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På den svenska marknaden är Content Marketing ett relativt nytt begrepp. Fenomenet kan 
summeras som en smart strategi för att med redaktionellt innehåll skapa en 
kommunikationsstrategi för en specifik målgrupp. Överflödet av kommunikation har tvingat 
mediebranschens aktörer att finna nya vägar och ett nytt tilltal i kampen om viktiga 
marknadsandelar. Det räcker inte med att förmedla informationen, nu ska den också fånga för 
att slutligen sälja in ett budskap som leder till konsumtion. 

I den här studien reder vi ut begreppen och förklarar skillnader och likheter mellan olika 
aktörer i den kommunikativa kedjan från journalistik till reklam och marknadsföring. Vi söker 
svaret på hur de redaktionella verktygen tar sig uttryck i transaktionen från neutral och 
informativ text till redaktionell text med uppdrag att sälja. Dessutom frågar vi oss vad det 
innebär för det redaktionella skrivandets framtid. Hur lätt är det att vara fristående i det 
gränsöverskridande samarbetet mellan journalistik, marknadsföring och reklam? Framför allt 
vill vi kartlägga de vinster som finns att hämta när två sidor möts och varför Content 
Marketing och journalistik inte har råd att blunda för varandra. 

Nyckelord: Content Marketing, journalistik, redaktionell text, redaktionell ton, 
marknadsföring, Native Advertising, reklam, kommunikation.  
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1 Inledning 

När Society for News Design (SND) bjöd in till sin årliga konferens år 2011 i St Louis, USA 
var deltagarantalet lägre än någonsin (Boström 2011). Optimismen fanns hos ett fåtal. Det 
uppmuntrades till kreativitet. Dock var budskapet tydligt, det gällde att skapa idéer och satsa 
på dem i andra branscher än tidningsbranschen. Att det var kris i tidningsbranschen speglades 
inte bara i deltagarantalet utan också bland talarna som konstaterade att det var dags att blicka 
framåt. Det kommersiella intresset tenderar att tvinga journalistiken i en marknadsekonomisk 
riktning som bygger på samarbeten över gränserna mellan journalistik och reklam. På den 
svenska marknaden är Content Marketing ett relativt nytt fenomen (Content Marketing 
Institute 2015b). Begreppet summeras som en smart strategi för att med redaktionella medel 
skapa ett kommunikationsinnehåll för en specifik målgrupp. Dock råder stor förvirring på 
marknaden när allt fler aktörer formulerar sin version av begreppet.  

Thomas Barregren skriver i en debattartikel om de missförstånd som lätt inträffar när ett nytt 
mediefenomen intar marknaden, speciellt när ett sådant tenderar att omsätta stora summor 
pengar (Resumé 2014). De fyra grundreglerna för Content Marketing är att den syftar till att 
ändra eller förstärka en konsuments beteende, den skapar och förmedlar ett relevant och 
värdefullt innehåll, den fokuserar på ägda medier och den består av en fortlöpande process 
(Resumé 2014).  

I den här studien reder vi ut begreppen och förklarar skillnader och likheter mellan olika 
aktörer i den kommunikativa kedjan mellan journalistik, reklam och marknadsföring. Vi söker 
svaret på hur de redaktionella verktygen och språket påverkas i transaktionen mellan saklig, 
informativ och neutral text till redaktionellt innehåll med uppdrag att sälja. Dessutom vill vi 
söka svaret på vad det branschöverskridande samarbetet innebär för det redaktionella 
skrivandets framtid. Hur bibehåller man den redaktionella textens position som neutral när 
den parallellt figurerar i kommersiella sammanhang? Framför allt vill vi kartlägga de vinster 
som finns att hämta i branschöverskridande samarbeten. 
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2 Syfte 

Genom en kvalitativ innehållsanalys av redaktionell text inom journalistik och text i 
reklamsammanhang med redaktionellt innehåll det vill säga Content Marketing, vill vi studera 
hur de respektive genrerna korrelerar. I avsnitt 6.2 följer en redogörelse för relevanta begrepp 
i denna studie. Baserat på studiens resultat utreder vi huruvida det är möjligt att separera två 
genrer och värna om deras språkliga syften och oberoende trots ett branschöverskridande 
samarbete. Vi vill också studera vilka retoriska verktyg som används inom redaktionell text 
respektive reklamtext med redaktionell ton inom Content Marketing. Hur byggs, 
argumenteras och kommuniceras de respektive texterna till mottagare och konsumenter? 
Dessutom vill vi genom intervjuer och studier av statistik utreda huruvida Content Marketing 
är en rimlig lösning för att rädda en framtida tidningsbransch. Vårt syfte med denna studie är 
att undersöka den redaktionella textens nya marknad och det kommersiella intresset den för 
med sig.  

2.1 Frågeställningar 

1. Vilka språkliga skillnader och likheter finns i formuleringen av redaktionell text inom 
journalistik kontra text inom Content Marketing?  

2. Hur utvecklar man ett framgångsrikt samarbete mellan de två branscherna journalistik och 
Content Marketing där den ena textgenren står för oberoende information och den andra för 
ett kommersiellt intresse?  

3 Bakgrund 

För att förklara skillnaden mellan Content Marketing och marknadsföring följer i detta stycke 
en förklarande bakgrund. I detta avsnitt har vi även för avsikt att redogöra för skillnader samt 
likheter mellan redaktionell text inom journalistiken och text med redaktionellt innehåll inom 
Content Marketing. Content Marketing har en journalistisk utgångspunkt där text formuleras 
och byggs enligt redaktionell tradition (Content Marketing Institute 2015b). Likt redaktionell 
text inom journalistik informerar Content Marketing sin mottagare. Den har för avsikt att 
sprida information och den berikar och utbildar läsaren. I enlighet med journalistiken och den 
redaktionella texten har avsändaren för avsikt att vara sanningsenlig gentemot mottagaren. 
Vad som skiljer redaktionell text inom journalistik från text med redaktionell ton inom 
Content Marketing är syftet. Den redaktionella texten går i god för sin neutralitet och 
garanterar läsaren ett opartiskt berättande. Content Marketing har till uppdrag att likt 
journalistisk redaktionell text informera och sprida fakta. Dock syftar Content Marketing till 
att upprätthålla ett varumärkes populära position, att mottagaren köper och bekräftar 
informationen, vilket ökar mottagarens positiva uppfattning av varumärket.  
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I förlängningen kan detta leda till att informationen kommuniceras vidare och ökar 
varumärkets popularitet ytterligare, alternativt leder kommunikationen till ett köp. 
Journalistiken och den redaktionella texten vilar på sin grund som oberoende och informativ. 

Content Marketing är en metod för företag att påverka målgruppens beteende (Content 
Marketing Institute 2015c). Metoden går ut på att skapa innehåll på olika plattformar som 
företaget själv äger. Innehållet ska inte i första hand informera om pris eller produkt, utan det 
ska leda till att kunden får ett mervärde och att en djupare relation mellan kund och företag 
skapas. Annonsering med redaktionell ton är ett verktyg som kan ingå i en Content 
Marketing-strategi. När företag använder sig av annonsering med redaktionell ton köper de 
utrymme i exempelvis en tidning och fyller detta med innehåll. Företaget äger alltså inte 
plattformen, vilket är den största skillnaden mellan Content Marketing och annonsering med 
redaktionell ton. Content Marketing sker i huvudsak genom ett företags eller varumärkes egna 
plattformar, exempelvis hemsida eller kundtidning.  

Marknadsföring kan som begrepp spåras till 1900-talets början. Det är problematiskt att exakt 
tidsbestämma termens uppkomst, men vi vet att kurser i närliggande ämnen presenterades 
redan år 1902 på olika universitet runt om i USA. År 1904 presenterades kursen 
”Marknadsföring av produkter” vid universitetet i Pennsylvania i USA. Kursen kan liknas 
med det vi idag kallar för modern marknadsföring (Tufvesson 2005 s.31). Även om Content 
Marketing är ett relativt nytt begrepp i Sverige så har det existerat i USA i över hundra år. 
Företaget som anses vara först med att använda Content Marketing som en del av sin 
marknadsföringsstrategi är skogsmaskinsföretaget ”Deer&Company”. Redan år 1895 skapade 
och publicerade företaget tidningen ”The Furrow”. Företaget övertalade tidningens redaktion 
att inte enbart publicera annonser med information om företagets produkter, utan också 
utbilda läsarna i jordbruksteknik (Pulizzi 2013). Företagens marknadsföringssyfte har under 
de senaste tjugo åren förändrats. Tidigare baserades teorier kring marknadsföring på en 
modell hämtad från den amerikanska konsumentvarumarknadsföreningen kallad 
”Marknadsföringsmixen 4P”. Modellen baserades på en teori om att alla målgrupper oavsett 
bransch utgick från samma behov. Företagen skulle enligt 4P fokusera på pris, produkt, plats 
och marknadsföring (promotion). Det ansågs viktigare att locka till sig nya kunder än att 
värna om de befintliga (Blomqvist, Dhal & Haeger 2004 s.18). Idén om att konstant locka till 
sig nya kunder strider mot arbetssättet för Content Marketing. I takt med internets utveckling 
och inflytande har vi idag stora möjligheter att välja bort plattformar där annonser 
förekommer. Allt fler människor väljer bort det tablåbundna TV-utbudet för ett 
betalabonnemang hos några av de många streamingtjänster som finns tillgängliga, till 
exempel Netflix, HBO Nordic eller Viaplay. Det har därför blivit viktigare än någonsin att 
företagen skapar en relation till sina kunder som sträcker sig längre än enbart information om 
pris och produkt.  

Istället för att utgå från modellen 4P bör företag ställa sig tre frågor (Arhammar & Staunstrup 
2016 s.10): 
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1. Vad gör ditt företag?  

2. Hur gör ditt företag det som det gör 

3. Varför gör ditt företag som det gör?  

Fråga 1 är förhoppningsvis enkel för de flesta företag att besvara, istället ska företagen 
fokusera på fråga 2 och 3 hur och varför (Arhammar & Staunstrup, 2016 s. 14). Genom att 
svara på dessa frågor får företaget en tydligare bild av sitt eget innehåll.  

Content Marketing handlar som tidigare nämnt om att bygga en relation till kunden som 
sträcker sig längre än frågor om pris och produkt. Ett stort antal företag anser att deras 
produkt eller tjänst riktar sig till alla. Inom Content Marketing delas inte denna uppfattning. 
Content Marketing innebär en långsiktig plan där antalet publiceringar anpassas efter 
företagets resurser. Som exempel kan vi tänka oss att ett företag skapar en blogg där de 
publicerar innehåll två dagar i veckan. Målgruppen tar till sig innehållet och vänjer sig vid 
tanken att läsa bloggen två dagar i veckan. På så vis skapas en relation mellan företaget och 
målgruppen (Arhammar & Staunstrup 2016 s. 32).  

4 Tidigare forskning 

En studie i USA har visat att väl genomförda annonser med redaktionell ton publicerade i 
online-tidningar kan öka trovärdigheten för både tidningen och annonsören (Edelman & 
Berland 2015 s. 10). Studien utgick från en undersökning av 5 000 deltagare som läser 
nyheter online. Deltagarna läste näringslivs- och nöjesnyheter samt generella nyheter. Under 
studiens gång blev deltagarna utsatta för annonser med redaktionell ton. Hälften av läsarna av 
näringslivs- och nöjesnyheter svarade att sponsrat innehåll kan öka populariteten hos både 
innehållet och tidningen.  

