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FÖRORD 

”Att tala strunt med egna ord är bättre än att tala sanning med andras.” – Fjodor Dostojevskij 

Att överhuvudtaget citera ovanstående fras inbegriper en sådan ironi att det nästan är svårt att 

tolka det som annat än skämtsamt. Vitsen med att lyfta fram den är dock inte att vara lustiga 

(det är i så fall mer av en välkommen konsekvens), utan snarare att det finns en slags 

andemening bakom citatet som vi anammat ganska konsekvent när vi skrivit arbeten 

tillsammans. I våra ögon tenderar nämligen en hel del uppsatsskrivare att försöka avlägsna den 

personliga prägeln från texten så mycket som möjligt – något som är varken märkligt eller 

klandervärdigt, men kanske heller inte så eftertraktansvärt som det verkar ge sken av.  

Vi har därför strävat efter motsatsen. Förhoppningen är inte bara att det ska göra arbetet mer 

levande och kul att läsa, utan också att det ska ha tränat oss i att reflektera över vad som faktiskt 

är nödvändigt ur vetenskaplig synpunkt och vad som mest är en rädsla för att göra fel. Tanken 

är givetvis inte att låta den akademiska kvaliteten bli lidande för den sakens skull, men huruvida 

vi lyckats med den uppgiften eller inte blir upp till dig som läsare att avgöra. 

En del av uppsatsens mål har även varit att bidra med perspektiv och är det något vi själva har 

erhållit så är det just perspektiv. Det är många som har bidragit till det, men Peter Dahlin och 

Annoch Hadjikhani från Mälardalens Högskola samt Konstantin Lampou från Uppsala 

Universitet förtjänar ett särskilt omnämnande; tack för era skarpsynta analyser och kritiska, 

tankeväckande frågor under uppsatsens gång. Också stort tack till vår seminariegrupp som 

pushat oss i rätt riktning och alla de respondenter som tog sig tid att svara på enkäten.  

Tack! :-) 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Current marketing discourse seems to be less and less about communicating to customers, and 

more and more about communicating with customers. Concurrently, traditional news companies 

are in a bit of a crisis where their business models are failing to compete with the growing 

colossus of “free” news that circulates the web. In the aftermath of all this, native advertising – 

an umbrella term for advertisements that look like editorial content – has emerged like a panacea. 

But while native advertisements might be effective where traditional advertisements are not, they 

also create a problematic ambiguity for the consumer – what is marketing and what is news?  

This thesis set off to investigate whether consumers perceive native advertisements as 

advertisements and how that might affect their trust towards the advertiser (company)  

and platform (news site). A questionnaire with a slightly experimental touch was constructed 

from various theoretical focal points; 207 respondents were exposed to three different types of 

native advertisements and then answered statements about how they perceived them  

on a 7-point Likert scale. 

The majority of the respondents considered all three of the native advertisements as sponsored 

content, with regard to some notable disparities between the examples. However, not all of them 

did; in one case, as much as 27 % stated they did not perceive the advertisement as sponsored 

content at all. There was also a unanimous preference towards traditional advertisements, 

particularly among those who felt they had a hard time distinguishing native advertisements from 

editorial content, and frequent occurrence of sponsored content on a news site weakened its 

general credibility among the respondents, as well as their trust in both advertiser and platform.  

This study is more exploratory than conclusive and should be interpreted as such, but from  

these results it seems that stakeholders should tread a lot more carefully when using  

native advertisements compared with traditional advertisements – particularly considering how 

they have become an industry norm in an almost dogmatic fashion. The consequences may not 

be as direct as a wound up CTR-ratio or increased advertising revenue, but trust is simply a too 

valuable currency to gamble with in an era filled with ‘post-truth’ and ‘fake news’. 
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SAMMANFATTNING 

Aktuell marknadsföringsdiskurs verkar handla mindre och mindre om att kommunicera till 

konsumenter, och mer och mer om att kommunicera med konsumenter. Parallellt med det har de 

mer traditionella nyhetsbolagen hamnat i något av en kris efter att deras affärsmodeller 

misslyckats med att konkurrera med den växande kolossen av ”gratis” nyheter som cirkulerar på 

webben. I efterdyningarna av allt detta har native advertising – ett paraplybegrepp för annonser 

som liknar redaktionellt innehåll – uppstått som en slags universallösning. Men medan native 

advertisements framstår effektiva där traditionella annonser inte gör det så uppstår även en 

problematisk ambiguitet för konsumenten – vad är marknadsföring och vad är nyheter? 

Denna uppsats tog avstamp i att undersöka om konsumenter uppfattar native advertisements 

som annonser och hur det påverkar deras förtroende gentemot annonsör (företag) och plattform 

(nyhetssida). En enkät med en något experimentell touch konstruerades utifrån olika teoretiska 

infallsvinklar; 207 respondenter exponerades för tre olika varianter av native advertisements, 

varefter de fick besvara påståenden om hur de uppfattade dem på en sjugradig Likert-skala. 

Majoriteten av respondenterna ansåg alla tre native advertisements vara sponsrade, med hänsyn 

till viss diskrepans mellan exemplen. Emellertid var det långtifrån alla som gjorde det; i ett fall var 

det så många som 27 % som menade att de inte uppfattade annonsen som sponsrat innehåll. Det 

var också en övervägande preferens gentemot traditionella annonser, särskilt bland de som tyckte 

det var svårare att urskilja native advertisements från redaktionellt innehåll, och en hög förekomst 

av sponsrade artiklar på en nyhetssida försämrade inte bara dess generella trovärdighet bland 

respondenterna, utan också deras förtroende för såväl annonsör som plattform. 

Studien är mer explorativ än fastställande och bör tolkas därefter, men utifrån dessa resultat 

framstår det som att alla intressenter behöver träda mycket mer varsamt när de använder sig av 

native advertisements istället för traditionella annonser – i synnerhet med tanke på hur de blivit 

en branschnorm på ett nästan dogmatiskt vis. Konsekvenserna kanske inte är lika direkta som en 

uppskruvad CTR-ratio eller ökade annonsintäkter, men förtroende är helt enkelt en alldeles för 

värdefull valuta för att gambla med i en era fylld av ’post-sanning’ och ’alternativa nyheter’. 

 

Nyckelord: Native advertising, nyheter, förtroende, annonsering, schema, misstro,  

persuasion knowledge 
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1. INLEDNING 

2015 utnämndes lustigt nog en skrattande emoji till årets “ord” av Oxford Dictionaries (2015), 

vilket inte bara var ett djärvt tilltag av organisationen, utan också skapade skälig diskussion och 

debatt. Året efter tilldelades utmärkelsen begreppet post-sanning (Oxford Dictionaries, 2016), 

men trots att dess betydelse kan tyckas lika komisk och nog så absurd var det ytterst få som höjde 

på ögonbrynen. En av anledningarna skulle kunna vara att post-sanning blivit ett träffsäkert 

paraplybegrepp som fångar en växande och angelägen problematik i vår samtid; en där sanning 

alltid tycks innehålla en del tvetydigheter och tvetydigheter alltid tycks innehålla en del sanning. 

Fenomenet präglar även de mest alldagliga diskussionerna genom ett outtröttligt “å ena sidan, å 

andra sidan”-argumenterande och det evinnerliga tolkandet öppnar upp för “sanningssägande” 

demagoger att ta plats med enkla lösningar och okonstlad retorik. Det är skönt när någon “säger 

som det är” heter det och gränsdragningen mellan riktigheter och oriktigheter blir inte bara 

hårfin, utan luckras också upp genom snyggt paketerade falsifieringar och förenklade realiteter: 

Vad är sanning när ingenting är helt fel och vad är fel när ingenting är helt sant? 

I skenet av detta är det svårt att inte bli trumpen och vurma sig i dystopiska tankar om ett 

politiskt klimat som domineras av självälskande agitatorer eller fundera på om sanning mest är en 

social konstruktion som vi skapat för att hantera verklighetens snåriga ambiguiteter, men även 

om det är intressant att resonera i de banorna så är vi nyfikna på någonting annat i 

sammanhanget; marknadsföringens roll och utveckling i det post-sanna samhället. Diskursen 

inom marknadsföring verkar nämligen befinna sig i en smärre livskris, eller åtminstone ett 

vägskäl, där den traditionella synen på ämnet blir alltmer ifrågasatt och fundamentala koncept 

såsom att marknadsföring handlar om att påverka och övertyga konsumenter inte längre är helt 

vedertagna (Skålén, Fougeré & Fellesson, 2007).  

Redan innan digitaliseringen tog fart på allvar yrkade Grönroos (1997) för att konsumenter måste 

inkluderas i värdeskapandeprocessen och att det är relationen som måste stå i centrum, varför 

företag också behöver anpassa sina marknadsföringsstrategier utefter en sådan typ av 

kundfilosofi. Vargo och Lusch (2004) drar argumentet än längre och menar att organisationer 

behöver genomsyras av en så kallad tjänstedominerad logik, vilket innebär att konsumenter och 

marknadsförare uppfyller varandras behov på ett symbiotiskt, närmast harmoniskt sätt 

tillsammans. Den moderne marknadsföraren ska därför inte ägna sig åt metoder som handlar om 

att kommunicera till konsumenter, utan snarare hitta kreativa sätt att kommunicera med 

konsumenter.  

Det mycket sympatiska budskapet har tagits emot väl av både praktiker inom området och den 

akademiska sfären (Fellesson, 2011; Vargo & Lusch, 2014), men likt gränsen mellan sanning och 

lögn blivit grumlig och diffus börjar även skiljelinjen mellan marknadsföring och kommunikation 

sakta suddas ut. För om marknadsföring inte längre handlar om att övertyga, vad är det då som 

särskiljer det från annan sorts kommunikation? Konsumenters förmåga att urskilja det ena från 

det andra blir då en avgörande faktor och därmed finns det en överhängande risk att det som ska 

handla om att kommunicera med konsumenter blir en marknadsföring där det kommuniceras runt 

konsumenter istället. Paradoxen i det är slående, men det kan också vara en något cynisk 

tolkning, varför vi nyfiket började fundera på; hur duktiga är konsumenter egentligen på att 

uppfatta vad som är marknadsföring och vad som inte är det? 
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1.1 BAKGRUND 

Denna uppsats tog med andra ord avstamp i en ganska generell undran, varifrån vi såg skäl till att 

avgränsa oss till något mer greppbart och hanterligt. Associationen till post-sanning förde snabbt 

tankarna till det mediala landskapet och den prekära situation som branschen står inför i nuläget: 

Förtroendet för ”traditionell media” har minskat i takt med att termer som alternativ fakta och 

falska nyheter etsat in sig i vardagsspråket, vilket förvärrat en redan tilltagande problembild av 

undermålig lönsamhet och ålderstigna affärsmodeller (Belch & Belch, 2014; Balmas, 2014).  

Nyhetsredaktioner hamnar följaktligen i ett slags dödläge där deras prenumerationer och resurser 

avtar som följd av att förtroendet för dem minskar, samtidigt som de behöver mer resurser för att 

kvalitetssäkra journalistiken och på så sätt öka konsumenters förtroende för dem. Dilemmat 

bjuder in till nytänkande och innovativa lösningar, av vilket native advertising framträtt som ett 

hoppingivande och lovande gensvar (Wojdynski, 2016a; Campbell & Marks, 2015). Termen 

används flyktigt för att beskriva olika typer av digital marknadskommunikation, men i grunden 

handlar det om betald reklam som integreras med det redaktionella innehållet i sådan utsträckning 

att det uppfattas som en del av det (Campbell & Marks, 2015; Wojdynski & Evans, 2016; Lee, 

Kim & Ham, 2016). Det står i bjärt kontrast till den osynliga vägg som länge existerat mellan den 

redaktionella och affärsmässiga sidan av nyheter, men samstämmer väl med det 

marknadsföringsideal som breder ut sig bland både praktiker och akademiker (Conill, 2016).  

Ytterligare en aspekt som spär på det accelererande intresset för native advertising är den ökade 

förekomsten av annonsblockerare. Begreppet är tämligen självförklarande, men avser alla slags 

webbläsare eller tillägg till befintliga webbläsare som skriptmässigt identifierar och filtrerar bort 

annonser för användarens skull. Precisionen i de som finns på marknaden idag är redan god, men 

nyligen meddelade forskare från Stanford och Princeton att de utvecklat en så effektiv 

annonsblockerare att det inte finns någon annons som kommer kunna kringgå den; det 

revolutionerande knepet är att den inte försöker identifiera annonser baserat på deras kod, utan 

deras visuella egenskaper, precis som människor (Storey, Reisman, Mayer & Narayanan, 2017). 

Det är alarmerande nyheter för de som redan oroar sig över den extremt låga klickfrekvensen på 

traditionella annonser på webben (det vill säga hur många besökare som klickar på en annons i 

förhållande till hur många som besöker sidan), vilken estimeras ligga någonstans mellan 0,5 och 3 

% beroende på bransch (Chaffey, 8 mars, 2017; Irvine, 21 mars, 2017).  

Med hänsyn till det framstår native advertising som en mycket attraktiv affärslösning. Syftet med 

sådana annonser är ju att utforma dem likt redaktionella inlägg och på så sätt kan de ju passera 

förbi vilken annonsblockerare som helst, inklusive Storey et. al’s (2017) banbrytande variant om 

de är tillräckligt sofistikerade i sin design. Dras det ytterligare ett steg blir det däremot mer 

invecklat: Den ultimata annonsblockeraren tordes ändå vara konsumenten själv – kan native 

advertisements raffineras till en nivå där de passerar förbi den barriären också?  

1.2 PROBLEMATISERING 

Det är en fråga som inte är helt fri från etiska aspekter. Utgångspunkten var dock inte att studera 

native advertising med en sådan lins, utan snarare undersöka hur konsumenter uppfattar det. 

Meningarna skiljer sig nämligen åt i frågan och det framstår ofta som ett mynt med två vilt skilda 

sidor – å ena sidan är native advertising relevant och uppskattad reklam i kontrast till traditionell 

annonsering, å andra sidan är det en svekfull och förtroendeförödande manipulationsteknik.  
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Lee et. al (2016) problematiserar det påståendet ytterligare genom att likna native advertising vid 

ett dubbeleggat svärd; konsumenter upplever det som positivt utifrån att det inte är lika 

irriterande som annan sorts reklam, men det upplevs samtidigt som stötande och manipulativt 

om det inte framgår att det är reklam. Att det tydligt markeras att det är marknadsföring borde 

egentligen inte vara några konstigheter, marknadsföringslagen (SFS 2008:486) är trots allt tydlig 

med att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det framgår att det är en fråga om 

marknadsföring samt att det tydligt ska framgå vem som svarar för marknadsföringen, men 

Konsumentverket (2016, s.4) har ändå lyft fram det som ett brännande problem i en färsk 

rapport:  

I traditionella medier har det blivit allt svårare att skilja mellan redaktionellt 

innehåll och sådant innehåll som utgör marknadsföring. Det är viktigt att 

konsumenter inte utsätts för dold marknadsföring. Därför är det här ett område 

som är högt prioriterat av de nordiska konsumentombudsmännen. 

