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Abstract 

Detta är en uppsats i media - och kommunikationsvetenskap som tar upp PR´s inflytande i 

journalistiken med hjälp av två olika metoder. Först har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys 

där vi jämfört förekomsten av utvalda PR-begrepp från två olika år med tjugo och arton års 

intervall, 1992 och 1995, samt 2012. Detta för att få fram om det skett en förändring i 

journalisters användande av begreppen. Därefter följer en kritisk diskursanalys där vi 

analyserar två nyhetstexter för att med hjälp av van Dijks CDA-modell få fram sociologiska, 

kulturella och hierarkiska strukturer i texterna. Detta gjordes i syfte att genom dekonstruktion 

av texterna få fram om en PR-isering har skett i form av journalisters språkbruk och med hjälp 

av lingvistiska verktyg få fram dolda budskap. 

 

Våra frågeställningar lyder som följer: Hur frekvent och i vilken omfattning förekommer 

utvalda PR-begrepp i dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 2012 jämfört 

med för 20 år sedan? (Kvantitativ) Vi vill belysa på vilket sätt PR förekommer i 

nyhetsmedierna med tanke på PR´s förändrade roll idag, och på vilket sätt man kan se detta i 

journalistiken? (CDA-analys) Hur kan man, med hjälp av textanalys, urskilja och förstå PR´s 

inblandning i journalistiska nyhetsartiklar? (CDA-analys) 

 

Syftet är att få fram om en PR-isering kan urskiljas i nyhetsartiklar och hur den PR-iseringen 

ser ut. Detta har vi kunnat göra genom att använda oss av ett flertal teoretiska ramverk som 

bland annat diskuterar PR som en påverkande aktör, journalistikens objektivitetsideal och 

institutionaliseringen. Habermas teorier i diskussionen om demokrati tas upp och även hur 

olika ”habitualiseringar” legitimerar sociala konstruktioner. Trovärdighetsaspekter diskuteras 

ur ett moralfilosofiskt perspektiv där även en postmodernistisk teoriram kompletterar en 

djupgående kritisk vinkel på hur texter genomsyras av manipulationer. En övergripande 

samhällssyn finns hos sociologen Giddens diskussioner om förändringar i samhället som 

påverkar PR och journalistiken. 

 

Genom dessa teoretiska ramverk och de två analyser som vi har genomfört kan vi 

åskådliggöra en PR-isering, då resultaten visar hur en branschs språkbruk influerar och 

anammas av en annan, i detta fall journalistiken. Vi har belyst PR-iseringens mängd i 

nyhetsartiklar genom att kartlägga hur frekvent och i vilken omfattning förekomsten av 

utvalda PR-begrepp är i dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet år 2012 

jämfört med 20 år tillbaka. Vi har i denna uppsats även kunnat se hur valda artiklar är 

inbäddade i olika situationer, institutioner och osynliga strukturer i samhället. Vi vill med 

denna uppsats berika forskningen inom integrationen mellan PR och journalistik. 

 

Nyckelord: PR, journalistik, PR-isering, CDA-analys, kvantitativ innehållsanalys 

 

 

 



 

2 
 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 5 

1.2 Frågeställningar ............................................................................................................................. 5 

1.3 Material och avgränsning .............................................................................................................. 6 

1.4 Bakgrund ....................................................................................................................................... 6 

1.4.1 PR, journalistik och demokrati ............................................................................................... 6 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................... 7 

2.1 Moloney ........................................................................................................................................ 7 

2.2 Larsson .......................................................................................................................................... 8 

3. Teoretisk ram ....................................................................................................................................... 8 

3.1 Public Relations ............................................................................................................................. 8 

3.1.1 Relation som teori .................................................................................................................. 9 

3.2 Journalistik .................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Kritisk teori ........................................................................................................................... 10 

3.2.2 Journalistik och marknadsföring .......................................................................................... 10 

3.3 Demokrati .................................................................................................................................... 11 

3.3.1 Habermas borgerliga offentlighet ......................................................................................... 11 

3.4 Socialkonstruktionism ................................................................................................................. 13 

3.4.1 Subjektiva meningar blir objektiva fakticiteter .................................................................... 14 

3.4.2 Journalistiken och objektivitet .............................................................................................. 14 

3.4.3 Kritik av teorin ..................................................................................................................... 15 

3.5 Etik och moral ............................................................................................................................. 15 

3.5.1 Moralfilosofi och metaetik: .................................................................................................. 15 

3.5.2 Utilarism: .............................................................................................................................. 16 

3.6 Postmodernism ............................................................................................................................ 16 

3.6.1 PR, politik och postmodernism ............................................................................................ 17 

3.7 Sociologi ...................................................................................................................................... 18 

3.7.1 Reflexivitet, risksamhället och tillit: .................................................................................... 18 

4. Metod ................................................................................................................................................ 19 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys ......................................................................................................... 19 

4.1.1 Metodbeskrivning ................................................................................................................. 20 



 

3 
 

4.1.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 21 

4.1.3 Källa och urval ..................................................................................................................... 21 

4.1.4 Utförande .............................................................................................................................. 22 

4.1.5 Förklaring av PR-begrepp: ................................................................................................... 23 

4.2 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................... 24 

4.3 Kvalitativ CDA-analys ................................................................................................................ 25 

4.3.1 Diskurs .................................................................................................................................. 25 

4.3.2 Metodbeskrivning ................................................................................................................. 25 

4.3.3 Van Dijk ............................................................................................................................... 26 

4.3.4 Slutdiskussion av metoden ................................................................................................... 26 

5. Analys/resultatredovisning ................................................................................................................ 27 

5.1 Resultatredovisning av kvantitativa innehållsanalysen ............................................................... 27 

5.1.1 Dagens Nyheter .................................................................................................................... 28 

5.1.2 Svenska Dagbladet: .............................................................................................................. 29 

5.1.3 Analys av resultatet .............................................................................................................. 29 

5.2 Kvalitativ CDA-analys ................................................................................................................ 32 

5.2.1 Analys 1: ............................................................................................................................... 33 

5.2.2 Analys 2. ............................................................................................................................... 36 

6. Slutsats och diskussion ...................................................................................................................... 40 

6.1 Vidare forskning .......................................................................................................................... 42 

7. Litteratur- och källförteckning .......................................................................................................... 43 

7.1 Tryckta källor: ............................................................................................................................. 43 

7.2 Otryckta källor: ............................................................................................................................ 44 

8. Bilagor: .............................................................................................................................................. 46 

8.1 Procentuträkning: ........................................................................................................................ 46 

8.2 Bilagor på artiklarna .................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1. Inledning 

 

Kontinuerligt utvecklas och förändras de samhällen vi lever i av olika påverkande aspekter. 

Det är viktigt att belysa på vilket sätt de influerar oss i våra liv, för att kunna förstå de 

förändringar som sker. Nya teknologiska upptäckter omvandlar institutioner, växlar 

maktspelen, förändrar sociala strukturer och sätter ekonomiska system i prövningar. 

Förändringarna måste ses ur nya ögon och det som har stått för något förut behöver inte stå 

för detsamma idag. Därför kan samhällsutvecklingen utan det kritiska ögat göra oss blinda när 

nya samarbeten tillkommer.  

 

Många aspekter bidrar till en snabb förändring av det journalistiska yrket, och vi frågade oss 

om PR´s inflytande under senare år är en bidragande faktor. En nyfikenhet skapades inför 

tanken på denna integration, vilket bidrog till att vi valde just detta som forskningsämne. Vi 

ville ta reda på om PR verkligen har ett inflytande i journalistiken och hur detta i så fall 

manifesteras i journalistiska texter. Eftersom det skapas en kontrovers i det att PR-branschen 

drivs av kommersiella krafter medan journalistiken ska ha en roll som objektiv 

nyhetsförmedling, så är det av intresse för oss att undersöka hur dagens klimat inom 

informationsspridning verkligen ser ut. Det är även av vikt för oss att skriva om ett ämne som 

är förhållandevis outforskat i den existerande medieforskningen, så att vi med våra analyser 

och slutsatser kan bidra till en utvidgning av det område vi valt.  

Intresset för ämnet växte sig i början av forskningen så stark, att vi med vår uppsats ville få 

fram nya synsätt och tolkningar av medietexter och även samhällets uppfattning av hur 

internkommunikationen mellan dessa två branscher ser ut. Under arbetets gång insåg vi dock 

att vi var tvungna att limitera oss för att få en så grundlig analys som möjligt med de metoder 

vi valt. Resultatet blev en analys av PR´s inflytande i journalistiken i form av en kvantitativ 

innehållsanalys av nyhetsmaterial som står i kontrast till varandra i sin utgång. Detta följt av 

en kritisk diskursanalys av två utvalda nyhetstexter från dagstidningen Svenska Dagbladet. 

Trevlig läsning. 
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1.1 Syfte  

PR-branschen har expanderat kraftigt under senare decennier i Sverige (Larsson 2002:5). 

Expansionen har lett till att PR har fått större inflytande i att påverka samhället men även fått 

en närmare relation till journalistiken. Ifall tanken är att journalister ska förse allmänheten 

med objektiva nyheter och information är det intressant att undersöka hur påtaglig PR-

branschen som drivs av kommersiella krafter är i förhållande till journalistiken. Genom att 

undersöka journalistiska texter med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder, kan det 

material som journalisten har producerat ställas mot väggen och granskas. Syftet är att få fram 

om en PR-isering kan urskiljas i nyhetsartiklar och hur den PR-iseringen i så fall ser ut. 