I Sverige är Content Marketing ett begrepp som är svårdefinierat för många. Novus (2013) 
genomförde en undersökning av Sveriges annonsörers medlemmar om Content Marketing. I 
undersökningen svarade sju av tio företag att de visste vad Content Markting var för 
någonting, men när de tillfrågade ombads att ge ett mer utförligt svar visade det sig att endast 
fem av tio faktiskt visste vad begreppet innebar i praktiken.  

I samma undersökning ställdes också frågan ”För vilka av följande målgrupper är Content 
Marketingaktiviteter särskilt viktiga?” Hela 92 % av de tillfrågade uppgav kunderna som den 
viktigaste målgruppen. Näst viktigast med 60 % av rösterna hamnade journalister och medier. 

Facebook är den vanligast förekommande medieplattformen för företag att publicera sitt 
innehåll på, men också nyhetsbrev är vanligt förekommande (Novus 2013 s. 14). Något som 
är intressant att påpeka med Novus undersökning är att budgeten för Content Marketing är 
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låg. Nästan hälften av företagen uppgav att budgeten är under en miljon kronor (Novus 2013 
s. 17) 

The Content Council är en av världens främsta statistikförare inom Content Marketing i 
Nordamerika. År 2015 presenterade The Content Council en undersökning som gick ut på att 
få fram en tydlig bild av storleken och tillståndet på Content Marketing-industrin i 
Nordamerika (Content Marketing Institute 2015c). Undersökningen baserades på 488 
deltagare som valdes ut efter en utfrågning. Deltagarna utgjordes till 48,2 % av byråer, 35 % 
marknadsförare och 16,7 % av deltagare som jobbade med någon typ av media. 
Undersökningen visade på en positiv trend för Content Marketing-industrin. Men det finns 
några utmaningar också. Content Marketing går att applicera på många typer av innehåll och 
är generellt ett svårdefinierat begrepp. Det innebär att det uppstår svårigheter med att mäta 
hur investeringseffektivt Content Marketing är. 53 % av deltagarna i undersökningen svarade 
att bristande budget är en stor utmaning för utvecklingen. Men undersökningen visar också att 
företagens budgetar har haft stor tillväxt och förväntas öka ännu mer de kommande åren. 
Facebook kommer att fortsätta vara den dominerande medieplattformen för företag att 
publicera sitt innehåll på. Samarbeten där etablerade medieföretag verkar i kanaler som 
Facebook förväntas öka med 14 % de närmaste två åren.   

5 Teori 

I detta avsnitt redogör vi för vår frågeställning och vad vi har för avsikt att utreda med denna 
studie. Dessutom redogör vi för de enheter som tillsammans utgör aktörer i kedjan från 
journalistik till reklam. Vi vill problematisera hur dessa aktörer formar och påverkar 
fenomenet Content Marketing. 

Enligt mediebyrån Gradén & Mattsson finns en tydlig trend att följa för den som vill vara 
aktuell och uppdaterad om framtidens medieflöde (Gradén & Mattsson 2016). Detta gäller 
såväl producenter som konsumenter. Bland annat nämns insikten om det individuella. Gradén 
& Mattsson menar att konsumenter är mer upplysta än någonsin. De är väl bekanta med sina 
valmöjligheter vad gäller utbud av informationskanaler och de förväntar sig att företag har 
kunskap om deras vanor. De individuella behoven ökar. Gradén & Mattsson menar att 
framtidens mediekonsument önskar full kontroll över informationsflödet och vill kunna 
påverka innehållet, exempelvis genom att välja bort spam eller klicka ned annonser.  

Gradén & Mattsson menar att framtidens kommunikation kommer att handla om att förmedla 
information med personlighet på konsumentens villkor. 
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5.1 Redaktionell text  
I denna studie vill vi skilja på redaktionell text och redaktionell ton. Detta motiveras av den 
redaktionella textens villkor att vara oberoende och saklig i sin kommunikation tillsammans 
med en neutralitet vad gäller avsikt med att kommunicera informationen (Svenska 
Journalistförbundet 2016). Därför är det motiverat att redaktionell text inom sammanhanget 
Content Marketing bör refereras till som text med redaktionell ton. När den redaktionella 
texten lämnar journalistiken och brukas i ett sammanhang av Content Marketing faller den 
neutrala utgångspunkten, eftersom textmaterial producerat för Content Marketing agerar på 
uppdrag av en uppdragsgivare i form av ett varumärke. Den redaktionella texten förlorar 
därmed sin neutralitet eftersom Content Marketing i grunden uppmuntrar till konsumtion. Den 
redaktionella texten som modell är effektiv i sitt sätt att sakligt och trovärdigt kommunicera 
information. Men i takt med ett sjunkande antal prenumeranter efterfrågas alternativa vägar 
för papperstidningen att med beprövad journalistik skapa nya inkomster. Samtidigt efterfrågar 
reklamen och marknadsföringen ett nytt tilltalssätt i kommunikationen med konsumenten. 

Som tidigare nämnt är den redaktionella textens syfte att informera via neutralitet medan 
annonser med redaktionell ton i slutändan syftar till att öka försäljningen av en produkt, tjänst 
eller till att öka kännedomen om ett företags varumärke. Om annonsörerna fick bestämma 
skulle givetvis gränserna mellan redaktionell text och annonser med redaktionell ton helt 
upplösas. Frågan är om det uppstår svårigheter för läsarna att skilja på vad som är en annons 
och vad som är en journalistisk text. Annonserna är inte enbart skrivna på ett sätt som gör att 
det liknar en journalistisk text, de är också formaterade på likartat sätt med rubrik och 
underrubrik, citattecken är också vanligt förekommande. 

Iab Sverige, den svenska representanten inom den ledande världsorganisationen för online-
marknadsföring, har sammanställt en rapport med riktlinjer och förhållningssätt som 
annonsörerna måste ordna sig efter (Iab 2014). I rapporten hänvisar de till principen om 
sändarangivelse, vilket innebär att det ska tydligt framgå vem eller vilka det är som står som 
avsändare för annonsen. Annonserna ska också annonsmärkas med ett signalord, till exempel 
”Annons framtagen av IF skadeförsäkringar”.  

5.2 Retorisk analys  
Genom att studera användandet av de retoriska verktygen inom redaktionell text respektive text 
inom Content Marketing vill vi studera hur de respektive texterna skiljer sig i fråga om strategisk 
formulering i den dialog som sker med mottagaren. Vi tittar först på retorikens tre 
grundläggande begrepp.  

5.2.1 Etos  
Etos handlar om talarens förmåga att övertyga, roa, behaga, och väcka förtroende genom sin 
personlighet och trovärdighet (Mral, Gelang & Bröms 2016 s. 35). Ett budskaps sanningsgrad 
och vikt är obetydlig om den som förmedlar budskapet inte framstår som pålitlig. Därmed 
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formulerar etos villkoret att vår förmåga att väcka förtroende är av större vikt än att kunna 
formulera skickligt när det kommer till att vinna en mottagares och konsuments gillande. 

5.2.2 Logos 
Logos är förmågan att övertyga genom fakta och förnuft. Publiken undervisas, upplyses och 
informeras när avsändaren använder logos (Mral, Gelang & Bröms 2016 s. 38). Genom logos 
har talaren för avsikt att rikta sig till publikens förnuft och deras kritiska omdöme. Logos 
handlar om i vilken mån talaren använder sig av fakta och saklig information i det 
kommunicerade budskapet. Här mäts också nivån på de fakta som presenteras samt huruvida 
talaren tar hänsyn till publikens förkunskaper.  

5.2.3 Patos 
Patos är det retoriska verktyget för att övertyga med känslor (Mral, Gelang & Bröms 2016 s. 
39). Detta gäller såväl talarens som publikens känslor. Att väcka känslor som medlidande, 
glädje, sorg och engagemang är grunden i framställningsformen för begreppet patos. Patos 
förknippas också starkt med syfte. Varför vill talaren väcka den aktuella känslan? Framför allt 
är patos det verktyg som talar till våra minnen och referenser. Att kommunicera patos är ett 
sätt att skapa igenkännande.  

6 Metod och material  

I metodavsnittet presenteras och motiveras valet av kvalitativ innehållsanalys som metod. Här 
redovisas och motiveras också det utvalda materialet. Dessutom redogör vi för viktiga 
begrepp som förekommer i studien och som definierar den kvalitativa innehållsanalysen. I 
detta avsnitt presenteras också tillvägagångssätt samt praktiska verktyg i metoden. Avsnittet 
avslutas med metodkritik.   

6.1 Analysmodellen 
Som form för undersökningen i denna studie används en kvalitativ innehållsanalys. Det har 
sin grund i att processens helhet från undersökande och förmedlande journalistik till 
kommersiellt material med inslag av Content Marketing är av intresse då relationen mellan 
det förflutna, nutid och framtid är en viktig faktor. Med en kvalitativ ansats kan vi undersöka 
innehållets mönster (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2003). Här antas ett öppet 
förhållningssätt där svaren ges av materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen är processen 
att identifiera, koda samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i ett material 
(Arving 2012).  

För att identifiera skillnader och likheter i materialet analyseras materialet enligt Graneheim 
och Lundmans innehållsanalys, där texter bryts ned i meningsbärande enheter (Graneheim & 
Lundman 2008 s. 159). Därefter kondenserades samma meningsenheter där exempelvis 
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talspråk skrevs ut och omformulerades till skriftspråk. De kondenserade meningsenheterna 
skrevs sedan om i en kod. Vad är det summerade budskapet i meningsenheten? Varje 
meningsbärande enhet har placerats i en underkategori med en etikett som kommunicerar den 
meningsbärande enhetens rubrik eller nyckelord. I huvudkategorin har den meningsbärande 
enheten sorterats som redaktionell text eller redaktionell ton.   

Det sätt ett tankeinnehåll uttrycks på kallas stil (Cassirer 2003). Stilen kännetecknas inte så 
mycket av sitt innehåll som den gör av sättet den uttrycks på. Tekniken för att kommunicera 
ett budskap är flytande. Detta kan jämföras med den redaktionella textens förmåga att behålla 
sin ram i form av kommunikativa verktyg i kombination med förmågan att flyta mellan 
genrer. Stil utgörs inte bara av yttre form, med uttryck, språk, disposition och 
framställningssätt. En stil är formen sedd i relation till ett innehåll. Vi tittar också på hur 
redaktionella texter skiljer sig från texter med redaktionell ton i fråga om ordval och texternas 
tendens att använda värdeord och spela på känslor.  

6.2 Definitioner  
För att underlätta läsningen av denna studie följer här en definition av begrepp som används i 
texten och som ligger till grund för studiens kvalitativa innehållsanalys.  

Content Marketing  
Kommunikation och marknadsföring med hjälp av redaktionellt innehåll som skapats för en 
specifik målgrupp för ett specifikt syfte. Avsändaren kan på så sätt stärka sitt varumärke och 
inleda eller stärka relationer. 