Notera att rapporten främst handlar om dold marknadsföring, men att det insinueras att native 

advertising rör sig i gränslandet för vad som kan inräknas till det. En del av problematiken är att 

det används en rad olika benämningar för att markera innehållet som marknadsföring (alltifrån 

”Annons” till ”Presenterat i samarbete med…” förekommer), vilka ibland är så kryptiska att 

konsumenter inte uppfattar innehållet som marknadsföring, trots att de har läst notisen om det 

(Hoofnagle & Meleshinsky, 2015; Wojdynski, 2016b). Sammanfogas det med Lee et al’s (2016) 

resonemang träder då plötsligt en lite besvärlig situation fram – även om annonsören och 

nyhetsredaktionen är fullt övertygade om att de markerat innehållet som reklam kan det 

fortfarande finnas konsumenter som kan misstolka det och se det som dolsk marknadsföring. 

Det i sig är en svårhanterlig situation för marknadsförare, men de senaste rönen antyder att det 

också kan bli ett problem för nyhetsredaktionen eftersom effekten tenderar att spilla över till att 

även påverka konsumentens förtroende för nyheter (Wu, Huang, Li, Bortree, Yang, Xiao & 

Wang, 2016). Samma förtroende som redan fått sig en törn av att post-sanning blivit ett alltmer 

påtagligt fenomen i samhällsdebatten och nyhetsklimatet. 

Häri finns en intressant problematik som vi menar förtjänar större uppmärksamhet. Native 

advertising verkar onekligen vara en marknadsföringsteknik att räkna med i framtiden, men om 

konsumenters förtroende för såväl nyhetsredaktioner som företag står på spel finns det starka 

skäl till att undersöka om det nyblivna blickfånget på att låta nyheter och marknadsföring vara en 

integrerad del av varandra är ett så oproblematiskt förhållande. 

1.3 SYFTE 

Att bidra med perspektiv på hur konsumenters förtroende för företag och nyheter påverkas av 

native advertising. Som ett led i det ser vi också anledning till att undersöka om konsumenter 

uppfattar native advertising som annonser eller om det tolkas som redaktionellt innehåll. Ur det 

landar vi i följande frågeställningar: 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

✓ Hur väl klarar konsumenter att särskilja mellan native advertisements och redaktionellt 

innehåll? 

✓ Vilken påverkan har native advertisements på konsumenters förtroende för 

nyhetsredaktioner och företag?     
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Ansatsen till studien beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt, men det kan kort sägas att vi utgått från tidigare 

forskning på området och därifrån plockat ganska fritt från olika teoribildningar för att bygga 

referensramen. Strukturen på avsnittet tar därför avstamp genom en introduktion till ämnet och aktuella 

rön på området, varpå teorier om minnet och dess roll i sammanhanget behandlas, vilket sedan efterföljs 

av teorier om förtroende och misstro ur ett marknadsföringsperspektiv. 

2.1 UTGÅNGSPUNKT 

Native advertising som begrepp hävdar Lee et. al (2016) myntades så sent som 2011, men i 

realiteten förekom det långt före det. Typexempel på det kan urskiljas redan i den lobbyism som 

tobaksindustrin bedrev som hårdast på 1950-talet – både tidningar och nyhetsankare målade då 

upp cigaretter som hälsobefrämjande i en informativ och redaktionell anda, inte olikt hur läkare 

propagerade för tobakens positiva effekter (Hoofnagle & Meleshinsky, 2015). Det betyder dock 

att mycket av den forskning som gjorts inom området före 2011 rubricerats som annat, vilket får 

forskningsfronten inom native advertising att framstå som något begränsad i förhållande till hur 

explosionsartat det börjat användas i praktiken på senare tid. En figur som lyser igenom som 

både hängiven och produktiv i frågan är kommunikationsforskaren Bartosz Wojdynski, som dels 

lyft fram de moraliska aspekterna och journalistiska skyldigheterna som viktiga pusselbitar i 

sammanhanget (Wojdynski, 2016a), men också intresserat sig mer konkret för vilka effekter som 

native advertising kan ge upphov till i flertalet av sina studier (Wojdynski, 2016b; Wojdynski & 

Golan, 2016; Wojdynski & Evans, 2016). 

I Wojdynski och Golan (2016) inleds det även där med att framhäva att native advertising inte är 

ett nytt fenomen, men att metoderna för det förfinats till en nivå som går bortom att kombinera 

det redaktionella innehållet med informativa annonser till att medvetet förleda konsumenter. De 

menar dock att det är fruktlöst att debattera i en “det var bättre förr”-liknande manér och att 

native advertising är här för att stanna, varför marknadsförare, ekonomer, journalister och diverse 

moralryttare behöver diskutera gemensamt om dess påverkan ur flera perspektiv (ibid). De 

hänvisar sedan till en studie av Schauster, Ferrucci och Neill (2016) där 56 djupintervjuer med 

journalister, PR-konsulter och reklamchefer påvisade en anmärkningsvärt samstämd och 

ambivalent attityd till native advertising; samtliga såg det som lönsamt, innovativt och 

verkningsfullt, men var samtidigt oroade över hur dramatiskt det utvecklats och de långsiktiga 

konsekvenserna som kan komma av det. Vidare menar Schauster et. al (2016) att den 

ambivalensen är ett resultat av den problematik som uppstår av att mediehusen uppfattas ha en 

viktig samhällsfunktion parallellt som de är vinstdrivande företag. “Don’t hate the player, hate the 

game!” blir en slags devis som är lätt att tillta och frånsäger ansvar, men också hämmar handling 

eftersom aktörer då bara ser sig som en maktlös del av en oundviklig utveckling.  

Campbell och Marks (2015) för ett mindre dystopiskt resonemang och menar att native 

advertising som är inbjudande, intressant och transparent är den som tas emot bäst av 

konsumenter, vilket betyder att praktiker kommer att anpassa sig därefter och den typen av 

annonsering dominera scenen i framtiden. Vidare hävdar de att den nytta som bedöms finnas i 

det just nu är kortsiktig och måste förstås i skenet av ineffektiviteten hos nuvarande 

annonsmetoder; de former av native advertising som växer fram i dagsläget fungerar bara väl i 

förhållande till hur dåligt traditionella banners och annonser fungerar (ibid). 
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När konsumenter blir mer exponerade för olika sorters native advertising kommer de också bli 

mer införstådda med kamoufleringstekniker och avvisa de varianter som uppfattas som 

manipulativa och vilseledande (Campbell & Marks, 2015).  

2.1.1 DISKREPANSER I FORSKNINGSFRONTEN 

Problemet med ett sådant synsätt är att det förutsätter en medvetenhet om att innehållet är en 

annons, vilket är ett antagande som Wojdynski och Evans (2016, s. 166) är skeptiska till: 

The practice of online native advertising is still evolving and expanding as 

advertisers find it a vehicle for reaching consumers, but this study suggests that 

the growth might not be because the customers find it intrinsically compelling, but 

because many of them do not recognize it well enough to apply the avoidance and 

defence strategies they have developed for other types of online ads. 

Med “defence strategies” åsyftar Wojdynski och Evans (2016) de försvarsmekanismer som 

aktiveras i hjärnan när vi tolkar budskap med uppenbart kommersiella syften för att vi ska kunna 

granska innehållet mer kritiskt, men i studien fann de att native advertising lyckas passera igenom 

den typen av kognitiva filtreringsmur. Det kanske mest anmärkningsvärda med studien är dock 

att de med hjälp av eye-tracking kunde konstatera att 90 % av de 242 respondenterna hade läst 

notisen om att innehållet var en annons, men bara 40 % av dem hade sedan kategoriserat 

innehållet som en annons (ibid). Det är med andra ord inte säkert att det räcker med att läsa 

orden annons för att innehållet ska tolkas som en annons. 

Sahni och Nair (2017) menar dock annat: I en experimentell studie analyserade de 

användarbeteenden inom en mobil applikation utifrån olika varianter av annonsering, där den ena 

ytterligheten var att tydligt markera det sponsrade sökresultatet som en annons och den andra var 

att benämna det mycket subtilt och diskret. Hypotesen var att tydligare anmärkningar om att 

sökresultatet var sponsrat skulle generera färre klick och göra användarna mer skeptiska och vice 

versa när det knappt var märkbart. De fann dock att användarna gjorde noggranna bedömningar 

av annonserna, vare sig de var tydligt benämnda som det eller ej, samt att det substantiella värdet 

inte låg i själva ”klicket” på annonsen, utan att många användare återvände till det sponsrade 

sökresultatet efter de granskat andra sökresultat (ibid). Av det konkluderar de sedan att 

konsumenter är mer sofistikerade i sin bedömning av annonser än vad den gängse, i deras ögon 

väl alarmistiska och negativa, bilden av native advertising antyder (ibid, s. 30): ”Users get exposed 

to advertising, process the information, search and act on their exposure in a deliberate manner. They 

are likely not being tricked into purchase by clicking on native ads.” 

Här blir det tydligt att synsätten skiljer sig en hel del mellan de olika kunskapstraditionerna; de 

studier som emanerar från medie- och kommunikationsvetenskap tenderar att måla upp native 

advertising och närbesläktade varianter av det som ett hot mot nyhetsredaktioners trovärdighet, 

medan företagsekonomiska motsvarigheter har en benägenhet att framställa det som räddningen 

för en bransch i kris. Att det blir polariserat på det viset är varken klandervärt eller märkligt, men 

viktigt att poängtera eftersom vi avsiktligt växlat mellan teoribildningarna för att försöka fånga 

upp nyanser i fenomenet och emancipera oss från navelskåderi och ensidiga övertygelser. Vi såg 

dock skäl till att organisera referensramen något, varefter vi tog stöd av Vakratsas och Amblers 

(1999) etablerade taxonomi över olika utgångspunkter för att studera annonser och dess effekter 

på konsumenter.  



 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

6 

Figur 1. Multi-store model från Atkinson och Shiffrin (1968). 
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Vakratsas och Ambler (1999) menar att annonsering generellt studerats ur något av tre olika 

perspektiv: Input, mentala processer eller utfall. Med input menas att det är själva innehållet och 

egenskaperna i annonsen som tillsammans med medieplattformen utgör det relevanta att studera, 

medan mentala processer syftar på de kognitiva, affektiva och konativa förändringar som uppstår 

som ett resultat av exponering för annonsen och studier inriktade på utfall fokuserar på 

ekonomisk vinst och andra typer av finansiella efterföljder som kan härledas till annonsen (ibid). I 

det här fallet är det uppenbarligen tal om att studera de mentala processerna, även om 

designaspekter kan vara en bidragande faktor i kontexten, och utifrån tidigare studier framstår då 

minnet och dess funktion som ett avgörande element i sammanhanget. 

2.2 MINNET 

Minnet har ett reflexivt förhållande med uppmärksamhet; minnet riktar uppmärksamheten och 

minnet formas beroende på vart uppmärksamheten riktas (Fougnie, 2008). Att förstå 

konsekvenserna av det är inledningsvis inte helt enkelt: Följer tanke då av handling eller är det 

tvärtom? Eller sker allt i en slags sammanvävd nu-upplevelse där handling och tanke är parallella 

processer som interagerar med varandra?  

Av förklarliga skäl finns det en uppsjö av teorier och en ständigt växande flora av litteratur i 

ämnet. Dock råder det fortfarande delade meningar om hur minnet är strukturerat och debatten 

späs på av det faktum att hjärnan inte bearbetar information seriellt, utan parallellt, och minnet 

fungerar därför inte som ett passivt lager av data där vi selektivt kan spara och hämta relevant 

information likt en dator, utan består av ett myller av aktiva processer som är tätt 

sammankopplade med varandra (Benyon, 2014). Vissa modeller har dock fått större spridning 

och acceptans än andra, varav Atkinson och Shiffrins (1968) multi-store model blir en 

grundläggande sådan (figur 1).  

 

 

 

 

 

 

I Atkinsons och Shiffrins (1968) modell delas minnet in i tre delar: Det sensoriska minnet, 

korttidsminnet och långtidsminnet. I det sensoriska minnet lagras visuella och auditiva intryck i 

en bråkdels sekund innan det antingen förkastas som irrelevant eller passeras vidare till 

korttidsminnet. Korttidsminnet klarar att behålla information längre än det sensoriska (cirka 18-

30 sekunder), men dess kapacitet är fortfarande begränsad och för att information inte ska gå 

förlorad behöver den endera bli repeterad så att informationen hela tiden ”loopas” om i 

korttidsminnet eller kodas om till något meningsfullt så att den överförs till långtidsminnet (ibid). 

Väl i långtidsminnet kan informationen i princip lagras resten av livet, men för att informationen 

ska kunna användas i praktiken måste den först återges till korttidsminnet och den processen är 

fylld av interferens och brus, vilket skapar problem när vi ska minnas någonting (ibid). 
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Med andra ord har långtidsminnet en oändlig kapacitet att lagra information, men en begränsad 

kapabilitet att överföra det till korttidsminnet – därför handlar sällan ”att glömma något” så 

mycket om att informationen gått förlorad ur minnet som det handlar om störningar i samspelet 

mellan korttidsminnet och långtidsminnet.  

Modellen har genom åren fått empiriskt och substantiellt stöd, men också sin beskärda kritik för 

att vara väl förenklad: Mer moderna rön antyder att det finns åtskilliga register i det sensoriska 

minnet (ett för varje sinne), att korttidsminnet består av flera separata, växelverkande 

komponenter samt att långtidsminnet inte bör ses som ett isolerat system, utan snarare en 

samling subsystem med olika egenskaper (Benyon, 2014). Idag används därför vanligen Baddeley 

och Hitchs’ (1974) term arbetsminne istället för korttidsminne eftersom det mer träffsäkert fångar 

dess omväxlande funktion och betydelse för handlandet. Dessutom har det visat sig att det inte är 

så enkelt som att långtidsminnet bara hämtar, utan att det snarare rekonstruerar minnen genom 

att sammanfoga tidigare erfarenheter med nyare information och på så sätt förändrar ”minnet” i 

processen (Weber & Johnson, 2009). Av det följer den smått paradoxala tanken att minnen 

egentligen är något av en färskvara. 

Trots dess tillkortakommanden fungerar Atkinson och Shiffrins (1968) modell väl för att 

illustrera problematiken med native advertising: Att tolka meningen med information är en långt 

mer komplicerad process än att bara tolka den och involverar en komplex dynamik mellan 

arbetsminnet och långtidsminnet. Därav blir Wojdynski och Evans’ (2016) till synes märkliga 

upptäckt att konsumenter inte alltid klassificerar annonser som annonser, trots att de läst en 

explicit markering om att hela innehållet är en annons, genast mer begriplig.  

