automatiskt som i Spotify att dem pausar hade varit bra. 

Markus: Fast de hade jag tyckt varit drygt om jag håller på att läsa en nyhet och det kommer upp en 

reklam jag måste läsa, hur ska dem göra då med.. 

Jacob: Om det kommer upp en ruta där det står, här har du en artikel är du intresserad av att läsa 

vidare om det? Och sen så samma form som dem har sen andra artiklar. 
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Jag tänker att det går emot vad som gör native advertising native advertising. Om vi tar 

Spotify exemplet igen skulle jag mer jämföra det med att då och då sjunger artisterna att de 

gillar en viss produkt. 

Markus: Ja det skulle jag tycka vara lite roligt. Det är som den här Pantamera reklamen då sjunger 

dem ju hur man ska panta grejer. Det är ju en dålig låt men jag menar det är ju ändå lite roligt. 

Enligt marknadsföringslagen ska det vara tydligt vad som är reklam och vem som står för 

reklamen. Anser ni att de håller detta? 

Sandra: Alltså det är ju inte jättetydligt vem som står för det, framförallt när det gäller spel tycker 

jag att det är jättefel. Eftersom det är ett sådant otroligt utbrett spelmissbruk och så kommer det 

världens minsta annonsbricka och så står det vinn flera miljoner. 

Camilla: Oftast får man ju inte dem här miljonerna. 

Sandra: Nej, och är det någon som har det här missbruket så kan man inte säga nej till en sådan 

annons. Inte inser lika mycket att det är en annons. 

Där tycker jag du är inne på något. Tycker ni att det spelar stor roll vad de annonserar för 

när de använder sig av detta? 

Alla instämmer 

Skulle ni kunna tappa trovärdigheten hos ett nyhetsbolag som använder sig av native 

advertising? 

Jacob: Dem har ju uppgiften att förmedla budskap till oss. 

Camilla: Ja men det tror jag att det skulle bero på vad det är för annonser som ligger ute på 

hemsidan.  

Markus: Ja som sagt jag tror det beror på vad det är för typ av annonser för jag känner ändå att 

eftersom man läser gratis då måste man ändå ha en acceptans. Visst kommer dem med vilken 

rappakalja som helst då kanske man anser att det inte är en så seriös tidning ändå. Men är det såhär, 

gör såhär så tjänar du tio miljoner på att sitta och rulla tummarna, bullshit reklamer liksom. 

Jacob: Ring in det här numret och bli spådd. 

Markus: Ja eller hur, då kommer jag bli skeptisk. 

Sandra: Då tappar man trovärdighet. 
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Markus: Eller hur. Men om det är seriösa annonser då skulle jag inte tappa mycket trovärdighet. Då 

anser jag att man måste acceptera. 

Jacob: Då är det en faktor för tidningen att dem måste hålla på och välja vilka annonser dem kan 

acceptera. 

Det är bra förslag att dem ska ha vissa kriterier till vilka annonser de får publicera. 

Sandra: fast det är ju liksom, vad pratar i om nu Aftonbladet, Hur hög standard har dem på sina 

orginalartiklar? 

 Alla skrattar 

Sandra: Jag vet inte om ni har sett den där när dem hängde ut den där fotbollskommentatorn som 

blind, vad hette han, Arne Hegerfors. Det är ju brutalt, det var en reporter som var där och sen så 

bara rubriken ”Arne hittar inte längre i sin egen lägenhet”. För han har ju fått stroke och hjärtinfarkt 

och hjärnja, tre saker. Och då filmar dem honom mellan intervjuerna när han satt där, filmade 

honom när han fumlade i sin egen lägenhet och inte hittade fram. Så ja då kan de nog ha en annons 

där det står ”vinn 700 miljoner”. Det är ungefär samma standard. Otroligt lågt båda två. 

Camilla: Slakt av en människa. 

Om vi tänker er att er bank eller annat företag ni använder er av skulle använda sig av native 

advertising. Skulle ni kunna tappa trovärdighet för det företaget? 

Markus: Ah typ, amen de beror lite eller nej jag tappar inte förtroende för dem nej. 

Jacob: Det ligger mer hos nyhetsredaktionerna än vad det ligger i annonsörerna i sig. 

Sandra: Men jag tror däremot att, har jag en bank. Då kanske inte jag är jätteinspirerad av att byta 

till den banken som gör en annons. Fast är det min bank som är på en annons så har jag fortfarande 

stor trovärdighet för dem för jag hade det i grunden. 

Camilla: Smart. Faktiskt, du skulle liksom inte byta till någon som gör dessa annonser. 