Redaktionell text 
Journalistisk text i tryckt nyhetspress som saknar bakomliggande annonsör. En text utan 
påverkan från en betalande part som genom ett ekonomiskt intresse kan påverka innehållet. 

Analysenhet 
Den utvalda aktuella texten, enheten. 

Tema 
Den slutliga formuleringen av det underliggande innehållet.  

Meningsbärande enhet 
Meningar, fraser som hänger samman baserat på innehållet. 

Kondenserad meningsenhet 
Meningsbärande enhet fullständigt utskriven. Exempelvis talspråk skrivs om i skriftspråk. 
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Kod 
Etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll. 

Underkategori 
Nyckelord som beskriver den meningsbärande enhetens tema. 

Huvudkategori 
Rubrik och huvudsakliga etikett för den meningsbärande enheten.  

Storytelling 
Gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen 
för exempelvis en restaurang eller ett hotell kring en historia. 

Native Advertising 
Annonser som smälter in i sin omgivning. De ska likna innehållet på t.ex. webbplatsen genom 
att ha samma ton och utformning, och på samma sätt som sajtens eget innehåll förmedla något 
till besökaren. Native Advertising skiljer sig på så sätt gentemot Content Marketing som inte 
är bunden till att efterlikna en viss mall enligt det forum där den publiceras.  

B2B 
Business-to-business (B2B) är en marknadsstrategi som inbegriper omsättning av varor och 
tjänster företag emellan.  

6.3 Material och urval 
För att besvara frågan vilka språkliga skillnader och likheter som finns i formuleringen av 
redaktionell text inom journalistik kontra text inom Content Marketing använder vi utdrag 
från redaktionell text samt text från Content Marketing. Vi har valt att fokusera på fyra av 
Sveriges största publikationer och producenter av redaktionell text i form Göteborgs-Posten, 
Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. För att undvika att resultatet 
influeras av skribenternas och därmed texternas politiska åskådning har vi valt att låta 
tidningsaktörer från båda politiska block medverka i denna studie. Tidningsartiklarna är 
hämtade i digitalt format, det vill säga från publikationernas hemsida och har gemensamt valts 
ut baserat på deras höga position som en av respektive publikations mest klickade nyheter. 
Därefter valdes fyra aktörer inom Content Marketing ut där reklam med redaktionellt innehåll 
används som en del av marknadsföringsstrategin. Vi har enligt samma värdering valt att 
fokusera på några av Sveriges mest kända och konsumentstarka varumärken. De fyra utvalda 
aktörerna inom Content Marketing är IKEA, Volvo, F-Secure och destination.se. 

Nedan följer en förteckning över de publikationer och aktörer varifrån vi har hämtat de texter 
som agerar underlag för studien och varifrån stickprov i form av meningsbärande enheter har 
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plockats ut. En förteckning över materialet tillsammans med länkar publiceras i sin helhet 
under referenser.  

Dagens Nyheter: Stort bakslag för pressfriheten i världen, 2016-04-20 
Göteborgs-Posten: KO ingriper mot kända bloggare, 2016-04-20 
Svenska Dagbladet: Ny fart på bopriserna i storstäderna, 2016-04-19 
Sydsvenska Dagbladet: Fyra års projekt för hållbar skola, 2016-04-20 
destination.se: Tio myter om flyget – som inte stämmer 
F-Secure: Hur sårbart är vårt samhälle för en IT-attack? 
IKEA: Livet Hemma Väx ut på altanen  
Volvo Cars: En annan resa 
Volvo Cars: Volvo Cars/Made by Sweden 

6.4 Genomförande 
För att besvara frågeställning 1 – Vilka språkliga skillnader och likheter finns i formuleringen 
av redaktionell text inom journalistik kontra text inom Content Marketing? – studeras två 
separata analysenheter i form av redaktionell text och text med redaktionell ton från Content 
Marketing. Ur dessa analysenheter väljs sedan metodiskt sexton stycken textprover ut i form 
av meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter delas sedan in i ett tabellsystem 
enligt meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori samt 
huvudkategori enligt tabellen nedan (se avsnitt 7.1.3). Genom att jämföra och tolka 
redaktionell text och text inom Content Marketing i samma steg från meningsbärande enhet 
till kod vill vi studera hur det redaktionella arbetssättet tar sig uttryck i redaktionella texter 
kontra texter med en redaktionell ton inom Content Marketing. 

Mönstret i de meningsbärande enheterna från redaktionell text och redaktionell ton kommer 
att tolkas genom en stilanalys i form av stilnivå och explicit och implicit innehåll. Dessutom 
görs en jämförelse mellan de redaktionella texterna och texterna med redaktionell ton vad 
gäller budskap, arbetstaktik och generella mönster. Vi har gjort en retorisk analys där vi 
applicerar etos, logos och patos som verktyg och studerar det retoriska tillvägagångssättet i de 
meningsbärande enheterna för redaktionell text kontra text med redaktionell ton. 

För att besvara frågeställning 2 – Hur utvecklar man ett framgångsrikt samarbete mellan de 
två branscherna journalistik och Content Marketing där den ena textgenren står för oberoende 
information och den andra för ett kommersiellt intresse? – studerar vi amerikansk forskning 
samt statistik i ämnet Content Marketing. Parallellt med detta intervjuar vi Bosse Andersson 
på Mittmedia, som ansvarar för arbetet med att införa Content Marketing och Native 
Advertising som en av Mittmedias tjänster. Vi intervjuar också contentbyrån Starlings. Vi 
samtalar med våra informanter runt följande frågor. Mer eller mindre tyngd kommer att läggas 
på varje fråga med hänsyn till deras olika bakgrund och arbetsuppgifter. 
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1. Vad innebär Content Marketing för det redaktionella skrivandet och vilka vinster finns i ett 
samarbete mellan journalistiken och Content Marketing? 

2. Hur har du upplevt bemötandet av Content Marketing bland medarbetare och konsumenter 
i lanseringen på den svenska marknaden? 

3. Varför tror du att konceptet Content Marketing inte etablerar sig på den svenska marknaden 
i samma takt som i USA? 

4. Vilken roll kommer Content Marketing att ha för tidningsbranschens överlevnad? 

5. Content Marketing är fortfarande relativt okänt på den svenska marknaden. Men svensken 
tycks gilla Content Marketing. Vad är det i formatet som fungerar så bra? 

6. Trenden pekar på en kräsnare kund som kräver ny underhållning, ett nytt format och 
framför allt att det levereras när vi vill och i den förpackning vi önskar. Är det här Content 
Marketing faller så väl in? 

7. Vilka plattformar fungerar bäst för Content Marketing? 

8. Hur stort blir Content Marketing i framtiden? 

Vi presenterar också den amerikanska forskningen med statistik för våra informanter och ber 
dem kommentera detta. Genom att ställa svensk och amerikansk marknad sida vid vill vi 
teckna en framtida bild och en tänkbar utveckling för Content Marketing på den svenska 
marknaden. Vi vill också genom denna analys bilda oss en uppfattning om papperstidningens 
ekonomiska situation har en lösning i samarbetet med Content Marketing. 

6.5 Metodkritik 
Tolkning bygger på förförståelse (Karlberg & Mral 1998). I den kvalitativa studien blir 
forskarens tolkning också personlig då den baseras på tidigare kunskaper. Då studien också 
handlar om att tolka utanför fakta och statistik är det viktigt att ta hänsyn till att metoden 
kvalitativ innehållsanalys kräver att forskaren utnyttjar förkunskaperna inom textgenrer till 
studiens fördel men att forskaren inte ska låta den personliga åsikten påverka resultatet. I vår 
läsning av amerikansk forskning och statistik tillsammans med intervjuer av svenska 
representanter med koppling till Content Marketing bygger vi vår analys av Content 
Marketings förutsättningar och framtid på den svenska marknaden. Då Content Marketing är 
ett nytt fenomen på den svenska marknaden är det en process pågående i nuet, varför 
resultatet också bygger på tolkning av tendenser. Intervjuerna är kopplade till studiens 
frågeställning hur man utvecklar ett framgångsrikt samarbete mellan de två branscherna 
journalistik och Content Marketing där den ena textgenren står för oberoende information och 
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den andra för ett kommersiellt intresse. Vi bedömer att en god inblick i båda branscher är en 
förutsättning för att på en fullgod grund tolka helhetsperspektivet.  

7 Delresultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår språkliga analys samt resultatet av intervjuerna 
med våra informanter. Resultatet presenteras indelat i två delar. Delresultat 1 enligt metoden 
meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori samt huvudkategori.  
Delresultat 2 presenterar resultatet av intervjuerna med våra informanter. Då Content 
Marketing är en ny arbetsmodell på den svenska marknaden har vi valt att hålla textanalysen 
separat från intervjuernas spekulativa ingång i ämnet. Delresultat 1 presenterar en konkret 
textanalytisk ingång i jämförelsen av redaktionell text inom journalistik kontra redaktionell 
text inom Content Marketing. Delresultat 2 är en spekulativ ingång i ämnet där våra 
informanter ger en framtidsbild av det branschöverskridande samarbetet. Vi har därför också 
valt att presentera avsnitt 9 Slutsats enligt samma indelning med Slutsats 1 respektive Slutsats 
2.     

7.1 Delresultat 1 – textanalys av meningsbärande enheter 

I slutet av detta avsnitt presenteras vår analys av de sexton textutdrag som brutits ned och 
analyserats i tabellform (se avsnitt 7.1.3). Analysen har gjorts enligt följande kategorier: 
meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori samt huvudkategori, 
där totalt sexton textexempel fördelat på åtta enheter från redaktionell text respektive åtta 
enheter med redaktionell ton från Content Marketing har analyserats enligt de ovan nämnda 
kategorierna. Dessa utdrag placerades under kategorin meningsbärande enheter. Dessa tolkas 
sedan i en kondenserad meningsenhet, där meningar skrivs ut och citat skrivs om från talspråk 
till skriftspråk. Därefter tolkas den meningsbärande enheten om i form av en kod, det vill säga 
en märkning av den meningsbärande enheten som i ett sammandrag förklarar det 
huvudsakliga innehållet. Vad säger den meningsbärande enheten egentligen? Med hjälp av 
underkategori blir den meningsbärande enheten märkt enligt det tema som speglar enheten. 
Genom att jämföra och tolka redaktionell text och text inom Content Marketing i samma steg 
från meningsbärande enhet till kod vill vi komma fram till hur det redaktionella arbetssättet 
tar sig uttryck i redaktionella texter kontra texter med en redaktionell ton inom Content 
Marketing. Tabellen består av fem stycken rubriker. De fyra första rubrikernas funktion är att 
komprimera styckena hämtade från det insamlade materialet. I huvudkategorin redogörs för 
vilken typ av sammanhang den meningsbärande enheten hör till, redaktionell text eller annons 
med redaktionell ton. Redaktionell text och annons med redaktionell ton redogörs för mer 
ingående i delkapitlen nedan. Generella skillnader mellan de två huvudkategorierna är det att 
annonser med redaktionell ton använder storytelling som utgångspunkt i sin arbetsmetod. 
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Som tidigare nämnt i denna studie är dagens konsument kräsnare. Det räcker inte med att 
enbart annonsera ut varans eller tjänstens pris och funktion. Företag måste idag måla upp en 
bild för läsaren och skapa en relation till konsumenten. I exemplet med annonsen från F-
Secure meningsbärande enhet #13 försöker företaget att skapa en bild för läsaren där IT-
attacker är framtidens krigsföring, och att detta inte enbart kommer att få konsekvenser för 
militära mål utan också för individen. Något som vi också tidigare har nämnt är att den 
redaktionella texten anses vara pålitlig och sann. Genom att använda citat från en expert på 
området, vilket är ett av den redaktionella textens stildrag, ökar pålitligheten och 
trovärdigheten i annonsen. Syftet är att den som läser annonsen ska börja fundera på sin 
privata IT-säkerhet. I en tid där majoriteten av befolkningen i Sverige är allt mer uppkopplad 
till internet och det är där vi hanterar våra bankärenden och förvarar viktiga dokument, ökar 
också behovet av säkerhet. Att publicera en annons med redaktionell ton där man målar upp 
en bild av att ett cyberkrig är framtidens krigsföring, är ett exempel på hur bra storytelling kan 
användas. 