Sedan långtidsminnet hela tiden formar associationer mellan olika koncept och tidigare 

erfarenheter behöver det skapa olika nätverk i hjärnan för att informationen ska bli hanterlig, 

vilket innebär en strukturering av kunskap (Hamrefors, 1999). En sådan typ av 

kunskapsstrukturering är schemas eller schemata, vilket i vid benämning är strukturer som 

representerar de generella koncept som blivit lagrade i minnet (Rumelhart & Ortony, 1977). 

2.2.1 SCHEMATA 

Schema kan även liknas vid mentala kartor som vägleder tänkandet och handlandet i nya 

situationer genom att konceptualisera och organisera den kunskap som består av tidigare 

erfarenheter (Brewer & Nakamura, 1984). Organiseringen sker inom det subsystem av 

långtidsminnet som vanligen betecknas det semantiska minnet, vari all den ackumulerade kunskap 

som inte är anknuten till personlig upplevelse eller känsla lagras, och blir därför baserad på 

abstrakta bitar av information från erfarenheter snarare än konkreta händelser vi minns (Roediger 

III, Zaromb & Goode, 2008).  

Det är en mycket bred definition, men så är också möjligheterna för att konstruera olika schemas. 

För att exemplifiera lite grand kan vi tänka oss en förläst akademiker som plötsligt ska ut på 

arbetsmarknaden och (mirakulöst nog) lyckas få en intervju för ett jobb inom ramarna för det 

hon studerat. Trots att hennes senaste arbetsintervju var för sommarvikarie på ett badhus för tio 

år sedan går hon ändå in med vissa förkunskaper och föreställningar om vad det innebär att bli 

intervjuad för jobbet: Hon tänker sig att det är viktigt att vara i god tid, att någon lär möta henne i 

dörren eller receptionen, kanske att de bjuder på kaffe och att de kommer ställa en del personliga 

frågor. Hon har därmed utvecklat ett schema för vad det innebär att gå på en arbetsintervju.   
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På samma vis konstruerar människor schemas för vad det innebär att läsa nyheter och vad det 

innebär att läsa annonser, vilket av uppenbara skäl skapar en del frågetecken: Vilket schema 

aktiveras när annonser konstrueras så att de ser ut som nyheter med en journalistisk anda, med 

undantag av en notis som markerar innehållet som en annons?  

Hoofnagle och Meleshinsky (2015) menar att det finns en överhängande risk att konsumenters 

schema för nyheter blir aktiverat och att de därför tolkar innehållet som redaktionellt och fritt 

från marknadsföringsbudskap (27 % av de 598 respondenterna missuppfattade innehållet på det 

sättet i deras studie). De fann också att effekten var mer påtaglig i de fall de använde sig av mer 

tvetydiga termer som ”Sponsored content”, ”Promoted post” eller ”Suggested post” i notisen 

som skulle markera att innehållet inte var redaktionellt – de respondenter som misstolkade trodde 

då att de läste nyheter anpassade efter deras preferenser, inte en annons eller 

marknadsföringsbudskap (Hoofnagle & Meleshinsky, 2015). 

Resultatet får stöd av Wojdynski (2016b) som också fann att mycket små detaljer i hur notisen 

utformades hade en signifikant inverkan på huruvida konsumenter tolkade innehållet som 

redaktionellt eller inte. Kontrast, teckenstorlek och placering av notisen visade sig spela en större 

roll än ordval och att uppvisa annonsörens logga i samband med notisen var det i särklass mest 

effektiva sättet för att konsumenter skulle förstå att innehållet var en annons (Wojdynski, 2016b). 

Wojdynski (2016b) påpekar vikten av att ha det i åtanke, men medger att studien inte påvisade 

någon signifikant korrelation mellan konsumenters förmåga att uppfatta innehållet som en 

annons och den totala uppfattningen av medieplattformen eller annonsören. 

Evans och Park (2015) har även de använt sig av schemata som koncept, men sammanfogat det 

med teorier om övertalningskunskap (här fritt översatt av oss från persuasion knowledge). De 

utgår ifrån Rumelharts (1984) teori om att människor som hamnar i en ny situation automatiskt 

söker efter variabler i den som de kan härledas till det schema som bedöms vara ”best-fit” för 

situationen och kopplar ihop det med Friestad och Wrights (1994) teori om att konsumenter blir 

mer immuna och skeptiska till marknadsföringsbudskap i takt med att de blir exponerade för 

dem. Av det summerar Evans och Park (2015) att mindre erfarna konsumenter av native 

advertising och andra ”fördunklande” annonstekniker har en högre benägenhet att misstolka 

sådan typ av marknadsföring eftersom deras brist på erfarenhet får fel schema att aktiveras, men 

också att en ökad exponering för den sortens marknadsföringskommunikation inte alls leder till 

ökad skepticism eller negativa uppfattningar – snarare tvärtom. 

Tutaj och van Reijmersdal (2012) resonerar i liknande banor och menar att skälet till det är att 

konsumenter då upplever sig ha ”knäckt koden” och uppfattar innehållet som informativt och 

relevant istället för repetitivt och påträngande som mer traditionell annonsering. Evans och Park 

(2015) menar därför att det bara är när konsumenter får reda på att det var en annons i efterhand 

som attityden gentemot varumärket tenderar att sjunka. Så, betyder det att ökad exponering för 

native advertising gör konsumenter mer positivt inställda till det? Riktigt så enkelt samband är det 

nödvändigtvis inte och Evans och Park (2015) betonar att resultaten från andra studier med 

liknande angreppsätt är disparata, men Friestad och Wrights (1994) teori om övertalningskunskap 

och den skepsis de menar det kan framkalla hos konsumenter blir ändå högst aktuell i 

sammanhanget. 
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Figur 2. Persuasion Knowledge Model från Friestad och Wright (1994). 
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2.2.2 PERSUASION KNOWLEDGE  

Det estimeras att en person blir exponerad för upp till 20 000 reklambudskap varje dag, men att 

endast 15 procent av dem uppmärksammas (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Men vad 

händer egentligen när vi exponeras för så enormt många budskap? Tack och lov tar vi inte till oss 

varenda en, men varför inte? Friestad och Wright (1994) menar att konsumenter successivt 

bygger upp sin kunskap om vilka taktiker som marknadsförare använder sig av för att övertala 

dem och på så sätt blir skickligare att identifiera och avläsa poängen med reklambudskap. 

Den kunskap som byggs upp kallar de för övertalningskunskap och grundar sig på 

konsumenternas erfarenhet av tillfällen då de blivit utsatta för reklambudskap. Med andra ord blir 

övertalningskunskapen högre i takt med att konsumenter blir utsatta för fler övertalningsförsök 

och den kan sedan användas för att mer objektivt tolka, utvärdera och respondera på 

övertalningsförsök i olika sammanhang. Friestad och Wright (1994) menar vidare att 

övertalningskunskapen många gånger används för att motverka övertalningsförsöket, men i 

grunden handlar det snarare om att konsumenten behåller kontrollen över situationen och aktivt 

kan välja hur den ska bemöta övertalningsförsöket för att inte bli lurad av marknadsförare och 

annonser. De tillägger dock att en ökad övertalningskunskap ofta medför en mer kritisk syn och 

att försvarsmekanismerna aktiveras i större utsträckning (ibid). Modellen visad nedan (figur 2), 

Persuasion Knowledge Model (förkortad PKM), illustrerar övergripande de två aktuella parternas 

interaktion som sker i samband med ett övertalningsförsök, och beskrivs närmre på nästa sida. 
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Hypotes 2: Konsumenter som upplever sig bli mindre påverkade av reklam tycker att det är 

lättare att urskilja sponsrat innehåll från redaktionellt innehåll.  

 

För att beskriva denna interaktion skiljer Friestad och Wright (1994) de två parterna åt genom att 

kalla dem ”target” (konsumenter som blir utsatta för övertalningsförsöket) och ”agent” (företag 

eller organisation som ligger bakom övertalningsförsöket). Övertalningsförsök kallas i modellen 

”persuasion attempt”, vilket beskrivs som ett företags försök att påverka konsumenter, medan 

”persuasion coping behavior” handlar om hur konsumenter reagerar och hanterar det försöket.  

I den hanteringen menar Friestad och Wright (1994) att det finns tre underliggande mekanismer, 

vilket utöver ”persuasion knowledge” även innefattar ”agent knowledge” och ”topic knowledge”. 

Den första handlar alltså om marknadsföringsaspekterna i sammanhanget, nästföljande om 

konsumentens tidigare uppfattning gällande avsändaren, medan den sista avser konsumenternas 

inställning till ämnet som är aktuellt i det föreliggande övertalningsförsöket (ibid). För att undvika 

språkmässig förvirring kommer vi hädanefter att använda oss av de svenska begreppen. 

En annan intressant aspekt i sammanhanget är huruvida konsumenter upplever att 

övertalningsförsöken har en större påverkan på andra än sig själva. Fenomenet har benämnts 

Third-Person Perception (TTP) och Eisend (2015) har undersökt det genom att inkludera 

övertalningskunskap i ekvationen. Eisend (2015) menar att TTP uppstår som en perceptuell 

diskrepans där individer överskattar sin egen förmåga att tolka budskapen samtidigt som de 

underskattar andras, vilket delvis beror på att det finns en generell uppfattning om att det inte 

uppfattas som särskilt ”smart” att bli påverkad av reklam. Graden av TTP beror främst på deras 

upplevda kunskap, vilken avgörs av framförallt två mekanismer; motivationen till att stärka 

självkänslan och brister i den kognitiva bearbetningen av information (Huh & Langteau, 2007). 

I studien påvisar Eisend (2015) att den upplevda övertalningskunskapen höjer TTP. Det vill säga 

att ju mer kunskap någon upplever sig ha om övertalningsförsök, desto mer benägen är den att 

tro att det påverkar andra mer än den själv. Effekten blir därmed nära besläktad med den mer 

erkända Dunning-Kruger-effekten, vilken avser en typ av kognitiv bias hos individer som 

överskattar sin tankeförmåga som följd av bristfälligheten i den – en sorts skenbar överlägsenhet 

som uppkommer av oförmågan att förstå vad det är man inte förstår (Dunning & Kruger, 1999). 

För att övertalningskunskapen överhuvudtaget ska kunna aktiveras är det dock grundläggande att 

konsumenterna först uppfattar att det är reklam de blir utsatta för, vilket vi tidigare har 

konstaterat kan vara problematiskt när det gäller native advertising. Det styrks även i en studie av 

Attaran, Notarantonio och Quigley (2015) där de fann att konsumenters övertalningskunskap 

aktiverades i mycket högre utsträckning när respondenterna exponerades för traditionell 

annonsering jämfört med native advertisements. De fann även tecken på att det kunde ge en slags 

långsiktig boomerang-effekt – initialt var respondenternas inställning till native advertisements 

mer positiv än den till de traditionella annonserna, men vid ett senare tillfälle var förhållandet 

omvänt och hade gett en negativ effekt på deras förtroende för annonsören (ibid).  

Genom att sammanfoga ovanstående teorier om minnet har vi härlett fram följande hypoteser 

som anses intressanta för undersökningen:  

Hypotes 1a: Konsumenter som läser nyheter ofta föredrar sponsrat innehåll framför traditionella 

annonser.  

Hypotes 1b: Konsumenter som har lättare att urskilja sponsrat innehåll föredrar sponsrat 

innehåll framför traditionella annonser.  
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2.3 FÖRTROENDE 

I subjektiv mening har nog alla en föreställning om vad förtroende innebär, men i objektiv 

bemärkelse är det desto svårare att fastställa någon entydig definition eftersom meningen med 

begreppet alltid är både individ-och kontextberoende (Öhman & Lundberg, 2015). Förtroende 

har därför länge varit en del av filosofi och samhällsdebatten, men det var först på 1950 och -60 

talet som forskning kring ämnet uppdagades och det skulle dröja ända till 1990-talet innan 

marknadsföringsforskare började intressera sig för området på riktigt (Arnott, 2007). Morgan och 

Hunt (1994) kan då ses som pionjärer i frågan med deras väletablerade ”commitment-trust model 

of relationship” där de betonar vikten av att som marknadsförare engagera sig i förhållandet 

mellan företag och konsument för att erhålla konsumenters förtroende. Även 

managementområdet har gjort intressanta teoretiseringar i avseendet, inte minst McAllister (1995) 

som menade att förtroende har två separata dimensioner – det kognitiva och affektiva 

förtroendet. McAllister (1995) menar då att det kognitiva förtroendet är mer rationellt grundat 

och att det utgör grundnivån för att ett förtroende ska etableras överhuvudtaget, medan det 

affektiva kan ses som ett förstärkt förtroende baserat på känslor för organisationen eller 

företaget. 

Johnson och Grayson (2005) har vidarefört de idéerna till konsumentsammanhang och menar att 

det kognitiva förtroendet bygger på konsumenternas föreställning om huruvida företaget gör det 

som de utger sig för att göra (eller är de som de utgör sig för att vara) och att det blir avgörande 

för hur pålitligt företaget uppfattas. Den bedömningen görs utefter konsumentens tidigare 

erfarenheter relaterade, men inte nödvändigtvis med direkt koppling, till företaget och de 

erfarenheterna blir centrala för att förstå utgångspunkten för om konsumenter kommer ha 

förtroende för företaget (ibid).  

Nästa dimension, affektivt förtroende, anses då vara en högre nivå av förtroende och innebär att 

kunden i större grad uppfattar företagets handlingar som individanpassade och därför också 

förväntar sig en fördelaktig output från interaktionen med företaget (Öhman & Lundberg, 2015). 

Denna dimension är mer förankrad i teorier om relationsmarknadsföring än kognitivt förtroende, 

där den beskrivs som eftersträvansvärd eftersom förtroendet blir mer emotionellt och inte lika 

objektivt styrt (Johnson & Grayson, 2005). Detta medför att konsumenten ofta uppnår en högre 

grad av lojalitet än vad som är möjligt med ett kognitivt förtroende samt att de känner en trygghet 

i relationen och till viss del ”överlämnar” sig till företaget (ibid). Affektivt förtroende kan därför 

ses som en emotionell förbindelse utifrån ett företags kommunikationshandlingar, medan det 

kognitiva förtroendet snarare skapas genom mer objektiva bedömningar.  

Ett närbesläktat begrepp till förtroende blir trovärdighet, vilket kan relateras till huruvida någon 

känner tillit gentemot en annan aktör där graden av tillit avgörs efter någon form av 

kommunikationshandling (Hedquist, 2002). Hedquist (2002) menar dock att det finns en distinkt 

skillnad; trovärdighet är en förutsättning för att förtroende ska uppstå, men förtroende är inte en 

förutsättning för att något ska uppfattas som trovärdigt. Vidare åsyftar han att det i samtliga fall 

är mottagaren som avgör om det finns anledning till att uppfatta sändaren som trovärdig och om 

så är fallet finns det goda grunder för mottagaren att känna förtroende för denna.  

