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Abstract 
 
Titel: Betalar läsaren mest för reklam när de köper veckotidningar?  
 
Författare: Veronika Eriksson 
 
Handledare: Eva Skagerstam 
 
Examinator: Margareta Rönnberg 
 
Typ av arbete: C-uppsats i mediepedagogik, 10 poäng 
 
Antal sidor: 36 
 
Institution och högskola: Musikhögskolan i Piteå, avdelningen för media, Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Examinationsdatum: 2005-01-20, klockan 14.30 i sal G137 
 
Syfte: Genom att jämföra de tre veckotidningarna Julia,Veckorevyn och Tara vill jag ta reda 
på hur många reklamannonser som finns i de respektive tidningarna och hur många artiklar 
med dold reklam som finns i tidningarna. Veckotidningar idag är dyra att köpa och deras 
ekonomi och själva existens bygger på att de har många annonsörer, detta ger upphov till att 
tidningarna många gånger upplevs som reklamblad. Genom min undersökning vill jag ta reda 
på om det köparen betalar för vid köpet av veckotidningen verkligen är mestadels reklam och 
i vilken form denna förekommer – öppen eller dold. 
 
Metod: Med hjälp av John Fiskes  kvantitativa innehållsanalys har jag tänkt studera innehållet 
i tidningarna Tara, Veckorevyn och Julia för att kontrollera hur stor del av tidningen som 
innehåller reklam i någon form och hur stor del av tidningen som lämnas fri till övriga 
artiklar. 
 
Slutsats: I min uppsats har det visat sig att man i fallet med Tara och Veckorevyn betalar 
något mer för reklam i någon form, dvs annonsering och smygreklam/produktplacering än för 
övrigt innehåll. Vad gäller tidningen Julia betalar man dock mest för journalistiskt innehåll 
och mindre för reklam och smygreklam/produktplaceringar. 
 
23 % av tidningen bestod alltså av reklamannonser eller artiklar vars innehåll utgjordes av 
smygreklam/produktplacering av varor. Detta lämnade hela 77% av tidningens utrymme till 
artiklar, insändare och reportage som ej kan knytas direkt till reklam eller produktplacering. 
Av tidningen Veckorevyns utrymme viks alltså 52 % av tidningen till reklamannonser och 
artiklar med smygreklam/produktplacering. 48 % av tidningens utrymme lämnas till övrigt 
material så som artiklar och reportage som är fria från reklam eller produktplaceringar.  
Tidningen Tara består alltså av 57 % reklam samt smygreklam/produktplaceringar och 43 % 
övrigt material om man räknar på det första alternativet. Om man väljer att räkna på det andra 
alternativet där jag gjort en ungefärlig uppskattning av övriga annonser/smygreklamartiklar 
till 3 sidor blir det 59 % av tidningen som består av reklam och smygreklam/produktplacering 
medan 41 % återstår till övrigt material. 
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1.0 Inledning: 
 
Jag har många gånger funderat över reklamen i veckotidningar som till exempel Veckorevyn 
och irriterats över att det är så många annonser i tidningen. Dessa bläddrar jag raskt förbi, 
medan jag å andra sidan läser mode- och inredningsreportagen. Jag lusläser recensioner av 
böcker, filmer och annat smått och gott och håller ett vakande öga på alla ”bäst-i-test” som 
trycks i tidningarna. En dag började jag att fundera över detta och insåg att alla dessa saker är 
smygreklam. Jag går inte och köper en produkt som förekommer i en regelrätt annons, men 
nog har jag en och annan gång gått in i en affär och köpt en speciell tröja eller en bäst-i-test-
mascara som jag läst om i ett reportage. Denna smygreklam började jag att fundera över och 
kom fram till att jag gärna ville veta om det är likadant i alla så kallade veckotidningar eller 
om det skiljer sig åt mellan tre olika tidningar som i det här fallet vänder sig till tre olika 
målgrupper. I första hand är det med dessa tidningar åldern i målgruppen som skiljer sig åt. 
I min undersökning har jag valt tidningarna Tara som vänder sig till en medelålders 
affärskvinna, Veckorevyn som vänder sig till tjejer i åldern 15-25 och Julia som främst vänder 
sig till tonårstjejer. 
 
Jag har valt att titta på antalet vanliga annonser i dessa tidningar och hur många artiklar i 
vardera tidningen som kan kallas smygreklam. Vad jag vill veta är om vi när vi som 
konsumenter köper tidningarna betalar mer för reklam än för övrigt innehåll i tidningarna? 
 
Vanliga reklamannonser i sig känner man snabbt igen, men vad gäller 
smygreklam/produktplacering avser jag artiklar där man till exempelt valt att göra ett 
reportage om hattar och mössor, ett inredningsreportage där man visar upp olika produkter i 
bild tillsammans med information om pris och inköpsställe. Syftet med artikeln är alltså att 
sälja en viss sorts produkt snarare än att bara visa upp en specifik trend och sedan låta 
konsumenten leta efter liknande trendiga saker utan att veta var de finns. Jag har valt att slå 
samman begreppen smygreklam och produktplacering som en kategori då det visat sig att 
dessa hör ihop på så sätt att att artikeln i sig har en informativ text, bilder och varor som visas 
upp på dessa. Själva varan som finns med i artikeln är  placerad där med avsikt och därmed 
blir det en produktplacering. Men hela artikeln i sig är smygreklam då den ej är en regelrätt 
annons från ett specifikt företag som köpt en sida i tidningen för en annons utformad av en 
professinonell reklambyrå, utan snarare ett reportage utformat av tidningen men med väl 
utvalda produkter som presenteras med informativ text och en snygg utformning. 

 1



2.0 Frågeställning och syfte: 
 
2.1 Frågeställning: 
 
Betalar läsarna mest för reklam när de köper veckotidningar? Är denna reklam i så fall öppet 
redovisad eller mera dold? 
 
2.2 Syfte: 
 
Genom att jämföra de tre veckotidningarna Tara, Veckorevyn och Julia vill jag ta reda på hur 
många reklamannonser som finns i de respektive tidningarna och hur många artiklar med dold 
reklam som finns i tidningarna. Veckotidningar idag är dyra att köpa och deras ekonomi och 
själva existens bygger på att de har många annonsörer. Detta ger upphov till att tidningarna 
många gånger upplevs som reklamblad. Genom min undersökning vill jag ta reda på om det 
köparen betalar för vid köpet av veckotidningen mestadels är reklam och i vilken form denna 
förekommer – öppen eller dold. 
 
2.3 Avgränsningar: 
 
Jag kommer att avgränsa min undersökning ganska mycket då jag väljer att endast undersöka 
tre stycken av det otaliga antal veckotidningar som finns tillgängliga ute i handeln. Av dessa 
tre kommer jag dessutom endast att undersöka ett nummer vardera och jag kommer ej att 
dokumentera materialet i övriga artiklar utan endast ta med det antal artiklar och annonser 
som är öppen eller dold reklam. Anledningen till att just tidningarna Tara, Veckorevyn och 
Julia valdes är att jag anser att dessa ligger relativt långt från varandra vad gäller den 
målgrupp de vänder sig till. Att ta med tidningar som till exempel Damernas värld och 
Femina tyckte jag ej var intressant då det känns som att dessa vänder sig till kvinnor i en 
liknande målgrupp som Tara. En vidare undersökning av veckotidningar och deras 
målgrupper skulle till exempel kunna visa att de ovan nämnda tidningarna kanske vänder sig 
till en målgrupp med en bättre ekonomi än medelsvensson. 
 
2.4 Metod och material: 
 
Jag kommer att använda mig av en innehållsanalys enligt John Fiske. Denna innehållsanalys 
ska ge en mätbar, objektiv och verifierbar redogörelse.Enligt Fiske arbetar innehållsanalysen 
med identifiering och räkning av i förväg utvalda enheter. Fiske menar att om man till 
exempel räknar antal män och kvinnor i ett tv-program under en viss tid så har en 
innehållsanalys genomförts. (Fiske 1994:142)  
 
Jag kommer alltså att göra en innehållsanalys av ett nummer vardera av tidningarna Tara, 
Veckorevyn och Julia. Denna analys ska visa antalet artiklar med dold reklam i de respektive 
tidningarna samt antalet reklamannonser. 
 
Materialet jag ska använda mig av är tre veckotidningar riktad till tjejer/kvinnor Tara, 
Veckorevyn och Julia. Jag har valt att arbeta ur en vinkel som är inriktad på reklamen i dessa 
tidningar, både den reklam som är direkt genom annonser och den reklam som är dold i till 
exempel artiklar som handlar om modereportage eller tester. Även artiklar med 
produktplacering såsom inredningsreportage med möbler och saker från diverse olika affärer 
mm kommer att räknas med i undersökningen. Redovisningen kommer att ske i form av 
statistik över antalet artiklar och annonser i de respektive tidningarna. 
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2.5 Metoddiskussion: 
 
På frågan om vad metod är har Holme och Solvang svarat att metoden är ett redskap som 
hjälper till att lösa problem och att bidra till ny kunskap. Det måste dock finnas vissa krav 
som ska uppfyllas innan metoden kan användas i ett samhällsvetenskapligt forsknings- och 
utvecklingsarbete. Kraven är att det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet 
som undersöks, ett systematiskt urval av informationen ska kunna göras, resultaten ska kunna 
granskas och kontrolleras av andra och resultaten ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- 
och utvecklingsarbete och möjliggöra ny kunskap. (Holme & Solvang 1996:13) 
 
Man skiljer två olika metodiska angreppssätt från varandra och dessa är kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Den första använder innebär en formalisering, det centrala är att vi samlar 
in information som kan beskriva helheten av det sammanhang som denna finns i. (Holme & 
Solvang 1996:14) Jag kommer till stor del att använda mig av den kvantitativa metoden då 
denna bäst kan svara på frågan om antalet artiklar och annonser med reklam i de tidningar jag 
kommer att undersöka. 
 
Innehållsanalys kan användas för att studera formen såväl som innehållet. Fiske har ett 
exempel på en undersökning gjord av Welch där utformningen av tv-reklam för pojkar och 
flickor jämfördes. Denna undersökning visade att reklamen för pojkar innehöll fler klipp och 
aktivare rörelser. (Fiske 1994:145) Denna form som kan påvisas av innehållsanalys kommer 
jag till en viss del också att använda då jag vill ta reda på om det är någon skillnad i antalet 
annonser och antalet artiklar med dold respektive helt öppen reklam i de tidningar jag valt att 
studera.  
 