Exemplet från destination.se (#15) använder en metod som betonar säkerheten med att flyga. 
destination.se är ett företag som hjälper kunder att jämföra resor. Annonsen skapar en 
trygghetskänsla hos läsaren som endast är ett klick från företagets hemsida.  

Som vi kan se i tabellen har de redaktionella texterna ett antal gemensamma nämnare. I 
meningsbärande enhet #5 som handlar om samarbetet mellan Organic without border och 
särskolan i Malmö är skribenten osynlig. Skribenten gestaltar händelseförloppet med en 
neutral ton. Även om artikeln har en positiv ton så syns inga värderingar i huruvida skribenten 
tycker att det här samarbetet är bra eller dåligt i texten. Den positiva tonen kommer istället 
från personer som intervjuas, och om de tycker att samarbetet är bra så skapar det en positiv 
ton genom artikeln. 

De journalistiskt redaktionella texterna i denna studie innefattar oberoende artiklar, d.v.s. 
artiklarna tar inte ställning för eller emot, men de är inte uteslutande faktarapporter. Den 
redaktionella texten strävar inte efter en specifik målgrupp, den riktar sig till människor i 
allmänhet. Den språkliga stilen är saklig och texterna strävar efter att upplysa. Författaren till 
texten är osynlig och texten eftersträvar ett neutralt uttryck (Mälardalens högskola). Kravet på 
sanningsenlighet är starkt i den redaktionella texten. Alla redaktionella texter signeras av 
skribenten vilket innebär att det finns ett personligt ansvar avseende innehållet. Om sakfel 
eller faktafel framkommer kan detta enkelt åtgärdas med en revidering från tidningen. Om det 
däremot framgår att skribenten medvetet har ljugit eller förvrängt sanningen blir 
konsekvenserna för skribenten betydligt hårdare. 

Texterna i det insamlade materialet tar inte ställning för eller emot. Texterna har inte någon 
specifik målgrupp i åtanke; de riktar sig till allmänheten. Författarna till texterna är osynliga, 
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det är de berörda personerna i texterna som står i fokus. De språkliga stilarna är både sakliga 
och har ett neutralt uttryck. Eftersom de journalistiska texterna är fria från värdeladdade ord 
och har ett neutralt uttryck uppstår svårigheter med att transformera meningsbärande enheter 
till koder, se exempel meningsbärande enhet #1 Börskurserna har återhämtat sig en hel del de 
senaste månaderna och kanske har detta spillt över lite på bostadsmarknaden jämfört med 
den meningsbärande enheten transformerad till kod: Börskurserna har återhämtat sig och 
detta har påverkat bostadsmarknaden positivt. 

Tabellen visar att det finns tydliga skillnader mellan redaktionell text och annons med 
redaktionell ton. Ur en syntaktisk synvinkel visar texterna att en redaktionell ton lättare 
komprimeras i transformationen från meningsbärande enhet till kod. Den meningsbärande 
enheten kan skrivas om till en slogan, eller uppmaning liknande copywriting. Detta kan ses i 
de meningsbärande enheterna från IKEAs Content Marketing Livet Hemma där den 
meningsbärande enheten #9 Ta hand om grönskan och ge växterna lite extra omtanke när 
solen ligger på. Vi inreder med hyllserien HINDÖ där både odling och redskap får plats kan 
skrivas om till koden Förenkla trädgårdsarbetet med hyllserien HINDÖ. 

Samma mönster syns i den meningsbärande enheten #10 Odlingssetet FRÖER gör det enkelt 
att odla egna örter och kryddor. Bara vattna och låt gro! I en omskrivning får samma 
meningsbärande enhet koden Odlingssetet FRÖER förenklar din odling. I dessa 
meningsbärande enheter syns också det strategiska elementet där produktnamnen HINDÖ och 
FRÖER kommuniceras tydligt i versaler. Mottagaren uppmanas att ta extra hand om sina 
växter i den starka solen och de aktuella produkterna HINDÖ och FRÖER tillgodoser detta 
behov. I de meningsbärande enheterna #9 och #10 ser vi ett exempel på hur text enligt 
Content Marketing blandar funktionen att upplysa och utbilda med att uppmana och i en 
förlängning sälja. I analysen av de meningsbärande enheterna med redaktionell ton ser vi en 
tendens att växla mellan explicit och implicit innehåll. I meningsbärande enhet #9 och #10 
från IKEAs följetong Livet Hemma är uttrycket explicit. Ett problem kommuniceras, en 
lösning presenteras. 

I de meningsbärande enheterna #13 och #14 problematiseras framtidens cyberkrig och 
medförande konsekvenser explicit. Dock uttrycker de båda enheterna #13 och #14 inte sitt 
köpmoment explicit. Istället ställs konsumenten inför en artikel om framtidens hot mot 
internetsäkerheten och därefter en direkt länk till F-Secure. Detta kan jämföras med de 
meningsbärande enheterna #9 och #10 som explicit uttrycker att texten lika mycket har till 
uppgift att inspirera till en trevlig hemmamiljö som den har att sälja IKEAs produkter. 

Likaså uttrycker Volvo explicit i meningsbärande enhet #11 och #12 den komplexa uppgiften 
att bygga kvalitativa bilar för hårt klimat och att Volvo XC70 är bilen som lever upp till 
förväntningarna. #11 Sverige är ett land med kontraster. Klippiga berg, djupa skogar, långa 
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distanser, snö, sol, mörker, is och regn. Allt detta är hem för Volvo XC70. En bil byggd helt 
och hållet för våra villkor. 

Meningsbärande enhet #15 inleder med explicit innehåll: Varför är rutorna på flygplan 
runda? På grund av säkerheten. De första passagerarplanen hade fyrkantiga rutor, något som 
inte var någon bra design då lufttrycket ute och inne i planet gjorde att de till slut sprack. Här 
kommuniceras ett explicit innehåll med byggteknik genom tiderna och en motivering av 
planens nutida konstruktion. Detta kopplas därefter direkt samman med säkerhet. 

Sammantaget tenderar texter med redaktionell ton inom Content Marketing att inleda med ett 
explicit innehåll som sedan kommunicerar sin underliggande avsikt implicit. 

7.1.1 Ordval  

I en studie av ordval visar de meningsbärande enheterna med redaktionell ton på en tendens 
att spela på mottagarens känslor. I de meningsbärande enheterna #13, #14, #15 och #16 som 
handlar om säkerhet används ord som krig, störta, sprack, säker, pålitlig, attack, cyberkrig, 
men också uttryck som främmande makter, vad händer om, inte kunna köpa mat. Dessa texter 
spelar på spekulationer och de konsekvenser som sker om mottagaren/konsumenten inte 
agerar i tid. I en studie av de meningsbärande enheterna från IKEAs och Volvos reklamtexter 
ser vi ord som lättare, kul, grönska, sol, omtanke, gro, odla, enkelt och uttryck som ta hand 
om, på våra villkor, ovanligt kul, extra omtanke. Ordval och uttryck korrelerar med den 
produkt som producenten önskar berätta om. De meningsbärande enheterna #13, #14, #15 och 
#16 behandlar säkerhet och spelar med sin text på mottagarens rädslor, medan 
meningsbärande enhet #9, #10, #11 och #12 kommunicerar ett lättsamt innehåll som vi direkt 
kan koppla till njutningen av att arbeta i en blomstrande trädgård, eller tillfredsställelsen i att 
köra sin familj genom ett vintervackert Sverige i en kvalitativ och estetiskt vacker bil. 

7.1.2 Retoriska verktyg  

Vi har också valt att studera vilka retoriska verktyg som används inom redaktionell text 
respektive text med redaktionell ton inom Content Marketing (Mral, Gelang & Bröms 2016). 
Hur byggs, argumenteras och kommuniceras de respektive texterna till mottagare och 
konsumenter? Vi tittar först på retorikens tre grundläggande begrepp. Vi inleder med att titta 
på de meningsbärande enheternas etos för redaktionell text. För meningsbärande enheter 
hämtade ur redaktionell text gäller den grundläggande regeln att saklighet och objektivitet ska 
borga för ett förtroende. Läsaren ska kunna lita på att en redaktionell text skriven av en 
journalist är trovärdig information. 

Gemensamt för de meningsbärande enheterna 1–6 är användandet av har och är i anslutning 
till statistik, politiskt eller ekonomiskt läge, historisk händelse etc., vilket skapar en känsla av 
att det är fakta som förmedlas. Texten konstaterar snarare än spekulerar. Följande citat är 
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hämtade från meningsbärande enhet 1–8. #1 ”Börskurserna har återhämtat sig”, #2 
”Prisökningarna har accelererat”, #3 ”Det är ett reellt problem för många journalister i deras 
vardag”, #4 ”Europa är fortfarande bäst i klassen, men betyget sjunker kraftigt för vissa 
länder”, #5 ”Hon är från Organic without borders, en ideell organisation som jobbar med 
odling”, #6 ”En gång i månaden i ett och ett halvt år har de träffat forskare från Malmö 
högskola”, #7 Men det är dessa två som Konsumentverket har slagit ner på och som har lett 
till så kallade tillsynsärenden”, #8 ”Båda bloggarna har nu lagt till en ny annonsmärkning på 
de omstridda texterna i form av Sponsored Post” överst. Flera av de ovan nämnda 
meningsbärande enheterna lämnar också referenser och stödjer sin information på fakta 
hämtade från respekterade nyhetsaktörer men också kända instanser och institutioner. Här 
nämns bland annat #3 Ekot, #5 Malmö Latin, #6 Malmö högskola och #7 Konsumentverket. 

Ur perspektivet etos refererar de meningsbärande enheterna med redaktionell text till 
förtroendeingivande källor och aktörer samt använder ett konstaterande språk och använder 
ord som har, är, kommer, ska. Många läsare saknar kanske förkunskaper i ämnen som 
bomarknad och börs. Meningsbärande enhet #4 både informerar och utbildar sin läsare. Den 
har ett sakligt uttryck, inger förtroende och förser mottagaren med den information denne 
saknar:  

Tidigare har västländerna varit en ljuspunkt i ett kompakt mörker av länder som har 
begränsat pressfriheten. Europa är fortfarande bäst i klassen, men betyget sjunker kraftigt 
för vissa länder, vilket är skäl till oro. Utvecklingen i Polen, liksom den europeiska 
kohandeln med Turkiet, måste tas på allvar. 