För att bedöma huruvida konsumenters uppfattar en viss typ av marknadsföringsaktivitet som 

trovärdig eller inte är det till en början relevant att identifiera källorna som påverkas av detta.  
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Inom ramen för native advertising är det framförallt två centrala källor som påverkas av, samt har 

en inverkan på, konsumenternas förtroende; annonsören (varumärket, företaget/organisationen 

som marknadsför sig) samt mediet som publicerar innehållet (nyhetssidan) (Wu et al., 2016). 

Förtroendet kan därför operationaliseras ner till antingen förtroende för annonsören eller 

förtroende för mediet. I detta sammanhang beskriver Evans, Jamal och Foxall (2006) att 

förtroendet för annonsören grundläggande handlar om i vilken grad konsumenterna tror på 

företagens kompetens och välvilja att tillhandahålla produkter och tjänster som kan tillfredsställa 

deras behov, medan Go, Jung och Wu (2014) menar att förtroende för mediet kan beskrivas som 

i vilken grad läsarna tror på mediets förmåga att ge så korrekt och objektiv information som 

möjligt. 

I studien genomförd av Wu et al. (2016) undersöktes därför hur de två olika källornas 

trovärdighet påverkas av native advertising, där de fann att mediets trovärdighet tenderar att 

påverkas mer negativt än annonsörens. Därmed framstår det som att konsumenter anser att 

mediet, eller i det här fallet nyhetsredaktioner, har ett större ansvar för innehållet än annonsörer. 

En liknande studie gjord av Howe och Teufel (2014) undersökte specifikt hur native advertising 

påverkar konsumenternas trovärdighet gentemot nyhetssidan och fann, till skillnad från Wu et al. 

(2016), att native advertisements inte påverkar konsumenternas trovärdighet gentemot 

nyhetssidan i någon större utsträckning än vad traditionella annonser gör.  

Howe och Teufel (2014) fann även belägg för att de äldre respondenterna (55-64 år) generellt sett 

hade högre trovärdighet gentemot nyhetssidan, oavsett om de exponerades för native advertising 

eller traditionella annonser, än den yngre gruppen (18-24 år) samt att de yngre respondenterna var 

mycket skickligare på att uppmärksamma annonser i allmänhet, och native advertisements i 

synnerhet, än de äldre respondenterna. Anmärkningsvärt är också att de respondenterna som 

exponerades för traditionella annonser i större utsträckning rapporterade att de hade noterat 

reklam på nyhetssidan jämfört med de som enbart blev exponerade för native advertisements 

(ibid), vilket är i linje med flertalet andra studier på området (se Wojdynski & Evans, 2016; 

Wojdynski, 2016b; Hoofnagle & Meleshinsky, 2015). 

2.3.1 MISSTRO 

Att ha lågt förtroende är dock inte detsamma som att vara negativt inställd till något. Exempelvis 

är det inte alls lika vanligt att konsumenter avslutar en relation med ett företag enbart för att deras 

förtroende för dem är lågt, utan sker då snarare som en konsekvens av att konsumenten känner 

sig vilseledd eller lurad och därför har skapat sig en negativ uppfattning – en misstro – om 

företaget (Lindh, Thilenius & Hadjikhani, 2016). Något förenklat kan de därför ses som 

varandras motpoler samtidigt som de är ytterligheter i den bemärkelse att de befinner sig på 

samma skala för att beskriva en persons tillit gentemot en annan aktör.  

Likt meningsskiljaktigheterna i hur förtroende bör definieras råder det även delade meningar om 

begreppet misstro. Darke, Ashworth och Main (2010) beskriver det som en förväntan på ett 

negativt beteende, till skillnad från förtroende som snarare beskrivs som en förväntan på ett 

positivt beteende. McNeish (2014) uppger å andra sidan att de attityder och beteenden som 

uppstår vid misstro utgörs av andra mentala processer än vid förtroende; de är förankrade i en 

upplevd risk och uppstår oftast på grund av negativa erfarenheter av specifika situationer där 

konsumenten upplever sig ha blivit vilseledd.  
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I dessa fall tenderar konsumenten att aktivera sina försvarsmekanismer, vilka enligt Darke et al. 

(2010) beskrivs ha ett större inflytande på omdömet än de mekanismer som aktiveras vid 

förtroende.  

Darke och Ritchie (2007) belyser dock att konsumenternas misstro inte nödvändigtvis bara 

behöver drabba den aktören som avses skyldig för att ha vilselett konsumenten utan lätt kan föras 

över till andra aktörer i relaterade sammanhang. Det går därför att särskilja mellan specifik 

misstro – som baseras på tidigare erfarenheter av en specifik aktör – och mer generaliserad 

misstro, vilken uppstår från en persons upplevelser från aktörer i snarlika kontext.  

Relaterat till detta menar Pollay (1986) att vilseledande marknadsföring kan medföra att 

konsumenter upprättar en mer grundläggande misstro till övertalningsförsök i allmänhet, och inte 

bara i marknadsföringssammanhang; att all typ av kommunikation som på något sätt bygger på 

att förändra konsumentens tidigare mönster (exempelvis av andra annonsörer, media eller 

myndigheter) kan leda till att konsumenter gör generaliseringen att de inte bör lita på någon.  

Anledningen till detta är att konsumenten aktiverar sina misstankar även i andra sammanhang för 

att på så sätt skydda sig själva mot oärliga aktörer och upprätthålla en tillfredsställande självbild 

(Darke & Ritchie (2007). Detta kan skapa en tendens att konsumenten omedvetet söker efter 

faktorer som bekräftar deras övertygelse om att de bör misstro en specifik aktör, vilket kan orsaka 

en aningen snedvriden bild av hur fallet egentligen ser ut (Darke et al., 2010).  

Genom att sammanfoga ovanstående teorier om förtroende och misstro har vi härlett fram 

följande hypoteser som anses intressanta för undersökningen:  

Hypotes 3: Yngre konsumenter är bättre på att urskilja sponsrat innehåll från redaktionellt 

innehåll.  

Hypotes 4a: Konsumenter som föredrar sponsrat innehåll framför traditionella annonser tappar 

inte förtroende för annonsör när de blir exponerade för det.  

Hypotes 4b: Konsumenter som föredrar sponsrat innehåll framför traditionella annonser tappar 

inte förtroende för nyhetssidan när de blir exponerade för det.  
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3. METOD 
Metoden i studien har färgats av syftet med arbetet – att bidra med perspektiv – och av den orsaken 

kommer vi först att beröra vår ansats med en något filosofisk touch där vi beskriver vad som menas med 

det. Därefter blir det en successiv övergång till olika metodval och hur de teoretiska begreppen 

operationaliserats, för att avslutningsvis beröra mer konkreta och praktiska detaljer med studien. 

3.1 ANSATS 

Brunsson (1982) menar att en av de utmärkande egenskaperna med samhällsvetenskap är hur 

olika forskare nyttjar perspektiv och att den signifikanta skillnaden sällan ligger i vad som 

beskrivs, utan snarare i hur det beskrivs. Perspektivet avgör därmed vilken data som 

uppmärksammas, vilka teorier som framträder och vilka resultat som hamnar i centrum. En viktig 

del i utvecklingen av samhällsvetenskap är därför att applicera nya perspektiv på en viss del av 

verkligheten och därigenom lyfta fram detaljer i den som tidigare gått obemärkta (ibid). 

Hamrefors (1999) tar steget än längre och argumenterar för att det främsta syftet med 

samhällsvetenskaplig forskning är att producera nya perspektiv. Att anta ett något spekulativt 

förhållningssätt i samhällsvetenskapliga studier behöver därför inte vara så tokigt som det ofta 

framstår i den metodologiska djungeln, eftersom det främjar perspektivskapandet (ibid, s. 20): 

Some might think that speculation is an inappropriate action in science, but I do not 

think so. On the contrary I believe that no conclusive proof of the value of any activity 

or hypothesis is possible in social science research. It is all a matter of producing 

perspectives. One could perhaps reversibly claim that the only sensemaking 

contribution in social science is making perspectives. As soon as the claim of 

objectivity is being made, the benefit to society is decreased – the perspective is 

presented as a dogma, which decreases the further production of perspectives. 

Att detta arbete skulle utgöra ett substantiellt bidrag till den vetenskapliga diskussionen eller 

samhället som helhet tvivlar vi på, men att anamma Brunssons (1982) och Hamrefors’ (1999) 

synsätt på samhällsvetenskaplig forskning i en mer anspråkslös och pragmatisk form ser vi ändå 

en god poäng med. Vår ambition blir då inte att förklara eller redogöra för native advertising som 

fenomen, men heller inte att bara beskriva eller skildra det, utan att bidra med perspektiv på det 

genom att sammanväva olika teoribildningar och undersöka relevansen av dem i en ny kontext. 

Med andra ord handlar det inte om att inducera, utan snarare att deducera teori i sammanhanget. 

Ambitionen och den deduktiva ansatsen ger också tudelade konsekvenser på angreppssättet; å 

ena sidan frigör det oss något från att försöka härleda objektivt verifierbara slutsatser och till att 

nyttja vår kreativitet i större utsträckning, å andra sidan ökar kravet på studiens originalitet och 

behov av transparens för att bemöta subjektiviteten som kan tänkas uppstå därav. Utformningen 

av den teoretiska referensramen blir ett gott exempel på det i den mening att vi ganska obekymrat 

låtit vårt intresse fungera som kompass och därmed emanciperat oss från att referensramen skulle 

vara en objektiv frikopplad del av studien, men samtidigt rört oss mellan olika akademiska gebit 

för att inte den ska domineras av något specifikt perspektiv och kritiskt reflekterat över de teorier 

som den omsluts av. Tanken är att arbetet på så sätt ska gagnas av den potential som finns i att 

teoretisera om ett fenomen (se ex. Weick, 1995), men undgå att landa i normativa 

ställningstaganden eller låsta innebördsbestämmelser om fenomenet. 
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3.2 METODVAL 

Utifrån ovanstående kan det tänkas att det rör sig om en kvalitativ studie – den skolan präglas 

trots allt av en mer tolkningsinriktad och mindre objektivistisk syn på verkligheten (Hartman, 

2001; Bryman & Bell, 2013) – men studien är snarare av kvantitativ karaktär. Vi använder här 

benämningen ”av kvantitativ karaktär” eftersom studien inte är särskilt präglad av varken 

positivism eller objektivism och därmed inte är kvantitativ i klassisk mening, men att det ändå rör 

sig om att mäta och kvantifiera olika företeelser beträffande fenomenet.  

Vi vill dock inflika att skiljelinjen mellan kvantitativ och kvalitativ metod tenderar att överdrivas 

ibland och att vissa forskare hävdar att det kan vara rent kontraproduktivt att måla upp de två 

angreppssätten som absoluta motpoler till varandra (Alvesson & Deetz, 2000; Åsberg, 2001; 

Alvesson & Sköldberg, 2008). Åsberg (2001, s.270) går till och med så långt att han hävdar att 

hela diskussionen om kvantitativ eller kvalitativ metod visar till en pseudofråga och att det 

egentligen inte finns något som kan kallas för det:  

Vad som finns är en ofantlig retorik om detta ’viktiga val och ställningstagande’, 

men ingen metod är eller kan vara vare sig kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ 

och kvalitativ hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om. Och 

dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar om olika fenomen. Data kan vara 

kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativa (i form av siffror). Men det är sedan 

inget mer att orda om […] och fortsatt retorik är ofruktbar och missledande. 

Riktigt så extrem hållning som den ovan antar vi dock inte; likt Bryman och Bell (2013) 

poängterar fungerar ändå termerna kvantitativ-kvalitativ som användbara paraplybegrepp för att 

kategorisera olika tillvägagångssätt inom forskning. Poängen med att lyfta fram det är snarare att 

tona ned skillnaden mellan dem, dels eftersom denna studie inte kan ses som fullfjädrat 

kvantitativ i traditionell mening, men också för att distinktionen mellan kvantitativ-kvalitativ och 

subjektiv-objektiv tenderar att skapa missvisande föreställningar, kanske speciellt på kandidatnivå, 

som mynnar ut i grova förenklingar där kvantitativ forskning likställs med objektiv mätbarhet och 

kvalitativ forskning står för subjektiv tolkning av data. Det blir en sträng strukturering av den 

mångtydiga verklighet som samhällsvetenskaplig forskning behöver förhålla sig till och 

kvantitativa studier riskerar då att förstora betydelsen av tekniska mätmetoder och lämpliga 

procedurer i sökandet efter standardisering och förenkling, vilket ger ett intryck av objektivitet, 

men underminerar den sociala dimensionen och andra mänskliga aspekter som kan påverka 

resultatet (Alvesson & Deetz, 2000). Därför menar Alvesson och Deetz (2000) att kvantitativa 

studier kan förbättras avsevärt om de gör sig fria från den positivistiska ontologins anspråk och 

objektivitet som ett uppnåeligt ideal, vilket de fångar träffsäkert med följande utdrag (ibid, s. 76-

77):  

Även om forskaren tror sig uppnå ’objektivitet’ genom att följa metoder och 

forskningspraktiker som är obesmittade av yttervärlden kryper denna värld ändå 

ofrånkomligen in. Att förneka forskningens sociala karaktär är detsamma som att 

dölja idiosynkrasierna hos forskaren – den särskilda sammansättning av sociala 

influenser som inverkar på hans/hennes subjektivitet – och forskarsamhället bakom 

en falsk föreställning om objektivitet. […] Viktigare än tekniken för insamling av data 

är de frågor som ställs och avsikten med analysen, hur den sociala verkligheten 

uppfattas och kunskapsintresset som fullföljs. 
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Vad som blir mer avgörande än distinktionen mellan kvalitativ-kvantitativ är därför hur 

forskaren, eller i det här fallet studenterna, förhåller sig till de grundläggande ontologiska, 

epistemologiska och värdeteoretiska frågorna (Alvesson & Deetz, 2000; Alvesson & Sköldberg, 

2008). Med det sagt är det alltså tal om en kvantitativ studie med inslag av perspektivism, mer 

specifikt en enkätundersökning med något kvasiexperimentell touch, som även kan ses som 

explorativ i den bemärkelsen att vi undersökt ett förhållandevis nytt sätt att annonsera och 

bedriva marknadsföring på. Skälen till det är flera; bland annat att förtroende lätt blir 

problematiskt att fråga om i samband med native advertising, särskilt om nu respondenter inte 

alltid uppfattar innehållet som en annons. Att genomföra intervjuer där vi rätt och slätt frågade 

om respondenternas läsvanor av nyhetssidor, deras uppfattningar om sponsrat innehåll i 

allmänhet eller kort berättade vad native advertising var för något och därefter ställde passande 

följdfrågor skulle kräva en sådan varsamhet i våra formuleringar för att inte bli ledande att vi 

ganska snabbt förkastade det som en dålig idé.  