Meningen är inte att skapa en konflikt till PR-branschen utan att konstruktivt försöka 

analysera PR-verksamhetens roll och hur man kan förstå den bättre i relation till 

journalistiken. 

1.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar grundar sig i att vi problematiserar PR´s inflytande i journalistiken.  

Givetvis uppstår då frågan om vad för slags PR som åsyftas och hur vi i detta sammanhang 

definierar detsamma. För att specificera så talar vi om PR i spåren av två olika former. Å ena 

sidan avses frekventa begrepp som används inom PR och marknadskommunikation och 

hämtas från relevant litteratur. De används flitigt av PR-utövare och kopplas därigenom till 

nämnd bransch. Genom att undersöka dess förekommande mängd i journalistiken kan de 

därför hjälpa oss att förstå verksamhetens framväxt. 

Den andra formen av PR som avses är att urskilja inflytandet av kommersiella krafter i de 

nyhetstexter som analyseras. PR som en alternativt påverkande källa i journalistiken belyses 

och med hjälp av textanalys eftersträvs att urskilja en språkligt inlindad PR-isering.  

Detta resulterade i följande frågeställningar: 

 

● Hur frekvent och i vilken omfattning förekommer utvalda PR-begrepp i 

dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 2012 jämfört med för 20 år 

sedan? (Kvantitativ)  
 

● Vi vill belysa på vilket sätt PR förekommer i nyhetsmedierna med tanke på PR´s 

förändrade roll idag, och på vilket sätt man kan se detta i journalistiken? (CDA-

analys) 
 

● Hur kan man, med hjälp av textanalys, urskilja och förstå PR´s inblandning i 

journalistiska nyhetsartiklar? (CDA-analys) 
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1.3 Material och avgränsning 

I denna uppsats väljer vi att besvara våra frågeställningar med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys samt en kvalitativ kritisk diskursanalys som i fortsättningen kallas för CDA-

analys. Den kvantitativa undersökningen går ut på att undersöka hur frekvent förekomsten av 

PR-begrepp varit i nyhetstexter åren 1992 och 1995 jämfört med år 2012. Här valde vi ut tio 

månader från varje år och sökte på elva olika begrepp inom PR. En mer utförlig beskrivning 

av PR-begreppen tas upp under metodkapitlet på s. 23-24. Det material vi valt att analysera 

för vår CDA-analys är två nyhetstexter tagna ur Svenska Dagbladet (artikel 1: 14.08.11, 

artikel 2: 06.12.12). CDA-analysen hjälper oss att belysa hur PR´s påverkan går att urskilja i 

journalistiska texter och hur man kan uppfatta detta i språket.  

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 PR, journalistik och demokrati 

PR kallas på svenska ibland för planerad kommunikation, vilket poängterar att PR är en 

medveten handling, planerad och genomförd för ett särskilt syfte. Den planerade 

kommunikationen definieras med målgrupper i icke-köpta kanaler. 

Med ordet publik menas en grupp eller den generella publiken och ordet relations står för 

subjektets relationer till dessa publiker. Publiken kan kopplas till begreppet publik opinion då 

termen implicerar att praktiken PR är länkad till en idé om den demokratiska processen, då 

man faktiskt inom PR arbetar med att påverka publikens förståelse och anseende om 

någonting som i slutändan påverkar den publika opinionen (L’Etang 2009:17). 

Vidare talas om den publika sfären eller det offentliga rummet som är Habermas teoretiska 

grund i upprätthållandet av ett demokratiskt samhälle. Den offentliga sfären är ett samhälles 

gemensamma utrymme för att bedriva allmän debatt och reflektion. Denna offentlighet ska 

vara fylld med öppna diskussioner mellan välunderrättade deltagare (Berglez & Olausson 

2009:67.) Idag kan Habermas offentliga rum för debatt företrädas av journalistiken som dess 

väpnare. Journalistiken upprätthåller det offentliga rummet genom att vara ett trovärdigt 

forum för debatt med objektiva nyheter som ska spegla en information av så hög 

sanningsstandard som möjligt. PR´s inblandade roll inom journalistiken kan dra ner tanken 

om att vi medborgare i denna offentlighet är välunderrättade, då informationen i 

nyhetsrapporteringen riskerar att bli mindre pålitlig. Detta eftersom ”Till skillnad från reklam 

och journalistik döljs ofta källor och avsikter i public relations” (Larsson 2002:30). 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/gamla-hm-plagg-blir-nya_7731804.svd%20-%20SvD%2006.12.12
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2. Tidigare forskning 

2.1 Moloney 

Tidigare forskning av Kevin Moloney och Larsåke Larsson har legat som inspiration för oss i 

valet av uppsatsämne. De ifrågasätter PR´s påverkan i journalistiken och problematiken i 

huruvida dessa två branscher ska integrera eller ej. Forskaren Kevin Moloney är kritisk till 

PR-branschens närmande till och allt större roll i journalistiken i ”Rethinking Public 

Relations” (Moloney 2006:151). Moloney beskriver detta med begreppet ”PR‐isering” som 

betyder att det skett en kolonialisering av PR i journalistiken, samt att PR-attityder införlivas i 

journalistikens sinne och att partiska material publiceras utan att källan undersöks. Moloney 

syftar på hur gränserna suddas ut mellan det journalistiska arbetet och PR. Det skapas ett 

beroende mellan de två branscherna som leder till en försvagning av journalisternas kritiska 

och granskande förmåga.  

 

Tidningarna har mindre personal och resurser trots mer konkurrensutsatt miljö, enligt studien. 

Detta gör att journalisterna enligt många blir mer och mer beroende av publicisten. 

”Dealmaking” i framförallt kändisnyheter är ett exempel på hur journalistik integreras i PR-

branschen. Moloney skriver:”the more distance between journalists and PR-people, the better 

for liberal democracy. PR grows out of democracy, not democracy out of PR” (Moloney 

2006:151). Det är på grund av detta som befolkningar och konsumenter i 

marknadsorienterade, liberala demokratier behöver skyddas från de negativa effekterna av PR 

och propaganda och skyddas från PR-iseringen. När en institution som journalistiken kallar 

sig ”fri” och ”oberoende” utan att vara det, utgör det ett hot för demokratin. PR-iseringen 

menar att det skett en ”marketisation” av journalistiken. Detta innebär att informationen blivit 

allt mer beroende av kommersiella krafter och journalistik som profession blivit svagare och 

fått svårare att stå emot en allt starkare PR-bransch (Moloney 2006:152–153). Redaktionerna 

minskar i antalet anställda och journalister tvingas vara ”multi-skilled” och får större 

ämnesforum att behandla och mindre tid att granska sina källor. “It is not that there is too 

much news for too little space: there is too much space for too little news” (Moloney 

2006:154). PR- material används för att fylla redaktionella utrymmen eftersom PR-folket står 

redo att hjälpa till. Inte är det överraskande att PR-folket ägnar mer tid till medie- och 

journalistbranschen än andra institutioner (Moloney 2006:154).  
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2.2 Larsson 

Larsåke Larsson skriver i sin studie Opinionsmakarna: En studie om PR-konsulter, 

journalistik och demokrati att syftet med studien är att granska den svenska PR-

verksamhetens arbete inom opinionsbildande och opinionsbyggande aktiviteter, för att 

urskilja hur dessa aktiviteter kan ses ur ett demokratiskt perspektiv (Larsson 2005:7). Man 

avhandlar vilken betydelse dessa opinionskonsulter har men även för påverkan på demokratin 

då man bland annat gör det genom att granska journalistens rapporteringar (Larsson 2005:17). 

Larsson diskuterar att medierna och journalistiken har en viktig roll i informationsspridningen 

och att influera ett samhälle. Därmed hör det till dagligt arbete för PR-konsulter att försöka 

påverka medierna och journalisterna, det vill säga informationsspridarna. PR-konsulternas 

arbete blir allt viktigare att belysa, då de har en mer central roll i opinionsbildningen. Men 

samtidigt är denna relation mellan PR-konsulter och journalister skralt utforskad om man 

jämför med relationen mellan journalister och politiska och institutionella aktörer. PR-

konsultens roll är viktig att undersöka eftersom den fyller funktionen som en förlängande arm 

mellan organisatoriska aktörer (Larsson 2005:32–33). 

 

 

3. Teoretisk ram 

3.1 Public Relations 

Public relations som begrepp kan anses abstrakt i sin grundläggande betydelse men även 

historiskt sett svår att sätta fingret på, då det kan ha olika betydelser i olika tidsepoker. 

Fenomenet har i ett tidigare skede haft stor propagandastämpel men är idag allt mer 

accepterad som uppriktig informationskälla (Larsson 2002:7). Grunings Excellence-projekt 

under 1980- och 1990-talet utger sig för att vara det mest omfattade forskningsprojekt som 

någonsin har gjorts inom PR-området, där det moderna samhället karaktäriseras av ”the lost 

of community” efter urbaniseringen och utvecklingen av masskulturen. PR skapar intresse hos 

människor, alltså gemenskaper som behövs i dagens samhälle. Det normativa krav som finns 

på PR som en social rollinnehavare går hand i hand med att de arbetar med symmetrisk 

kommunikation. Samtidigt önskar man att ta hänsyn till demokrati-, etik- och moralfrågor 

(Larsson 2002:35–37). 
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PR är inte ett yrke utan många, då det kan handla om lobbying, intern- och extern 

kriskommunikation, informera investerare om en viss produkt, förbättra relationer mellan 

olika parter, arbeta med företagens sociala ansvar (CSR) eller hjälpa privata, kommunala och 

statliga företag och organisationer med hur de ska få ett så positivt bemötande i medierna som 

möjligt (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:322). PR förväxlas ofta med reklam, men 

skillnaden är att reklam handlar om att man köper ett utrymme för att synas på redaktionell 

plats medan PR handlar om att genom pressmeddelanden, egna opinionsundersökningar och 

events förväntas bli omtalade i media, helst i en positiv riktning. Där kan man källkritiskt 

fråga sig hur journalister och redaktioner arbetar med materialet från PR, då den aktiviteten 

ökar i allt högre grad från företag, organisationer och politiska partier (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2008:322).  