För meningsbärande enheter med redaktionell ton hämtade från Content Marketing ser vi ett 
annat mönster i användandet av etos. Här kommuniceras likaså en trovärdighet och 
personlighet dock genom att avsändaren berättar en historia som involverar läsaren och ger en 
känsla av dialog och delaktighet. De meningsbärande enheterna med redaktionell ton består 
till stor del av informativa berättelser som likt de meningsbärande enheterna med redaktionell 
text informerar läsaren om en företeelse eller ett problematiskt faktum. 

I texternas etos för redaktionell text respektive text med redaktionellt innehåll erbjuder det 
sistnämnda lösningar på det formulerade problemet. Detta gör att texter med redaktionell ton 
får ett underliggande etos i form av mottagarens stärkta förtroende för varumärket. Det 
säljande momentet skulle också kunna påverka mottagaren negativt då denne till skillnad från 
vid läsning av redaktionell text upplever att kommunikationen agerar manipulativt. Omvänt 
kan texter med redaktionell ton hämtade från Content Marketing skapa ett stärkt etos genom 
att mottagaren känner sig tagen på allvar. Avsändaren tar sig tid att förklara, problematisera 
samt leverera en lösning. Detta kan i sin tur skapa ett förtroende avsändare och mottagare 
emellan. Vi tittar på ett exempel från meningsbärande enhet #15. 

Varför är rutorna på flygplan runda? 
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På grund av säkerheten. De första passagerarplanen hade fyrkantiga rutor, något som inte 
var någon bra design då lufttrycket ute och inne i planet gjorde att de till slut sprack. 

Som mottagare får man en inblick i destinations.se’s produktutveckling. Det inger förtroende 
genom att utbilda och delge information om företagets löpande arbete. Framför allt visar 
destination.se att de värdesätter säkerhet och motiverar mellan raderna läsaren att nästa gång 
flyga med en aktör förmedlad av sidan destination.se. I meningsbärande enhet #11 motiverar 
Volvo varför konsumenten bör satsa på just deras bil. 

Sverige är ett land med kontraster. Klippiga berg, djupa skogar, långa distanser, snö, sol, 
mörker, is och regn. Allt detta är hem för Volvo XC70. En bil byggd helt och hållet för våra 
villkor. 

Volvo målar ett tryggt landskap med sin berättelse om djupa skogar och väderkontraster av 
snö, sol, mörker och ljus. Ett klimat väl bekant för skandinaver som kan identifiera sig med 
påståendet. Det skapas ett vi och en gemenskap som också illustrerar det retoriska begreppet 
etos. 

När vi gör en jämförelse med det retoriska verktyget logos ser vi att de meningsbärande 
enheterna med redaktionell text respektive texter med redaktionell ton från Content Marketing 
delar inslaget av logos, att övertyga genom fakta och förnuft. Logos blir kärnan i bruket av 
redaktionell text i Content Marketing. Att till skillnad från slagfärdiga slogans och direkta 
erbjudanden istället berätta en historia som samtidigt förmedlar de fakta som konsumenten 
med fördel bör veta om den aktuella produkten eller tjänsten. Vi tittar på två exempel, 
meningsbärande enhet #4 hämtad från redaktionell text och #9 hämtad från text med 
redaktionell ton. Vi börjar med meningsbärande enhet #4. 

Tidigare har västländerna varit en ljuspunkt i ett kompakt mörker av länder som har 
begränsat pressfriheten. Europa är fortfarande bäst i klassen, men betyget sjunker kraftigt 
för vissa länder, vilket är skäl till oro. 

Läsaren erbjuds en inblick i journalisternas vardag och blir införstådd med det politiska läge 
som hotar pressfriheten. Med hjälp av logos i form av fakta om den journalistiska 
arbetssituationen förmedlas en trovärdig bild av en alarmerande utveckling. I nästa steg tittar 
vi på meningsbärande enhet #9, en text med redaktionell ton hämtad från IKEA Livet Hemma. 

Ta hand om grönskan och ge växterna lite extra omtanke när solen ligger på. Vi inreder 
med hyllserien HINDÖ där både odling och redskap får plats. 

  
Att trädgården och det som växer är i behov av extra skötsel när det utsätts för värmande sol 
är fakta och därmed trovärdig läsning för mottagaren. Därefter presenterar IKEA en lösning 
som förenklar arbetet när vi arbetar i trädgården. 
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I ytterligare en jämförelse ställer vi meningsbärande enhet med redaktionell text #7 mot 
meningsbärande enhet #13 med redaktionell ton.  

Det finns många texter av samma typ på båda bloggarna. Men det är dessa två som                    
Konsumentverket har slagit ner på och som har lett till så kallade tillsynsärenden. 
Problemet  är inte att inläggen är annonser utan att det inte framgår ordentligt. 

I framtiden kommer vi säkert att få se cyberkrig där främmande makter försöker 
attackera IT-infrastrukturen. Vi har hittills endast sett enstaka attacker av den här 
typen, dock inga mot Sverige eller andra västländer, säger Mikael Albrecht. 

Dessa två meningsbärande enheter kan tyckas snarlika. De problematiserar båda 
internetfenomen och beskriver det komplexa arbetet att lagstadga runt marknadsföring i 
bloggar respektive internetsäkerhet. Skillnaden är kontexten. Meningsbärande enhet #7 är en 
artikel hämtad från Göteborgs-Posten. Den beskriver ett frekvent förekommande problem i 
bloggvärlden där kända bloggare kringgår regler runt reklam och marknadsföring när de talar 
gott om en produkt på uppdrag av ett varumärke utan att samarbetet explicit uttalas. 
Meningsbärande enhet #13 är Content Marketing från företaget F-Secure. Här förmedlas 
budskapet om framtida hot mot internetsäkerheten, samtidigt som F-Secures säkerhetssystem 
presenteras. De båda meningsbärande enheterna förmedlar fakta genom berättelser hämtade 
från verkligheten med den huvudsakliga skillnaden att meningsbärande enhet #13 dessutom 
säljer F-Secures säkerhetssystem. Därmed står det klart att det retoriska verktyget logos 
praktiseras inom såväl redaktionell text som text med redaktionell ton från Content 
Marketing. Begreppet logos blir därmed en viktig faktor i Content Marketing och 
förmedlandet av ett budskap. Skillnaden mellan redaktionell text och text med redaktionell 
ton är att den senare i anslutning till fakta presenterar en produkt, tjänst eller varumärkets 
logga.  

I en sista jämförelse söker vi efter det retoriska begreppet patos i de meningsbärande 
enheterna. Redaktionell text har som grundsten att sakligt återberätta och informera. Textens 
avsändare, ofta i form av en journalist, ska opartiskt förmedla fakta och undviker därför 
känsloladdade adjektiv. Istället är det temat, dispositionen eller en händelse i sig som kan 
resultera i att skapa starka känslor. Att text med redaktionell ton däremot skriver in ett element 
av känslor blir tydligt när vi tittar på följande texter från meningsbärande enheter med 
redaktionell ton från Content Marketing. 

#13 I framtiden kommer vi säkert att få se cyberkrig där främmande makter försöker attackera 
IT-infrastrukturen. 

#16 Vad händer om flygplansläge inte är aktiverat på mobilen? 
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#10 Odlingssetet FRÖER gör det enkelt att odla egna örter och kryddor. Bara vattna och låt 
gro! 

#12 Vi har byggt en ny Volvo V40 för att du lättare ska kunna göra en annorlunda resa. Den är 
ovanligt kul att köra. 

#11 Sverige är ett land med kontraster. Klippiga berg, djupa skogar, långa distanser, snö, sol, 
mörker, is och regn. Allt detta är hem för Volvo XC70. En bil byggd helt och hållet för våra 
villkor. 

I de meningsbärande enheterna med redaktionell ton hämtade från Content Marketing finns 
ett rikt uttryck i färg, form och känslor. Det målas dramatiska landskap i #11 och 
kryddoftande trädgårdar i #10. De meningsbärande enheterna hämtade från Content 
Marketing spelar också på känslor i form av att skrämma sin läsare #13 där en aktuell hotbild 
målas upp följt av en lösning från F-Secure. Den redaktionella texten vilar på sin grund att se 
bortom känslor och opåverkat berätta en sanningsenlig version. Därför finner vi inte samma 
känslomässiga patos i de meningsbärande enheterna med redaktionell text.  

7.1.3 Tabell  

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori

#1 
Börskurserna 
har återhämtat 
sig en hel del 
de senaste 
månaderna 
och kanske 
har detta spillt 
över lite på 
bostadsmarkn
aden.   

Börskurserna 
har återhämtat 
sig en hel del 
de senaste 
månaderna 
och kanske 
har detta spillt 
över litet på 
bostadsmarkn
aden.   

Börskurserna 
har 
återhämtat sig 
och detta har 
påverkat 
bostadsmarkn
aden positivt. 

Bostadsmarknad 
Konjunktur

Redaktionell 
text (Svenska 
Dagbladet)
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#2 
Prisökningarn
a har 
accelererat 
jämfört med 
förra kvartalet 
men ligger 
fortfarande 
väl under 
nivåerna från 
de första tre 
kvartalen 

under 2015.     

Prisökningarn
a har 
accelererat 
jämfört med 
förra kvartalet 
men ligger 
fortfarande 
väl under 
nivåerna från 
de första tre 
kvartalen 

under 2015.     

Priserna har 
ökat generellt 
men ligger 
under 
priserna från 
2015 års tre 
första kvartal. 

Pris  
Prognos

Redaktionell 
text (Svenska 
Dagbladet) 

#3 ”Det 
förekommer 
alldeles för 
mycket hot 
och det är ett 
reellt problem 
för många 
journalister i 
deras vardag”, 
säger han till 
Ekot. 

”Det 
förekommer 
alldeles för 
mycket hot 
och det är ett 
reellt problem 
för många 
journalister i 
deras 
vardag”, 
säger han till 
Ekot.

Som 
journalist 
utsätts man 
ofta för hot. 

Pressfrihet  
Arbetssituation

Redaktionell 
text (Dagens 
Nyheter) 

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#4 Tidigare 
har 
västländerna 
varit en 
ljuspunkt i ett 
kompakt 
mörker av 
länder som 
har begränsat 
pressfriheten. 
Europa är 
fortfarande 
bäst i klassen, 
men betyget 
sjunker 
kraftigt för 
vissa länder, 
vilket är skäl 
till oro. 
Utvecklingen 
i Polen, 
liksom den 
europeiska 
kohandeln 
med Turkiet, 
måste tas på 

allvar, säger 
Jonathan 
Lundqvist på 
organisationen
s hemsida.