Problemet med en innehållsanalys enligt Fiske är att denna inte besvarar frågan varför. Den 
lämnar oss ofta med en rad frågor och kan aldrig besvara spekulativa, omfattande frågor men 
den kan förse oss med vissa data som en diskussion kan baseras på. (Fiske 1994:149-150) 
Detta problem är något även jag kan stöta på i min undersökning och som jag kommer att få 
ta hänsyn till när jag sammanfattar mitt resultat. 
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3.0 Bakgrund och teori 
 
3.1 Vad är egentligen reklam? 
 
Reklam betyder att upprepa, att skrika ut ett meddelande gång på gång. I reklamens barndom 
gick det ut på att tala om att produkten fanns och hur den såg ut. Men numera är reklamen 
mera genomtänkt och vädjar i första hand till sinnen och känslor. Det är något som vi möts av 
varje dag i tidningar, tv och på reklampelare mm. Reklamen har en uppgift och den är att 
påverka oss att köpa en idé eller en produkt och ingår som regel i företagens marknadsföring.  
(Bergström mfl 1998:10-11) 
 
Om du ber någon att ge ett exempel på reklam kommer de i 9 fall av 10 att nämna annonser 
eller tv-reklam för tandkräm eller tvättmedel. Men reklam är mycket mer än så.  Den 
traditionella definitationen av reklam är att den ska främja försäljningen av tjänster och varor 
och att avsändaren ska framgå tydligt, samt att denne ska få betalt för reklamen. (Hallin & 
Hallström 1997:160) 
 
Reklamen kan vara synlig för dig som konsument men bakom all synlig reklam i tidningar 
och tv finns en värld av reklam vi aldrig ser för att vi inte tillhör den målgrupp som kallas 
business-to-business-reklam. Konsumentreklam är den reklam vi ser på tv, dags- veckopress 
och affischtavlor mm. Den vänder sig till vanliga konsumenter av till exempel tvättmedel eller 
kläder. Det gör även den så kallade åf-annonseringen som vänder sig till återförsäljare och 
butiker. Business-to-business-reklam vänder sig till tillverkarna av kläder, tvättmaskiner och 
tvättmedel och är alltså från ett företag till ett annat och därför blir denna reklam osynlig för 
konsumenten. Ytterligare en grupp är föreskriven, detta är en grupp som består av till exempel 
arkitekter eller läkaren, som varken köper eller säljer annat än sina egna tjänster men de 
föreskriver vilka produkter som ska användas vilket gör detta till en ivrigt uppvaktad kategori. 
 
Slutsatsen är att varje målgrupp är unik och bara uppmärksammar den reklam som ser till dess 
verkligan behov och väcker dess intresse. Då budskapet årets modefärg är viktigt för 
konsumenten när det gäller till exempel en modejacka är det dock knappast något som 
intresserar ABB när företaget annonserar robotar i en tekniktidning. (Hallin & Hallström 
1997:160) 
 
Reklam är en hel rad av olika uttryck och begrepp.Rönnberg har gjort ett försök att reda ut 
dessa och har kommit fram till följande: Av dessa utryck och begrepp finns till exempel det 
Rönnberg kallar heltäckande produktplacering. Det hon då åsyftar är serier som är uppbyggda 
kring en leksak eller filmer med till exempel asfaltbubblan Herbie. Ett annat namn för detta är 
totalreklam. (Rönnberg 2003:17) Ad-busters är en form av åsiktsreklam. Subliminal reklam är 
en reklam som påstås kunna påverka oss omedvetet till att köpa en specifik produkt utan att vi 
hinner se reklamen.  
 
Livsstilsreklam är enligt Rönnberg en reklam som ska sammankoppla en vara med en grupps 
stil. Rönnbergs åsikt är dock att en sådan reklam inte visar hur vi ska klä oss eller vilken bil vi 
ska köra utan snarare vad vi bör ha för kläder eller bör köra för bil för att passa in i den 
livsstilsgrupp vi redan tillhör. Vidare menar hon att begrettet ”livsstilsreklam” är nästan 
meningslöst då i princip all reklam kan härföras till det. (Rönnberg 2003:14-15) 
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Livsstadiereklam är en reklam där en vara eller en tjänst knyts till en viss livsfas. Med detta 
menas reklam som är specifikt riktad till exempelvis pensionärer, singlar eller barn. 
(Rönnberg 2003:15) 
 
Irritationsreklam en reklam som tar upp tabubelagda ämnen som till exempel Benetton. 
Benetton har gjort ett antal uppmärksammade reklamannonser. Ett exempel är eras mångåriga 
katastrofkampanjer kring ämnen som rasfrågor, krig, svält och döden samt HIV. De säger sig 
vilja aktivera dialogen med konsumenterna och samtidigt skapa diskussioner kring sociala 
orättvisor. Men samtidigt har de flera gånger blivit anmälda för sina annonser och anklagats 
för cynism när de säljer kläder med hjälp av AIDS-offer. Det är en politisk-ideologisk reklam. 
Denna reklam brukar ej bedrivas via TV enligt Rönnberg, utan snarare i utomhusreklam. 
(Rönnberg 2003:15) 
 
Åsiktsreklam är enligt Rönnberg reklam som kan anses fall aunder 
yttrandefirhetslagstiftningen, vilket då hindrar reklamen från att hamna i kategorin vanligt 
kommersiell reklam och därför gälla under dess regler. (Rönnberg 2003:16) 
 
Infomercial menar Rönnberg är en blandning av information och reklam där en produkt 
förevisas för en publik i form av till exempel matlagningsprogram. (Rönnberg 2003:16) 
 
3.2 Reklamens roller 
 
Reklamen har flera olika roller och en av reklamens viktigaste roller är att tala om att en vara 
finns tillgänglig på marknaden. Att bygga upp kunskap och medvetenhet hos kunderna för att 
konsumenten ska kunna väga pris mot kvalitet och vara mot vara gör det lättare för kunden att 
göra sitt val. Reklamen fungerar också som påminnare. Då vi utsätts för tusentals med 
budskap varje dag måste producenterna påminna oss om dess existens. I rollen som 
påminnare är det också viktigt för dem som marknadsför produkter till industrier och 
kommuner att varva dyrbara säljbesök med reklam i fackpress för att erinra köparen om att de 
finns. Reklamen kan även utnyttjas till att skapa kontakt när annonsören till exempel lägger in 
en svarskupong eller uppmanar läsaren att ringa eller faxa för mer information. Samma 
kontaktskapande reklam använder den som vill sälja sin bil och sätter in en radannons i en 
lokal tidning. (Hallin & Hallström 1998:164-165) 
 
3.3 Information 
 
Informare är ett latinskt verb som betyder ”ge form”, ”göra en bild av, framställa” eller 
”utforma”, därav vårt ord information som är en beteckning för det innehåll som överförs vid 
kommunikation i olika former. All information innebär någon form av påverkan på 
mottagaren. Information är en enkelriktad process där en sändare överför ett budskap till en 
eller flera mottagare. 
 
Information är lika med kunskap och att informera om något innebär att delge någon kunskap 
och något. Information är också lika med makt eftersom kunskap är makt. (Bergström mfl 
1998:48) 
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3.4 Kommunikation 
 
Kommunikation däremot är en process där både sändare och mottagare deltar. 
Masskommunikation i sin tur är en form av envägskommunikation där det finns ett stort antal 
mottagare. (Bergström mfl 1998:7-9) 
 
Kommunikationsprocessen börjar med att det finns en källa där all information är lagrad, 
sändaren omvandlar denna information till ett budskap som via någon kanal i sin tur överförs 
till mottagaren. Mottagaren tolkar sedan meddelandet som är ofta är utsatt för störningar av 
olika slag som påverkar det budskap som tagits emot. (Bergström mfl 1998:31) 
 
3.5 PR 
 
Public Relations som uttryck kommer ursprungligen från USA och grundades redan under 
1800-talet. PR används för att beskriva ett yrkesområde inom informationsyrket. I sverige 
utvecklades detta yrke under 1950- 1960-talet. Under 1970-talet började fler företag, 
kommuner och statliga organisationer inse att det inte räckte med att bara informera 
medarbetare och press utan man behövde utveckla en dialog. Under 1980-1990-talen har 
informationsenheterna utvecklats kraftigt och intagit en position som självständiga enheter 
högre upp i organisationen. Därmed har även informatörsrollen förändrats och 
utvecklats.(Bergström mfl 1998:8-9) 
 
PR innebär att skapa och behålla goda relationer både inom organisationen och ut mot 
samhället. Det gäller att se till att företaget har en god ställning och bra goodwill. PR-
avdelningar ser väldigt olika ut inom olika företag men det är mest inom näringslivet man 
talar om PR. Inom myndigheterna är det vanligare att man använder begreppet 
informationsavdelning. (Bergström mfl 1998:519) 
 
3.6 Marknadsföring 
 
Marknadsföring innebär att ett företag tar reda på hur marknaden för produkten de vill sälja 
ser ut och vilka behov den har. Sedan presenteras erbjudanden som ska mätta marknadens 
behov. Förutom marknadsföringen utåt är det även viktigt att marknadsföringen inåt bland de 
anställda funderar för att om man inte kan övertyga sin egen personal så kan man knappast 
övertyga kunderna. 
 
Pris och kvalitet har länge tillsammans med marknadsföringen varit det klassiska sättet för 
företagen att sälja produkter och tjänster. Genom information och kommuniktation 
tillsammans med marknadsföring kan företagen nå ut med hela budskapet vad gäller dess 
värderingar och ge svar på vad som döljer sig bakom produkten. I dagens företag är det lika 
viktigt med information och kommunikation som det är med pris och kvalitet. (Bergsström 
mfl 1998:11-12) 
 
Marknadsföring är steget före reklam. Det vill säga att företaget först tar reda på vem som kan 
tänkas köpa en speciell vara eller tjänst i form av undersökningar, personlig försäljning, 
provsmakning eller produktblad. Företaget lyssnar först på sina kunder för att sedan kunna 
anpassa sig efter kunderna. Historiskt sett kan man säga att torget som var den främsta 
handelsplatsen förr var ett ställe där de olika försäljarna försökte övertyga sina kunder om att 
just deras varor var bäst. Även idag kan man säga att marknadsföringen på torg och 
marknader ser likadan ut. Men under industraliseringen förändrades även försäljningsmönster 
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och företagen behövde hjälp med att nå ut till konsumenterna med sina produkter och 
marknadföring och reklam i form av tryck blev allt vanligare. (Bergström mfl 1998:88-89) 
 
3.7 Reklam genom tiderna 
 
Reklamen växte fram som en konsekvens av den moderna marknadsekonomin. När varor 
började att tillverkas i större serier blev det nödvändigt att skapa varumärken och sedan tala 
om för konsumenterna att de existerade. Detta är grunden till reklamen, som kom till för att 
rationalisera och göra distributionen av varar och tjänster billigare. När varorna blev billigare 
kunde de tillverkas i större mängder och det blev också billigare att göra reklam för varan när 
det kunde ske genom masskommunikation till miljontals med människor än genom 
dörrknackning. Dessa förutsättningar kvarstår än idag och reklamens syfte är och förblir att 
bygga upp varumärken. Det som ändras är sättet att göra det på. När det i början av reklamens 
födelse handlade om att sätta upp ett plakat i ett skyltfönster handlar det idag om alla 
upptänkliga metoder som annonser, reklam i radio och tv, event och PR. En hel 
kommunikationsteori har vuxit fram för att ta hand om alla dessa uppgifter. (Boisen 2003:19) 
 
Det började enligt Boisen i Amerika där de äldsta reklambyråerna startades redan på 1800-
talet och nya yrken uppstod. Copywriters som skrev annonserna, art directors som formgav 
dem och account directors samt account executives som administrerade det hela. Efter andra 
världskriget accelererade utvecklingen snabbt och konkurrensen hårdnade. Det mesta gick ut 
på att sälja. Enligt Boisen levde vi i produktionsåldern. Reklamen under denna tid handlade 
om att tala för varan så övertygande som möjligt och budskapen skickades i en riktning – från 
säljaren till köparen. Alltmer uttänkta teorier skapades och som exempel tar Boisen upp USP, 
unigue selling proposition som innebar att varje annons skulle innehålla ett unikt erbjudande 
och då skulle lyckan vara gjord. Eller så var det åtminstone tanken bakom det. 
 