3.1.1 Relation som teori 

De senaste åren har intresset inom PR-forskningen gällande relationsproblematiken ökat.  

Begreppet relation refererar till ett beroende mellan två parter som kan peka på sociala, 

ekonomiska, känslomässiga, geografiska, moraliska och kulturella samband (Larsson 

2002:87). Vi anser att det i dagens medielandskap inte läggs tillräckligt stor vikt i relationen 

mellan PR och andra komponenter och vill därför med vår uppsats berika forskningen inom 

detta forum.  

 

3.2 Journalistik 

Journalistiken har en viktig del i spridningen av information till publiken (den stora massan) 

och är en grupp som har stor makt i skapandet av vad som ska betraktas som sant och osant 

(Bergelz & Olausson 2009:26). Journalistiken är en institutionaliserad verksamhet som sitter 

på en makt som legitimeras av objektivitetsmekanismen. ”Objektiviteten” är redskapet som 

legitimerar deras verksamhet och den information som journalister rapporterar om i 

nyhetsmedier (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:257). I detta teoretiska kapitel tar vi upp 

för- och nackdelarna med objektiv journalistik och genom olika teorier diskuteras om 

journalistiken verkligen kan vara helt objektiv utan att subjektiva krafter är med och påverkar 

informationen.  
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3.2.1 Kritisk teori 

I Hallin’s The American news media (Hallin 1994:18) beskrivs objektivitetens framväxt och 

hur journalistiken har förändrats genom åren ur ett kritiskt teoretiskt perspektiv. Historiskt 

beskrivs den tidiga objektiva journalistiken som ett redskap och en huvudinstitution för 

dialog, den offentliga dialog som Habermas glorifierar, men så är inte längre fallet enligt den 

kritiska författaren. Hallin diskuterar institutionaliseringen av journalistiken och kritiserar den 

dominerande makt som journalister har i vårt samhälle. Med hans kritiskt teoretiska synsätt 

öppnas möjligheten att granska nyhetsmedier som en allt mer ekonomiskt beroende institution 

som progressivt dras åt det kommersiella hållet (Hallin 1994:34). Genom att belysa Hallins 

antaganden kan objektivitetsidealet inom journalistiken ses som något inte helt självklart.  

 

Definitionen av objektivitetsidealet inom journalistiken ifrågasätts genom att exemplifiera 

Hallins antaganden och analyser, där han menar detta vara en socialt och psykologiskt 

oförändrad institution på grund av dess historiska bakgrund. Politiskt kritiseras journalistiken 

för att genomgå en farlig utveckling som går i odemokratisk riktning. Kritiken kan belysa 

förändringar som sker i samhället som kanske inte annars uppfattas som självklara. Hallins 

teoretiska ramverk är bra att ha i åtanke under uppsatsens gång då en problematisering av 

journalistikens makt faktiskt görs automatiskt när vi ifrågasätter PR-verksamhetens inverkan 

på nyhetstexter. Perspektivet är centralt, men vi tar även hänsyn till vad som kritiseras i den 

kritiska teorin. Kritisk teori är relevant att ta upp i forskning om journalistikens objektivitet 

eftersom den granskar och tolkar ett samhällsfenomen på djupet och genom sina kritiska 

åtaganden även kan förändra det som problematiseras genom sin kritiska vinkling. 

3.2.2 Journalistik och marknadsföring 

”Trovärdig (oberoende) granskning, kritik och information om sådana 

samhällsfrågor som påverkar våra liv och som vi själva vill kunna påverka på 

olika sätt är viktig. Den behövs för att ge oss en grund för beslut, som underlag 

till ett gemensamt samtal om världen vi lever i och för att motverka svågerpolitik 

och korruption. Vi kallar den journalistik.”  

(Krogh 2011: 5) 

 

Möjligheterna till mer oberoende informationsförmedling stärktes under 1800-talet då 

opinionsbildning och granskning tog fart i form av kritik mot kungar och skråväsenden. 

Journalistiken finansierades främst av läsarna genom deras köp av lösnummer och 

prenumerationer, men allt efterhand kom tidningsannonserna in i bilden och reklamen fick en 
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betydande roll i journalistiken. Reklamintäkterna idag ökar mer och mer och problematiken 

för journalistikens finansiering har blivit en allt hetare debatt.  

 

Robert Picard som är Director of Research på Oxford universitet och forskare inom media-

ekonomi, har ritat upp en intressent modell om journalistikens värde (Krogh 2011:7), där han 

delade upp det i ägare/investerare, annonsörer, journalister, användare och samhälle. Han 

skiljer även på egenvärde (intristic value) och instrumentellt värde (instrumental value), samt 

mellan nyttovärde (user value) och bytesvärde (exchange value). Egenvärde är något som är 

gott i sig, som sanning, skönhet och frid, alltså något som inte är resultatet av ett förhållande 

till något annat. Instrumentellt värde handlar istället om att använda andra saker för att uppnå 

egenvärde, till exempel information för att komma fram till sanningen. Nyttovärde och 

bytesvärde (ekonomisk teori) handlar om tillgång och efterfrågan. Bytesvärdet bestäms i vad 

eller hur mycket pengar eller tid en användare vill lägga på en produkt. Nyttovärdet är vad 

produkten betyder för en användares möjlighet att nå sina mål. Värden kan även delas upp i 

form av individuellt värde och värde för samhället (socialt). Det individuella värdet skiftar 

mellan människor, medan det sociala värdet täcker bredare kollektiva intressen och syften 

som inte nödvändigtvis är kopplade till kortsiktiga behov hos individuella konsumenter. 

Frågan han ställde sig var: För vem är journalistiken värd hur mycket och varför? Han menar 

att värde kan härledas från både moralfilosofisk och ekonomisk teori men frågar sig hur man 

omvandlar ett filosofiskt värde till ett bytesvärde på en marknad? Både privata och 

individuella värden är vitala i frågan om vad som är till gagn för samhället (Krogh 2011:7,14). 

 

3.3 Demokrati 

3.3.1 Habermas borgerliga offentlighet 

Jürgen Habermas talar om den borgerliga offentligheten som under 1700-talet växte fram 

främst i Frankrike, England och Tyskland.Habermas menar att den borgerliga offentligheten 

grundar sig i förfallet av det feodala privilegiesamhället. Han skiljer på den privata och 

offentliga sfären, som uppstod först efter handelskapitalismens framväxt då städer började 

formeras och behovet av ett större nyhetsutbud ökade. Den offentliga sfären innefattade staten 

och hovet (de borgerliga) och deras makt i samhället. Privatområdet talar om kärnfamiljen, 

kulturmarknaden, litterär och politisk offentlighet. Habermas beskriver det så att: 
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”Privatsfären omfattar det borgerliga samhället i snävare mening, alltså 

varuutbytets och det samhälleliga arbetets område. Familjen med dess intimsfär är 

inbäddad däri. Den politiska offentligheten framspringer ur den litterära; via den 

allmänna opinionen förmedlar den mellan stat och samhällets behov.” 

(Habermas 1962: 38) 
 

De offentliga institutioner som växte fram var coffe-houses i England, le Salons i Frankrike 

och Tischgesellschaften i Tyskland. Här diskuterades det friskt mellan borgarna om 

samhällsfrågor och samma frågor skrevs sedan om i tidningar, då det var samma personer som 

skrev för tidningarna som medverkade i diskussionerna på de offentliga institutionerna. Detta 

skapade en rundgång, då endast den läsande publiken kunde ta del av och påverka den 

allmänna opinionen.  

Nancy Fraser kritiserar detta i sin bok Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the 

Critique of Actually Existing Democracy. Här analyseras kring att det finns så många som är 

uteslutna ur Habermas borgerliga offentlighet. Habermas talar om den borgerliga 

offentligheten som ”en social jämlikhet”, men hur jämlikt är det om större delen av samhället 

utesluts? Då talas det om kvinnor, folk av annan etnicitet och folk av lägre klass (den 

sistnämnda innefattar även de litterärt lägre bildade). Hur representeras de i denna ”sociala 

jämlikhet”? Fraser skriver 

”... this network of clubs and associations philan-tropic, civic, professional, and 

cultural – was anything but accessible to everyone. On the contrary, it was the 

arena, the training ground, and eventually the power base of a stratum of 

bourgeois men, who were coming to see themselves as a “universal class” and 

preparing to assert their fitness to govern.”   (Fraser 1990: 60) 

Vidare beskriver Habermas hur den borgerliga offentligheten förfaller i samband med den nya 

välfärdsstatens framväxt där “…de tidigare tydliga gränserna mellan stat, marknad och 

intimsfär luckras upp” (Berglez & Olausson 2009: 73). Den privata och offentliga sfären går 

in i varandra, vilket resulterar i att den offentliga opinionen sönderfaller. 

Richard Senett skriver i sin text The Fall of The Public Man 1974, att den borgerliga 

offentlighetens förfall skedde i samband med att den privata sfären fick ta för stor plats. 