Att visa exempel på native advertising och undersöka respondenters beteende föreföll vara en 

desto bättre metod, vilket förde tankarna till experiment. Ett sådant angreppssätt skulle dock 

innebära att förenkla och konstruera en mer konstlad än naturligt inträffad situation, vilket 

riskerar att göra det empiriska materialet artificiellt, och när sådan forskning involverar människor 

uppstår betydande problem (Alvesson & Deetz, 2000). Exempelvis skulle respondenternas blotta 

medvetenhet om att de deltog i ett experiment gjort dem långt mer vaksamma på detaljer än vad 

de är till vardags, vilket indirekt skulle bidra till missvisande tolkningar av annonserna och ett 

snedvridet resultat.  

Någonstans här emellan landade vi istället: Vi ville visa respondenter bildexempel på native 

advertising, utan att för den sakens skull benämna bilderna som varken annonser, 

marknadsföring eller nyheter, och sedan be dem ta ställning till olika påståenden relaterade till hur 

de uppfattade dem. Förhoppningen var att ett sådant tillvägagångssätt skulle påverkas mindre av 

respondenternas förutfattade meningar om ämnet – till exempel som att de av principmässiga 

skäl ogillar sponsrat innehåll eller är allmänt oroade för att de ska bli lurade av reklam – eftersom 

det var deras mer spontana och instinktiva reaktioner på innehållet som vi var ute efter. Därmed 

inte sagt att vi ämnade ”lura” respondenterna genom att undanhålla betydande information om 

studiens karaktär, men väl att vi försökte formulera oss på ett sådant sätt att undersökningen 

framstod mer som en simpel enkät än ett experiment, och att resultatet på så sätt skulle bli mer i 

linje med hur respondenterna hade agerat om de stött på annonserna i sitt naturliga sammanhang.  

3.3 URVAL 

När det gällde urvalet uppstod då inte helt oproblematiska frågor; vilka är egentligen relevanta 

respondenter att undersöka när det handlar om något så brett som nyheter på webben? Är det 

enbart de som läser massor av nyheter på nätet som är aktuella eller borde vi även rikta oss mot 

de som sällan gör det för att få en större bredd?  

Vi valde den senare inriktningen, det vill säga att inte exkludera någon så länge den är införstådd 

med att kunna läsa svenska webbnyheter, för att även fånga in nyanser hos de med mindre 

erfarenhet av native advertising, vilket medförde ett minst sagt omfattande urval. Det framstod 

också som märkligt att distribuera enkäten på annat sätt än det medium som nyheterna förekom i, 

vilket betyder att vi förkastade idén att konstruera och delge enkäten i pappersform och valde att 

göra en online-enkät via Google Forms istället.  
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TROVÄRDIGHET 

PERSUASION 

KNOWLEDGE 

SCHEMA 
NATIVE 

ADVERTISING 
FÖRTROENDE 

ANNONSÖR 

NYHETSSIDA 

Med det följde ett antal problem, inte minst svårigheten att kontrollera bortfall och ha koll på 

vilka respondenter det är som utför enkäten, men också möjligheter eftersom vi mycket lättare 

kunde nå bortom det geografiska läget vi befann oss i och undgå den tidsödande (och tråkiga) 

processen att behöva mata in det empiriska materialet för hand (Bryman & Bell, 2013). Som följd 

av detta framstod Facebook inte bara som en bekväm plattform att sprida enkäten på, utan också 

en rimlig sådan eftersom vi ville nå ut till alla som läste nyheter på webben och samtidigt inte 

begränsa oss till nischade grupper för nyhetskonsumenter, forum med anonyma användare eller 

andra sorters intressestyrda grupperingar av individer. 

Ur det uppstod genast nästa fråga; hur få fler än bara vår närmsta bekantskapskrets att delta i 

undersökningen? En idé, som också visade sig ganska fruktbar, var att välja ut några i vår 

bekantskapskrets och be dem dela undersökningen vidare. På så sätt skulle vi inte bara få med fler 

respondenter, utan också fånga upp den så att säga ”äldre” generationen, vilket i vid benämning 

alltså åsyftar alla nyhetskonsumenter som är äldre än de 20-30-åringar som vår egen 

bekantskapskrets huvudsakligen består av. 

Allt detta gör det också väldigt svårt att kategorisera processen efter någon specifik urvalsmetod: 

Det blir ett bekvämlighetsurval i den mening att vi har utgått från vår bekantskapskrets, men 

också ett frivillighetsurval i det avseende att alla som varseblivits om studien har kunnat delta om 

de så velat, samtidigt som det var ett snöbollsurval i den bemärkelse att vi medvetet valde ut 

respondenter som vidarebefordrade undersökningen till nya respondenter. Det kan åtminstone 

konstateras vara ett icke slumpmässigt urval, vilket tillsammans med osäkerhetsfaktorn i hur 

enkäten distribuerades gör det ganska poänglöst att diskutera urvalets representativitet – hur ens 

definiera populationen i sammanhanget? Därmed finns det heller inga möjligheter till att 

generalisera resultatet på statistisk grund och några anspråk på generalisering uteblir alltså från vår 

sida. Lyckligtvis var inte det poängen med arbetet, trots anslagen av kvantifiering, utan snarare att 

undersöka fenomenet med mer explorativa ambitioner. 

3.4 OPERATIONALISERING 

Att formulera frågor till enkäten framstod inte heller som någon enkel match; flertalet av de 

teorier som referensramen innefattas av anknyter trots allt till både undermedvetna känslor och 

abstrakta tankemönster. Av den anledningen blev operationaliseringen, det vill säga att försöka 

konkretisera de begrepp ur teorin som anses centrala för studien och på så sätt fånga kontexten 

där de avses att undersökas (Eliasson, 2013), ett särskilt viktigt verktyg i konstruerandet av 

undersökningen. Nedan visas en förenklad modell som förtydligar förbindelsen mellan studiens 

huvudvariabler, native advertising och förtroende, samt hur de teoretiska begreppen hör samman: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Egenarbetad operationaliseringsmodell. 
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Eftersom studien handlar om att undersöka huruvida native advertising påverkar förtroendet för 

nyhetssidan och annonsören går det att urskilja två huvudvariabler; native advertising och 

förtroende. Det går också att konstatera att det handlar om ett orsakssamband mellan dem, vilket 

innebär att den ena variabeln påverkar den andra och att orsaken kommer tidigare än verkan 

(Eliasson, 2013). Den oberoende variabeln, vilket avser den som påverkar den efterföljande och 

därför uppkommer tidigast (ibid), är alltså native advertising, medan den som påverkas och 

således blir den beroende variabeln är förtroende. Som en följd av studiens syfte och den tidigare 

forskning som indikerat att det rör sig om separata företeelser är förtroende dessutom uppdelat i 

två beståndsdelar i modellen – förtroendet för nyhetssidan och förtroendet för företaget. 

Vid sidan av den oberoende variabeln har vi även tydliggjort vilka teoretiska områden som 

relaterar till huvudvariablerna, vari det går att urskilja tre komponenter: Persuasion knowledge, 

schema och trovärdighet. Utan sammanhang är det tämligen omfattande begrepp, men genom att 

se dem i undersökningens kontext blir de mer avgränsade och innebördsdistinkta; till exempel 

handlar schema om vilket schema som aktiveras hos respondenter när de exponeras för native 

advertisements, trovärdighet om graden av vilseledenhet och trovärdighet som respondenterna 

läser av i innehållet, och persuasion knowledge om huruvida tidigare exponering för native 

advertisements gör dem mer resistenta mot marknadsföringsbudskapen däri.  

Från detta har vi sedan utformat ett antal frågor som kan härröras till de olika begreppen. 

Därmed har vi utgått från tidigare teorier vid utformningen av de mått som används i enkäten, 

men själva försökt fånga den kontextuella betydelsen av dem genom mer vardagliga ord som 

respondenterna lättare skulle kunna relatera till. Nedan visas en summerad tabell (tabell 1) över 

vilka frågor som ställdes och vilka teorier det då rör sig om.  

 

 

PÅSTÅENDE/FRÅGA TEORI PÅSTÅENDE/FRÅGA TEORI 

DEL 1 (x 3) DEL 2 

Jag uppfattade innehållet som… 

 

Jag har stort förtroende för svenska 
nyhetssidor. 

Trovärdighet 

…informativt. Trovärdighet Jag föredrar sponsrat innehåll före 
traditionell annonsering när jag läser 
nyheter. 

Trovärdighet 

…trovärdigt. Trovärdighet Jag upptäcker ofta sponsrat innehåll på 
svenska nyhetssidor. 

Schema alt.  
Persuasion 
Knowledge 

…att det uppmanade till köp. Schema alt. 
Persuasion 
Knowledge 

Jag upplever mig bli mindre påverkad 
av reklam än andra. 

Persuasion 
Knowledge 

…skrivet av en journalist. Schema Jag tycker det är svårt att urskilja 
sponsrat innehåll från redaktionellt 
innehåll på svenska nyhetssidor. 

Schema 

…sponsrat av en extern 
partner. 

Schema alt.  
Persuasion 
Knowledge 

Mitt förtroende för ett företag sjunker 
när de marknadsför sig genom 
sponsrat innehåll på nyhetssidor. 

Trovärdighet 

…att det försökte vilseleda 
mig. 

Trovärdighet Mitt förtroende för en nyhetssida 
sjunker när den innefattas av sponsrat 
innehåll. 

Trovärdighet 

Tabell 1. Egenarbetad tabell över vilka frågor som ställdes i undersökningen. 
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INLEDANDE 

FRÅGOR 

STIMULI 1 STIMULI 2 STIMULI 3 GENERELLA 

PÅSTÅENDEN 

& 

AVSLUTANDE

FRÅGOR 

FRÅGOR TILL 

STIMULI 1 

FRÅGOR TILL 

STIMULI 2 

FRÅGOR TILL 

STIMULI 3 

Påståendena syftade alltså till att mäta respondenternas attityder gentemot native advertising, 

varför vi valde att utgå från en sjugradig Likertskala, vilket är brukligt för undersökningar som 

avser att mäta respondenters känslor, upplevelser eller attityder (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 

2013). Nummer 1, placerad längst till vänster, symboliserade då det lägsta värdet (instämmer inte 

alls) och nummer 7, längst till höger, symboliserade det högsta värdet (instämmer helt).  

Den uppmärksamme lär snabbt anmärka att frågebatteriet är ganska magert och kritik kan därför 

riktas mot att vi inte bara har använt egna mått, utan också att vi inte ställt tillräckligt många 

frågor om varje mått (Söderlund, 2005). Notera dock att påståendena till del 1 ställdes tre gånger 

– en efter varje bildexempel på native advertising – och att undersökningens kvasiexperimentella 

karaktär härmed gör sig kännande, vars idé och utformning berörs mer utförligt nedan.  

3.5 DESIGN 

Webbenkäten innehöll alltså två delar, varav den första bestod av tre stimuli, eller tre varianter av 

native advertising, med efterföljande påståenden och den avslutande delen utgjordes av mer 

generella påståenden relaterade till ämnet. Nedan visas en övergripande modell på enkätens 

utformning och processen respondenterna gick igenom för att genomföra den (se figur 4): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Första sidan på enkäten inleddes med en text där vi förtydligade enkätprocessen för 

respondenterna, varefter fyra grundläggande frågor om deras ålder, kön, utbildning och 

nyhetsläsningsvanor följde. När de besvarats introduceras respondenterna för det första 

bildexemplet på native advertising, vilket sedan följdes upp av sex påståenden om hur innehållet 

uppfattades. Sedan repeterades den processen med olika annonsexempel tills de slutligen läst tre 

olika bilder, med samma påståenden att ta ställning till efter varje, för att därefter avslutas med de 

sju mer generella påståendena inom temat för studien.  

Annonserna i undersökningen föreställde tre noggrant utvalda exempel på native advertising med 

intentionen att det inte bara skulle skapa variation för respondenterna, utan också testa om små 

nyansskillnader i deras utformning skulle ge signifikanta utslag i undersökningen. Av den tidigare 

forskning som behandlats i den teoretiska referensramen fanns det ändå tydliga tecken på att så 

borde vara fallet; till exempel indikerades det ju att respondenter skulle ha lättare att urskilja 

innehållet som sponsrat om det benämns som ”Annons” jämfört med när mer vaga benämningar 

såsom ”Detta innehåll är framtaget av vår samarbetspartner…” eller ”Presenteras i samarbete 

med…” används.  

Figur 4. Egenarbetad modell över enkätprocessen. 
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Även aspekter såsom om innehållet var undertecknat av en journalist eller inte och om texten 

uppmanade till köp av produkt/bruk av tjänst föreföll kunna spela en betydande roll i hur 

annonserna uppfattades och tolkades av respondenter.  

Dessa premisser låg som grund för valet av annonser och det blev därför mer aktuellt att 

identifiera typexempel på native advertising med utmärkande karaktärsdrag än söka liknande 

varianter som kunde likställas med varandra för att uppnå kvantifiering. Analysen är gjord 

därefter, vilket betyder att vi behandlat responsen till annonserna som separata konstrukt med 

olikheter snarare än att sammanslå dem till kollektiva enheter. Med andra ord är undersökningen 

experimentell i den mening att respondenterna fick genomföra ett slags test där responsen vägdes 

mot ett antal hypoteser, men saknar avgörande element såsom randomisering och användandet 

av kontrollgrupper för att kunna klassificeras som ett experiment (Shadish, Cook & Campbell, 

2003). Därmed blir undersökningen experimentlik och följaktligen då även kvasiexperimentell i 

viss bemärkelse (ibid), men långtifrån en typisk sådan och att benämna det som så vore mer att 

efterkonstruera tillvägagångssättet än att ge en transparent och uppriktig skildring av det.    

3.5.1 ANNONS 1 

  Den första annonsen som presenterades för 

respondenterna var från Telenor och kan ses i figuren till 

höger (figur 5). Annonsen beskriver hur fysiska möten 

på arbetsplatser blivit en tidsödande del av 

företagsvardagen och att det på sikt kan skapa psykisk 

ohälsa på arbetsplatsen. I texten uppmanas därför 

företag och organisationer att kontakta en digital 

rådgivare från Telenor för att få en bättre bild över vad 

företaget behöver i form av ”molntjänster” och andra 

digitala verktyg som kan hjälpa dem att hantera den 

problematiken.  