Men med all reklam blev det svårare att nå ut till konsumenterna och allt mer pengar lades ner 
på reklamkampanjer. Reklamen blev tråkig, förutsägbar och därmed också verkningslösare. 
(Boisen 2003:19) 
 
Kommunikation blev ett nytt begrepp inom reklambranschen. En av de första som ville tala 
med folk istället för till folk var David Ogilvy som hela tiden utgick från köparen. Men den 
som verkligen förändrade hela branschen var Bill Bernbach som ansåg att det inte räckte med 
vad man skulle säga utan man skulle koncentrera sig på hur det skulle sägas och få människor 
att upptäcka, se och komma ihåg. Bernbachs byrå Doyle Dane Barnbach DDB, gjorde en helt 
ny sorts reklam för bland andra Volksvagen, Avis och Chevas regal. (Boisen 2003:20) 
 
Det dröjde ett tag innan de amerikanska influenserna flödade över Atlanten.En av de svenska 
art directors som imponerats av DDB:s arbete åkte dit och studerade för att ett halvår senare 
vara tillbaka på Svenska Telegrambyrån i Malmö och börja arbeta med den nya sortens 
reklam. 
 
I början av 60-talet bestod reklambranschen av gigantiska reklambyråer som styrde och 
ställde och kvaliteten på reklamen blev därefter. Men nya byråer och nya kreatörer var på väg 
att kliva fram. Och på 70-talet blev det allt lättare att starta nya byråer. Kommunikation blev 
viktigt och kunden och dennes behov stod i centrum, det handlade inte längre om att dunka in 
ett budskap utan att tala med kunderna. (Boisen 2003:25-26) 
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Men under 50-60-talen utvecklades det nya moderna sättet att göra reklam på, detta innebär 
att copywriter (textskrivare) och art director (bildsättare) började att samarbeta vilket gjorde 
att text och bild blev en enhet och gav nya bättre reklamlösningar. Den klassiska kampanjen 
för Volkswagen är ett bra exempel. Three Towns mellanölskampanj blev väldigt omtalad. 
Deras annons med mjuka, förföriska bilder på människor som dricker öl fick delar av svenska 
folket att skylla ungdomsfylleriet på reklamen. Viking lines sönderklippta logotyp anses bäst 
reprensentera den moderna svenska reklamen. Det sägs att det är ett genialiskt sätt att med 
små medel skapa stor uppmärksamhet. (Bergström mfl 1997:91-93) 
 
Reklamen som förr var mer strikt och innehöll produktfakta och information är idag istället 
ofta fåordig. Reklamen vill istället skapa en känsla genom bilder, ord och musik. 
Livsstilsreklamen som blev vanlig på 70-talet är den största delen av reklamen idag. Känslan 
eller imagen man skapar kring en produkt är lika viktig som pris eller kvalitet. Reklamen idag 
ska inte bara sälja utan även lära ut en livsstil. (Konsumentverket 1998:20) 
 
Dagens reklam är ofta fragmentarisk och till varje målgrupp säljs särskilda produkter med 
särskild reklam, det finns olika symbolspråk för de olika grupperna och starkast är 
uppdelningen när det gäller flick- och pojk-reklam men reklamen görs även för olika 
åldersgrupper. I Sverige var den tidiga barnreklamen delvis uppdelad i flick- och pojk-reklam 
och ännu idag är annonserna mycket traditionella och könskonservativa vad gäller denna 
reklam.(Konsumentverket 1998:21) 
 
Den första leksaksreklamen kom på 50- och 60-talet och då framhölls leksakernas 
pedagogiska och kreativa värden och vände sig mot föräldrarna, under 70-talet var annonserna 
fortsatt pedagogiska men på 80-talet förändrades reklamen och blev mer riktad mot barnen 
och nu placerades leksakerna istället i olika miljöer. (Konsumentverket 1998:21) 
 
Vad gäller reklam för mat och godis så var den på 60- och 70-talet riktad mot vuxna och 
produkternas näringsvärde betonades men under 90-talet vänder sig reklamen direkt till barn 
genom att locka med klistermärken och leksaker samtidigt som den inte speglar produkten 
utan en känsla som spänning eller njutning istället. (Konsumentverket 1998:21) 
 
I övrig reklam som för hygienartiklar och vuxenprodukter reagerar samma värden som på 60-
talet enligt konsumentverkets rapport. Reklamen håller fram att det är lustfyllt att tvätta 
händerna eller borsta tänderna. (Konsumentverket 1998:21) 
 
3.8 Smygreklam och produktplacering 
 
Med smygreklam menas i denna uppsats det som ibland även kallas fr ”indirekt” reklam eller 
”inbäddad” reklam. Det kan röra sig om så kallad produktplacering (som är förbjuden enligt 
Marknadsföringslagen, men svår att entydigt fastställa). Mest reglerad är företeelsen i TV och 
nästan ingen uppmärksamhet har ägnats smygreklam i veckopress. Området hör hemma inom 
medieetiken. Medieprofessor Karl Erik Gustafsson har i sin bok Reklamens makt över 
medierna (2005) visat att folks förtroende minskar ju mer inbäddad reklam det finns. 
 
Produktplacering är ett amerikanskt fenomen som blivit allt vanligare även i Sverige. Tanken 
är att till exempel ett filmbolag mot viss ersättning exponerar olika företags produkter 
och/eller varunamn i en film. Produktplacering är en form av smygreklam. Redan under 20-
talet gjordes de första medvetna produktplaceringarna i amerikansk film med modekläder som 
skådespelarna bar och på 40-talet var det whisky och läsk som exponerades, skådespelarna 
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kunde få gratis cigaretter och uppmanades att röka på film. I USA har produktplacering varit 
en organiserad profession sen 70-talet och under 80-talet ökade det kraftigt. I filmen ET 
produktplacerades godiset Reese´s piece och företaget Herscheys försäljning ökade med 85 
procent. (Konsumentverket 2001:13) 
 
I Sverige finns det tre agenturer som placerar lämpliga produkter och företag i filmer. Men 
Vad gäller företaget Product Placement vill de inte gå närmare in på arbetet med 
produktplaceringar då de menar att medierna fördömer nya fenomen för snabbt. TV-serien 
”Skilda världar” var sponsrat av Telia och Pripps har byggt baren i ”Rederiet” och ”Tre 
kronor” och företagets logotype syns därmed i tv-rutan. (Konsumentverket 2001:14) 
 
Enligt konsumentverkets rapport lockar ett vanligt reklamblock endast 35 procent att se på 
reklamen medan man vid en produktplacering når 81 procent som koncentrerat tittar. Den 
största effekten har produktplaceringen om varan används i programmet. Samtliga tv-kanaler 
inklusive SVT ägnar sig åt produktplacering även om det är mer eller mindre officiellt. 
(Konsumentverket 2001:14) 
 
Det är svårt att hitta exakta siffror på vad de olika produktplaceringarna i en långfilm kostar 
men i USA kan ett företag få betala mellan 10 000 och 100 000 dollar för att få sin produkt 
placerad i ett visst antal filmer. Företagen kan få sina varor placerade i filmen men kan även 
sponsra filmen med till exempel bilar eller gratis jackor till teamet och får då sitt namn och 
logotype med i eftertexten. Andra sätt för ett företag att synas är att företaget till exempel 
bekostar marknadsföringen av filmen eller gör promotions som innebär att företaget i 
samband med filmpremiären drar igång egna reklamkampanjer där filmen är en del av det. 
Tie-ins är erbjudanden som knyter ihop ett företag med en film med till exempel 
rabattkuponger i hyrvideokasseten och merchandising är då filmbolagen säljer produkter som 
leksaker eller spel som har med filmen att göra. 
 