Industrikapitalismen medförde ett beskyddande ställningstagande från människor, där det 

privata låg i fokus och familjerelationerna prioriterades framför det offentliga. Här kan man 
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även se likheterna i Habermas kritiska inställning till sönderfallet av den borgerliga 

offentligheten i samband med massmediernas tillkomst och framväxt. Forskaren John Dewey 

menar att människan blir till en vara på en marknad, vi blir åskådare snarare än deltagare i ett 

samhälle där medierna bidrar till ett mer privatiserat samhälle, med hemmet i fokus. Den 

gemenskap som vi (folket) tidigare haft har förvandlats till ett stort maskineri (Berglez & 

Olausson 2009 69-71).  

Habermas borgerliga offentlighet är svårapplicerbar i ett modernt, demokratiskt samhälle på 

grund av dess uteslutande egenskaper som förespråkar en specifik typ av samhällsform som 

endast gynnar en viss del av samhället, men det är teoretisk grund som är användbar i analyser 

gällande dagens medier, demokrati och integration av PR och journalistik.”The theory should 

expose the limits of the specific form of democracy we enjoy in contemporary capitalist 

societies.” (Fraser 1990: 77) 

 

3.4 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen har kommit att bli ett viktigt perspektiv inom samhällsvetenskapen. 

Det centrala i teorin är att betona verkligheten som socialt konstruerad och teorin fokuserar på 

att undersöka hur dessa konstruktioner går till. Centrala forskare i socialkonstruktionismen är 

Berger och Luckmann som började ifrågasätta oklanderlig objektiv-kunskap och menade att 

kunskap även skapas genom andra processer med ideologiska, intresse- och maktbetoningar 

(Alveson & Sköldberg 2008:81–83). Forskarna menar att man genom att göra en fyra-stegs-

process kan urskilja föregivna sanningar och få en aha-upplevelse när vi tar på oss de 

socialkonstruktionistiska forskarglasögonen, för att senare gå vidare med att försöka bevisa att 

det självklara kan vara på ett annat sätt eller kanske till och med bör avskaffas helt. 

Socialkonstruktionistiska perspektivet är grundat inom fenomenologin och handlar om att 

använda en given sanning, alltså något som tas som självklart, och genom reflektion bryta ner 

detta självklara för att visa på att det inte alls är givet. Detta på grund av att det antingen inte 

ens existerat från början eller inte behöver vara som det är, för att människan sätter upp olika 

sociala konstruktioner, som typifiering och objektifiering. Typifiering innebär att vi sätter in 

oss själva och andra i fack, som t.ex. man, kvinna, hantverkare, norsk etc. Objektifiering 

innebär att man ger ett materiellt uttryck till meningsinnehåll i form av t.ex. tecken, språk och 

symboler. På detta sätt skapar vi en social ordning som bidrar till institutionalisering. 
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3.4.1 Subjektiva meningar blir objektiva fakticiteter 

Denna institutionalisering bidrar i sin tur till social kontroll som gör att ”dessa institutioner, 

som från början skapats av människor, efterhand börjar uppfattas som något externt, objektivt 

och givet, d.v.s. det sker också en externalisering och en objektifiering.” (Alvesson och 

Sköldberg, 2010: 86). Institutionaliseringen gör sociala konstruktioner vanemässiga. En 

”habitualisering” sker, som leder till att handlingar kan upprepas i likartade situationer. Vi 

typifierar även institutioner då rätt typ av handling ska utföras av rätt typ av aktörer (Alvesson 

& Sköldberg 2008:86). Denna institutionella logik gör att vi skapar en sorts objektiv social 

verklighet genom institutionaliserad kunskap och legitimering av vår sociala värld baserat på 

objektiva sanningar (Alvesson, Sköldberg 2010: 87). Genom legitimeringen kan de föras 

vidare till nästa generation, förpackade i en konstruktion som berikar meningar som naturliga 

och oföränderliga. Denna legitimitet upprätthålls av bland annat språket och symboler. Det 

behöver inte bara vara människor utan även tekniska artefakter som spelar en roll i 

konstruktionen. IT-system och organisationer kan ha sina egna liv som påverkar (Alveson & 

Sköldberg 2008:93). 

3.4.2 Journalistiken och objektivitet 

Socialkonstruktionismen är ett passande perspektiv, då den handlar om sociala konstruktioner 

och att finna dolda konstruktioner bakom samhällsfenomen. Man skulle kunna använda sig av 

alla fyra grader av radikalitet inom socialkonstruktionismen, den kritiska, sociala, 

epistemologiska och ontologiska. Den första är den mildaste och de som följer går längre och 

längre in på hur och varför sociala konstruktioner och kunskap skapas i samhället. Det är 

viktiga frågor som bör tas upp i fråga om objektiviteten i medierna. 

 

Socialkonstruktionismen ser verklighet och kunskap som en produkt av mänskliga aktiviteter, 

alltså att allt som anses vara något är konstruerat. Så journalistikens objektivitetsideal kan 

genom denna teori problematiseras. Människans sätt att uppfatta och beskriva skeenden eller 

omständigheter påverkas av våra mänskliga aktiviteter och även en journalists mänskliga 

aktivitet påverkar hans eller hennes framställning av en så kallad objektiv nyhet. 

Socialkonstruktionismen hjälper oss att ifrågasätta objektivitetsidealet som inom 

journalistiken anses som något naturligt och självklart. Detta för att vi genom teorin har 

möjlighet att ifrågasätta institutionaliseringar som bidrar till att legitimera olika krafter i 

samhället, journalistens roll inkluderad.   
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3.4.3 Kritik av teorin 

Det som kritiseras inom socialkonstruktionismen är teorin om att all ny kunskap förenas med 

sociala konstruktioner eftersom det då är svårt att komma bortom dessa konstruktioner och se 

kunskap från andra perspektiv. Den observerar aldrig något utan undersöker endast hur 

sociala konstruktioner går till (Alveson & Sköldberg 2008:81). Socialkonstruktionismen kan 

lätt brista som teori då den inte ifrågasätter den materiella världen utan snarare beskriver den. 

Teorin kan vara svår att applicera på objektivitetsproblematisering då den säger emot sig 

själv. Om allt är konstruerat i samhället, är inte även socialkonstruktionismen det? (Alveson 

& Sköldberg 2008:103–105) Trots denna kritik av teorin är den användbar i vår 

problematisering, då den kan brukas i syfte att beskriva olika vinklingar av situationer på ett 

konstruktivt sätt. 

 

3.5 Etik och moral 

3.5.1 Moralfilosofi och metaetik: 

Moralfilosofin skiljer på tre olika studieinriktningar; normativ etik, det deskriptiva eller 

beskrivande etikperspektivet (moralvetenskap) och metaetiken (den analyserande etiken). Den 

första är vägledande och avgör huruvida en handling, rent vetenskapligt, är rätt eller orätt. 

Moralvetenskapen tar upp historiska och psykologiska fundament och analyserar etiska 

dilemman från ett historiskt perspektiv samt kunskapsperspektiv.  

Metaetik analyserar innebörden av de olika etiska begreppen, alltså logiken, hur de är 

strukturerade, funktionalitet och meningsfullhet (Larsson 2002: 171). Inom både PR och 

journalistik används etiska och moraliska värdegrunder för att kunna bedöma situationer och 

handlingar ur ett ”rätt-eller-fel”-perspektiv.  

 

Ericson, Baranek och Chan skriver i sin bok Negotiating The News, att det handlar om hur 

nyhetsförmedlarna ses av omvärlden, alltså att de vill få ett socialt rykte om sig att vara 

trovärdiga. Nyhetsredaktioner samarbetar med viktiga organisationer för att få trovärdiga 

källor och därmed representera den auktoritära samhällsdriften. Nyheter blir alltså till en 

motor för kommunikation och konvergens är därför oundviklig (Ericson, Baranek & Chan 

1989:5). 

Simon Cottle skriver i sin bok News, Public Relations and Power, att PR-industrin har 

expanderat enormt på senare år, men frågar sig om det finns några direkta bevis på att det 
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blivit en större del av nyhetsproduktionen? Anledningen till att denna fråga är så svår att 

besvara är på grund av svårigheten att identifiera PR från ren journalistik. Dessa två fält är 

beroende av varandra och public relations roll i nyhetsmedierna har länge varit större än vad 

journalisterna och forskarna velat erkänna (Cottle 2003: 31).  

3.5.2 Utilarism: 

Den grundläggande teorin i detta sammanhang är utilarianism, som handlar om att en 

handling inte är bra eller dålig i sig själv, utan för vad den är bra eller dålig. Det betyder att 

man bara kan bedöma en handlings godhet eller ondhet beroende på hur mycket bra eller 

dåligt den skapar, alltså dess effekter och konsekvenser. Kritiken mot detta synsätt är att den 

indirekt säger att man får lov att ljuga, så länge det skadar mindre antal människor på vägen. 

Kontrasten till utilarismen kan sägas vara det dentologiska, som menar att det är motivationen 

bakom handlingar snarare än konsekvenser som avgör huruvida det är rätt eller fel. Denna 

term kom att myntas av den tyska filosofen Immanuel Kant, som menar att etik är grundat i 

föreställningar om pliktkänsla och att vissa handlingar är moraliskt förpliktigande oavsett 

vilka konsekvenser det medför. Här ges ett exempel som tas upp inom båda teorier, att ljuga 

för att försvara ett företags rykte för att rädda jobben för de anställda. Ur ett utilariskt 

perspektiv så är detta försvarbart, medan Kant och dentologin menar att man inte ska vara 

beredd på att göra ett sådant övertramp om man inte är villig att låta alla andra ljuga också. 