Sandra: Nej antagligen inte. 

Camilla: Sen tänker jag också att det beror ju helt på var dem annonserar, mycket handlar ju om det. 

Vad dem egentligen skriver i sina annonser. Om dem skulle skriva något helt jättegalet så läser man 

det på Aftonbladet att Swedbank skriver bla bla bla alltså vad håller dem på med. Men om dem bara 

annonserar, hej välj Swedbank, nej jag vet inte. Då kanske man inte bryr sig så mycket. 
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Jacob: Men typ, Den här undersökningen kom fram till att vi har bästa pensionsparandet liksom. 

Hade ni varit intresserade av att byta bank, i en sådan annons? 

Sandra: Fast då hade man undrat över undersökningen i grunden. 

Markus: Eller hur. 

Det var ju intressant att du hade varit skeptisk på den undersökningen eftersom du såg att det 

var en annons? 

Sandra: Nej då tror jag att jag skulle kolla upp, fast det beror ju på kanske att man läser nu, sådana 

kurser om undersökningar och sådant. Vad grundar sig egentligen undersökningen på, och hur 

gjorde dem den. Men jag hade nog inte blint litat på amen det där stämmer nog liksom. 

Fast det som står på internet är sant? 

Alla skrattar 

Nej det är bra att ni kan vara lite skeptiska med så mycket reklam. 

Camilla: Jag är ju ganska skeptisk också när det gäller vad som skrivs på nyheter också i och för sig. 

Så jag litar ju inte blint på vad Aftonbladet skriver till exempel. Jag tänker allt.. 

Markus: Är vinklat på ett eller annat sätt 

Camilla: Ja alltså att man får ta det med en nypa salt ibland det som står där också. 

Jag: Håller alla med om det? 

Alla instämmer 

Tror ni resterande innehåll såsom andra vanliga artiklar påverkas av native ads? 

Jacob: Du menar trovärdighetsaktigt? 

Till exempel ja. 

Markus: Om det vore så att jag ser en annons om ett visst ämne och sedan ser en vanlig artikel om 

liknande ämne att jag skulle gissa att det är reklam, utan att se det utmärkt någonstans. 

Sandra: Ja kanske, annars tycker jag vi blivit vana att inte se reklam, ja menar vi har lärt oss att 

skilja på vad som är reklam och inte så vi vet vart vi lägger uppmärksamheten. 

Camilla: Jo de håller jag med om.  
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Okej, ja native advertising kommer från det större begreppet Content marketing som också 

går ut på att ge ett visst innehåll framför reklam. T.ex. Coca Cola kanske har en podcast som 

inte bara handlar om Coca Cola. Gillar ni sådan reklam eller vill ni hellre ha traditionell 

reklam som t.ex. banners? 

Jacob: Kanske Red bull race? 

Ja visst man kan jämföra det lite som sponsring. 

Jacob: Det är ju roligare liksom. Typ reklamerna på tv:n blir man ju bara irriterad av nu. 

Sandra: Det är ju bra för på något sätt är det ju självvalt. Att nu har jag valt att utsätta mig för 

reklam. Det är något jag ger mig in på. Jo men jag gillar det mer. 

Är ni nöjda med hur de visar att det är en annons nu eller skulle ni vilja ändra kanske 

bakgrundsfärg eller vilka signalord, som annons eller sponsrad, de använder? 

Markus: Annons tycker jag är bättre än sponsrad. För sponsrad, jag vet inte, min mormor skulle ju 

aldrig dra slutsatsen att veta vad det betyder. Det spelar säkert roll vad man har för förkunskaper. 

Jacob: Jo ja håller med om att annons är bättre, och sen föredrar jag också att det är en annan 

bakgrundsfärg för att göra det extra tydligt. 

Alla instämmer 

Så du nämner din mormor, anser ni att andra målgrupper än ni. Generation Y som jag valt 

att kalla er påverkas mer eller mindre av native advertising än vad ni gör? 

Alla instämmer 

Markus: Ja det tror jag definitivt. Fast som min mormor hon skulle aldrig ta sig in dit till att börja 

med så det hade inte varigt nått problem. Hon vet knappt hur man startar en dator. 

Sandra: Men det börjar ju bli populärare och populärare för äldre som skaffar dator och lär sig. 

Markus: jo men min mormor är väldigt konservativ. Det är som man ska tejpa för knappar på tv 

dosan.  

Alla skrattar 

Jacob: Jo men som sagt vår generation är ju vanare så vi förstår nog mer om internet i allmänhet. 