I Sverige finns ingen lagstiftning som reglerar produktplacering i film eller tidningar, men det 
finns lagar om vad som är tillåtet att sponsra eller produktplacera i tv-produktioner. 
(Konsumentverket 2001:16) 
 
3.9 Populärtidskrifter 
 
Under 1800-talets sista och 1900-talets första årtionden hade veckotidningarna sin absoluta 
guldålder. Det fanns varken radio eller tv och dagstidningarna hade ett mycket begränsat 
innehåll och böcker var fortfarande för dyra för gemene man. Alla veckotidningar vände sig 
inte till hela familjen på det sätt som Allers Familje-Journal gjorde utan det fanns de som 
inriktade sig på husmödrar eller män osv.  Veckotidningarna var vid denna tidpunkt mycket 
viktiga för spridning av kunskap och nyheter samt förströelse. (Hallin & Hallström 1997:76) 
 
Under presshistoriens tidigaste sked kan man inte dela upp tidningarna i dagspress och 
tidsskrifter så som vi gör idag. De allra första tidningarna under 1600- och 1700-talen utkom 
inte oftare än teknik och resurser tillät och de innehöll till en början mest korta notiser. 
Uppdelningen av tidningstyperna kom under 1800-talet då tekniken utvecklades snabbt och 
det blev möjligt att producera stora upplagor samt att trycka illustrationer. En del tidningar 
valde då att att satsa på snabb spridning av nyheter och andra tidningar valde att ge ut färre 
nummer med mer bilder. (Hallin & Hallström 1997:77) 
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Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev populärpressmarknaden enormt stor 
och den första svenska populärpressen var Illustrerad tidning som snart fick efterföljare som 
Allers Familj-Journal. Veckortidningarna började nu att profilera sig på olika sätt, med 
samhällsreportage eller ren underhållning. En del vände sig enbart till kvinnor medan andra 
vände sig till hela familjen och nu började även organisationspress utvecklas. (Hallin 
&Hallström 1997:77) 
 
I Sverige fanns 1997 enligt Hallin och Hallström cirka 10 000 periodiska tidskrifter. Av dessa 
finns det tidningar som inte behöver leva av sina egna intäkter då målet inte är att de ska vara 
vinstgivande, de har i huvudsak inga kommersiella krav på sig. Flera av dem säljer annonser 
men merparten finansieras via medlemsavgifter, olika anslag eller pengar som avsatts för PR 
och marknadsföring. Dessa tidningar ges ut av föreningar eller organisationer, tex 
medlemstidningar som Saf-tidningen. Stat och landsting eller kommun ger allmänheten 
information i t ex Råd och rön.  (Hallin & Hallström 1997:79) 
 
De kommersiella tidningarna är en affärsdrivande verksamhet och ska kunna leva av sina 
intäkter. Det är dessa tidningar som tar den största delen av reklampengarna som svenska 
företag lägger på annonsering i tidsskrifter. Av dessa kommersiella tidskrifter finns det tre 
huvudgrupper:  
 
1. Populärtidskrifter – tidsskrifter för reportage och underhållning, hit hör de klassiska 
tidningarna som vecko-, dam, herr- och ungdomstidningarna. Specialtidningar – tidningar för 
olika fritidsintressen som hem och hushåll eller inredning. Serietidningar och pornografiska 
tidningar. (Hallin & Hallström 1997:79-82) 
 
Det tredje största populärpressföretaget i Sverig var Allers förlag 1997 och tvåa var Bonniers 
publications. Veckotidningarnas intäkter består till cirka 20 % av annonsförsäljning och resten 
kommer från prenumerationer och lösnummersförsäljning. I specialpressen däremot är 
annonsintäkterna ofta en större andel. 1995 investerade Sveriges näringsliv totalt cirka 430 
miljoner kronor på reklam i populärpressen. (Hallin & Hallström 1997:83) 
 
2. Facktidsskrifter – en kategori som inriktar sig mot vissa yrkesgrupper men är kommersiella 
och därför bundna till intäkter i form av annonser och prenumerationer/lösnummerförsäljning. 
De kommersiella facktidningarna är till stor del finansierade av annonser och 1995 var den 
samlade reklaminvetsteringen i svensk fackpress cirka 1 000 miljoner kronor. (Hallin & 
Hallström 1997:84) 
 
3. Kultur och allmänpolitiska tidskrifter. Denna typ av tidningar har ofta organisationer eller 
religiösa samfund som står bakom den. Exempel på dessa tidningar är bland andra ETC och 
Moderna Tider. De här tidskrifterna lever i första hand på intäkterna från prenumerationer. 
(Hallin & Hallström 1997:84) 
 
Specialtidningar och facktidningar stärker sina positioner och specialiseringen mot tydliga 
målgrupper är det vinnande konceptet för framtiden. De traditionella damtidningarna och 
veckotidningarna försöker alltmer att profilera sig mer distinkt och tidskrifterna satsar även på 
elektroniska editioner i allt högre grad. (Hallin & Hallström 1997:84-85) 
 
Jag inriktar mig här på en underavdelning av populärtidskrifter dvs veckotidningar ofta 
kallade damtidningar. 
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3.9.1 Julia 
 
Det första numret av Julia kom ut i juni 2000 och har sedan dess kommit ut varannan vecka. 
På ett år ges 24 nummer ut.Tidningen innehåller 68 sidor och upplagan är cirka 35 000 
exemplar per nummer. Julia ges inte bara ut i Sverige utan även i Norge, Finland, Litauen och 
Lettland. År 2005 kostar en helårsprenumeration 579 kr. 
 
Tidningen vänder sig till tjejer i åldersgruppen 9-14 år och vill aktivera, inspirera och 
informera samt underhålla läsaren. Enligt tidningen ska Julia spegla en 11-12-årings liv med 
skola, kompisar, mode, idoler med mera. Tidningen ska bygga på ett bra och nära samarbete 
med läsarna som får visa mode, recensera böcker, filmer mm. De kan skicka in noveller och 
insändare och budskapet i tidningen ska vara att ”du duger som du är!”. 
 
Tidningen ska vara utformad på ett sådant sätt att både barn och föräldrar känner sig trygga 
med den. (http://www.julia.egmont.se/default.asp?ID=9 2005-11-24) 
 
3.9.2 Veckorevyn 
 
Tidningen startades 1935 av Albert Bonnier och har idag som chefredaktör Ebba von Sydow. 
Bonnier Zoo Förlag ger ut Veckorevyn och är ett dotterbolag till Bonnier AB. Genom åren har 
tidningen genomgått flera omvandlingar, från början var tidningen en månadstidning för hela 
familjen för att under 40- och 50-talet bli en novelltidning. Under 60- och 70-talet 
förvandlades tidningen till en ungdomligare familjetidning och 1977 gjordes den om till en 
ungdomstidning och har därefter stannat i den genren. 
 
Veckorevyns målgrupp är tjejer i åldern 20-25 år, men enligt en undersökning gjord av 
Orvesto är genomsnittsåldern 28,4 år och 28 procent av läsarna är killar. Orvesto är ett 
undersökningsföretag som gör räckvidds- och profildataanalyser för kunders räkning. Orvesto 
erbjuder mediemarknaden uppdataerade undersökningar om läsare, målgrupp, räckvidd mm. 
(http://www.sifo.se/pages/pages.asp?id=177&lang=6) Veckorevyn utkommer med 26 nummer 
per år och har ett sidomfång på cirka 100 sidor, tidningen ges ut varannan vecka. 
Veckorevyns intäkter kommer från lösnummerförsäljning, prenumerationer och 
annonsintäkter. Enligt Veckorevyn själva står annonserna för max 30 procent i tidningen och 
en helsidesannons kostar ca 42 000 kr.  
 
En helårsprenumeration om 26 nummer av tidningen Veckorevyn kostar 589 kr år 2005. 
(http://www.veckorevyn.com/om_veckorevyn/fakta_om_veckorevyn/ 2005-11-24) 
 
3.9.3 Tara 
 
Amelia Adamo ville 1994 starta en tidning för kvinnor över 40 men fick av alla rådgivare 
höra att det inte fanns någon marknad för en sådan tidning, det sades att ingen skulle vilja 
annonsera i en tidning med en målgrupp som kvinnor över 40. Istället valde Adamo att starta 
tidningen Amelia som vänder sig till kvinnor runt 30.  
 
1999 började Adamo att återigen fundera kring en tidning för äldre kvinnor och år 2000 
gjordes ännu en marknadsundersökning beställd av Adamo. Denna gång visade den att 
kvinnor mellan 40-60 år vill ha en egen tidning och att annonsörerna inte är lika negativa som 
sex år tidigare.Tidningen får sitt namn ur en bilaga till Amelia där namnet Tara finns med och 
Margareta Hägglund anställs som tidningens första chefredaktör. 
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År 2001 kommer ger Tara ut 12 nummer och når en upplaga på 74 100 exemplar. Tidningen 
blir utnämnd till årets tidsskrift. 2002 kommer tidningen Tara ut i 13 nummer och slår nytt 
rekord igen då den säljs i 98 000 exemplar. Under 2003 har tidningens nummer ökat till 14 
per år och år 2004 är det 15 nummer per år. Margareta Hägglund ersätts detta år av Stina 
Abenius som chefredaktör. 2005 är upplagan uppe i 16 nummer och en helårsprenumeration 
kostar  579 kr. (http://www.tara.se/om_tara/  2005-11-24) 
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4.0 Tidigare forskning 
 
Vad gäller tidigare forskning om reklam, smygreklam och produktplacering så har denna mest 
bedrivits inom området tv och film. Det har givetvis gjorts forskning kring tidningar också 
men i många fall handlar det då och bild- eller textanalyser snarare än forskning kring vad i 
tidningen som kan kallas smygreklam/produktplacering. 
 
Enligt Karl Erik Gustafsson finns det inte någon svensk undersökning om hur mediernas 
innehåll genom påtryckningar från annonsörer inverkar. I Sverige finns det två organ som ska 
motverka smygreklam och det är Pressens textreklamkommitté och Granskningsnämnden för 
radio och tv. Men den förstnämnda ska enligt beslut i juli 2005 läggas ned och det kan enligt 
Gustafsson ses som en seger för reklamen. (Gustafsson 2005:89) 
 
Smygreklamkommittén s protokoll 2000-2004 visade enligt Gustafsson att det fanns vissa 
genrer som lättare än andra riskerade att bli ärenden och dessa var: sponsring och samarbete i 
form av bilagor som är helt producerade av en annonsbyrå, Produktlanseringar iscensatta av 
reklambyråer, insprängda logotyper, tidningars egenreklam samt plocksidor av 
produktpresentationer ibland under ett tema. (Gustafsson 2005:90-91) 
 
Vad gäller tryckta medier kan exempel ur Hennes nr 11/2002 där ett uppslag med tidningens 
redaktör och hur hennes liv underlättades av handdatorn Palm ges. I detta reportage ansåg 
reklamkommittén att huvudpersonen inte var redaktören utan snarare handdatorn ifråga. 
Leverantören Palm hade i detta fall tillsammans med tidningen gjort inslaget och de hade 
även skänkt ett antal handdatorer för utlottning i tidningen. Kommittén ansåg att detta 
reportage var en annons. Textreklamkommitténs protokoll visade även att två segment i 
mediekategorin var särskilt ofta representerade vad gäller smygreklam och dessa var 
damtidningarna och kvällspressen. Enligt Gustafsson hävdar tidningarna ofta att det hörde till 
branschkutym att använda den här sortens reklam. Varukategorierna som oftast figurerar i 
dessa sammanhang är hälsoprodukter, digitalkameror, mat, dator/IT och heminredning samt 
mobiltelefoner. (Gustafsson 2005:92) 
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5.0 Resultat: 
 
5.1 Julia – reklamannonser 
 
Uppslag Hel sida Halv sida Övriga storlekar 
 s.2 

 ”Wahlströms 
böcker”  
Annons för böcker 
från bokförlaget 
Wahlström. 

s.45 
”BonnierCarlsen” 
Annons för boken 
Adam & Eva 

 

s.29-29 
”Cellus” 
Ringsignaler, bilder, 
sms, spel mm till 
mobiltelefoner 

s.8 
”Phonezone” 
Ringsignaler, bilder, 
sms mm till 
mobiltelefoner 

s.66 
”Julia” 
Annons för 
kommande nummer 
av tidningen. 