Tidigare har 
västländerna 
varit en 
ljuspunkt i ett 
kompakt 
mörker av 
länder som 
har begränsat 
pressfriheten. 
Europa är 
fortfarande 
bäst i klassen, 
men betyget 
sjunker 
kraftigt för 
vissa länder, 
vilket är skäl 
till oro. 
Utvecklingen 
i Polen, 
liksom den 
europeiska 
kohandeln 
med Turkiet, 
måste tas på 

allvar, säger 
Jonathan 
Lundqvist på 
organisatione
ns hemsida.

Europas 
föredömliga 
profil inom 
pressfrihet 
dalar pga. 
politisk 

kohandel 

Pressfrihet  
Politik 

Redaktionell 
text (Dagens 
Nyheter)

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#5 Hon är från 
Organic 
without 
borders, en 
ideell 
organisation 
som jobbar 
med odling. 
Varannan 
vecka 
kommer de till 
särskolan på 
Malmö Latin 
och odlar med 
eleverna. 
Bland annat. 
Eleverna har 
också fått göra 
ett 
insektshotell, 
slungat 
honung och 
tillverkat 
ringblomssalv
a.

Organic 
without 
borders är en 
ideell 
organisation 
som jobbar 
med odling. 
Varannan 
vecka 
kommer de 
till särskolan 
på Malmö 
Latin och 
odlar med 
eleverna. 
Eleverna har 
också gjort 
insektshotell, 
slungat 
honung och 
tillverkat 
ringblomssalv
a. 

Organic 
without 
borders är en 
ideell 
organisation 
som varannan 
vecka besöker 
särskolan på 
Malmö Latin 
och lär 
eleverna hur 
man odlar.

Innehållet säger 
bland annat att 
skolan har ett 
samarbete med 
Organic without 
borders där 
målet är att 
eleverna skall få 
prova på hur det 
är att odla. Det 
finns inget syfte 
till att sälja, då 
målgruppen är 
barn och syftet 
är att undervisa. 

Redaktionell 
text 
(Sydsvenskan)

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#6 Fem lärare 
har gått en 
forskningscirk
el som bland 
annat handlar 
om hur de kan 
väva in tankar 
om hållbarhet 
i sina 
respektive 
ämnen. En 
gång i 
månaden i ett 
och ett halvt 
år har de 
träffat 
forskare från 
Malmö 
högskola för 
att analysera 
sin egen 
verksamhet 
och hitta 
projekt för att 
utveckla 
undervisninge
n.

En gång i 
månaden i ett 
och ett halvt 
år har de 
träffat 
forskare från 
Malmö 
högskola för 
att analysera 
sin egen 
verksamhet 
och hitta 
projekt för att 
utveckla 
undervisninge
n.

Forskare har 
hjälpt till med 
att hitta vägar 
för att 
utveckla 
undervisninge
n.

Malmö särskola 
arbetar aktivt 
med att utbilda 
sina anställda för 
öka utvecklingen 
av 
undervisningen. 

Redaktionell 
text 
(Sydsvenskan) 

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#7 Det finns 
många texter 
av samma typ 
på båda 
bloggarna. 
Men det är 
dessa två som 
Konsumentver
ket har slagit 
ner på och 
som har lett 
till så kallade 
tillsynsärende
n. Problemet 
är inte att 
inläggen är 
annonser utan 
att det inte 
framgår 
ordentligt.

Det finns 
många texter 
av samma typ 
på båda 
bloggarna. 
Konsumentve
rket har slagit 
ner på två av 
dem vilket 
har lett till 
tillsynsärende
n. Problemet 
är inte att 
inläggen är 
annonser utan 
att det inte 
framgår 
ordentligt.

Det finns 
många texter 
av samma typ 
på båda 
bloggarna. 
Problemet är 
inte att 
inläggen är 
annonser utan 
att det inte 
framgår 
ordentligt.

Rapportering av 
bloggar som 
annonserar på ett 
felaktigt sätt. 

Redaktionell 
text 
(Göteborgs-
Posten) 

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#8 Båda 
bloggarna har 
lagt till en ny 
annonsmärkni
ng på de 
omstridda 
texterna. Nu 
står det 
sponsored 
post överst. 
Nilsson har 
även petat in 
företagsnamne
t efter texten 
"Inlägget är i 
samarbete 
med".

Båda 
bloggarna har 
lagt till en ny 
annonsmärkni
ng på de 
omstridda 
texterna. 
Nilsson har 
även petat in 
företagsnamn
et efter texten.

Båda 
bloggarna har 
lagt till en ny 
annonsmärkni
ng på de 
omstridda 
texterna.

Artikeln skriver 
att de båda 
bloggarna har 
gjort någonting 
åt problemet.

Redaktionell 
text 
(Göteborgs-
Posten)

#9 Ta hand 
om grönskan 
och ge 
växterna lite 
extra omtanke 
när solen 
ligger på. Vi 
inreder med 
hyllserien 
HINDÖ där 
både odling 
och redskap 
får plats.

Ta hand om 
grönskan och 
ge växterna 
lite extra 
omtanke när 
solen ligger 
på. Vi inreder 
med 
hyllserien 
HINDÖ där 
både odling 
och redskap 
får plats.

Förenkla 
trädgårdsarbet
et med 
hyllserien 
HINDÖ

Trädgård 
Odlingsredskap 

Redaktionell 
ton 
(IKEA Livet 
Hemma) 

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori

!27



        

#10 
Odlingssetet 
FRÖER gör 
det enkelt att 
odla egna 
örter och 
kryddor. Bara 
vattna och låt 
gro! 

Odlingssetet 
FRÖER gör 
det enkelt att 
odla egna 
örter och 
kryddor. Det 
är bara att 
vattna och 
låta det gro!

Odlingssetet 
FRÖER 
förenklar din 
odling

Odling  
Kryddor

Redaktionell 
ton (IKEA 
Livet Hemma) 

#11 Sverige är 
ett land med 
kontraster. 
Klippiga berg, 
djupa skogar, 
långa 
distanser, snö, 
sol, mörker, is 
och regn. Allt 
detta är hem 
för Volvo 
XC70. En bil 
byggd helt 
och hållet för 
våra villkor. 

Sverige är ett 
land med 
kontraster. 
Klippiga 
berg, djupa 
skogar, långa 
distanser, snö, 
sol, mörker, is 
och regn. Allt 
detta är hem 
för Volvo 
XC70. En bil 
byggd helt 
och hållet för 
våra villkor. 

Volvo XC70 
är en bil 
byggd för 
våra villkor.

Prestanda  
Klimat

Redaktionell 
ton 
(Volvo)

#12 Vi har 
byggt en ny 
Volvo V40 för 
att du lättare 
ska kunna 
göra en 
annorlunda 
resa. Den är 
ovanligt kul 
att köra. 

Vi har byggt 
en ny Volvo 
V40 för att du 
lättare ska 
kunna göra en 
annorlunda 
resa. Den är 
ovanligt kul 
att köra. 

Volvo V40 är 
unik i sin 
körupplevelse
.

Körupplevelse  
Innovation 

Redaktionell 
ton 
(Volvo) 

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#13 I 
framtiden 
kommer vi 
säkert att få se 
cyberkrig där 
främmande 
makter 
försöker 
attackera IT-
infrastrukture
n. Vi har 
hittills endast 
sett enstaka 
attacker av 
den här typen, 
dock inga mot 
Sverige eller 
andra 
västländer, 
säger Mikael 
Albrecht.

Med största 
sannolikhet 
kommer 
framtidens 
konflikter 
länder 
emellan att 
resultera i 
attacker 
riktade mot it-
infrastruktur, 
vi har hittills 
inte sett några 
attacker 
riktade mot 
Sverige eller 
andra 
västländer. 

IT-attacker är 
framtidens 
krigsföring.

Skrämselpropag
anda. 

Redaktionell 
ton 
(F-Secure) 

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#14 Det kan 
tyckas 
oväsentligt 
men den här 
typen av 
attacker ger 
nedtid i flera 
timmar eller 
till och med 
dagar. (Och 
därför 
påverkar 
enskilda 
individer.) Det 
kan handla om 
allt från att 
inte kunna 
köpa mat till 
att de inte kan 
förflytta sig 
längre avstånd 
eftersom de 
inte har 
tillgång till 
infrastrukture
n

Den här typen 
av attacker 
kan skada 
potentiella 
mål under en 
längre tid. 
Om en attack 
leder till att 
infrastrukture
n påverkas 
kan detta få 
konsekvenser 
för 
allmänheten. 

Dessa 
attacker kan 
skada vitala 
strukturer i 
samhället och 
således leda 
till att 
allmänheten 
påverkas. 

It-attacker 
Individperspekti
v 

Redaktionell 
ton 
(F-Secure)

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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#15 Varför är 
rutorna på 
flygplan 
runda? 
På grund av 
säkerheten. 
De första 
passagerarpla
nen hade 
fyrkantiga 
rutor, något 
som inte var 
någon bra 
design då 
lufttrycket ute 
och inne i 
planet gjorde 
att de till slut 
sprack

Varför är 
rutorna på 
flygplan 
runda? På 
grund av 
säkerhet. De 
första 
passagerarpla
nen hade 
fyrkantiga 
rutor, 
lufttrycket ute 
och inne i 
planet gjorde 
att de till slut 
sprack. 

Rutorna är 
runda på 
grund av att 
de klarar 
lufttrycket 
bättre och 
därför är det 
mycket 
säkrare att 
flyga idag. 

Säkerhet  
Plankonstruktion 

Redaktionell 
ton 
(destination.se
)

#16Vad 
händer om 
flygplansläge 
inte är 
aktiverat på 
mobilen? 
Det finns 
inget bevis för 
att 
passagerares 
elektronik har 
störtat ett 
flygplan. 
Dagens teknik 
är dessutom 
väldigt säker 
och pålitlig.

Det finns 
inget bevis 
för att 
passagerares 
elektronik har 
störtat ett 
flygplan. 
Dagens teknik 
är dessutom 
väldigt säker 
och pålitlig.

Dagens 
teknik är 
väldigt säker 
och pålitlig. 

Säkerhet Redaktionell 
ton 
(destination.se
)

Meningsbäran
de enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Huvudkategori
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7.2 Delresultat 2 – intervjuer  

Detta avsnitt baseras på intervjuer med tre personer från mediebranschen och baseras på de 
frågeställningar som presenteras i avsnitt 6.4. De tre informanterna är Kajsa Ericson, VD på 
contentbyrån Starlings i Stockholm, Bosse Andersson, ansvarig för Mittmedias utveckling av 
Native Advertising och Content Marketing samt Jan Sjölund, journalist och tillsammans med 
Bosse Andersson ansvarig för Mittmedias satsning inom Native Advertising och Content 
Marketing.  

Kajsa Ericson har arbetat som mediechef för Aftonbladet, SVT och TV4. Hon menar att det 
finns ett samband mellan krisen i mediebranschen och ett ökat intresse för Content Marketing. 
Ericson tror att anledningen till att content marketing har blivit så stort den senaste tiden har 
med krisen i mediabranschen att göra. Att alla typer av media behöver hitta nya 
intäktsmodeller samtidigt som företagen bör omvärdera sitt sätt att nå ut med marknadsföring. 
Samtidigt blir detta ett sätt för traditionell media som nyhetsjournalistik att hitta finansiering 
för sitt fortsatta arbete. 