Använder ni mycket Facebook eller andra sociala medier?  
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Camilla: Alltså jag använder mest Facebook nu till grupper i klassen. Jag upplever det mer som dem 

i 40 års ålder som använder Facebook. 

Markus: Jag använder mest Facebook till Messenger att man kan skicka meddelanden gratis. 

Camilla: Ja precis det är ju att det ska vara mer praktiskt nu. 

Markus: Ja skriva på Facebook det gör man ju inte längre, eller det har jag aldrig gjort. Visst att 

hålla kontakten och så det är ju bra. 

Sandra: Men det kan man göra på Facebook, som företag eller inte att dela sådana event. Det kan 

man ju gilla och så men annars följer jag inte faktiska företag. Eller kanske organdonation? Fast det 

kan jag stå för, det tycker jag är vettigt. 

Camilla: Men det känns ändå som det är mindre och mindre användning nu. 

Så ingen av er följer företag på Facebook eller annan social media då? 

Jacob: Jo ja följer ju då mitt företag på Facebook. 

Ja vet inte vad ni skrev där på papperna ni fick, vart för ni era främsta nyheter ifrån? 

Markus: Ja men de vad kompisar som länkar främst. 

Jacob: jo jag med. 

Markus: Man har insatta kompisar då behöver man inte vara insatt själv. Sen får jag tolka det på det 

sättet jag vill, det här ser rimligt ut och det här ser inte rimligt ut. Så behöver jag inte söka själv. 

Camilla: Alltså jag kommer ju här ifrån Umeå, så jag har ju alltid varit inne på VK hemsida. Men 

jag har inte tänkt på om jag sett detta där. 

Nej jag tror inte dem har native annonser.  

Sandra: det jag tittar på mest det är ju Aftonbladet. Fast jag är skeptisk. Och jag tittar på tv nyheter 

också. 

Så för att sammanfatta lite. Det är ganska okej för att det finns ingen annan lösning liksom. 

Men inte för mycket… 

Markus: Ja vad vi sa 50 eller 30 procent är för mycket. Om det inte var ett mönster då. Då är det 

okej tycker jag. 

Sandra: Men vet du hur mycket av innehållet som är..? 
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Nej jag har mejlat och frågat men inte fått svar än. Men jag har ju varit inne på Aftonbladet 

flera dagar nu och jag kan säga att det är under tio procent. 

Sandra: Men tio procent är ändå ganska mycket.  

Markus: Okej då var vi ganska generösa när vi sa 30 procent. Ganska bra ökning. 

Sandra: Och man är ju ändå less på tio procent. Men dem kör inte banners alls längre eller? 

Jo jo dem kör det också. 

Sandra: Ja okej. 
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Fokusgrupp två ca 26 minuter 

Sara, Sofia, Rickard, Jenny 

Hur får ni era nyheter idag? 

Sofia: Morgon TV 

Rickard: Facebook tycker jag att jag hittar det mesta. Folk som länkar eller om jag följer aftonbladet 

eller Tv4 

Sara: Eller DN typ, då ploppar det mycket upp. 

Jag ska börja med att förklara vad Native Advertising är för någonting medan jag visar ett 

par exempel. Det är när reklam ger sig in på resterande innehåll, i detta fall annonser i form 

av nyhetsartiklar på Aftonbladet. Hur tänker ni kring detta? 

Under tiden exempel visas 

Det finns flera olika sorters native advertising; den första är i nyhetsflödet och när man 

klickar sig in på den så är den skriven som en vanlig nyhet. Den andra är skillnaden att när 

man klickar på den så går man vidare till annonsörens hemsida. Det sista exemplet är att det 

är en annons i nyhetsflödet men den ser inte ut som en nyhet. Vad tänker ni kring dessa typer 

av annonsering? 

Sara: Man blir bara irriterad på dem när dem kommer upp. 

Ni hade inte hört talas om det förut men har ni sett det? 

Rickard: Jo jag har sett det men jag visste inte att det hetta så. 

Sara: När jag har sett det blir jag lite irriterad. 

Rickard: Detta är nått jag märkt i tryckta tidningar också. 

Jenny: Ja det blir man, man kommer in och märker att det här var ingen artikel. 

Men ni märker att det är en annons ändå? 

Sofia: Det står ju att det är en annons på dem du visade där väl? Så jag har nog tänkt lite över att 

varför ligger den som att den var en nyhet fast det är ju inte det.  

Jenny: Så dem försöker kamouflera det säkert. 
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Rickard: Men vi märker ganska snabbt att det är en annons liksom. Men jag tänker också att jag 

rycker mer på axlarna åt det. 