 

 s.69 
”Always ultra” 
Annons för bindor 

  

1 uppslag 3 helsidor 2 halvsidor 0 övriga 
Exempel på en annons ur tidningen Julia kan se ut som följande: 
 

 
 
 
5.2 Julia - smygreklam/produktplacering 
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Uppslag - reportage Hel sida Halv sida Övriga storlekar 
s.16-17 
”Heta hattar, coola 
kepsar och mysiga 
mössor” 
Reportage om 
höstens snyggaste 
mössor. 

s.20 
”Heta hattar, coola 
kepsar och mysiga 
mössor” 
Reportage om 
höstens snyggaste 
mössor. 

s.47 
”Julias musik, film & 
böcker” 
Recension av filmen 
”Robotar” 

 

s.18-19 
”Heta hattar, coola 
kepsar och mysiga 
mössor” 
Reportage om 
höstens snyggaste 
mössor. 

s.46 
”Julias musik, film 
och böcker” 
Recensioner om 
filmerna ”Kalle och 
chokladfabriken” och 
”Tjenare kungen” 

s.51 
”Julias musik, film 
och böcker” 
Kommande filmer på 
bio, videofilmer och 
musik. 

 

s.48-49 
”Julias musik, film 
och böcker” 
Recensioner och tips 
om olika böcker och 
filmer. 

s.50 
”Julias musik, film 
och böcker” 
Recensioner och tips 
om filmer.  

  

3 uppslag 3 hela sidor 2 halva sidor 0 övriga 
 
Exempel på en artikel med smygreklam/produktplacering i tidningen Julia: 
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Tidningen Julia, nummer 19, september 2005 och har totalt 69 sidor. Av dessa är 6 sidor vikta 
åt reklamannonser och sammanlagt 10 sidor är reportage som innehåller 
smygreklam/produktplacering. Artiklarna innehåller informativ text om varorna och en 
produktplacering av till exempel mössor och hattar tillsammans med pris och information om 
var produkten finns att köpa. Dessa ting tillsammans blir en smygreklam. Ovanstående artikel 
kan därför sorteras in i kategorin smygreklam/produktplacering.  
 
Detta innebär att totalt 16 sidor av 69 är vikta till annonser och artiklar med 
smygreklam/produktplacering. Hela 53 sidor lämnas alltså till övriga artiklar, insändare och 
reportage av en typ som ej innehåller reklam eller någon slags produktplacering. 
 
Av Julias utrymme lämnades 8 % till regelrätta reklamannonser. 15 % av tidningens innehåll 
bestod av artiklar eller tips som kan kategoriseras som smygreklam/produktplacering. 
 
23 % av tidningen bestod alltså av reklamannonser eller artiklar vars innehåll utgjordes av 
smygreklam/produktplacering av varor. Detta lämnade hela 77% av tidningens utrymme till 
artiklar, insändare och reportage som ej kan knytas direkt till reklam eller produktplacering. 
 

Reklamannons
er 8 %

Smygreklam/pr
oduktplacering
15%
Artiklar 77 %

 
Tidningen Julia är därmed den av de undersökta tidningarna som innehåller minst reklam och 
har mest utrymme till övrigt material. 
 
5.3 Veckorevyn – reklamannonser 
 
Uppslag Hel sida Halv sida Övriga storlekar 
s.31 
”Maybelline” 
Marie Sernholts 
favoriter. Smink. 

s.2 
“Loréal” 
Kine, vinnare av Top 
Model 2005 visar höstens 
förtrollande make-up. 

s.7 
”Vichy 
laboratoires” 
Anti-spot 
concentrate som är 
effektiv mot lokala 
orenheter. 

 

 s.4 
”Jane Hellen Mood” 
Nyfärgad känsla 

s.46 
”Make up institute 
Stockholm” 
Kurser och 
utbildning. 

 

 s.6 
”Vichy laboratoires” 
Vichy, källan till frisk 
hud. Balanserar huden 

s.46 
”Mist Stockholm” 
Modell för en dag. 
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och tar bort stora porer, 
ojämn och oren hud. 

 s.8 
”Make up store” 
Annons för de butiker 
som finns och en 
uppmaning till att anmäla 
om intresse finns för att 
öppna en egen Make Up 
Store butik. 

s.78 
”Hon & Han” 
Annons som gör 
reklam för 
dejtingsida på 
internet och dejting 
via telefon. 

 

 s.15 
”Max factor” 
Cremeögonskuggor som 
ger mjuk lyster och 
förförisk och naturlig 
look. 

  

 s.16 
”Bayer Health Care” 
Canesten, behandling mot 
svamp i underlivet. 

  

 s.23 
”Garnier” 
Fuktcreme som 
motverkar fet och oren 
hud. Med krämen kan 
man säga adjö till 
tonårshyn som är fet och 
oren. 

  

 s.38 
”Vagabond” 
Klädaffär 

  

 
 

s.40 
”Wear it” 
 
Kläder och butik på 
internet 

  

 s.45 
”Wella” 
Viva hårfärg som ger en 
strålande färg som passar 
perfekt. Mer färg ger mer 
glädje. 

  

 s.48 
”Myrorna” 
Skänk till eller fynda på 
myrorna. 

  

 s.52 
”www.fargadelinser.com”
Månadslinser med färg 
men utan styrka. 
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 s.59 
”Cultural Care Au Pair” 
Annons om var 
konsumenten kan få mera 
information o matt åka 
som au-pair. 

  

 s.69 
“Hår-revyn” 
Reklam för en tidning 

  

 s.70 
”Hästens” 
Du kommer att sova i 25 
år. Sängreklam. 

  

 s.77 
”Cellus” 
Ringsignaler, bilder, sms 
och spel till 
mobiltelefoner. 

  

 s.86 
”Doxa” 
Helsidesannons för 
filmen ”Doxa” 

  

 s. 90 
”Veckorevyn” 
Reklam för kommande 
nummer av tidningen. 

  

 s.91 
”Make up” 
Kurser för den som är 
intresserad av att bli 
make-upartist. 

  

 s.92 
”Nilson” 
Reklam för Nilsons skor, 
och internetsida. 

  

1 uppslag 20 hela sidor 4 halva sidor 0 övriga 
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Exempel på annons tagen ur tidningen Veckorevyn: 
 

 
 
5.4 Veckorevyn – smygreklam/produktplacering 
 
Uppslag - reportage Hel sida Halv sida Övriga storlekar 
s.32-33 
”Accessoara mera” 
Reportage om 
diverese kläder och 
accessoarer att 
använda till. 

s.39 
”Big bag” 
Artikel om höstens 
snyggaste väskor och 
var konsumenten 
köper dem. 

s. 87 
”Böcker” 
Recensioner av 
böcker. 

s.79 
”Denises topp 3 
nattkrämer” 
Denise tipsar om sina 
favoritprodukter med 
pris och inköpsställe. 

s.34-35 
”Accessoara mera” 
Reportage om 
diverese kläder och 
accessoarer att 
använda till. 

s.41 
”Bältros” 
Tips om skärp från 
olika butiker. 

s.87 
”Musik” 
Tips och recensioner 
av ny musik. 

 

s.36-37 
”Accessoara mera” 
Reportage om 
diverese kläder och 
accessoarer att 
använda till. 

s.44 
”Det lila extra” 
Reportage om 
höstens färg lila och 
var du köper smink i 
de färgerna. 

  

s.42-43 
”Det lila extra” 
Reportage om 

s.47 
”Våghalsig” 
Halsband i olika 
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höstens vackraste 
färg som är lila. 

valörer och priser 
samt tips om var 
konsumenten köper 
dem. 

s.50-51 
”Sotigt” 
Reportage om sexiga, 
sotiga ögon och tips 
på var du köper 
sminket. 

s.49 
”Sjal-kval” 
Halsdukar och scarfs 
i en salig blandning 
med priser och 
inköpsställe. 

  

s.54-55 
”Bekänn färg” 
Inredningsreportage 
med priser och tips 
om var du kan köpa 
sakerna. 

s.53 
”Sno desperate 
housewifes-stilen” 
Kläd-, smyckes- och 
skor-tips. Samt priser 
och inköpsställen. 

  

s.56-57 
”Ta i trä” 
Inredningsreportage 
med inköpstips. 

s.58 
”Sno stilen” 
Inredningstips till 
budgetpriser. 

  

 s.61 
”Resor” 
Tips om resemål, 
shopping mm och 
hänvisningar till 
butiker och 
internetsajter. 

  

 s.88 
”Film” 
Recensioner av 
filmer. 

  

7 uppslag 9 hela sidor 2 halva sidor 1 övrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



Exempel på artikel med smygreklam/produktplacering ur tidningen Veckorevyn: 
 

 
 
Artikeln ovan passar in i kategorin smygreklam/produktplacering då det är en artikel utformad 
som ett reportage, men reportaget bygger på de väskor som placerats i bild på sidan 
tillsammans med pris och butik där varan finns att köpa. Detta är produktplacering och 
tillsammans med utformningen av artikeln och den informativa texten blir det även en 
smygreklam. 
 
Veckorevyn nummer 20, september 2005 har totalt 92 sidor. 24 av dessa sidor innhåller 
reklamannonser från olika företag. Ytterligare 24 sidor innehåller artiklar/reportage byggda på 
smygreklam/produktplacering. En mindre artikel med smygreklam för en produkt finns med. 
48 sidor av tidningen är fyllda med reklam, respektive smygreklam/produktplacering och 44 
sidor finns tillgängliga för övriga reportage och artiklar som ej har något syfte att sälja eller 
saluföra någon vara. 
 
26 % av detta nummer av Veckorevyn består av reklamannonser. Ytterligare 26 % består av 
artiklar och reportage innehållande smygreklam/produktplacering. 
 
Av tidningen Veckorevyns utrymme viks alltså 52 % av tidningen till reklamannonser och 
artiklar med smygreklam/produktplacering. 48 % av tidningens utrymme lämnas till övrigt 
material så som artiklar och reportage som är fria från reklam eller produktplaceringar.  
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Reklamannons
er 26%

Smygreklam/pr
oduktplacering
26%
Artiklar 48%

 
 
Veckorevyn består alltså av cirka hälften reklam och artiklar med 
smygreklam/produktplacering och cirka hälften av utrymmet lämnas till övriga artiklar och 
reportage som ej på något sätt kan sägas vara en smygreklam eller produktplacering.  
 