Att ljuga för att få din vilja igenom bryter mot Kants teori då man på sådant sätt endast 

använder andra människor för att få vad man vill ha (Theaker 2001: 108-109). ”There are no 

objective standards of right and wrong only subjective rules on what constitutes right and  

wrong” (Theaker 2001: 111). Moraliska regler är intersubjektiva i det att de tillkommit via 

avtal mellan olika subjektiva synsätt. 

 

3.6 Postmodernism 

Termen postmodernism började användas på 1970-talet och handlade först och främst om en 

specifik inriktning inom arkitektur, konst, litteratur och filosofi. Efter Lyotards bok The 

postmodernist condition spreds termen till att bli en kritik mot strukturalismen och det 

metafysiska tänkandet som man menade präglat hela västvärldens idéarv sedan Platons tid 

(Alvesson, Sköldberg 2010: 390). 

Postmodernismen säger att vetenskapliga observationer är teoriberoende och behöver således 

inte baseras på empirisk data och observationer. Med hjälp av hjälphypoteser och ad-hoc 
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antaganden kan man få fram teoretiska resonemang och alternativa teorier kan bara bli till 

efter att grundläggande vetenskapliga och empiriska förändringar ägt rum. För att tolka 

innebörden i ett fenomen använder man sig av att ”spela upp ironier, inkonsistenser, och 

intertextualiteten i sociologiska skrifter”(Alvesson, Sköldberg 2010: 399). De vill alltså skapa 

någon slags samhällsförändring genom att tillge världen en ny kunskapssyn (epistemologi) 

och grundsyn på karaktären av vår uppfattade verklighet (ontologi). Vår verkliga verklighet 

blir mindre viktig då representationer av verkligheten i form av massmedia och 

informationssamhället i sin helhet tar över och skapar en slags hyperrealitet.  

Derrida, en av postmodernismens främsta företrädare använde sig av ”dekonstruktion”, alltså 

en blottläggning av en annars gömd svaghet i den text som undersöks, ”en spricka i dess 

skenbara enhet” (Alvesson, Sköldberg 2010:401). ”Begreppstriangeln” används inom 

dekonstruktionen och innefattar olika sätt på vilket man tar isär och analyserar texter med 

hjälp av tre olika enheter. Den ena är mellan talat ord och referens, den andra mellan skrivna 

ord och den tredje behandlar intertextualitet. Man tar alltså isär annars skenbara texter för att 

sätta ljus på sprickor i dess fasad vilket gör att dess enhetlighet bryts ner (Alvesson, 

Sköldberg 2010:401–402). 

3.6.1 PR, politik och postmodernism  

Holtzhausen beskriver i sin text Towards a postmodern research agenda for public relations, 

att”Meaning does not always originate from spoken and written discourse but also through 

signs, which may be verbal or non-verbal.”(Holtzhausen 2002: 253). Detta handlar förvisso 

om PR men är även brukbart för journalistiken. Postmodernismen kan användas för att 

analysera makt och konceptet hyperrealitet, vilket är återkommande inom detta perspektiv. 

Journalister tar hänsyn till politisk stämning och använder gärna sin ställning för att få ut ett 

budskap. Folk som inte är insatta i sättet att kritiskt granska en journalistisk text, kan lätt 

manipuleras av det sätt som journalisterna bakar in sina egna åsikter med hjälp av deras 

ställning som till synes ska vara objektiv. Dock händer det allt för ofta att texterna 

genomsyras av egna politiska åsikter och därmed vinklingar av detsamma.  

 

Med postmodersnistiska teorier kan man försöka få fram maktställningar inom journalistiken 

och kritiskt granska dess fel och brister.  
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”Organisational actors try to make sense of their enviroment by creating 

strategies; however, strategies are not objective realities but rather ´objectified´ by 

our subjective orientations toward them.”   (Holtzhausen 2002: 255) 

 

I Michell Stephens text We’ re All Postmodern Now skriver han att journalister från början 

försökte ignorera det postmodernistiska perspektivet då det endast ansågs vara lösa filosofiska 

idéer och begrepp som har gemensamt att de revolterar en tro att endast ett perspektiv har 

prioritet i vårt sätt att läsa texter. Efter Derridas dekonstruktionsmetod blivit känd var det 

dock oundvikligt för journalisterna att negligera postmodernismen för att detta blev till ett hot 

mot deras arbete. Tolkning är oundvikligt sammanfogat med realitet och politisk mening och 

kan analyseras via symboler och subjektifieras till en ändlös tolkning av journalistens sätt att 

få fram sin vinkling. Därför har postmodernismen haft stort inflytande i den kritiska 

tolkningen av dagens medier (Stephens 2005: 61). 

 

3.7 Sociologi 

I detta kapitel kontextualiseras PR som institution med hjälp av samhällsteori som refererar 

till sociologen Anthony Giddens. Giddens tar upp de följder som syns idag efter att vi allt mer 

lämnar det moderna samhället och övergår till en senmodernitet. Dessa sociologiska 

samhällsperspektiv är viktiga för att förstå hur samhället och yttre aspekter påverkar PR-

verksamheten och journalistiken. Ett samhällsperspektiv är centralt att ha med i detta arbete 

då sociala relationer och maktrelationer är viktiga bakomliggande aspekter att belysa för att 

komma underfund med vår problematisering. På vilket sätt samhällsutvecklingen sker är en 

central fråga för att diskutera de olika roller dessa två yrkesbranscher har och hur deras roller 

påverkar varandra (Larsson 2002:26-32). 

3.7.1 Reflexivitet, risksamhället och tillit: 

Det har blivit svårare för journalister att få fram kunskap genom olika källor, då utvecklingen 

till senmodernitet är en reflexiv modernitet som är mer dynamisk och svårkontrollerad. 

Sociologen Giddens menar att senmoderniteten är en följd av det moderna samhällets 

urbanisering, globalisering och industrialisering som har lett till risksamhället (Larsson 

2002:26). Med risksamhället menas inte att det har blivit fler risker, utan att vi är mer 

medvetna idag om de risker och faror som finns och som medfört att en ny balans mellan risk 
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och tillit har skapats. Även friare livsformer och nya sociala rörelser växer fram och de gamla 

sociala institutionerna avfolkas, vilket gör att frågan om tillit måste tänkas om.  

 

Nya expertsystem växer fram när tilliten minskar eftersom det specialiseras kunskaper med en 

jämn fart inom de flesta fält. Detta gör att senmoderniteten ställer människor och framför allt 

journalister inför ett oändligt fält av val, som kräver att man fördjupar sig i nya expertsystem. 

En viktig poäng i Giddens diskussion bygger på att de moderna institutionernas natur på 

djupet är bundna till mekanismer som gör tillit till abstrakta system, som syns i expertsystem 

(Giddens 1996:84). Han diskuterar trovärdigheten i denna tillit som kan kopplas ihop med 

journalistens trovärdighet i sina etiska regler och sin institution men även PR-verksamhetens 

trovärdighet i sin roll. Tilliten till abstrakta system kan ge trygghet i vardagslivet men inte ge 

den intimitet och ömsesidighet som personliga tillitsrelationer. Men de gamla formerna av 

gemenskap har övergått till personliga relationer i de moderna samhällena.  

 

”…privatsfären har ’avinstitutionaliserats’ till följd av de storskaliga 

byråkratiska organisationernas inflytande och under allmänna påverkan av 

’massamhället’. Den offentliga sfären har däremot ’överinstitutionaliserats.’”  

(Giddens 1996:110–111) 

 

4. Metod 

Uppsatsen behandlar två olika metoder. Den ena är en kvantitativ innehållsanalys med syfte 

att ge ett övertäckande resultat och besvara den första frågeställningen. Den andra är en 

kvalitativ CDA-analys i syfte att mer på djupet analysera på vilket sätt PR förekommer i 

nyhetsmedierna och med hjälp av textanalys urskilja PR-branschens inblandning i 

journalistiken. 
 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Att börja analysen med en kvantitativ innehållsanalys stärker våra generella slutsatser då vi 

genom ett större material kan få till ett fundament att stå på när vi senare avhandlar det 

kvalitativa materialet. 
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Kvantitativa analysmetoden är en utformad teknik för att löpande föra statistik över 

massmediernas innehåll och förändringar. Metoden har dominerats av att undersöka 

nyhetsinnehåll, som går i linje med den här uppsatsens fokus (Ekström & Larsson 2012:111–

112). Genom en kvantitativ innehållsanalys kan vi få reda på hur ofta någonting förekommer i 

ett visst innehåll, i detta fall PR-begrepp i nyhetstidningar, och hur stor andel av innehållet 

som karakteriseras av en viss egenskap, i detta fall PR-begrepp. Ett brett underlag med stort 

antal data gynnar hela uppsatsens tillförlitlighet och ökar validiteten.  

De invändningar som finns mot metoden är dess förenklade angreppsätt. Kritiken grundar sig 

i att man analyserar innehållet separat och i olika delar. Detta kan leda till att man tappar 

helhetsperspektivet och självaste resultatet går förlorat som följd. Det är dock värt att nämna 

att den kritik som framförts kommer från forskare med kvalitativa angreppssätt som ideal och 

som ifrågasätter studier som enbart använder sig av kvantitativa metoder (Ekström & Larsson 

2010:113–114, 117). Men så är inte fallet för denna uppsats då vi använder båda. Målet är inte 

att bara med hjälp av den kvantitativa analysen besvara våra frågeställningar; den mer 

ingående analysen gör vi med hjälp av en CDA-analys som kan ge mer substans i resultaten. 