Sara: Ja man märker att det är reklam och bara backar bakåt. Jag tror inte jag skulle stanna och läsa 

bara för att jag råkade klicka på det. 

Sofia: Det blir säkert svårare att märka om det var typ en liten artikel om det. Att man kommer till 

den hemsidan. 

Enligt marknadsföringslagen ska det vara så att reklam ska vara tydligt att det är reklam och 

tydligt vem som står för det. 

Sofia: Ja det står ju där att det är en annons. Så det är okej. 

Sara: Det är bra då dem har ljusblå bakgrund. Då blir det tydligt att det är nått annat. Så mer 

markerad så vore bra. 

Det de har för att hålla sig till lagen är vissa signalord som ni ser här står det annons men det 

kan också stå sponsrad och/eller ha en annan bakgrund. Föredrar ni någon av dem? 

Jenny: Jo jag tycker annons är mycket bättre än sponsrad för då vet man, och en annan bakgrund. 

Rickard: Det kanske blir mer klart då ja. 

Kan ni tänka er att ni föredrar denna typ av reklam som formas sig efter innehållet istället för 

till exempel de banners vid sidan av? 

Rickard: Jag ser hellre vanliga annonser till höger så de inte inkräktar på nyheterna. 

Sara: Det känns oseriöst när dem hamnar i, när det ser ut som en artikel. 

Oseriöst av Aftonbladet då? 

Sara: Ja, tappar lite trovärdighet kanske. 

Jenny: Man är inte där för att läsa sådana annonser, man klickar sig in på aftonbladet för att läsa 

deras artiklar. 

Rickard: Blir väldigt kommersiellt. 

Så trovärdighet tappas till Aftonbladet, kan ni också tänka er att man tappar trovärdighet till 

annonsörerna? 

Sofia: Nej dem är väl ganska smarta. Som placerar sig på Aftonbladet. 
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Jenny: Jag går hellre in på deras egen hemsida om jag vill veta om dem än att se det på Aftonbladet. 

Sofia: Men det kan ju lätt påverka att man kommer in på deras hemsida. 

Jenny: Att man blir påmind? 

Sofia: Ja precis, att man kommer på att man ska kolla upp någonting. Även om man inte klickar på 

annonsen då så får man det i huvudet kanske.  

Tror ni resterande innehåll såsom andra vanliga artiklar påverkas av native ads, Till exempel 

trovärdighetsmässigt? 

Sofia: Alltså jag vet inte, kanske påverkas men jag tycker man ser ganska bra skillnad på reklam och 

artikel.  

Jenny: Men det är ganska liten del av det som är sådana annonser men om det vore mycket mer 

kanske resten av innehållet skulle tappa i vikt. 

När ni säger att ni vill läsa Aftonbladets artiklar, vill ni säga att Aftonbladet skriver bättre 

artiklar än vad annonsörerna gör? 

Rickard: Ja de är väl inte direkt färska nyheter. Kanske inte stoppa pressarna nyheter direkt. 

Sara: Jo det är ju reklam. 

Rickard: För dem vill sälja någonting. Går in på Aftonbladet för att läsa senaste nytt. Sedan kan man 

ju vara kritisk till Aftonbladet. Jag vill läsa vad som hänt, inte få något erbjudande inom 

handelsbanken eller nått. 

Sara: eller hur man går inte in för att läsa erbjudanden. 

Alla skrattar 

Kan ni tänka er att vissa annonser passar bättre än andra?  

Sofia: Ja, nä men om det är lite relaterat så är det ju bättre. Det är väl säkert så Aftonbladet väljer 

sina annonser. Hoppas att de gör lite urval i alla fall. 

Jenny: Tar dem för oseriösa tycker man hela Aftonbladet blir oseriöst. Kanske om spel och sådant är 

värre än Handelsbanken. 

Rickard: Ja då ser det i alla fall mer seriöst ut. 
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Sara: Spelberoende människor ska inte behöva se spelannonser i det redaktionella flödet eftersom 

det blir svårt för dem att stå emot. 

Sofia: Det finns ju ännu värre saker. Aftonbladet måste tänka på sitt varumärke och sina läsare. 

Kan ni hellre se att de ber sina läsare om pengar för att inte ha dessa annonser? 

Rickard: Nej, jag tycker som det här på VK till exempel. Där man för ett år sedan kunde läsa 

nyheterna gratis. Måste man nu köpa VK plus. Det avskyr jag. 

Vad kan man tänka sig att lösningen på vart pengarna ska komma ifrån? 