5.5 Tara – reklamannonser 
 
Uppslag Hel sida Halv sida Övriga storlekar 
s.32-33 
”Lóréal” 
Revitalift som 
minskar rynkor 
och stramar upp 
huden. 

s.2 
”Ril´s” 
Kläder 

s.9 
”Nutrilett” 
Viktminskningsmedel

s.130 
”Folkuniversitetet” 
Kurser 

S.74-75 
”Åhléns” 
Inredning, 
gardiner och 
kuddar. 

s.4 
”Redgree” 
Kläder 

s.14 
”Topphälsa” 
Ny tidning 

s.132 
”Folkuniversitetet” 
Kurser 

s.110-111 
”Hästens” 
Sängar 

s.6 
”Sailracing” 
Womens colletion 

s.83 
”Chill out” 
Vin 

s.134 
”Folkuniversitetet” 
Kurser 

 s.17 
”Lancome” 
Mikrolift för huden 
som återfår 
konturerna och ser 
yngre ut. 

s.85 
”Chill out” 
Vin 

s.150 
”Kärlek” 
Spådam 

 s.19 
”Lindex” 
Underkläder 

s.101 
”Vikingline” 
Gourmetkryssning 

s.150  
”Capri collection” 
Kläder och trender 

 s.51 
”Sheba” 
Kattmat 

s.105 
”agramont” 
Vin 

s.150 
”Dr Göran Sandén” 
Bröstförstoring 

 s.53 
”Betty Barclay” 
Kläder 

s.109 
”Pentik” 
Gåvor, inredning och 
delikatesser. 

s.151 
”www.rosabussarna.com”
Resor 
 

 s.55 s.119 s.151 
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”Md formulations” 
Föryngra din hud 

”Krebs” 
Kristallkronor 

”Morups träindustri AB” 
Fönster och dörrar 

 s.56 
”Ecco” 
Skor 

s.121 
”Tunisien” 
Resor 

s.151 
”www.qwan.se” 
Spådom mm 

 s.64 
”NP” 
Kläder 

s.126 
”www.viktklubb.se” 
Viktminskning 

 

 s.69 
”Priori” 
Revolutionerande 
föryngringscreme. 

s.147 
”Piratförlaget” 
Böcker 

 

 s.73 
”Palmroth” 
Skor 

s.149 
”Nationalmuseum” 
Utställning 

 

 s.81 
”Möllers” 
Omega-3. Var rädd 
om ditt hjärta. 

s.149 
”Pandora” 
Smycken 

 

 s.86 
”Proviva” 
Hälsofil/yoghurt 

s.150 
”Bailine” 
Figurformning, 
träning mm. 

 

 s.93 
”Lumene” 
Hy som strålar av 
lycka, effektivt 
skydd mot hudens 
för tidiga åldrande. 

s.151 
”Är du nyfiken på din 
framtid?” 
Blandade annonser 
från olika företag om 
spådomar, tarot mm. 

 

 s.96 
”Allerum” 
Vällagrad ost med 
låg fetthalt. 

  

 s.102 
”Tranirin” 
Tranbärskapslar 
som motverkar 
urininfektion. 

  

 s. 115 
”Always” 
Reseförslag till 
vintersemestern. 

  

 s.116 
”Libresse” 
Mensskydd 

  

 s.123 
”Florian” 
Ansikts- och 
kroppsvård. 

  

 s.127   
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”Birka Cruises” 
Kryssningar 

 s.128 
”Tallink” 
Kryssningar 

  

 s.135 
”Trind” 
Nagelvård 

  

 s.138 
”Evelle” 
Hejda dina rynkor 
inifrån med en 
tablett. 

  

 s. 140 
”Quality spa & 
resort Selma 
Lagerlöf” 
Spa-anläggningar 

  

 s.142 
“GE Money bank” 
Ta ett lån 

  

 s.144 
”Kändiskryss” 
En ny 
korsordstidning. 

  

 s.154 
”L-Argiplex” 
Intimgel/kapslar för 
att förhöja lusten. 

  

 s.154 
”Tara” 
Reklam för 
kommande nummer 
av tidningen. 

  

 s. 155 
”Plesir” 
Underkläder 

  

 s.156 
”Golden lady” 
Smycken 

  

3 uppslag 31 hela sidor 15 halva sidor 9 övriga 
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Exempel på annons ur tidningen Tara: 
 

 
 
5.6 Tara – smygreklam/produktplacering 
 
Uppslag - reportage Hel sida Halv sida Övriga storlekar 
s.22-23 
”Höstens olika stilar” 
Artikel om kläder, 
skor, väskor, 
accessoarer mm. 

s.50 
”Värmande höst” 
Artikel om höstens 
modekläder, främst 
kappor och skor 

s.91 
”Tara testar nytt!” 
Tipsar om bra och 
testade badoljor 

s.92 
”Fem hemmaspa-
favoriter” 
Tips om produkter 
för hemmaspaet. 

s.24-25 
”Höstens olika stilar” 
Artikel om kläder, 
skor, väskor, 
accessoarer mm 

s.52 
 
”Värmande höst” 
Artikel om höstens 
modekläder, främst 
kappor och skor 

s.101 
”Majas vin” 
Tips om goda viner  

s.94 
”Taras läsare testar” 
Läsare har testat och 
betygsatt en lotion. 

s.26-27 
”Höstens olika stilar” 
Artikel om kläder, 
skor, väskor, 
accessoarer mm 

s.54 
”Värmande höst” 
Artikel om höstens 
modekläder, främst 
kappor och skor 

s.131 
”Golfa dig runt 
klotet” 
Tips om golfbanor 
runt världen och 
internetsajter. 

s.94 
”Stift med glans” 
Tips om ett nytt 
läppstift. 

s.28-29 
”Höstens olika stilar” 
Artikel om kläder, 

s.57 
”7 bästa trendköpen” 
Modetrenderna under 

s.132 
”7 favoritbanor på 
Kanarieöarna” 

s.95 
”Tara testar nytt!” 
Tips om en 
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skor, väskor, 
accessoarer mm 

hösten och tips om 
de bästa inköpen. 

Tips om banor och 
internetsajter. 

rengöringsgel. 

s.34-35 
”Det hänger på 
storleken” 
Modereportage om 
smycken. 

s.65 
”Färgstark i stickat” 
Artikel om stickade 
kläder för hösten. 

 s.95 
”Härligt för 
händerna” 
Tips om en 
handcreme. 

s.36-37 
”Det hänger på 
storleken” 
Modereportage om 
smycken. 

s.68 
”Färgstark i stickat” 
Artikel om stickade 
kläder för hösten 

 s.95 
”Taratips” 
Face mist, en produkt 
för att hålla sminket 
på plats. 

s.38-39 
”Det hänger på 
storleken” 
Modereportage om 
smycken. 

s.72 
”Detaljera mera” 
Tips om accossearer 
mm. 

 s.95 
”Skumpa för 
skinnet” 
Creme-tips 

s.40-41 
”Det hänger på 
storleken” 
Modereportage om 
smycken. 
 

s.87 
”Om Bella själv får 
välja” 
Sminktips 

 s.130 
”Glamourgolf” 
Internetsajter och tips 
om golfresor. 

s.42-43 
”Värmande höst” 
Artikel om höstens 
modekläder, främst 
kappor och skor. 

s.143 
”Kultur och böcker” 
Recensioner och tips 
om bra böcker. 

 s.141 
”Speltipset” 
En läsare tipsar om 
ett bra spel. 

s.44-45 
”Värmande höst” 
Artikel om höstens 
modekläder, främst 
kappor och skor. 

s.145 
”Kultur och musik & 
film” 
Recensioner av 
filmer och tips om 
filmer. 

 s.141 
”3 komiker på G” 
Showtips 

s.46-47 
”Värmande höst” 
Artikel om höstens 
modekläder, främst 
kappor och skor. 

  s.141 
”Tara väntar på...” 
Showtips 

s.48-49 
”Värmande höst” 
Artikel om höstens 
modekläder, främst 
kappor och skor. 

   

s.58-59 
”7 bästa trendköpen” 
Modetrenderna under 
hösten och tips om 
de bästa inköpen. 

   

s.60-61    
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”7 bästa trendköpen” 
Modetrenderna under 
hösten och tips om 
de bästa inköpen. 
s.62-63 
”7 bästa trendköpen” 
Modetrenderna under 
hösten och tips om 
de bästa inköpen. 

   

s.70-71 
”Detaljera mera” 
Tips om accossearer 
mm. 

   

16 uppslag 11 hela sidor 4 halva sidor 11 övriga 
 
Exempel på artikel med smygreklam/produktplacering ur tidningen Tara: 
 

 
 
 
Liksom med artikeln ur Veckorevyn som handlar om väskor är detta reportage både 
produktplacering och smygreklam i ett. Detta då även detta reportage är byggt på varorna som 
placerats ut i bild tillsammans med pris och försäljningsställe – produktplacering. Sett i ett 
sammanhang blir det alltså en helsida med smygreklam. Detta då det inte är företaget som 
säljer produkterna som gjort reklamen och skapat en annons samt köpt plats i tidningen. De 
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har snarare på ett smart sätt fått reklam i och med att tidningen använder produkterna i 
reportaget och får därmed smygreklam för sitt företag. 
 
Tidningen Tara nummer 13, september 2005 är totalt 156 sidor. 45 hela sidor med reportage 
och artiklar som innehåller smygreklam/produktplacering upptar utrymmet i Tara, detta 
motsvarar 29 % av utrymmet. 44 ½ sida i tidningen är vikt åt regelrätta reklamannonser vilket 
blir 28 % av tidningens disponibla antal sidor. Totalt är det alltså 89 hela sidor med 
reklamannonser och artiklar med smygreklam/produktplacering i tidningen. Detta lämnar 67 
sidor till övriga reportage och artiklar som ej har med reklam på något sätt att göra och som ej 
innehåller smygreklam eller produktplacering.  
 
Alternativ 1: 

Reklamannons
er 28%

Smygreklam/pr
oduktplacering
29%
Artiklar 43%

 
Detta plus 11 mindre artiklar/tips om produkter som sorteras in under 
smygreklam/produktplacering samt åtta mindre reklamannonser. Dessa annonser och artiklar 
kan förståss räknas ihop till ett antal sidor och med en snabb men ej exakt uträkning bör dessa 
sidor med smygreklam och reklam bli cirka 3 sidor. Om man räknar med detta också blir det 
alltså 92 sidor med reklam och produktplacering och därmed bara 64 sidor med utrymme för 
reportage och artiklar gällande andra ämnen. Detta skulle kunna omvandlas till 30 % 
smygreklam/produktplacering, 29 % reklamannonser och 41 % artiklar. 
 