Artikeln är inte undertecknad av någon journalist, men 

innehåller typiska karaktärsdrag för nyhetsartiklar i 

övrigt; till exempel vilar argumentet till att möten blivit 

tidsödande på en artikel från ansedda Harvard Business 

Review, det framstår som att marknadschefen blivit 

intervjuad i frågan och inlägget går att dela vidare i 

sociala medier genom snabbknapparna längst ned som 

om det vore en nyhetsartikel.  

Dock så inrymmer inlägget flera notiser om att innehållet 

är sponsrat, däribland en av de mer tydliga 

benämningarna ”annons” uppe i övre vänstra hörnet, 

och upprepade uppmaningar till att boka rådgivning 

genom att klicka sig in på länken. Av den anledningen 

ansågs detta vara det mest tydligt markerade exemplet på 

native advertising i undersökningen och responsen 

förväntades vara därefter. Respondenterna skulle därför 

ha minst svårigheter att avgöra om innehållet var 

sponsrat eller inte och samtidigt inte tycka det var särskilt 

vilseledande, utan mer trovärdigt och informativt.  

 
Figur 5. Annons 1 i undersökningen. 
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3.5.2 ANNONS 2 

Nästa annons i undersökningen var från Postnord och var rent textmässigt mer omfattande än 

den första annonsen (se figur 6 nedan). Övergripande handlar den om hur man på bästa sätt 

emballerar ett paket som ska skickas med posten så att det inte skadas under frakt, vilket belyses 

vara ett problem oftast orsakat av avsändaren – inte Postnords hantering av paketen. 

 

 

  

Likt annons 1 har den typiska 

karaktärsdrag som kännetecknar en 

nyhetsartikel; strax efter 

huvudrubriken följer en ingress, 

tätt efterföljt av delningsknappar 

till olika sociala medier och 

alternativen att spara, rätta eller 

skriva ut ”artikeln”, det förefaller 

också ha utförts en intervju med 

skadebesiktigaren om ämnet och 

inlägget är skrivet med en mer 

informativ än säljande stil. 

Precis som föregående annons har 

den flera notiser om att innehållet 

kommer från en extern part, inte 

minst genom ”Denna artikel är en 

annons” i slutet, men här saknas 

det dock någon direkt uppmaning 

till köp/bruk av tjänst och fokus 

ligger nästan enbart på hur paket 

som ska skickas med post bör 

paketeras. 

Denna annons ansågs därför ha en 

mer redaktionell framtoning än 

föregående och även vara något 

mindre tydligt markerad som 

sponsrad, varför vi förväntade oss 

att responsen skulle färgas efter 

det: Respondenterna skulle 

visserligen se innehållet som 

informativt och trovärdigt, men 

inte uppmärksamma att det var 

sponsrat i samma utsträckning som 

den förra och därför även missta 

annonsen för en redaktionell text 

skriven av en journalist i större 

utsträckning. 

Figur 6. Annons 2 i undersökningen. 
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3.5.3 ANNONS 3 

Den tredje och sista annonsen som respondenterna exponerades för var från Telia (se figur 7 

nedan). Inlägget beskriver hur ett armband med inbyggda sensorer ska kunna mäta av kroppens 

svett och därifrån fastställa hur man mår i realtid. Att tillägga är dock att det inte är ett armband 

som Telia utvecklat själva och att det därför inte är en typisk native advertisement; istället ingår 

den i en följetong av teknikrelaterade artiklar på en sida specifikt tillägnad nyheter rörande digital 

teknik och innovationer som Telia har sponsrat. 

 

  

Även här återfinns typiska särdrag för 

nyhetsartiklar, inklusive själva 

utformningen av innehållet, men också 

att det inryms en intervju med 

uppfinnaren till armbandet hämtad från 

tidningen The New York Times och 

denna gång dessutom ett foto och 

namn på en skribent till artikeln (här 

censurerat av oss med hänsyn till 

journalisten).  

Till skillnad från de övriga annonserna 

har denna dock enbart en notis som 

uppmärksammar läsaren om att 

innehållet är sponsrat i form av ”I 

samarbete med Telia” högst upp, men 

här synliggörs också varumärket – 

något som inte förekom i de andra 

annonserna i undersökningen. 

Vidare innehåller den heller inte någon 

direkt köpuppmaning, även om texten 

är mer säljande i skrivsättet än 

föregående annons. Detta, 

sammanfogat med att inlägget är 

undertecknat av en journalist och 

enbart markeras som sponsrat på ett 

ställe, gjorde att annonsen framstod 

vara minst tydligt markerad som 

sponsrad av de tre exempel på native 

advertisements som var med i 

undersökningen. 

Respondenterna förväntades därför ha 

större svårigheter att uppfatta innehållet 

som sponsrat och även tolka det som 

skrivet av en journalist i större 

utsträckning, men också se det som 

mer vilseledande och mindre trovärdigt 

än föregående som en följd av inläggets 

tvetydighet. 

Figur 7. Annons 3 i undersökningen. 
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Innan vi går vidare kan det också vara nämnvärt att beröra några mer praktiska detaljer med 

tillvägagångssättet: Bland annat genomfördes en pilotundersökning med bekanta, studenter och 

lärare för att reda ut oklarheter och försöka undgå att enkäten skulle uppfattas som omständlig. 

Vi skickade då ut en preliminär version av undersökningen till dem och ställde frågor om hur de 

uppfattade den, varvid vi erhöll konstruktiv återkoppling och korrigerade de frågetecken och 

otydligheter som uppstod. Den approximerade tiden för att genomföra enkäten landade på cirka 

5-10 minuter, vilket sågs som acceptabelt i våra ögon.  

Vidare analyserades all data i statistikprogrammet R. Här gjorde sig också problematiken 

beträffande urvalet kännbar än en gång; validiteten i att analysera olika korrelationer i 

respondentsvaren blir minst sagt diskutabel när det inte rör sig om ett slumpmässigt urval (Lind, 

Marchal & Wathen, 2011). Likväl såg vi ändå en poäng med det och sedan det också verkar 

föreligga en del kontrovers i den akademiska sfären kring huruvida Likertskalan ska behandlas 

som en ordinal eller intervall-skala (Murray, 2013) kan det också tillstås att vi valt att gå efter 

Normans (2010) rekommendationer och analyserat sambanden på icke-parametriskt vis 

(Spearman rho).  
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Tabell 2. Egenarbetad tabell över respondentförutsättningar. Vidare är det närmare 80 % som 

antingen hade påbörjat eller slutfört en 

eftergymnasial utbildning, vilket får ses 

som betydligt mer än rikssnittet som 

ligger på strax under hälften (SCB, 

2016), och ett fåtal som inte hade gått 

färdigt gymnasiet. Viss majoritet 

föreligger även när det gäller frekvensen 

i nyhetsläsandet där 56,5 % menade att 

de läser nyheter ofta eller flera gånger 

dagligen och 27 % hävdade att de sällan 

eller aldrig gör det. Värt att poängtera att 

det då frågades om hur ofta 

respondenterna läste nyheter online, 

vilket kan innefatta alltifrån stora 

nyhetsredaktioner till mer amatörmässiga 

hemsidor som innefattas av nyheter. 

Slutligen var det en svag majoritet som 

inte använde annonsblockerare när de 

läste nyheter online, medan 30 % 

menade att de gjorde det. Notera dock 

att den frågan ställdes först efter bilderna 

hade visats för att inte påverka 

responsen till dem. En respondent 

anmärkte även i det frivilliga 

kommentarsfältet i slutet av 

undersökningen att den förvisso 

använde annonsblockerare på datorn, 

men inte någon i mobiltelefonen, vilket 

också bör beaktas i sammanhanget.  

 

 

4. RESULTAT 
Strukturen på avsnittet följer enkätprocessen och inleds därför med en beskrivning av respondenterna, 

efterföljt av en redogörelse över deras respons på de exempel på native advertising som använts i studien, 

varvid de avslutande påståendena behandlas tillsammans med studiens hypoteser och en 

korrelationsmatris där ytterligare samband illustreras mer grafiskt. 

Enkäten låg ute under en tvåveckorsperiod och kom att besvaras av totalt 207 respondenter. I 

tabellen nedan visas en sammanställning av deras demografiska bakgrund och kontextuellt 

relevanta förutsättningar (tabell 2). Könsfördelningen bland respondenterna landade på 56 % 

kvinnor och 44 % män (alternativet ”Annat.” fanns också, men valdes inte av någon). 

Respondenternas ålder varierade kraftigt under enkätens omloppstid, men framåt slutet blev 

responsen mer snedfördelad och det går att notera en överrepresentation av yngre respondenter 

mellan 21-30 år.  

  

   Kategori Andel 

Kön   

Kvinna 56 % (n=116) 

Man 44 % (n=91) 

Ålder   

<20 år 5,3 % (n=11) 

21-30 år 54,1 % (n=112) 

31-45 år 12,1 % (n=25) 

46-60 år 18,8 % (n=39) 

>61 år 9,7 % (n=20) 

Utbildningsnivå   

Grundskoleutbildning 2,9 % (n=6) 

Gymnasieutbildning 19,3 % (n=40) 

Påbörjad eftergymnasial utbildning  32,4 % (n=67) 

Examen från eftergymnasial utbildning  45,4 % (n=94) 

Nyhetsläsning   

1-3 (Aldrig-sällan) 27,1 % (n=56) 

4 (Medel) 16,4 % (n=34) 

5-7 (Ofta-flera gånger dagligen) 56,5 % (n=117) 

Annonsblockerare   

Ja 30 % (n=62) 

Nej 54,6 % (n=113) 

Vet inte 15,4 % (n=32) 
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4.1 NATIVE ADVERTISEMENTS 

Denna del visar en sammanställning av hur respondenterna besvarade de olika påståenden de fick 

ta ställning till efter att ha läst igenom olika exempel på native advertising. Resultaten redovisas i 

procent i löpande text genom att vi fusionerat Likertskalan; alternativ 1-3 har slagits samman för 

att demonstrera de lägre värdena på varje påstående och alternativ 5-7 har slagits samman och 

demonstrerar de högre värdena. De respondenter som ställde sig likgiltiga till påståendet 

inkluderas dock inte med en enskild procentsats, men utgörs alltså av skillnaden mellan de två 

procenttal som presenteras. Extremerna i respondenternas svar blir alltså mindre tydliga i 

presentationen nedan, men det kan tillstås att vi formulerat texten med det i beaktande (vilket 

betyder att vi försökt lyfta fram sådana typer av nyanser med ordval) och att hela enkätresultatet 

finns som bilaga (se bilaga A). Några av de påståenden som anses mest centrala för studien 

presenteras även i diagram för att framhäva eventuella nyanser eller starka avvikelser.  

4.1.1 ANNONS 1 

På den första annonsen svarade majoriteten av respondenterna att de inte uppfattade innehållet 

uppmana till ett köp (54,7% respektive 34,4% som instämde med påståendet) medan majoriteten 

ansåg att innehållet var sponsrat av en extern partner (62,4% respektive 26,1% som inte instämde 

med påståendet), vilket illustreras i diagrammet nedan (figur 8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter var responsen på den första annonsen diskrepant i den mening att ingen av följande 

påståenden landade i någon majoritet åt endera håll. Det fanns en viss antydan till att 

respondenterna uppfattade innehållet som informativt (43% respektive 32,8% som inte instämde 

med påståendet), men annonsen framstod samtidigt inte som speciellt trovärdig (42,5% 

respektive 37,2% som instämde med påståendet), vilket klargörs i nedanstående diagram (figur 9):  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. “Jag uppfattade innehållet som 

sponsrat av en extern partner” (Annons 1). 

Figur 9. “Jag uppfattade innehållet som 

trovärdigt” (Annons 1). 
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Respondenterna verkade heller inte tycka att innehållet framstod som skrivet av en journalist 

(44,4% respektive 26,7% som instämde med påståendet) eller att det försökte vilseleda dem 

(42,9% respektive 39,7% som inte instämde med påståendet), även om det var en mycket 

marginell skillnad när det gäller det sistnämnda. 

4.1.2 ANNONS 2 

Till skillnad från annons 1 var respondenterna mer samstämda till annonsens innehåll och här 

fick samtliga påståenden en klar majoritet. Huvudparten av respondenterna uppfattade innehållet 

som både informativt (87,5% respektive 5,8 % som inte instämde med påståendet) och trovärdigt 

(83,1% respektive 5,3% som inte instämde med påståendet), se nedanstående diagram (figur 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna uppfattade däremot inte alls att innehållet uppmanade till köp (74,9% respektive 

14,5% som instämde med påståendet) och heller inte att innehållet var skrivet av en journalist 

(70,1% respektive 15,5% som instämde med påståendet), även om de inte var lika övertygade 

gällande det sistnämnda.  

Emellertid uppfattade respondenterna innehållet som sponsrat av en extern partner (63,3% 

respektive 25,1% som inte instämde med påståendet) – notera också att det var en betydande del 

av respondenterna (44,9 %) som instämde helt och hållet i frågan (figur 11):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Likaså när det gällde huruvida annonsen framstod som vilseledande; en majoritet av 

respondenterna ansåg inte att innehållet var speciellt vilseledande (77,3% respektive 10,6 som 

instämde med påståendet) och en ansenlig del instämde inte överhuvudtaget med påståendet (43 

%). 

Figur 10. “Jag uppfattade innehållet som 

trovärdigt” (Annons 2). 

Figur 11. “Jag uppfattade innehållet som 

sponsrat av en extern partner” (Annons 2). 
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4.1.3 ANNONS 3 

Här återgick responsen till att bli mer spretig och inkongruent. Det fanns en svag antydan till att 

respondenterna uppfattade innehållet som informativt (41,5% respektive 35,8% som inte 

instämde med påståendet), men som diagrammet nedan (figur 12) antyder såg de 

anmärkningsvärt nog inte annonsen som särskilt trovärdig (49,7% respektive 32,9% som 

instämde med påståendet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En majoritet av respondenterna uppfattade dock att innehållet uppmanande till köp (69,6% 

respektive 25,6% som inte instämde med påståendet) samtidigt som de ansåg det vara skrivet av 

en journalist (49,3% respektive 30,5% som inte instämde med påståendet).  

Huvudparten tyckte också att innehållet framstod som sponsrat av en extern part (73,9% 

respektive 15,9% som inte instämde med påståendet) och här var det, likt diagrammet nedan visar 

(figur 13), en anmärkningsvärt stor andel respondenter som var mer tvärsäkra i sin bedömning 

(44,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen var det en del respondenter som uppfattade innehållet som vilseledande, även om det 

var en ytterst marginell skillnad däremellan (39,7% respektive 38,7% som inte instämde med 

påståendet).  

 

 

Figur 12. “Jag uppfattade innehållet som 

trovärdigt” (Annons 3). 