Rickard: Alltså samtidigt tycker jag inte nyheter bör vara en ekonomisk fråga. Det är en 

demokratifråga. Ska det kosta pengar blir det lätt en klassfråga vem som ska ha tillgång till nyheter. 

Jenny: Men det kostar pengar att göra dem. 

Sofia: Så hellre att reklamen betalar. 

Sara: Men hur funkar, det finns ju det här vad heter det, Adblock? 

Adblock blockar dessa annonser också. I det flesta fall vad jag har märkt. 

Sara: Dom gör det. Det är bra. 

Rickard: Adblock blockar också det på Youtube? 

Ja 

Rickard: Då ska jag skaffa det. 

Det är lite roligt hur vi kommer fram till att ha reklam hellre än att betala men ni är inne på 

att skaffa Adblock. 

Sara: Någon annan får betala. 

Alla skrattar 

Det du sa Rickard att Nyheterna har en demokratisk fråga i sig, ser ni något problem i att 

annonsörer betalar för att synas där? 

Rickard: Det ser jag som ett stort problem. Att dem med störst kapital får någonstans sätta agendan. 

Tänk er om Ikea eller Volvo eller något köper in de flesta nyheterna, eller oljebolag. Alltså nu drar 

jag bara till med något men det skulle ju kunna. 

Sara: Nej men det är bra, inte något man tänker på. 
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Ja det tar oss in på nästa fråga, Om vi nu säger att ni hellre har denna sortens reklam än att 

betala om vi anser att det är de enda två alternativen. Till hur stor del skulle ni kunna 

acceptera detta? 

Sofia: Alltså hur mycket reklam liksom, tio procent kanske. 

Jenny: Hur många är det nu vet du det? 

Jag har ju varit inne på Aftonbladet flera dagar nu och jag kan säga att det är under tio 

procent.  

Sofia: Ja men det är ju bra, personligen har jag ju inte störts jättemycket av det. 

Jenny: Det är lätt att skrolla förbi reklamen. Så länge dem har kvar det där att de visar att det är 

reklam. Det är värre om det är så att man behöver trycka ner den. Då skulle man störas ännu mer. 

Sara: Ja eller hur. 

Så var det någon av dessa olika sorters native advertising som var bättre eller sämre än den 

andra? 

Sara: Om man åker iväg till nästa sida så fattar man direkt att det är reklam. Men om man är kvar på 

Aftonbladet är det större chans att man tror att det är en vanlig artikel. 

Sofia: Kanske tror att det är dem som skrivit den. 

Jenny: Visst det är väl lite mindre okej. Fast kanske inte bryr sig jättemycket heller, fast ja, jag vet 

inte. Det blir mer tydligt reklam att man kommer in på annonsörens hemsida. 

Så vissa av er följer företag på Facebook. Vilka då? 

Rickard: Aftonbladet 

Ja precis, vore det mer eller mindre okej med denna typ av annonsering där? 

Rickard: Nu är ju Facebook redan så överanvänt av, det är ju reklam överallt på Facebook. 

Sara: Så det hade inte gjort någon skillnad typ. 

Sofia: Ja det är läskigt hur man har varit inne och kollat på ett par skor och sedan bara, ding där är 

dem. 

Och på Google där fenomenet först dök upp. Har ni sett det där? 

Rickard: Ja man skrollar ju ner lite. 
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Jenny: Det är ju intressant som du säger att de försöker kamouflera det lite men vi ser det ändå. 

Rickard: Det är väl i och för sig svårt och veta om vi blivit lurade. 

Okej, ja native advertising kommer från det större begreppet Content marketing som också 

går ut på att ge ett visst innehåll framför reklam. T.ex. Coca Cola kanske har en podcast som 

inte bara handlar om Coca Cola. Gillar ni sådan reklam eller vill ni hellre ha traditionell 

reklam som t.ex. banners? 

Rickard: Det bästa är om man alltid vet om att reklam är reklam. Vi den här målgruppen vi tränas att 

tänka kritiskt. Det finns ju liksom äldre och dem som inte fattar reklamsyftet lika väl. Därför tycker 

jag det är viktigt att det är tydligt. 

Alla instämmer 

Sara: Jag håller med, vi är den sämsta målgruppen att försöka påverka på detta sätt egentligen. 

Tycker synd om äldre och så. 

Sofia: Jag tycker som konsumenter också är det bra att veta vad som är reklam. Man vill inte bli 

lurad. 

Sammanfattar vi detta så är vi lite skeptiska men kan inte tänka oss betala för nyheter, men 

ändå Adblock. 

Alla skrattar 
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