Alternativ 2: 

Reklamannons
er 29%

Smygreklam/pr
oduktplacering
30%
Artiklar 41%

 
 
Tidningen Tara består alltså av 57 % reklam samt smygreklam/produktplaceringar och 43 % 
övrigt material om man räknar på det första alternativet. Om man väljer att räkna på det andra 
alternativet där jag gjort en ungefärlig uppskattning av övriga annonser/smygreklamartiklar 
till 3 sidor blir det 59 % av tidningen som består av reklam och smygreklam/produktplacering 
medan 41 % återstår till övrigt material. 
 

 28



Sett till uträkningarna är Tara den tidning som innehåller mest reklam och flest artiklar med 
smygreklam/produktplacering. Detta då alltså endast 43 % alternativt 41 % av tidningens 
utrymme består av artiklar och reportage utan anknytning till några specifika produkter. 
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6.0 Analys och diskussion: 
 
De tre tidningar jag har valt att undersöka har olika åldersgrupper och det syns tydligt på 
tidningarnas innehåll att de vänder sig till olika målgrupper. Jag har medvetet gjort detta val 
för att se om det finns någon skillnad i antalet annonser och antalet artiklar som innehåller 
smygreklam/produktplacering i dessa tidningar. Metoden jag har använt mig av är en 
kvantiativ undersökning som översiktligt visar innehållet i tidningarna. Denna metod svarar 
dock ej på varför det är en skillnad och varför de olika tidningarna väljer att profilera sig så 
som de gör. I ett annat forskningsperspektiv skulle det kunna tänkas att en kvalitativ metod 
skulle ge svar på djupare gående frågor.  
 
Reklam är ju enligt teorin och bakgrunden något som skriker ut ett meddelande gång på gång. 
Reklamen ska sälja en produkt med den ska även göra god PR för företaget bakom varan och 
ge företaget ett gott rykte bland konsumenterna. Att reklamen ska vädja till olika känslor 
tycker jag syns tydligt i de annonser jag har studerat i syfte att se om vi betalar mer för reklam 
än reportage och annat innehåll i tidningarna vi köper.  
 
Detta då det till exempel i Veckorevyn handlar väldigt mycket om hudkrämer som motverkar 
acne och fet hy medan det i Tara handlar om krämer som motverkar åldrande och rynkor. 
Bägge dessa annonser anser jag att det går att sortera in under kategorin livsstadiereklam då 
dessa helt klart vänder sig till kvinnor i olika åldrar.  
 
I Julia fanns inga annonser alls som handlade om smink eller hudvårdsprodukter, däremot 
fanns det en annons för Always bindor som är mycket oskyldigt avbildad. Även denna annons 
går att sortera in under kategorin livsstadiereklam då just denna bild med en gång signalerar 
att den vänder sig till yngre tjejer. Att det ej finns annonser för smink eller hudkrämer antar 
jag beror på att flickor i den åldersgrupp som de vänder sig till ännu ej är i behov av eller 
tycker sig behöva dessa produkter.  
 
I Veckorevyn anspelar annonserna väldigt mycket på oren och fet hy vilket är ett naturligt 
fenomen i den åldersgrupp tidningen valt att inrikta sig mot. Detta är naturligtvis något 
ungdomar vill undvika i allra högsta grad och annonsen kan då skapa en känsla av hopp och 
förhoppningsvis mana konsumenten som ser den till att köpa produkten. Denna annons är dels 
en livsstadiereklam men även en livsstilsreklam då annonsen i sig försöker att sammankoppla 
denna vara med en viss grupps livsstil. Att denna sorts reklam är både en livsstadiereklam och 
en livsstilsreklam anser jag på grund av att den dels vänder sig till olika åldersgrupper men 
även för att den visar att om man tillhör en viss grupp som har en viss livsstil så ska man 
använda just dessa produkter i reklamen för att med sitt yttre visa vilken grupp man tillhör 
eller vill tillhöra. 
 
Vad gäller alla krämer som förhindrar ålderstecken så är det enligt mig en självklar 
annonsering i en tidning som riktar sig till kvinnor över 40 då problemen med rynkor har 
börjat uppstå då. I dagens samhälle där det nästan är förbjudet att åldras är det naturligtvis ett 
bra säljknep av företag som Loréal, Priori och Lumene att erbjuda ett hjälpmedel för att 
förhindra att huden åldras allt för snabbt. Annonser som den från Lumene är alltså en typ av 
livsstadiereklam då denna vänder sig till en speciell åldersgrupp och inte till alla och envar 
oberoende av ålder. 
 
Information om produkter som tilltalar en viss konsumentgrupp krävs naturligtvis för att nå 
sitt mål att kunna sälja produkten. Reklamen är en del av den information som har som mål att 
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påverka mottagaren på något sätt. Och god PR krävs för att företagets namn ska framstå som 
pålitligt och trovärdigt. Om inte så köper ju inte konsumenterna produkten. För att sedan 
kunna utforma denna reklam på ett sätt som säljer krävs marknadsundersökningar i form av 
att företaget tar reda på vem som kan tänkas köpa produkten och vad som kan locka dem till 
att göra detta. Sedan återstår valet av medier och i det här fallet har jag undersökt tidsskrifter 
och annonseringen i dem. De företag som annonserat i dessa tidningar som tex Hästens, 
Maybelline, Lindex och Always förekommer naturligtvis i annan form också som 
reklamsnuttar på tv eller annonsering på busskurer mm. Här kan en annan undersökning 
kanske visa på vad eller varför företagen väljer att satsa på tv-reklam eller utomhusreklam. 
 
Reklamen växte fram under industrialiseringen och är ett fenomen som har kommit för att 
stanna. Annonserna har utvecklats från enkla texter till kombinationer av text och bild för att 
så småningom bli rena konstverken. Det som en gång innehöll produktfakta och information 
har idag blivit en annons med få ord som istället spelar på känslor. Och detta tycker jag syns 
väl i annonserna som idag förekommer. I tex annonsen från Lumene i Tara (s 93) ser man en 
kvinna som helt klart strålar av lycka och budskapet är underförstått att bara man använder 
krämen som gör underverk för hyn kommer även konsumenten att bli så lycklig. I dessa 
annonser för hudkrämer finns även en hel del informativ text med, men det är helt klart så att 
fokus faktiskt ligger på kvinnan som är lycklig. Det är det ögat fastnar för – inte texten med 
små bokstäver. 
 
Dold reklam och produktplacering är något som är mycket vanligt förekommande idag. I snart 
sagt varenda film eller tv-produktion vi ser finns det. Det kan handla om allt från coca-
colaskyltar till att Pripps byggt baren i Rederiet och sedan har sin logotype tydligt synlig i tv-
rutan. Men dold reklam och smygreklam anser jag kunna vara så mycket mer än en 
produktplacering i en film eller en tv-serie. I nästan alla tidskrifter vi idag som konsumenter 
kan köpa i butik förekommer inredningsreportage, modereportage och recensioner samt tips 
hit och dit. Även alla dessa reportage som är en del av tidningen och som inte alltid 
uppmärksammas som reklam anser jag vara reklam. Detta då till exempel plaggen i ett 
modereportage naturligtvis redovisas med pris och var de är köpta. Detta blir då en ypperlig 
reklam för dessa klädkedjor. Jag tror att dessa artiklar lockar mera till köp än en regelrätt 
annons i tidningarna  därför att läsaren här inte är lika misstänksam som beträffande annonser 
och att det är mycket troligare att konsumenten lockas in till butiken av ett klädreportage än 
vanlig reklam. När kunden sedan väl är inne i butiken kanske inte klädplagget finns just där, 
men det finns ju så mycket annat att välja på. 
 
I vilken kategori man ska sortera in artiklar som ”Heta hattar”, ”Big bag” och ”Det hänger på 
storleken” kan vara en snarig fråga. Jag skulle vilja säga att det är en livsstilsreklam då man i 
artiklarna faktiskt försöker att sammankoppla en specifik vara med en grupps stil och form. 
Dessa annonser talar om vad vi bör ha för hattar, väskor eller smycken för att passa in i en 
grupp. Men dessa artiklar kan även kategoriseras som livsstadiereklam då de finns i olika 
tidningar och varje tidning är specificerad för olika åldersgrupper. Även utformningen på 
artiklarna är annorlunda i de olika tidningarna. I Julia handlar reportaget om varma och 
moderna mössor som gör att läsaren slipper frysa. I Veckorevyn handlar det om att ha höstens 
populäraste väska, vilket borde locka en ung tjej då dessa i regel är noga med att vara 
uppdaterade, moderna och ha det populäraste för tillfället. Artikeln i Tara i sin tur använder 
sig av en äldre modell, det är stilrent och pampigt som gäller. 
 
Redan sedan slutet av 1800-talet har vi haft veckotidningar i Sverige och dessa har i alla tider 
haft reklamannonser som en del av tidningen. Men vilka är det då som innehåller mest 
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reklam? Det är de kommersiella veckotidningarna och till denna skara räknas Julia, 
Veckorevyn och Tara in. Deras inkomster kommer främst från reklamannonsering och i andra 
hand från prenumerationer. Lösnummerförsäljningen är en mycket viktig del av inkomsten. 
Enligt tidningen Veckorevyn står max 30 % av tidningens innehåll för annonser och resten av 
tidningen är upplåten till övrigt material som ska locka just deras målgrupp. (  
http://www.veckorevyn.com/om_veckorevyn/fakta_om_veckorevyn/  2005-11-24) 
Detta stämmer i stort sett i min undersökning då antalet sidor med reklamannonser uppgick 
till 26 %. Men i mitt fall räknade jag även med de artiklar vars innehåll var en 
smygreklam/produktplacering. Denna del visade sig vara lika stor som andelen 
reklamannonser, dvs 26 procent. Detta i sin tur innebär att det är 52 % av tidningens utrymme 
som tas upp av reklam i någon form. Och endast 48 % lämnas till artiklar som berör andra 
ämnen. I det här fallet anser jag att jag fått svar på frågan om jag har betalat mer för reklam än 
för innehåll i tidningen då det visade sig att över hälften av tidningens innehåll hade någon 
slags anknytning till saluförandet av vissa produkter. 
 
Vad gäller tidningen Tara består 29 % av tidningen av artiklar och reportage som enligt min 
undersökning innehåller produktplacering i form av att produkter förevisas med beskrivning 
av produkten, pris och försäljningsställe. Ytterligare 28 % av tidningen är vikt åt 
reklamannonser. Hela 57 procent av det här utvalda numret av Tara innehåller alltså 
reklamannonser och vad jag anser vara smygreklam/produktplaceringsartiklar. Detta enligt 
den första uträkningen där jag uteslutit alla annonser som ej tar upp en halvsida eller mer. 
Enligt en uppskattning av dessa annonser där de kan anses bli cirka tre hela sidor blir det 
istället totalt 59 procent av tidningens utrymme som består av annonser och 
produktplaceringar. I slutändan anser jag att det alltså även i detta fall är mer reklam jag fick 
för pengarna när jag köpte tidningen än innehåll. 
 