Kvantitativa analysen används i syfte att få fram ett tydligt resultat med tanke på vår första 

frågeställning, men man vill inte bara fånga det unika, utan även blottlägga generella mönster 

för materialet som helhet (Ekström & Larsson 2012:116).  

4.1.1 Metodbeskrivning 

Metoden är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av kommunikationsinnehåll. Den kvantitativa innehållsanalysens stora fördel är 

dess effektivitet, eftersom man kan närma sig ett större material genom att göra 

forskningsfrågorna till variabler som kan kvantifiera (mäta) relevanta egenskaper i innehållet. 

Denna process kallas för operationalisering. Resultatet blir i termer av frekvens (hur ofta) och 

volym (hur stor andel). Reliabiliteten värnas i denna metodbeskrivning då metoden och 

utförandet redovisas så närgående uppsatsens exakta genomförande som möjligt. Begreppen 

nedan är centrala i utförandet av den kvantitativa analysen som metod. 

 

Grundläggande begrepp: (Ekström Larsson 2010:113–114) 

● Objektivitet: Analysen måste vara oberoende av oss som forskare som utför den. 

Genom ett väl detaljerat analysschema ska en annan forskare kunna göra om analysen 

och få fram samma svar, detta kallas replikerbarhet.  
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● Systematik: Är en förutsättning för objektivitet. Analysens tillvägagångssätt ska vara 

tydligt definierat. I ett tidigt skede i processen ska man ha valt ut relevant innehåll och 

omfattning som på ett tillförlitligt sätt ska analyseras. Allt utifrån tydliga 

urvalskriterier. 

● Kvantitet: Innebär att innehållet i analysschemat ska kunna utläsas kvantitativt genom 

frekvenser eller omfång på ett sätt som också gör det möjligt att utläsa fastställda 

statistiska samband.  

● Manifest: Analysen ska utformas så entydigt som möjligt för att minimera subjektiv 

tolkning av innehållet.  

4.1.2 Tillvägagångssätt 

Vid sidan av den praktiska datainsamlingen och kodningen följer forskningsprocessen 

kronologiskt ett antal delmoment som sammanfattas i sex punkter (Ekström Larsson 

2010:118): 

1. Definiera forskningsproblemet 

2. Definiera urvalet 

3. Definiera variabler 

4. Konstruera kodschema 

5. Testa kodschema  

6. Databehandling och analys 

4.1.3 Källa och urval 

Källan till undersökningen är Mediearkivet som är tillgängligt på Stockholms Universitets 

bibliotekshemsida (www.sub.su.se). Mediearkivet är en databas som används i syfte att söka 

publicerade artiklar från olika tidningar och tidsrum. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

är utvalda tidningar i den här analysen. Urvalet grundar sig i att de båda är tryckt dagspress 

som kan representera en stor skala av det journalistiska samfundet som finns i Sverige idag 

och historiskt sett.  

Dagspressens nyhetsartiklar ska utgöra ett exempel på det journalistiska klimatet och 

efterstäva att med hjälp av de variabler som utläses visa hur man medvetet eller omedvetet 

valt att använda sig av PR-branschens språkliga begrepp. Urvalets tidsrum är att undersöka 

nyhetsartiklar från två olika tidsperioder med 20 års mellanrum, 1992 och 2012. Eftersom 

Svenska Dagbladet inte gav oss möjligheten att gå längre bak än till 1995 i mediearkivet så är 

datainsamlingen på denna tidning gjord på året 1995 istället. Detta ses inte som ett nederlag 

http://www.sub.su.se/
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på validiteten i analysen då 1995 inte påverkar analysens relevans, endast att ordningen 

gällande 20 års mellanrum (att exakt gå 20 år tillbaka från och med 2012) går förlorad. Att gå 

17 år tillbaka på Svenska Dagbladet representerar nämligen lika bra den tid vi vill jämföra 

begreppsanvändningen med. Vi vill urskilja om det skett en förändring och hur det ser ut idag 

i jämförelse med för två decennier sedan. Denna förändring kan utrönas även från 1995 som 

urvalsår. 

 

Vi väljer att undersöka tio månader ur varje år, från första januari till sista oktober. Resultatet 

får vi genom att söka i Mediearkivets alternativa utökade funktion ”utökad sökning”. Där kan 

specifika ord skrivas in och sökas ur den självbestämda tidsperioden och tidningen. Efter 

sökningen dyker antalet träffar upp på de artiklar som i sina texter innehar det valda ord som 

sökts. De specifika orden som skrivits in i sökningarna är olika PR-begrepp som är centrala 

inom PR-yrket. Med den utökade sökningen kan ett resultat utläsas som visar antalet 

publicerade artiklar som nämner de enskilda PR-begreppen efter tidsperioderna. Resultatet 

omvandlas därefter till ett procentuellt resultat för att därefter kunna jämföra resultaten. 

4.1.4 Utförande 

Den kvantitativa undersökningens syfte är att belysa användandet av PR-begrepp i 

nyhetsartiklar genom att mäta hur frekvent PR-begrepp används i nyhetsartiklars ordval. PR-

branschens inflytande konkretiseras genom att låta PR-begreppen som används flitigt inom 

PR-branschen representera PR´s inflytande i texterna. De PR-begrepp som valts ut är de som 

flitigast nämns i den litteratur som handlar om PR (L’Etang 2009:17–68). Syftet är alltså att få 

fram ett resultat som visar hur frekvent dessa PR-begrepp används i det utvalda materialet. 

Vilket kan påvisa i vilken utsträckning man inom journalistiken har anammat dessa PR-

begrepp och hur man har tagit emot och använder PR-branschens språk i nyhetsartiklar idag 

jämfört med för tjugo år sedan. Undersökningen ger oss en bra inledning som senare byggs 

vidare med den kvalitativa metoden, då vi är intresserade av att djupare undersöka PR-

branschens roll i den journalistiska nyhetstexten.  

PR-begreppens volym i antalet nyhetsartiklar kan inte direkt ge en uppfattning om det 

verkligen har skett en ökad påverkan och inblandning av PR-branschen i nyhetstexter. Den 

kan inte heller visa om journalisten har haft en kontakt eller blivit påverkad av PR-

verksamheter. Men den visar till viken utsträckning man har valt att använda sig av de 

språkbegrepp som används inom PR-yrket och marknadskommunikationsyrket. Resultatet 

reflekterar vad som pågår i den språkliga utvecklingen inom nyhetsförmedling, samt  i vilken 
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utsträckning man har anammat dessa begrepp. En ökad användning kan påvisa en trendmässig 

ökning i språket som har skett överlag i samhället, inte endast specifikt hos journalister. Men 

eftersom journalistiken påverkar samhällets uppfattningar och är en viktig källa till 

information så är det viktigt att belysa om journalistbranschen använder sig mer av en annan 

branschs språktraditioner idag än för tjugo år sedan, då de har stort ansvar för sitt språkbruk 

och även etiska yrkesregler för att upprätthålla objektivitet. Ökad användning av begreppen 

kan indirekt visa att en närmare relation existerar. Den kan även visa att PR-verksamheten har 

en viktigare roll då källan till nyhetsartiklar i större utsträckning kommer från PR-utövarnas 

källor med deras PR-språk, som kan ha en påverkan i journalisternas språkbruk. Genom att 

föra statistik på hur många artiklar de olika begreppen nämns i (efter valda urvals tidsperiod) 

kan en procentuell ökning eller minskning urskiljas på begreppens frekventitet men även 

volym. 

4.1.5 Förklaring av PR-begrepp: 

Här förklaras de olika PR-begreppen kort eftersom de är centrala och grundläggande inom PR 

och marknadskommunikation. Skillnaden mellan marknadskommunikation och PR är att de 

arbetar på olika sätt. Inom PR är man mer benägen att prioritera relationer med kunder och 

publik, medan man inom marknadskommunikation är mer fokuserad på massmedier, 

medborgare, personal, investerare, samt sociala och politiska rörelser (Larsson 2002:24). 

 

■ Varumärke (varumärkesbyggande): genom att arbeta med byggandet av ett starkt 

varumärke kan man på ett lättare sätt kommunicera med sin omgivning. Starka 

varumärken reducerar osäkerheter kring företaget/organisationen. Man ska försöka ge 

rätt associationer till varumärket genom kommunikationen. Man lovar något som 

garanteras. Införandet av varumärken är en faktor som har påverkat PR-branschens 

framväxt (Larsson 2002:12). 

■ Branding (brands): Är detsamma som svenska språkets varumärkesbyggande och 

varumärke.  

■ Profil (profilering): Företagets/organisationens personlighet. Ett företags produkter, 

människorna som arbetar där.  Vad ett företag/organisation innehåller och vad de är, 

vad det gör. Behöver inte vara detsamma som det man kommunicerar. Organisationer 

och företags identiteter byggs upp efter historik, kulturer, människor, politisk 

tillhörighet och formella och informella relationer till andra företag och organisationer.   
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■ Image: Det ”vi” (företaget/organisationen) uppfattas som och termen (image) betyder 

imitation eller reproduktion. Genom bra kommunikation med kompetenta 

kommunikatörer kan man nå ut till givande kanaler och får ut sina mål. 

Kommunikationen handlar om att företaget/organisationen ska anses som bättre 

(L’Etang 2009:54). 

■ Anseende: Är ett basbegrepp för PR-utförande. Det innebär vad som generellt 

uppfattas av ett företag eller en organisation. Anseendet formas på utsidan av en 

organisation och skapas av subjektiva åsikter. 