Figur 13. “Jag uppfattade innehållet som 

sponsrat av en extern partner” (Annons 3). 
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4.2 GENERELLA PÅSTÅENDEN & HYPOTESER 

När det gäller den sista delen i undersökningen, det vill säga de mer generella frågorna som inte 

var specifikt kopplade till bilderna, var det mer spridda tendenser. Här blir det också viktigt att 

kontextualisera påståendena och erinra sig om att respondenterna tog ställning till dem direkt 

efter att ha exponerats för tre varianter av native advertising – det är troligt att deras respons blev 

färgad av att de nyligen reflekterat över annonsernas grad av trovärdighet, vilseledenhet och så 

vidare. Med det sagt var respondenterna påfallande likgiltiga inför påståendet att de hade stort 

förtroende för svenska nyhetssidor, vilket illustreras tydligt i nedanstående diagram (figur 14): 

  

 

 

 

 

 

 

Notera också att de respondenter som menade sig ha stort förtroende för nyhetssidor angav det 

med mer försiktighet än de som inte hade det, även om ordvalet ”stort” och respondenternas 

tolkning av det kan ha spelat in i sammanhanget. Vidare var det ytterst få respondenter som 

föredrog sponsrat innehåll före traditionell annonsering (figur 15):  

 

 

 

 

 

Härvid blir också de första hypoteserna gällande. Det kan direkt konstateras att det inte förelåg 

något signifikant samband mellan konsumenters preferenser av sponsrat innehåll och deras 

upplevda förmåga att urskilja det från redaktionellt innehåll (p=0,63 rs= -0,03) och heller inte 

något signifikant samband mellan konsumenters preferenser och frekvensen av deras 

nyhetsläsande (p=0,53, rs= -0,04). Hypotes 1a och 1b blir därmed förkastade: 

Hypotes 1a: Konsumenter som har lättare att urskilja sponsrat innehåll från redaktionellt 

innehåll föredrar sponsrat innehåll före traditionell annonsering. (FÖRKASTAS)  

Hypotes 1b: Konsumenter som läser nyheter oftare föredrar sponsrat innehåll före traditionell 

annonsering. (FÖRKASTAS) 

Figur 14. ”Jag har stort förtroende för 

svenska nyhetssidor. 

Figur 15. ”Jag föredrar sponsrat innehåll före traditionell 

annonsering när jag läser nyheter”. 
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Sett till hur ofta respondenterna upptäcker sponsrat innehåll på svenska nyhetssidor var 

responsen närmast omvänd och med undantag av en marginell minskning mellan svarsalternativ 

5 och 6 så var ökningen även stegvis (figur 16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta indikerar en viss medvetenhet om förekomsten av native advertising bortanför 

undersökningens kontext hos respondenterna. När det kommer till huruvida respondenterna 

upplever sig bli mindre påverkade av reklam än andra var det en mycket svag antydan åt det 

instämmande hållet, medan en markant del var likgiltiga inför påståendet (figur 17):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Märk också inte bara hur centrerad, utan även hur kongruent responsen är utöver extremerna; 

endast mellan de som inte alls instämmer och de som instämmer helt föreligger det någon 

egentlig diskrepans överhuvudtaget (11 % kontra 21 %). En snarlik tendens – fast inte alls lika 

stark – går även att urskilja när det gäller hur svårt respondenterna upplever det är att särskilja 

mellan sponsrat innehåll från redaktionellt innehåll på svenska nyhetssidor (figur 18):  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. ”Jag upptäcker ofta sponsrat innehåll på 

svenska nyhetssidor”. 

Figur 17.”Jag upplever mig bli mindre påverkad 

av reklam än andra”. 

Figur 18. ”Jag tycker det är svårt att urskilja sponsrat 

innehåll från redaktionell text på svenska nyhetssidor”. 
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Här hade vi hypotiserat fram att det skulle föreligga ett negativt samband mellan de som upplever 

sig bli mindre påverkade av reklam och de som tycker det är svårt att urskilja sponsrat innehåll 

från traditionella annonser. Med andra ord skulle de som anser sig bli mindre påverkade av 

reklam även finna det lättare att urskilja sponsrat innehåll från redaktionellt innehåll. Analys gav 

signifikant stöd för den hypotesen (p= <0,001, rs= -0,26), även om sambandet får anses som 

något svagt. Vi hade även en hypotes om att respondenternas ålder skulle spela en roll i 

sammanhanget, rättare sagt att yngre konsumenter skulle tycka det var mindre svårt att urskilja 

sponsrat innehåll från redaktionellt, men det förelåg inget signifikant samband däremellan 

(p=0,08, rs= 0,12). Hypotes 2 kan därmed accepteras, medan hypotes 3 förkastas: 

Hypotes 2: Konsumenter som upplever sig bli mindre påverkade av reklam tycker det är lättare 

att urskilja sponsrat innehåll från redaktionellt innehåll. (ACCEPTERAS)  

Hypotes 3: Yngre konsumenter tycker det är lättare än äldre konsumenter att urskilja sponsrat 

innehåll från redaktionellt innehåll. (FÖRKASTAS) 

Vidare ansåg majoriteten av respondenterna att deras förtroende för ett företag sjönk när de 

marknadsförde sig genom sponsrat innehåll på nyhetssidor, även om responsen var långt ifrån 

samstämd (figur 19): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att nästan en femtedel av respondenterna ställde sig likgiltiga inför påståendet ger ytterligare 

indikation på respondenternas ambivalens i frågan, även om extremerna fick sin beskärda andel 

responser. Slutligen, när det kom till huruvida förekomsten av native advertisements påverkade 

respondenternas förtroende för nyhetssidan, föreföll responsen mer unison (figur 20): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. ”Mitt förtroende för ett företag sjunker när de 

marknadsför sig genom sponsrat innehåll på nyhetssidor”. 

Figur 20. ”Mitt förtroende för en nyhetssida sjunker när 

det innefattas av sponsrat innehåll”. 
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Den mer kraftiga lutningen i diagrammet signalerar om att respondenterna särskiljer mellan 

nyhetssidors och företags roll i frågan, även om föregående diagram (figur 19) om förtroendet för 

företag också riktas åt samma håll. Härmed blir också hypoteserna gällande relationen mellan 

konsumenters förtroende för de olika aktörerna och deras inställning till sponsrat innehåll 

aktuella att lyfta fram. Den ena hypotesen, att konsumenter som inte föredrar sponsrat innehåll 

tappar förtroende för företag när de exponeras för native advertisements, fick signifikant stöd 

(p= <0,001 rs= -0,44). Nästa hypotes, att konsumenter som inte föredrar sponsrat innehåll tappar 

förtroende för nyheter när de exponeras för native advertisements, fick även den signifikant stöd 

(p= <0,001 rs= -0,49). Därmed accepteras båda hypoteserna:  

Hypotes 4a: Konsumenter som inte föredrar sponsrat innehåll före traditionell annonsering 

tappar förtroende för företaget när de exponeras för en native advertisement. (ACCEPTERAS) 

Hypotes 4b: Konsumenter som inte föredrar sponsrat innehåll före traditionell annonsering 

tappar förtroende för nyhetssidan när de exponeras för en native advertisement.  

4.2.1 KORRELATIONSMATRIS 

En grafisk korrelationsmatris har också skapats för att illustrera ytterligare samband i 

undersökningen (se figur 21). Enkätens påståenden har i den kategoriserats efter den mest 

karaktäristiska variabeln och sambanden visualiserats genom färgskala. Matrisens logik förklaras 

mer utförligt på nästa sida. 

 

  

Figur 21. Egenarbetad korrelationsmatris av enkätsvaren. 

(ACCEPTERAS) 
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Med karaktäristisk variabel menas till exempel att ”paverkad” åsyftar påståendet ”Jag upplever 

mig bli mindre påverkad av reklam än andra.” (figur 17), medan ”fortroende” alltså rör sig om 

”Jag har stort förtroende för svenska nyhetssidor.” (figur 14) och så vidare (”fortroendef” och 

”fortroenden” handlar med andra ord om förtroendet för Företaget respektive Nyhetssidan). 

Siffrorna betecknar i sin tur den annons som påståendet ställdes i anslutning till (kop1 avser med 

andra ord frågan om uppmaning till köp till annons 1). Det kan också tillstås att kön, utbildning 

och adblock-användning har kodats om till så kallade dummyvariabler (män=0, kvinnor=1 ; 

utbildning=1-4 där ”Examen från eftergymnasial utbildning” är 4 ; adblock=0-2 där ”Vet inte.” 

är 0 och ”Ja.” är 2). Fullständig beteckningslista går att återfinna i bilagan (bilaga A), men för att 

exemplifiera lite kort med hypotes 4b – genom att lokalisera variabeln foredrar bland raderna och 

sedan identifiera variabeln fortroenden bland kolumnerna går det att urskilja ett tydligt negativt 

samband av signifikans mellan dem, vilket visualiserats genom en röd prick i matrisen.  

Vid en snabb granskning av figuren yppar sig då några hittills obelysta korrelationer i 

respondenternas svar. Notera exempelvis att samtliga samband med acceptabel signifikansnivå 

(dvs p= <0,05) är negativa och att de förhållandevis få positiva korrelationerna därför uteslutits 

(vilket visualiserats i matrisen genom att samband med otillräcklig signifikansnivå är förkryssade). 

Vidare verkar det finnas ett genomgående samband mellan hur vilseledande och 

informativa/trovärdiga annonserna uppfattades av respondenterna: Ju mer trovärdiga och 

informativa annonserna framstod, desto mindre vilseledande uppfattades de. Likaså går det att 

urskilja ett svagt, men ändå konsekvent samband mellan hur informativ/trovärdig annonsen 

uppfattades och huruvida innehållet framstod som sponsrat: Ju mer trovärdiga och informativa 

annonserna uppfattades, desto mindre sponsrat ansågs innehållet vara.  

Samma korrelation gäller uppmaningen till köp-trovärdighet och skrivet av en journalist-

vilseledenhet, men då ännu svagare och det blir något krystat att härleda någonting från det. I 

övrigt är det svaga korrelationer mellan bland annat användningen av annonsblockerare och 

ålder/kön (yngre män använder det i större utsträckning) samt kön och huruvida respondenterna 

upplevde sig bli mindre påverkad av reklam än andra (män anser sig bli mindre påverkade av det 

än kvinnor), men även de sambanden bör tas med en nypa försiktighet. Relevansen av dessa 

samband, och även vissa icke-samband kan tilläggas, kommer bemötas sporadiskt i nästa avsnitt 

parallellt som vi diskuterar och analyserar resultatet med en mer teoretisk och kritisk lins.   

5. DISKUSSION 
Poängen med detta avsnitt är dels att nyansera undersökningens resultat lite grand, men också att 

diskutera dess innebörd och skapa en djupare mening med det bortom studiens ramar. Med andra ord är 

det tätt förenat med studiens syfte och är därför sammansatt utefter studiens övergripande frågeställningar 

– att uppfatta native advertising och dess inverkan på konsumenters förtroende – varefter vi lyfter fram 

idéer om framtida studier och några avslutande tankar. 

Först och främst var det en slående kontrast mellan våra antaganden om hur respondenterna 

skulle besvara den experimentella delen av undersökningen och det faktiska utfallet av den. Tesen 

var att respondenterna skulle ha lättare att identifiera innehållet som sponsrat ju tydligare det var 

markerat som så, men resultatet visade ju snarare på motsatsen; annons 3 uppfattades som mest 

sponsrad och annons 1 som minst sponsrad av de tre. Men varför? 
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En tolkning kan givetvis vara att det rör sig om att vår bedömning av annonserna var usel och att 

förhållandet mellan dem snarare är omvänt. Konsumenters bedömning av hur sponsrade 

annonser är handlar i sådant fall om mycket mer än graden av likhet med redaktionellt innehåll 

eller hur frekvent ordet “Annons” förekommer i text och de nyanserna förefaller ha gått 

förlorade i processen att skapa undersökningskontexten. 

Men det kan också ha att göra med den övertalningskunskap som Friestad och Wright (1994) 

talade om och att respondenterna helt enkelt blev mer skeptiska till budskapen i takt med att de 

exponerades för fler native advertisements. Respondenterna var också väl medvetna om att det 

var en undersökning de deltog i och hade åtminstone vid läsningen av annons 3 räknat ut vilka 

påståenden det var som de skulle behöva ta ställning till efter varje annons. Det finns därför goda 

skäl till att anta att det även hade en inverkan på hur innehållet tolkades av respondenterna och 

det blir åtminstone en del av förklaringen till varför resultatet blev som det blev. Förenklingen av 

det naturliga sammanhanget, eller ”artificialiteten i det empiriska materialet” som Alvesson och 

Deetz (2000) hade kallat det, blir därför väsentligt att erinra sig om innan det dras förhastade 

slutsatser utifrån studiens hypoteser eller häftiga antaganden om kausala samband.  

Med det sagt är responsen och sambanden däremellan varken ointressanta eller irrelevanta för att 

försöka förstå hur native advertising uppfattas av konsumenter under förutsättning att 

resonemangen inte likställs som kontextoberoende realiteter. Att exempelvis respondenter som 

upplevde sig bli mindre påverkade av reklam också ansåg det lättare att urskilja sponsrat innehåll 

från redaktionellt innehåll är inte en revolutionerande tanke i sig, men talar för en klyfta mellan de 

konsumenter som känner sig trygga i sin förmåga att tolka vad som är marknadsföring och inte, 

och de som känner sig otrygga och blir oroliga över att de ska missta sponsrade annonser för 

redaktionella texter.  

Ur ett annat perspektiv rör det sig istället om den tankefälla som Eisend (2015) kallade third-

person-perception – vissa tror sig inte bli påverkade av native advertisements, men det är att 

överskatta sin förmåga att kritiskt tolka och vara resistent mot marknadsföringsbudskap, och de 

blir snarare mer påverkade av budskapen än de respondenter som erkänner effekten av dem. 

Konsumenter som upplever sig bli mindre påverkade av reklam, och som tror sig med lätthet 

kunna särskilja native advertisements från redaktionellt innehåll, lurar i sådant fall sig själva mer 

än någon annan. Nedan sammanvävs den här sortens resonemang om resultatet från 

undersökningen tillsammans med den tidigare forskning och de teorier som utgör studiens 

referensram, för att på så sätt, i sann perspektivistisk anda, försöka landa i det mest valida 

perspektivet på hur konsumenters förtroende för nyheter och företag formas av native 

advertising.  