Tidningen Julia som i första hand vänder sig till yngre tjejer (9-14 år) var dock en tidning som 
jag anser ger mer innehöll för pengarna än de övriga. Detta därför att tidningen endast 
innehåller sex sidor med traditionell reklamannonsering, medan tio sidor är vikta till reportage 
om till exempel mössor. Dessa tio sidor med smygreklam/produktplacering bidrog till att det 
blev totalt 16 sidor av 69 som enligt undersökningens metoder kunde kategoriseras som 
reklamfyllda sidor. Det blev alltså en fördelning på åtta procent av tidningen som gick till 
reklamannonser och 15 procent som utnyttjades till smygreklam/produktplacering. Totalt 
blirdet 23% av Julias utrymme som vikts åt reklam i någon form. Hela 77 % av tidningens 
utrymme lämnades alltså till artiklar och insändare från läsarna.  
 
Av dessa tre undersökta tidningar är alltså Julia den som ger mest innehåll för pengarna, men 
samtidigt krävs det ju att man tillhör målgruppen för att man ska få ut något av tidningens 
innehåll. Då tidningarna är rätt dyra att köpa förstår jag den tonårsförälder som protesterar 
mot att köpa en veckotidning till sin dotter men just i det här fallet fick jag alltså när jag köpte 
tidningen inte betala mer eller lika mycket för tidningen som för ett meningsfullt innehåll. 
 
Jag tror att tidningarnas fördelning av reklamannonser och smygreklam/produktplacering 
respektive annat meningsfyllt (eller inte meningsfyllt alls) innehåll beror på vilken ålder de 
riktar sig till. Vad gäller Julia har den typiska läsaren knappast någon större egen inkomst och 
därmed inte heller förmågan att shoppa lös hej vilt, oavsett om det finns stora och många 
reklamannonser eller ej. Det är faktiskt till och med troligt att det kan vara svårt för tjejen i 
den typiska målgruppen att få sina föräldrar att köpa tidningen. Detta i sin tur skulle innebära 
att företaget som väljer att göra reklam i tidningen kanske ej får valuta för sina pengar. 
Veckorevyn som vänder sig till tjejer i åldern 20-25, år men som enligt undersökningar har en 
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läsare som i genomsnitt är 28,4 år, har däremot en köpstarkare grupp då det är troligt att de 
som befinner sig i denna målgrupp också har en inkomst och själva bestämmer över sina 
pengar. Här har alltså de företag som väljer att annonsera i tidningen en möjlighet att nå ut till 
och påverka konsumenten till ett köp som i sin tur ska betala kostnaden för annonseringen. 
Tidningen Tara vänder sig till en målgrupp av kvinnor i åldern 40 – 60 år och borde därmed 
också vända sig till en mycket köpstark grupp. Detta tror jag motiverar det stora antalet 
annonser och artiklar med smygreklam/produktplacering i tidningen. Det företaget kan få 
tillbaka i inkomster av sålda produkter överväger alldeles säkert kostnaden för annonseringen. 
I denna målgrupp tror jag även att det är troligare att kvinnan köper ett magasin för 45 kr utan 
att det påverkar ekonomin så till den milda grad att man måste välja mellan tidningen eller en 
ostbit. Detta gör det troligare att tidningen säljs i större antal och därmed även når ut till en 
större grupp konsumenter. 
 
Den här sortens reportage menar jag är en form av infomercial, istället för att förevisa en 
produkt i form av ett tvprogram med studiopublik liknande Tv Shop som Rönnberg har som 
exempel används det tryckta mediet. Reportaget är inte en traditionell reklamannons utan 
snarare en mix av reklamannons, god pr för företaget vars produkt syns i tidningen samt en 
marknadsföring för såväl produkt som företag. Genom att synas i reportagen som jag menar är 
smygreklam/produktplacerings-baserade får företaget en hel del goodwill genom att ställa upp 
med sina produkter samtidigt som företaget får just den marknadsföring som syns och märks 
utan att skrika ut att det är reklam för företaget. 
 
Jag finner det troligt att ytterligare undersökningar av olika tidskrifter skulle visa att det i 
väldigt hög grad är så att vi som konsumenter får betala ett dyrt pris för att få direkt och 
traditionell reklam uppblandad med smygreklam i vår hand. Innehållet i tidningen, eller den 
intressanta artikeln som först lockade till köp är således ett mycket dyrt köp. 
 
6.1 Mediepedagogiska reflektioner 
 
Min undersökning visar på att veckopressen idag har så mycket reklam och 
smygreklam/produktplacering att det vi idag betalar mest för när vi köper tidningen faktiskt är 
just den biten. Sett ur en mediepedagogisk situation kan man kanske tänka sig att göra en 
djupare undersökning som är kvalitativt uppbyggd för att ta reda på om den allmänne 
konsumenten av dessa veckotidningar är medveten om detta. Eller om de kanske inte tänker 
på att artiklar fyllda med utplacerade produkter faktiskt är en form av reklam det också. Jag 
tänker mig även att man med en kvalitativ undersökning kan ta reda på om de som köper 
tidningarna faktiskt ser på annonserna eller om de bara bläddrar förbi dem. Det är kanske 
möjligt att konsumenterna faktiskt inte ens har funderat på om reportagen också kan vara en 
slags reklam.  
 
En kvantitativ undersökning som denna väcker precis som John Fiske har tagit upp mer frågor 
än svar och kanske behövs det därför en kvalitativ undersökning för att följa upp de frågor 
som uppstått i samband med undersökningen. En sådan studie skulle även kunna närstudera 
det ordval som används om produkterna i smygreklamen: heta, coola, mest populära etc. 
 
Till exempel så undrar jag om det bara är jag som gjort kopplingen mellan reportagen om 
hattar och mössar, väskor eller smycken och smygreklam/produktplacering? Är det möjligt att 
de allra flesta inte anser att det är så alls, utan att reportagen bara är objektiva reportage och 
ingenting annat? På så sätt kan man även komma in på vilka påverkansförsök vi gör lättast 
mostånd mot. 
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I en kurs som omfattar mediekritik och förståelse av medierna kan det kanske vara relevant att 
även diskutera vad som är reklam. Hur annonser utformas och vad de ska tillföra vet redan 
många och det tas även upp i många kurser på mediasidan, men även smygreklam och 
produktplacering kanske skulle finnas med i större grad? En möjlighet vore kanske att inom 
en kurs utforma en uppgift som går ut på att studenterna får välja ut en veckotidning och 
sedan redovisa vad i denna tidning som är annonser och vad de anser vara produktplacering 
och smygreklam, eller smygreklam/produktplacering på en och samma gång? 
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7.0 Slutsats 
 
Min undersökning visar att även om antalet sidor i tidningarna är väldigt olika finns det dock 
alltid stort utrymme för reklam och smygreklam/produktplacering i dem. Enligt den 
kvantitativa undersökningen som genomförts av septembernumrerna utav tidningarna Julia, 
Veckorevyn och Tara så består en stor del av tidningarna av reklam på ett eller annat sätt. 
 
Det stora undantaget var tidningen Julia som lämnade hela 77 % av utrymmet till innhåll som 
ej var reklambaserat på något sätt. Veckorevyn kommer med sina 48 % av utrymme till 
artiklar med övrigt innehåll på andra plats i undersökningen. I just detta numret betalade jag 
ungefär lika mycket för att få reklam i min hand som för övrigt innehåll. Tidskriften Tara 
hamnade helt klart på förstaplatsen vad gäller antalet reklambaserade sidor, hela 57 eller 59 % 
av tidningen (beroende på uträkning) bestod av reklamannonser i traditionell stil eller någon 
form av smygreklam/produktplacering. För mig innebar det i det här fallet alltså att jag hade 
betalat mer för reklamen än innehållet. 
 
I stort sett tror jag dock att man kan säga att när man köper någon av tidningarna Veckorevyn 
eller Tara betalar man för ungefär hälften reklam och hälften övrigt innehåll. Medan man när 
man köper Julia får mer innehåll för pengarna, drygt tre fjärdedelar. 
 
Om det är värt det att betala så dyra pengar för ett nummer av en tidning för att få så mycket 
reklam kan jag inte svara på. Detta är ett uppslag för vidare forskning inom området, att 
genom kvalitativa metoder ta reda på om den genomsnittlige köparen anser det vara så eller 
ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35



8.0 Referenser 
 
Granskade tidsskrifter: 
 
Julia nr 19/2005 
 
Veckorevyn nr 20/2005 
 
Tara nr 13/2005 
 
Internet: 
 
http://www.julia.egmont.se/default.asp?ID=9  2005-11-24 
 
http://www.tara.se/om_tara/  2005-11-24 
 
http://www.veckorevyn.com/om_veckorevyn/fakta_om_veckorevyn/  2005-11-24 
 
Litteratur: 
 
Bergström Bo, Petersson Lars, Pettersson Åke, Rosendahl Suzanne (1995 och 1998) 
Medieboken – Information & Reklam, Malmö, Liber AB 
 
Boisen, Lars A, (2003), Reklam. Den goda kraften, Stockholm, Ekerlids Förlag 
 
Fiske, John (1982) Kommunikationsteorier, En introduktion, tredje upplagan. Borås, 
Centraltryckeriet 
 
Gustafsson Karl Erik (2005) Reklamens makt över medierna, första upplagan. Stockholm, 
SNS förlag 
 
Hallin Hans-Erik, Hallström Jörgen (1997) Mediekunskap och Mediekommunikation, 
Falköping, Bonnier utbildning 
 
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn (1991) Forskningsmetodik, om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund, Studentlitteratur 
 
Konsumentverket (1998), Drömprinsen och Glamourgullet, Jönköping, Konsumentverket 
 
Konsumentverket (2001) Trix och trender i reklamen, andra tryckningen, Stockholm, 
Konsumentverket 
 
Rönnberg, Margareta (2003) Tv-reklamen – vår tids myter, Uppsala, Filmförlaget Margareta 
Rönnberg 
 
 
 
 
 
 

 36

http://www.julia.egmont.se/default.asp?ID=9
http://www.tara.se/om_tara/
http://www.veckorevyn.com/om_veckorevyn/fakta_om_veckorevyn

	Framsida.doc
	Abstract.doc
	Innehållsförteckning.doc
	frågeställning och syfte, metod mm.doc