Ericson menar att det faktum att tidningsbranschen befinner sig i en kris innebär att 
journalister behöver utforska nya vägar. Ett samarbete mellan journalister och utövare av 
Content Marketing kan leda till nya möjligheter. Ericson menar att journalister besitter 
egenskaper som är attraktiva för skapandet av Content Marketing, då research och intervjuer 
med utomstående experter är en vanligt förekommande del i arbetet med Content Marketing. 
På det området har journalister rika erfarenheter. Content Marketing kräver att man letar efter 
någonting unikt i företagets innehåll. Det kräver att man ställer frågor till kunden för att hitta 
det som är unikt för just dem. Journalister är vana att söka efter information.  

Dagens Analys (2016) formulerar tre lösningar för publicister att ta betalt när 
mediekonsumtionen flyttas över till digital form. Den första handlar om att möta besökaren 
med relevant material, då denna beroende på sajt kan ha som mål att utbildas, informeras eller 
underhållas. Det material som publiceras bör matcha besökarens ändamål och skapa en 
enhetlig upplevelse. Att skapa balans i såväl innehåll som mängd är en förutsättning för att 
skapa en kvalitativ upplevelse. Motsatsen kan istället leda till att besökaren kopplar på en 
reklamblockerare, kallad Ad Blocks, som filtrerar sidan från reklam. Dagens Media 
presenterar statistik som visar hur frekvensen av digital reklam korrelerar med antalet 
installerade reklamblockerare (Dagens Media 2014). Lösning nummer två är annonsfria ytor 
för betalande prenumeranter. Denna lösning är beroende av ett beslut huruvida kunder ska 
besparas annonsering eller konfronteras med en annonsering som matchar deras behov. För 
dem som önskar annonsfrihet kan en betaltjänst erbjudas. Alternativt ökar fokus på att erbjuda 
mottagaranpassat material som kommuniceras i sin helhet till inloggade betalande 
prenumeranter. Som tredje lösning ser Dagens Analys en upptrappning i användandet av 
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Content Marketing-artiklar. Genom ett redaktionellt innehåll kommuniceras materialet till rätt 
målgrupp enligt mottagarnas behov.  

När Bosse Andersson får ta del av lösningsmodellen poängterar han att ett skäl till att den 
svenska tidningsbranschen har kunnat hålla sig flytande längre än den amerikanska är de 
svenska tidningarnas höga status i jämförelse med de amerikanska tidningarna. Bosse 
Andersson menar att man på gott och ont har kunnat blunda för utvecklingen och läsarnas 
förändrade krav och önskemål eftersom tidningens status som sådan har motiverat ett köp för 
prenumeranten. Istället har den svenska marknaden halkat efter och blundat för ett förändrat 
behov men också gått miste om de vinster som kommer med Content Marketing. Bosse 
Andersson upplever dock att lanseringen av Content Marketing inom koncernen Mittmedia 
har fungerat väl och att formatet har välkomnats bland medarbetare. I dagsläget jobbar 
Mittmedia med Native Advertising som huvuduppgift. 

När The New York Times lanserade sin egen contentbyrå i början av år 2014 brottades man 
med att hitta balansen mellan att erbjuda goda tjänster inom Native Advertising och samtidigt 
behålla den höga journalistiska kvalitén som tidningen står för (Contently 2014) Lanseringen 
skedde parallellt med premiären för tidningens nya webbsida där Dell hade köpt de första 
betalda reklamplatserna i form av Native Advertising. Ett kreativt team hade förutom 
uppgiften att förvalta The New York Times goda rykte också uppdraget att motivera och 
försvara tidningens nya riktning. Sebastian Tomich stod i fronten för The New York Times 
nya satsning och kom närmast från pionjärprojektet BrandVoice som var Forbes Medias 
satsning på Native Advertising. År 2013 när Tomich lämnade företaget stod Native 
Advertising för 20 procent av företagets totala annonsintäkter och prognosen visade på en 10-
procentig ökning till året därpå (MediaPost 2013). När Andersson får spekulera om 
Mittmedias framtida siffror i intäkter från Native Advertising mot bakgrund av BrandVoice 
poängterar han att tidningarna med hjälp av tjänster inom Content Marketing kan finansiera 
sin publicistiska del men att försäljningen av papperstidningar aldrig kan nå sina gamla 
försäljningsrekord. Istället blir Content Marketing och Native Advertising de draghästar som 
finansierar arbetet med att fortsätta bedriva god journalistik.  

En kritik som riktas mot Content Marketing är att begreppet för många är svårdefinierat och 
att detta leder till att statistiken blir ofullständig (Resumé 2014). Detta kan i sin tur leda till att 
Content Marketing blir svårbedömt vad gäller investeringseffektivitet. När Content Marketing 
Institute presenterade sin årliga rapport för användande av Content Marketing inom B2B-
företag i Nordamerika för år 2016 visade den att 80 procent av företagen använde Content 
Marketing (Content Marketing Institute 2015c). Samma rapport visade att 80 procent av 
företagen uppgav att deras företag hade en Content Marketing-strategi men endast 48 procent 
av företagen hade strategin dokumenterad. 
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Mittmedia tillsatte i januari 2015 en utredning för att utarbeta en strategi för Content 
Marketing och Jan Sjölund fick tillsammans med Bosse Anderson uppdraget. Sjölund menar 
att Mittmedias ödesfråga blir deras förmåga att ta del av de pengar som finns att hämta i 
Content Marketing och hur väl man klarar konverteringen från print till digitalt format. Att 
Content Marketing fungerar så bra menar Sjölund är en del av reaktionen i en reklamtrötthet. 
Content Marketing fångar först och säljer sedan. Den riktar ett budskap och skapar långvariga 
relationer. Kulturen med en mer krävande och upplyst kund som vill känna sig utvald och 
delaktig i en gemenskap tror Sjölund är ett av flera skäl till varför Content Marketing går hem 
hos konsumenter. 

När Jan Sjölund får frågan om varför lanseringen av Content Marketing har tagit längre tid på 
den svenska marknaden svarar han att svensk tidningsbransch historiskt har sett sig själv som 
en del av public service och att kärnkontraktet har utgått därifrån. Konverteringen till 
affärsmodeller med pengar och reklam känns därför avlägsen i motsats till den amerikanska 
marknaden där dessa modeller ofta agerar utgångspunkt. Dock menar Sjölund att det under 
mitten av 90-talet märktes ett skifte då tidningar gick från att tala till medborgare till att tala 
till prenumeranter. Även Kajsa Ericson på contentbyrån Starlings menar att detta är ett skifte 
som märks och är något som man har tagit fasta på.  

Kajsa Ericson som är journalist i grunden upptäckte att det fanns ett stort behov bland 
kommersiella aktörer att marknadsföra sig på ett annat sätt i den digitala eran. Hon poängterar 
att alla som arbetar med Content Marketing hos Starlings har en bakgrund inom journalistik. 
Det är inte bara marknadsföringsbranschen som anställer journalister för att skapa content-
annonser, även tidningsbranschen har insett potentialen hos sina egna anställda. Ericson 
refererar till Expressen och Aftonbladet som använder sina journalister till att skriva dels 
klassiskt redaktionella texter, dels annonser med redaktionellt innehåll.  

I en amerikansk studie framtagen av Ioninteractive framgår det att majoriteten av de 
tillfrågade hellre tar till sig information om ett företag genom en artikel än en annons 
(Ioninteractive 2015.) I studien framgår också att potentiella kunder använder allt från 
blogginlägg, e-böcker, videor och olika typer av onlinestudier för att ta reda på så mycket som 
möjligt om produkten. Kajsa Ericson menar att idag går människor ut på internet och jämför 
produkter och skapar på så sätt en bestämd bild av vilken produkt som är bäst, till skillnad 
från för några år sedan när kunderna förlitade sig på en försäljare i butik. 

Likt Kajsa Ericson pekar Ulf Teleman på språkets förmåga att följsamt konverteras enligt 
samhällets utveckling (Teleman 2013 s. 7). Det moderna massmediesamhället utvecklades 
under perioden år 1800–2000 med en ökad efterfrågan på underhållning (Teleman 2013 s. 
21). Också det seriösa presenterades enligt samma logik som det spännande, det nöjsamma 
och det personliga. Den genomtänkta monologen ersattes av det spontana samtalet.  
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Kajsa Ericson menar att det blir en kritisk balansgång att möta ett förändrat köpbeteende och 
att som företag säkerställa ett kvalitativt innehåll på varierade plattformar som ser både 
proffsigt och förtroendeingivande ut. Kajsa Ericson förtydligar hur ett samarbete mellan 
redaktionell text och Content Marketing kan se ut genom att hänvisa till ”Vardagspuls.se” som 
är ett projekt skapat av Arla. Projektet är en redaktionell satsning med en oberoende 
redaktion. Hon berättar att Arla vill äga en redaktionell produkt där temat hälsa är en 
långsiktig strategi. Detta eftersom Arla anser att det är viktigt att sammankoppla sitt 
varumärke med begreppet hälsa. 

När Mynewsdesk sammanställde en studie över journalisters inställning till att producera 
sponsrat innehåll landade siffran på 56 procent för den del av den svenska journalistkåren som 
ställde sig positiva till ett branschöverskridande samarbete (Dagens Media 2016). 44 procent 
av de tillfrågade journalisterna var negativt inställda till branschöverskridande samarbeten då 
de menade att dessa samarbeten riskerar att urholka den journalistiska statusen som objektiv, 
när det redaktionella verktyget används i kommersiella sammanhang. Ericson tror inte att den 
journalistiska integriteten blir lidande på grund av ett ökat kommersiellt samarbete. Dock vill 
hon förtydliga vikten av annonsmärkning och menar att den redaktionella textens funktion 
som neutral kan skyddas endast så länge innehållet kommunicerar att det är reklam. 

8 Diskussion 

Gränsen mellan redaktionell text inom journalistik och annonser baserade på text med 
redaktionellt innehåll blir allt otydligare. Vi har i denna uppsats bland annat problematiserat 
kring huruvida det journalistiska skrivandet tar skada av samarbetet med Content Marketing, 
då journalistik är synonymt med objektiv information. Den här undersökningen visar att 
frågan rörande den journalistiska integriteten existerar. I en artikel publicerad av Content 
Marketing Institute beskrivs en branschs kluvenhet inför den etiska aspekten parallellt med 
den marknadsekonomiska faktorn (Content Marketing Institute 2015a). 

Journalistkåren tycks delad i tre grupper där den ena ställer sig positiv till produktion av 
sponsrat innehåll, och den andra ställer sig djupt kritisk till samarbetet och varnar för 
intrånget på den journalistiska integriteten (Äng 2016). Den tredje gruppen står neutral inför 
samarbetet och ser Content Marketing som den ekonomiska transaktionen som säkrar 
journalistikens överlevnad. Dock visar undersökningar från Journalisten (2015) att 
populariteten för tidningar som använder sig av annonser med redaktionell ton ökar. Dock 
vidhåller våra informanter att en tydlig märkning av reklaminnehållet exempelvis vad gäller 
Native Advertising är en förutsättning för att bibehålla ett förtroende mellan avsändare och 
mottagare, en garanti för det journalistiskt obundna budskapet och att mottagaren med 
säkerhet vet när en text är journalistisk eller utgörs av reklam. 
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Denna studie har visat att det inte enbart är Content Marketing som drar fördelar i samarbetet 
branscherna emellan. Också tidningsbranschen har insett att annonser med redaktionell ton 
kan generera intäkter. Detta har också skapat nya positioner för skribenter. På Aftonbladet och 
Expressen arbetar de anställda journalisterna dels med redaktionella texter, dels med att skriva 
annonser med redaktionellt innehåll. Företeelsen Content Marketing har varit aktuell på den 
amerikanska marknaden under flera år. I Sverige tog det längre tid för fenomenet att slå 
igenom. Att den svenska tidningsbranschen har haft public service som utgångspunkt kan 
förklara varför omställningen till den nya ekonomiska modellen Content Marketing blev stor. 