■ Reputation: Kommunikationen handlar om att få ett bättre rykte i sin omgivning. Den 

byggs upp under en lång tid och skapas genom att: ”…reputation is formed outside the 

organisation on the basis of subjective impressions” (L’Etang2009:47-49). 

■ Dialog: att man ständigt har en dialog med alla stakeholders och konsumenter. Man är 

öppen för kommunikation och interaktion. *ordet dialog kan vara problematiskt då 

det används många gånger inom nyhetsartiklar som recenserar böcker och film och 

inte alltid som ett PR-begrepp.  

■ Transparens: att dialogen är så pass öppen att man låter omgivningen/publiken få 

tillgång att ”se igenom” ett företags/organisations verksamhet för att inte 

”hemlighålla” något. Man väljer att kommunicera med sin omgivning i stor 

utsträckning med öppenhet. Detta för att skapa trovärdighet och trygghet och visa att 

man är engagerad i sin omgivning och omvärld (L’Etang2009:50-51). 

■ Corporate Social Responsibility (CSR): Det finns ett ökat tryck på företagen att 

respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och 

miljöstandarder oavsett var i världen de verkar. Man talar om att företagen har ett 

socialt ansvar (L’Etang 2009:85) 

 

4.2 Validitet och reliabilitet 

För att kunna operationalisera så bra som möjligt i denna uppsats behöver vi se till att det 

finns en överensstämmelse mellan de olika teoretiska begreppen och empiriska variablerna, 

samt att insamlad data är tillräckligt pålitlig. Strävan är att alltså ha så hög reliabilitet som 

möjligt och även se till att uppsatsen har hög validitet, det vill säga giltighet och relevans. 
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Giltighet handlar alltså om den generella överensstämmelsen mellan vårt teoretiska och 

empiriska begreppsplan. Vad gäller relevansen handlar det om huruvida vår 

problemformulering stämmer överens med vårt empiriska begrepps- eller variabelurval och 

hur relevanta de är i förhållande till varandra. Reliabiliteten anger hur säkert och exakt vi 

mäter våra undersökningar och att resultaten inte förefaller påverkas av tillfälligheter utan är 

noggrant genomfört, kodat och/eller registrerat (Ib Andersen 2012: 87-88). Detta är för oss 

viktigt, när vi genomför både de kvantitativa och kvalitativa analyserna. Vi ifrågasätter 

validiteten och reliabiliteten av vårt valda material när vi presenterar våra resultat.  

 

4.3 Kvalitativ CDA-analys 

Kritisk diskursanalys (CDA) handlar om att kritiskt granska en text utifrån lingvistiska och 

sociologiska aspekter samt dolda maktförhållanden och strukturer.  

4.3.1 Diskurs 

Termen diskurs inom språkstudier tar upp diskurs som sociala åtgärder och interaktion 

människor emellan i verkliga situationer och även som dominerande inom post-

strukturalismen, till exempel Foucault och dennes sociala teori, där diskurs är en social 

konstruktion av verkligheten (Fairclough 1995:18). Detta är passande för oss, då vi ska 

undersöka hur PR kan finnas dolt i journalistiska texter. ”How is the text designed, why is it 

designed in this way, and how else could it have been designed?” (Fairclough 1995:202)  

4.3.2 Metodbeskrivning 

Vi ska med hjälp av CDA bryta ner artiklar på så sätt att det synliggör gömd PR-isering som 

är svårt att finna för det otränade ögat och på grund av detta inte heller kritiseras. Vi vill få 

fram på vilket sätt språket kan användas som ett verktyg för att få fram underliggande 

budskap och PR från journalister i deras tillsynes objektiva texter och nyhetsförmedling.  

Kritisk diskursanalys studerar friktionen mellan två sidor av språkanvändning, den socialt 

skapade och den socialt konstitutiva. En text är alltså sammansatt av sociala identiteter, 

sociala relationer samt system av kunskap och uppfattning. När man talar om 

språkuppfattning så behövs alla dessa aspekter för att kunna analysera hur en text är 

sammansatt samt på vilket sätt den är beroende av sociala omständigheter.  
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4.3.3 Van Dijk  

 

Mikro- makroanalys: 

Van Dijks kritiska diskursanalysmodell utgår alltså, som ovan nämnt, från socialpsykologiska 

aspekter och dess processer av social kognition, det vill säga hur kognitiva modeller och 

schemata formar produktion och uppfattning. Han studerar sociala relationer och processer på 

en mikro-nivå, genom att sätta mediala texter i en kontext och därigenom belysa tematiska 

och schematiska strukturer (Fairclaugh 1995: 28-29). Den tematiska strukturen handlar om att 

få fram hierarkiska karaktärsdrag och analysera dessa som antingen ett nyhetskluster eller 

som enskild artikel. Den schematiska däremot går in på hur själva texten är uppbyggd, så som 

rubriker, ingress, vilka aktörer som förekommer (institution, marknadsföring etc.). Den tar 

upp saker som den historiska bakgrunden till en händelse, resonemang kring konsekvenser av 

händelsen, orsak/verkan, målgrupper etc. Detta kan även kallas makroanalys. 

 

Den schematiska analysen, även kallad mikroanalys, går mer in på hur texten är uppbyggd, 

alltså koherens, textuella luckor (frånvarande information), närvarande implikationer 

(överflödig eller irrelevant information), global och lokal koherens, lexikal stil (ordval, från 

journalisten och förekommande aktörer), etcetera. Både mikro och makroanalysen görs 

samtidigt i relation till sociokulturella kontextualiseringar, alltså att man analyserar 

förekomsten av eller relationen till, ideologiska processer eller tillstånd. Slutligen är det 

viktigt att analysera huruvida texten som undersökts kunnat se annorlunda ut, och i så fall på 

vilket sätt, utifrån ett diskursperspektiv (Ekström & Larsson 2010: 277-279). Van Dijk tar in 

aspekter så som lokala strukturer (Mikrostrukturer), meningsstrukturer (grammatik), syntax, 

semantik och lexikon, sekventiella strukturer (text och grammatik), relativ syntax (analysens 

sammanhållning), globala strukturer, semantiska makrostrukturer (ämnen, teman), formella 

påbyggnader (schemata) med flera. Dessa verktyg är användbara i att analysera valda artiklar 

i denna uppsats. 

4.3.4 Slutdiskussion av metoden 

I lingvistiska sammanhang innebär diskurs olika typer av talat och skrivet språk, en social text 

som del av sociala praktiker. Vi kommer i den här uppsatsen utesluta den talande delen av 

diskurs och inrikta oss på den som är skriven. Börjesson (2003) beskriver diskurser som  
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”talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och 

kulturellt accepterat som ‘sant’ ‘trovärdigt’, ‘förnuftigt’, ‘gott’ m.m. Diskursens 

gränser eller bopålar visar därmed också vad som inte är möjligt att säga i ett 

visst sammanhang.”               (Alvesson & Sköldberg 2010: 465)  

 

Poängen med CDA i sin tur är alltså att utforska relationen mellan olika typer av diskurser 

och hur de kan interagera i särskilda texter, i detta fall PR och journalistik. Diskursen är 

språket som används för att representera en given social praxis från en specifik ståndpunkt, 

som analyseras genom kommunikativa händelser och diskursens ordning. Diskursiva och 

sociokulturella praktiker utgör typ av diskurs (Fairclaugh 1995: 55-57). 

För att vidare beskriva den kritiska diskursanalysen, som tätt förknippas med Fairclaugh och 

är en fortsättning på den traditionella diskursanalysen, så uttrycker nämnd det så att: 

 

”Critical discourse analysis sees discourse – the use of speech and writing – as a 

form of ´social practice´. Describing discourse as a social practice implies a 

dialectical relationship between particular discursive event and the situation, 

institution and social structure that frame it: the discursive event is shaped by 

them, but it also shapes them. (….) Discourse is socially constitutive as well as 

socially shaped: it constitutes situations, objects and knowledge, and the social 

identities between people and groups of people. It is constitutive both in the sense 

that it helps sustain and reproduce the social status quo, and in the sense that it 

contributes to transforming it.”       (Fairclaugh & Wodak 1997: 258) 

 

5. Analys/resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas först resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen och därefter 

den kvalitativa CDA-analysen.  

5.1 Resultatredovisning av kvantitativa innehållsanalysen 

Tabellerna nedan visar hur frekvent de olika PR-begreppen har används i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Först redovisas Dagens Nyheter och därefter Svenska Dagbladet. 
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Eftersom det inte gick att söka efter artiklar utgivna året 1992 av Svenska Dagbladet har vi 

som nämnt i metoddelen gått tillbaka i tiden så mycket som det var möjligt i databasen, till 

1995. 

5.1.1 Dagens Nyheter 

När vi söker efter artiklar som publicerats på Dagens Nyheter från datumen 1992-01-01 till 

1992-10-31 så får vi fram 18 985 träffar. Träffarna är antalet publicerade nyhetsartiklar under 

den angivna tidsperioden. Vi kommer i förhållande till det antalet väga emot hur många 

gånger de enskilda PR-begreppen nämns. Varje gång vi söker de enskilda begreppen i 

sökmotorn ger det ett resultat av antalet artiklar som dessa begrepp nämns i omfånget av de 

18 985 artiklarna. För att förklara ännu tydligare så kommer en redogörelse om hur vi har gått 

till väga. När vi till exempel har sökt begreppet ”varumärke” i de 18 985 träffar vi fått, får vi 

reda på i hur många artiklar mellan 1992-01-01 till 1992-10-31 begreppet använts. Som vi kan 

se i tabellen under har begreppet ”varumärke” använts i 15 artiklar.   