5.1 ATT UPPFATTA NATIVE ADVERTISING 

Att uppfatta native advertisements som annonser framstår i denna undersökning som mindre 

problematiskt, om än långtifrån helt problemfritt, än den bild som gavs av Wojdynski (2016b) 

och Hoofnagle och Meleshinsky (2015). Majoriteten klassificerade samtliga annonser som 

sponsrade av en extern partner, men anmärkningsvärt nog med den mest tvetydiga varianten – 

där frasen “I samarbete med…” och samarbetspartnerns logga placerad ovanför texten var det 

enda kännetecknet på att innehållet var sponsrat – i spetsen som den mest sponsrade av de tre 

annonserna.  
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Det kan bero på att innehållet främjade en orelaterad produkt och att respondenterna därför 

tolkade texten som säljande på ett sätt som gjorde att de klassificerade innehållet som sponsrat, 

men sedan vi inte frågade om vilket företag, produkt eller tjänst det var respondenterna ansåg låg 

bakom sponsringen av innehållet blir det något spekulativt att resonera vidare i de banorna.  

Responsen tyder å andra sidan på att det uppstått en sorts kunskapsackumulering och läroeffekt 

under undersökningens gång. Med andra ord, ju mer de exponerats för native advertisements 

desto mer kunskap har de fått om konceptet och lättare har de sedan haft att särskilja sponsrat 

innehåll från redaktionella texter, vilket än en gång för tankarna till Friestad och Wrights (1994) 

teorier om övertalningskunskap. Erfarenhet bygger kunskap om marknadsföringsbudskap och 

det ger upphov till skepsis inför framtida övertalningsförsök heter det då, vilket skulle betyda att 

konsumenter granskar native advertisements mer kritiskt ju mer de exponeras för dem.  

Viktigt att påpeka att skepsis och kritiskt granskande inte alls behöver innebära att konsumenter 

inte vill bruka tjänsten, handla produkten eller ens blir negativt inställda till företaget, utan snarare 

att de upplever sig ha kontroll över situationen och är medvetna om budskapets bakomliggande 

intentioner. För att denna typ av lärningsmekanism och kognitiva försvarsmur överhuvudtaget 

ska kunna aktiveras är det dock väsentligt att innehållet tolkas som sponsrat, vilket inte var en 

självklarhet i studien – även om det varierade något mellan annonserna var det ändå någonstans 

runt 15-27 % av respondenterna som inte uppfattade dem som sponsrade av en extern partner. 

Sammanfogas övertalningskunskap med mer generella funktioner i minnet, såsom schema, 

hamnar blicken återigen på Evans och Park (2015); de hävdade bland annat att olika schema 

aktiveras beroende på konsumenters erfarenheter och att det är avgörande att “rätt” schema 

aktiveras för att övertalningskunskapen ska triggas igång. Med en sådan synvinkel får koncepten 

ett symbiotiskt förhållande med varandra, där kunskapen formas av tidigare erfarenheter och 

framtida erfarenheter formas av kunskapen. Det skapar också en växande klyfta mellan de 

respondenter som har problem att uppfatta native advertising som annonser och de som inte har 

problem med det – det vill säga att konsumenter med svårigheter att uppfatta 

marknadsföringsbudskapen får det allt svårare att uppfatta dem och likaså vice versa.  

Intressant nog var det dock ingen signifikant skillnad mellan yngre och äldre konsumenters 

självskattning av hur väl de klarade att urskilja sponsrat innehåll från redaktionellt innehåll i denna 

studie, vilket med tanke på ovanstående och Howe och Teufels (2014) upptäckter framstod som 

ett sannolikt utfall (alltså att yngre konsumenter skulle uppleva det som lättare att uppfatta native 

advertisements). Istället väcks funderingar om vilket schema som aktiverades vid första annonsen 

och om de efterföljande påståendena sedan gav riktning till hur respondenterna läste resterande 

annonser. Sedan vi aldrig skrev specifikt att de skulle få läsa annonser, och heller inte 

redaktionella texter för den delen, är det troligt att den redaktionella prägeln i den första 

annonsen aktiverade ett schema relaterat till nyhetsinlägg snarare än marknadsföring och att 

responsen blev färgad därefter.  

Men när de sedan uppmanades att reflektera över innehållet uppstod tvivel om det verkligen var 

nyheter och inför läsningen av de påföljande annonserna hade schemat avfärdats och korrigerats 

till “rätt”, eller åtminstone ett mer passande, schema för sammanhanget. Värt att tänka på är dock 

att under mer naturliga omständigheter är det få, om någon, som stannar upp och funderar över 

ett inläggs substans och mening på det kognitivt krävande sätt som respondenterna gjorde i 

undersökningen.  
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5.2 NATIVE ADVERTISING & FÖRTROENDE 

Sammantaget verkar detta även få djupgående konsekvenser på respondenternas generella attityd 

till native advertising. Nedan har vi lyft fram en av de kommentarer som frivilligt lämnades i 

slutet av undersökningen, vilken skarpt och uttrycksfullt belyser känslan av svekfullhet som 

verkar uppstå när konsumenter känner sig vilseledda av dolsk marknadsföring i 

nyhetssammanhang: 

Jag läser främst nyhetssidor från redaktioner som har resurser för undersökande 

journalistik och hoppas att det ökar trovärdigheten. Jag känner mig lurad av 

sponsrade nyhetssidor och om jag upptäcker det bannlyser jag leverantören 

(kommer aldrig att handla av dem). 

Trots den högst affektiva tonen i utdraget påminner det här närmast om ett brott mot det 

psykologiska kontrakt som Johnson och Grayson (2005) menar att det kognitiva förtroendet 

består av, det vill säga att aktörer ägnar sig åt det som de utger sig för att ägna sig åt, och att 

respondenten upplever att nyhetsredaktioner som inkluderar vilseledande innehåll inte fullföljer 

sin uppgift gentemot konsumenten och därför tappar förtroende för aktören. Att tydligt markera 

innehållet som sponsrat framstår ur det perspektivet som centralt för att upprätthålla auran av 

trovärdighet för nyhetsredaktioner, vilket även blir essentiellt för andra inblandade aktörer att 

värna om för att inte drabbas av den ringar-på-vattnet-effekt som Darke och Ritchie (2007) 

menar kan uppstå ur sådana situationer – sveket från nyhetsredaktionen leder till misstro för 

nyheter i allmänhet, vilket i sin tur leder till misstro för det företag som marknadsför sig på det 

viset och så vidare. 

Men problemet med native advertising går djupare än så; respondenterna var samtidigt snäppet 

mer övertygade om att annons 3 var sponsrad, trots den till synes vaga märkningen av innehållet 

som så. Det behöver dock ses i ljuset av att de även såg den annonsen som mer vilseledande och 

mindre trovärdig än föregående motsvarigheter, vilket får annons 2 att framstå som mest idealisk 

av de tre – den ansågs vara både informativ och trovärdig, varken säljande eller vilseledande, och 

de flesta uppfattade att det tydligt framgick att det var en annons. Förenas det med teorierna om 

förtroende och misstro finns det även god grund att se den höga graden av trovärdighet som ett 

gott tecken på att annonsen var förtroendeingivande, medan den ambivalenta inställningen till 

graden av vilseledenhet i annons 3 får den att framstå som något misstroframkallande.  

Vidare var det ytterst få respondenter som föredrog sponsrat innehåll överhuvudtaget, vilket är 

ett intressant resultat i sig. Traditionella annonser, banners och reklam i allmänhet har knappast 

en önskvärd stämpel på sig, men sponsrat innehåll verkade ändå vara ett sämre alternativ i 

respondenternas ögon. Sambandet mellan konsumenter som inte föredrog sponsrat innehåll och 

minskat förtroende var också påtagligt, särskilt för nyhetssidan, vilket är i linje med rönen från 

Wu et. al (2016). Idén om att native advertisements, eller andra former av sponsrat innehåll för 

den delen, skulle handla om mer relevant, och således mer uppskattad, marknadsföring för 

konsumenter verkar inte alls stämma utifrån denna undersökning. 

Respondenternas förtroende för svenska nyhetssidor i allmänhet föreföll också något svajigt. Det 

är värt att beakta i tolkningen av resultatet sedan mer tillitsfulla nyhetskonsumenter lär ha mindre 

problem med sponsrat innehåll i allmänhet. Förtroendebedömningar görs trots allt utifrån 

tidigare, och inte nödvändigtvis direktkopplade, erfarenheter relaterade till kontexten.  
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Av det följer att dåliga erfarenheter göder dåliga erfarenheter, och likaså omvänt, genom att 

minnet agerar som mer än bara en kompass i bedömningen av native advertisements – det blir ett 

avgörande element i innebördsbestämmandet, intentionsavläsandet och själva meningsskapandet 

av innehållet. Generaliseringen till besläktade sammanhang uppstår sedan som en naturlig följd av 

att minnet hela tiden försöker strukturera kunskapen av erfarenheterna för att underlätta 

överföringen av information till arbetsminnet.  

Så, när en konsument en gång känt sig vilseledd eller kanske bara missförstått en annons som 

redaktionell text, kan det få dramatiska konsekvenser på när konsumenten ska tolka meningen 

bakom en snarlikt utformad text vid nästa tillfälle – oavsett om innehållet är tydligare markerad 

som annons eller inte – eftersom bedömningen baseras mer på tidigare erfarenheter än rationella 

tankegångar. 

Att tolka native advertisements blir då en fråga om perspektiv och respondentkommentarer som 

den ovan i synnerhet, men även resultatet i sin helhet, blir genast mer begripligt med det i åtanke. 

Native advertisements som inte är tydligt markerade blir då främst ett uttryck för lurendrejeri och 

bedräglig verksamhet, inte reklam eller marknadsföring, oavsett innehållets budskap eller 

utformning. Effekten förstärks också av att misstro har ett mycket större inflytande på omdömet 

än förtroenderelaterade mekanismer, vilket innebär att den misstro som är kopplad till native 

advertisements i allmänhet blir mer betydelsefull än de förtroendeingivande aspekter som präglar 

den enskilda situationen.  

5.3 NÅGRA AVSLUTANDE ORD 

Under uppsatsprocessen har vi försökt undgå att fastna i normativa aspekter med fenomenet, 

särskilt när vi märkte att ämnet kunde väcka starka åsikter hos såväl akademi, konsument och 

praktiker, men det kan ändå vara på sin plats att inflika att native advertising inte bör ses som en 

utstuderad annonsteknik med syftet att underminera eller förleda konsumenter utan deras 

medvetenhet. Att svartmåla native advertising på det sättet vore att göra sig själv en otjänst mer 

än något annat. 

Däremot finns det uppenbarligen problem med native advertising som är svåra att värja sig mot, 

varför det heller inte bör likställas vid en nyansfattig och okomplicerad motsvarighet till 

traditionella annonser eller framstå som någon slags okontrollerbar kraft som det bara är att finna 

sig i. Native advertising verkar trots allt inte bara polarisera utövare och praktiker, utan också 

konsumenter i viss mening; samstämdheten i respondenternas negativa inställning till 

marknadsföringstekniken triumferades närmst av den urholkningseffekt de menade att native 

advertising hade på deras förtroende för företag och nyheter, men däri skymtades också en klar 

splittring mellan de som hade lätt för att uppfatta om innehållet var sponsrat och de som hade 

svårt att särskilja det från redaktionella texter. 

Om den effekten dessutom är reflexiv, det vill säga att konsumenter som har lättare att förstå vad 

som är marknadsföring och vad som inte är det bara blir skickligare i sina bedömningar medan 

övriga får det svårare, riskerar marknadsförare då att hamna i precis samma fälla som beskrevs i 

den inledande problematiseringen: Tanken är att kommunicera med konsumenter genom att göra 

annonserna så relevanta, informativa och därigenom uppskattade som möjligt, men det verkar 

samtidigt medföra att den transparens och tydlighet som mer traditionell annonsering inbegriper 

går förlorad i processen.  
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Resultatet av det blir lika mycket ambiguitet och förvirring över vad som är reklam och inte, som 

relevant och tilltalande marknadsföring anpassad efter konsumentens preferenser. Spänningen 

blir som tydligast genom att föreställa sig hur en insatt marknadsförare – vars förståelse för 

reklam, branschknep och digitalisering vida överstiger den konsumentgrupps med medelmåttig 

eller ringa erfarenhet av den intensiva utvecklingen på området – ska avgöra om annonsen är 

tillräckligt markerad som sponsrad eller inte. För att tala i något teoretiskt laddade termer blir det 

helt enkelt för stor diskrepans mellan sändarens och mottagarens övertalningskunskap i det 

sammanhanget och när marknadsföraren då ska göra sin bedömning av hur tydligt det framgår att 

innehållet är en annons blir det mer en falsk övertygelse av att konsumentens intressen bevaras än 

en träffsäker och riktig bild av det. 

Det förefaller i sin tur ge upphov till en problematik som sprider sig långt bortom annonsers 

specifika designmönster och andra kontextuella premisser. De konsumenter som feltolkar 

annonserna för annat än marknadsföring känner sig då vilseledda och lurade, vilket inte bara kan 

leda till negativa uppfattningar om annonsen eller företaget, utan även övriga inblandade aktörer 

eftersom de djuprotade känslorna tenderar att smitta av sig till relaterade sammanhang. Svekfulla 

annonser kan alltså få journalistiken att framstå som mindre trovärdig för vissa konsumenter och 

nyhetsredaktioner bör därför träda med varsamhet när det gäller sanktionerandet av annonser 

som en flytande del av det redaktionella innehållet och det till synes väl fria spelutrymmet 

marknadsförare verkar få i utformandet av dem. Att påstå att förtroendet för etablerade 

nyhetsredaktioner är i fritt fall vore en överdrift, men i efterdyningarna av post-sanning och 

”alternativa nyheter” har de inte råd att äventyra sin trovärdighet och native advertising verkar 

onekligen vara en del av den ekvationen. 

Klyftan mellan ”de som förstår” och ”de som inte förstår” verkar med andra ord skapa alldeles 

för djupa motsättningar för att inte diskuteras mer kritiskt – speciellt om det nu inte bara är 

oerfarna konsumenter som hamnar i kläm, utan också journalister och marknadsförare – och 

därför vore det mycket intressant med mer djupgående studier på området. En särskilt 

fascinerande utveckling på området är hur etablerade nyhetsredaktioner alltmer ohämmat 

publicerar företagsregisserade undersökningar med uppenbara marknadsföringsintentioner som 

om det vore helt vanliga nyheter. Gränsen mellan så kallad ”content marketing” och nyheter blir 

då inte bara hårfin, utan också icke-existerande. 

Alternativt vore nästa dimension i processen – om native advertising verkligen fungerar i den 

mening att det genererar någon betydande vinst i förhållande till traditionella annonser – också 

givande att titta närmre på. Också avslutningsvis, om vi själva skulle utföra en ny studie av den 

här karaktären så hade vi inte bara ställt fler frågor, utan även valt att inkludera ett exempel på en 

helt vanlig nyhetsartikel. Framåt slutet under denna uppsats blev vi nämligen nyfikna på om det 

kanske inte bara är annonser som kan framstå som nyheter, utan om nyheter plötsligt kan börja 

framstå som annonser också – frågan är bara om det bör kallas fake news eller true advertising?  
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