Det är svårt att mäta investeringseffektiviteten av Content Marketing, det vill säga den 
ekonomiska vinningen av Content Marketing, då företeelsen är relativt ny på den svenska 
marknaden och då modellen figurerar på marknaden i spridda sammanhang. Under 2015 
uppgick Sveriges totala reklaminvesteringar till drygt 68,3 miljarder kronor vilket innebär en 
ökning på 1,9 procent från föregående år (Dagens Media 2014). Trots detta omsatte Native 
Advertising endast 100 miljoner under 2015. Dessa siffror visar att den svenska marknaden 
fortfarande är under uppbyggnad. Satsningarna kan ställas mot Forbes Medias och den 
amerikanska marknadens siffror där Native Advertising är ett väl inarbetat koncept som redan 
år 2013 stod för 20 procent av företagets totala reklamintäkter (MediaPost 2013). I dagsläget 
är majoriteten av de företag som använder Content Marketing som en del i sin 
marknadsföringsstrategi stora företag med hög omsättning. På den svenska marknaden finner 
vi varumärken som IKEA och Volvo i den aktuella varumärkesgruppen. De traditionella 
reklamannonserna med information om pris och produkt saknar Content Marketings fokus på 
kundrelationen. Content Marketing fokuserar den långa processen av att metodiskt steg för 
steg skapa ett förtroende.  

Är Content Marketing framtiden? Den här undersökningen visar snarare att Content 
Marketing är nuet där tidningsbranschen står inför ett etiskt och ekonomiskt vägval. Men 
frågan kvarstår. Hur ska konsumenten och läsaren ledas genom den ekonomiska 
omställningen som innebär att textmaterial delas genrer emellan? Våra informanter poängterar 
att tydlighet är av vikt när journalistik och reklam samarbetar under ekonomiska intressen och 
möts i Content Marketing. Vikten av tydlighet bekräftas också då vår undersökning av 
redaktionella texter och texter med redaktionellt innehåll visar på likheter i texternas 
utformning inte minst vad gäller etos och logos. 
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9 Slutsats 

Del 1 

Genom en kvalitativ innehållsanalys studerades texter från redaktionell text och texter inom 
Content Marketing med redaktionell ton. Vår stilanalys av det explicita och implicita 
innehållet samt studie av budskap, arbetsmetod och generella mönster visade att redaktionell 
text och text från Content Marketing med redaktionell ton delar sin utgångspunkt i syftet att 
informera och utbilda läsaren. Vad som skiljer genren redaktionell text inom journalistik från 
genren text inom Content Marketing med redaktionell ton är det kommersiella syftet, då texter 
inom Content Marketing har en väl identifierad målgrupp som texten tydligt talar till och är 
publicerade i sammanhang där samma målgrupp vistas. Vi identifierar också en skillnad i 
ordval där de meningsbärande enheterna från redaktionell text byggs av ett genomgående 
konkret, sakligt och neutralt språk med få värdeord. De meningsbärande enheterna från 
Content Marketing med redaktionell ton visade på ett frekvent användande av värdeord som 
talar till den utvalda målgruppen och överensstämmer med det aktuella sammanhanget samt 
syftet. Likaså märks skillnaden i det explicita och implicita uttrycket där redaktionell text talar 
explicit medan text från Content Marketing växlar mellan ett explicit och ett implicit uttryck. 
Vi såg också en frekvens i användandet av ord och formuleringar som är ämnade att väcka 
känslor som glädje, oro, osäkerhet eller lust. Detta efterföljs av information som antingen 
bekräftar känslorna, erbjuder en fortsättning eller en lösning på ett problem. 

Efter fakta och sakligt konstaterande uppmanar Content Marketing till direkt eller indirekt 
handling. Därmed drar vi slutsatsen att den redaktionella texten kan konverteras till 
kommersiella sammanhang där syftet är att sälja, förmedla ett budskap, förstärka en relation 
till ett varumärke eller att förmå mottagaren att dela informationen vidare. Den redaktionella 
textens sakliga och informativa inslag är också närvarande i texter inom Content Marketing. 
Den redaktionella textens förmåga att informera och utbilda fyller därför en funktion i 
processen att vägleda mottagaren från problematisering till motivering av köp. 

I vår retoriska analys av redaktionell text samt text från Content Marketing med redaktionell 
ton sökte vi efter de retoriska verktygen etos, logos och patos för att finna likheter och 
skillnader i den process där författaren vill övertyga läsaren med sin text. Den redaktionella 
texten har sitt fundament i principen att läsaren ska garanteras en trovärdig text. Genom 
textens etos byggs det viktiga förtroendet. I vår jämförelse av de meningsbärande enheterna i 
redaktionell text respektive i text med redaktionell ton såg vi en överensstämmande närvaro i 
texternas etos och logos, där förtroende och fakta lägger grunden för den fortsatta 
läsupplevelsen. Istället identifierar vi en skillnad i användandet av patos inom redaktionell 
text kontra text inom Content Marketing. Genom att bygga ett patos och känslor som glädje, 
rädsla, nyfikenhet väcker skribenten sin läsares deltagande. Genom en effektiv berättarteknik 
planteras det motiv som uppmuntrar läsaren att agera. 
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Vi drar därför slutsatsen att de retoriska verktygen etos och logos används frekvent inom 
redaktionell text respektive text inom Content Marketing då de båda fallen tar sitt avstamp i 
det informativa sammanhanget med saklig text. Därför bedömer vi att frånvaron av patos i de 
meningsbärande enheterna i redaktionell text har sitt ursprung i konflikten med känslor och 
värdeord, att dessa skulle äventyra den saklighet och neutralitet som den redaktionella texten 
står för. 

Istället blir patos ett effektivt verktyg inom Content Marketing där känslor och värdeord 
förstärker en berättelse, formulerar en målgrupp och skapar ett känslomässigt band mellan 
skribenten och läsaren. Som läsare känner vi oss utvalda när målande adjektiv sätter ord på 
våra känslor. Läsarens relation till texten blir personlig. 

Del 2 

Content Marketing är fenomenet som vilar på en redaktionell grund. Content Marketing 
informerar, utbildar och erbjuder fakta, ett nytt sätt att sälja, sprida och förstärka ett 
varumärkes position och status. Genom vår studie av Content Marketing på den svenska och 
amerikanska marknaden ville vi hitta skillnader och likheter i en historisk utveckling och en 
potentiell framtid. Parallellt med detta intervjuade vi aktörer från den svenska marknaden för 
att värdera och analysera fakta och genom detta skönja en potentiell framtidstrend. 

I diskussionsavsnittet formuleras huruvida Content Marketing har en negativ inverkan på 
förtroendet för den redaktionella texten. Kan läsaren känna fortsatt förtroende för redaktionell 
text när denna parallellt figurerar i reklamsammanhang? I samtalet med Kajsa Ericson på 
Starlings poängterar hon att branscherna journalistik och Content Marketing har fördelar att 
vinna i samarbetet som dels genererar ekonomisk vinning för två branscher, dels förnyar en 
reklambransch i samtalet konsument och producent emellan. Samtidigt leder den 
redaktionella arbetsmetoden till en effektiviserad process där kunden identifieras och en 
tydligare kommunikation formuleras. Dock finns en poäng i att tydliggöra när texter agerar i 
ett redaktionellt kontra kommersiellt sammanhang och syfte. Detta blir den förutsättning som 
garanterar att den redaktionella texten bibehåller sin position som neutral kommunikation. 

Vi drar slutsatsen att Content Marketing kommer att fylla en stor funktion inom den framtida 
tidningsbranschen då denna är beroende av att hitta nya och långsiktigt fungerande 
samarbeten som ligger rätt i tiden med tidningarnas digitala konvertering. Att erbjuda tjänsten 
Content Marketing är också en kostnadseffektiv modell för tidningsbranschen att ansluta sig 
till då denna inte kräver ytterligare utbildning eller ekonomisk investering, eftersom Content 
Marketing har sin grund i journalistiska arbetsmetoder, metoder som redan är lanserade och 
praktiseras på en tidningsredaktion. Vi anser att synen på tidningsbranschens roll som public 
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serviceaktör i samtalet med medborgaren kan ha hindrat utvecklingen av Content Marketing 
på den svenska marknaden. Ett motstånd mot att vilja blanda kommersiellt med redaktionellt 
och ideologi med pengar har satt tidningsbranschen i en utsatt position där dess förmåga att ta 
del av vinsterna från Content Marketing blir en ödesfråga. Konsumentens förändrade 
beteendemönster, ökade valmöjligheter och krav på skräddarsydda lösningar motiverar en 
modell som Content Marketing, då denna effektivt ringar in sin målgrupp och sitt 
sammanhang. 

Trenden visar på en svensk marknad som ställer sig positiv till nya grepp inom reklam och 
marknadsföring. Det finns ett intresse för att adaptera nya trender. Dessutom pekar det faktum 
att svensk tidningsbransch har en stark position i Sverige på att Content Marketing kommer 
att ges utrymme för att säkra en tidningsbranschs ekonomiska intressen. Trenden visar även 
på en upplyst konsument (Gezelius & Wildenstam 2011 s. 362). Då tillgängligheten av 
information ökar ställs större krav på aktörerna inom reklam och marknadsföring att leverera 
relevant, informativt och underhållande material till kunderna. En undersökning visar att 
konsumenten hellre hämtar sin information från en artikel än en annons vilket ligger rätt i 
tiden med arbetsmodellen för Content Marketing (Medievärlden 2016). Vi bedömer att detta 
sammantaget motiverar Content Marketing som en effektiv modell för reklam och 
marknadsföring som indikerar en resultatrik framtid på den svenska marknaden. 

9.1 Slutord 
I den här studien har vi sökt svaren på vad som händer när redaktionell text används i ett 
sammanhang utanför journalistiken, när redaktionell text blir kommersiell och journalistik blir 
Content Marketing. Genom en språklig analys och samtal runt den redaktionella textens 
funktioner har vi velat kartlägga den redaktionella textens språk och villkor men också 
formulera en vision om den redaktionella textens framtida marknad, en marknad där språkliga 
genrer samarbetar gränsöverskridande. Content Marketing är ett fenomen som snabbt vinner 
mark i ett föränderligt informationssamhälle. Vår förhoppning är att denna studie hjälper dig 
som läsare att få en god inblick i den snabba och kreativa process som binder samman det bra 
berättandets och den redaktionella textens aktörer. 
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