Ytterligare en aspekt att betrakta är att det finns mer än hälften så många artiklar på till 

exempel Dagens Nyheter från 2012 jämfört med 1992. Skillnaden på antalet träffar vi får 

beroende på år och tidning är vital för att förstå varför vi inte kan göra en direkt bedömning 

om det har skett en förändring bara av att utläsa dessa fyra tabeller som presenteras nedanför. 

Därför lägger vi även in resultaten i procentandelar i en sluttabell för att rent procentuellt 

kunna utröna i hur många av artiklarna valda begrepp nämns respektive år. Härmed fortsätter 

en löpande redovisning av varje tabell. 

 

Tabell 1. År 1992 

Tabell 1 
PR-begrepp Varumärke Branding Brands Profil Profilering Image 
Artiklar 1992 
1 jan - 31 okt 

 
                15 

 
           0  

 
                    3 

 
         134 

 
             12 

 
     38 

PR-begrepp Anseende Reputation Transparens (Dialog)              CSR  
  

                 51 
 
                  0 

 
                     1 

 
          79 

 
                0 

 

Summa: 
       333 
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Tabell 2. År 2012 

När vi söker efter artiklar från Dagens Nyheter på datumen 2012-01-01 till 2012-10-31 så får 

vi fram 53 478 träffar. Träffarna är antalet publicerade nyhetsartiklar.  

Tabell 2 
PR-begrepp Varumärke Branding Brands Profil Profilering Image 
Artiklar 2012 
1 jan - 31 okt 

 
              198 

 
           8 

 
                    15 

 
         195 

 
                7 

 
     170 

PR-begrepp Anseende Reputation Transparens (Dialog) CSR   
 
 

 
                 58 

 
                 1 

 
                    72 

 
         362 

 
               14 

 

Summa: 
     1086 

 

5.1.2 Svenska Dagbladet: 

Tabell 3. År 1995 

Antal träffar: 64 524 artiklar.  

Tabell 3 
PR-begrepp Varumärke Branding Brands Profil Profilering Image 
Artiklar 1995 
1 jan - 31 okt 

 
          93 

 
        1     

 
                    10 

 
         452 

 
             33 

 
     152 

PR-begrepp Anseende Reputation Transparens (Dialog) CSR  
 
 

 
             194 

 
                2 

 
                    9 

 
         463 

 
 1 

 

Summa: 
      1410 

Tabell 4. År 2012 

Antal träffar: 29 384 artiklar 

Tabell 4 
PR-begrepp Varumärke Branding Brands Profil Profilering Image 
Artiklar 2012 
1 jan - 31 okt 

 
            211        

 
             7       

 
                    18 

 
         309 

 
               7 

 
         69 

PR-begrepp Anseende Reputation Transparens (Dialog)              CSR  
 
 

 
                 70 

 
                  2 

 
                    61 

 
         292 

 
              30 

 

Summa: 
      1076 

 

5.1.3 Analys av resultatet 

Här presenteras det slutgiltiga resultatet av den kvantitativa undersökningen. Föregående 

tabellers svar omvandlas till procentenheter för att få tydlig skillnad mellan de olika 
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tidsperioderna. En utförligare beskrivning om hur dessa uträkningar har gjorts till 

procentenhet bifogas som ett enskilt dokument under rubriken bilagor.  

I den sammanfattande sluttabellen nedan presenteras varje tidning, tabellnummer, vilket år 

och antalet artiklar som fanns tillgängliga ur källan (Mediearkivet) vi sökte i, samt 

sammanlagt hur många artiklar som nämnde PR-begreppen och en procentuell uträkning av 

dem. Detta för att kunna urskilja en skillnad (ökning eller minskning). Även tre av PR-

begreppen (varumärke, image och transparens) i datainsamlingen redovisas mer detaljerat. 

Dessa tre anses mest givande att presenteras enskilt för att de har hög validitet som PR-

begrepp och rent språkligt inte används inom sammanhang som går utanför PR-

sammanhanget. Samt för att visa hur tre enskilda begrepp har frekventerat i mängd.  

 

Sluttabell 

Tidning Tabell År Antalet 

artiklar 

Summan på 

PR-begrepp 

procent på 

summan 

varumärke image transparens 

 

DN 1 1992 18 985 333    1,8 % 0,08 % 0,2 % 0,005 % 

DN 2 2012 53 478 1086    2 % 0,37 % 0,3 % 0,13 % 

SvD 3 1995 64 524 1410    2,2 % 0,14 % 0,23 % 0,014 % 

SvD 4 2012 29 384 1076    3,7 % 0,7 % 0,23 % 0,2 % 

 

Förändring (procent på summan): 

DN 1992 - 1,8%        SvD 1995 – 2,2% 

DN 2012 – 2% SvD 2012 – 3,7% 

= ökning på 0,2% = ökning på 1,5% 

Fokus har legat i att belysa hur frekvent man har anammat PR-begreppen idag jämfört med 

för två decennier sedan genom att undersöka begreppens förekommande mängd i 

journalistikens nyhetstexter. Vissa artiklar kan ha influenser av PR-branschen även om de inte 

innehåller just de PR-begrepp vi har valt att undersöka (detta ska åskådliggöras genom CDA-

analysen). Men i de artiklar som innehåller PR-begrepp, har det gjorts ett ställningstagande. 

De använder sig av PR-branschens mest vanliga språkbruk, som manifesterar inflytandet från 

PR-branschen. Man kan se hur en branschs språkbruk influerar en annan. Genom att 
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journalisten gör ett visst språkval kan han/hon sprida vidare PR-branschens språkbruk och 

även påverka samhällets syn på PR-begreppen och därmed PR-branschen. PR-språket 

penetreras i samhället ju mer det används och blir automatiskt något mer igenkänt och 

accepterat. En ”habitualisering” sker som leder till att handlingar kan upprepas i likartade 

situationer och göra dem socialt accepterade (Alvesson & Sköldberg 2008:86). 

Resultatet visar att PR-begrepp frekventerat flitigare året 2012 än i jämförelseåren 1992 och 

1995. DN har ökat med 0,2 procentenheter från år 1992 jämförandes år 2012. SvD har ökat 

med 1,5 procentenheter från år 1995 jämfört med år 2012. Begreppet varumärke och 

transparens har resulterat i en ökning. Även begreppet image har ökat en del. Begreppet 

varumärke har i DN 1992 använts 0,08 % och ökat till 0,37 % 2012. Det visar att begreppet 

nämns 0,29 % mer 2012. Även i SvD kan en ökning utläsas av begreppet, att 1995 nämndes 

begreppet 0,14 % och 2012 nämndes 0,7 %. Det visar en ökning på 0,56 %. Begreppet image 

ökar på DN med 0.1% och på SvD har ingen förändring skett. Transparens visar ett resultat på 

att år 1992 i DN knappt nämns med bara 0,005 % men att idag 2012 använts 0,13 %. Det 

påvisar en förändring och en ökning i användandet av begreppet med 0,125 %. Den samma 

förändring gäller även i SvD, att transparens har 1995 använts 0,014 % och idag nämnts 0,2 

%. Det visar en ökning på 0,184%.  

Slutsatsen är att vi man kan urskilja en förändring i hur frekvent PR-begrepp förekommer i 

dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet idag jämfört med 20 år bakåt och 

omfattningen av ökningen kan man se i den procentuella volymen. Resultatet har dock ingen 

stark validitet eftersom den har en så pass liten procentuell ökning. En ökning på 0,2 %  kan 

ur ett vetenskapligt perspektiv inte avläsas som giltigt. Detta kan ha att göra med den stora 

volym av texter vi fått fram i vår sökning, och att urvalet kunnat begränsas ytterligare. Det 

kan även ha påverkats av Mediearkivets eget urval, då alla artiklar från de utvalda åren inte 

garanterat finns dokumenterade. Stora skillnader på antalet träffar för olika år påverkar vår 

möjlighet att korrekt jämföra de olika tidsperioderna.  

Sammantaget kan dessa olika aspekter ha en påverkan på våra resultat, då materialets 

reliabilitet ifrågasätts.  

Även om vi fått fram en ökning i våra resultat, hade det vi inte kunnat påvisa ett inflytande 

från PR-branschen direkt till journalistiken, då detta språkliga inflytande kan ses ur ett 

samhällsperspektiv. Annammandet av PR-språket kan vara en samhällelig trend, och behöver 

inte vara låst till journalistiken Däremot kan man alltid ifrågasätta journalistens roll som 
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opinionsledare. Vem bidrar i så fall till spridningen av språket? Undersökningen är ett försök 

till att påvisa inflytande från PR-branschen då detta inflytande är svårt att urskilja.  

 

5.2 Kvalitativ CDA-analys 

Vi ska nu analysera två nyhetstexter med hjälp av van Dijks CDA-modell och teorier. Målet 

är att studera strukturerna av nyhetsdiskursen, på olika nivåer eller dimensioner av berättande 

och de olika element eller kategorier som används explicit för att karaktärisera dessa 

dimensioner. Diskursanalys är en tvärvetenskaplig inriktning och är alltså intresserad av olika 

kontexter av diskurs, i den kognitiva processen av produktion och förståelse i ett 

sociokulturellt perspektiv. Den tar således upp olika dimensioner av språkanvändning och 

kommunikation med hjälp av kvalitativa diskurspraktiker, vilket lämpar sig bra för syftet med 

denna uppsats (Tenn A. & van Dijk 1988: 3-4). Van Dijks modell utgår från följande 

aspekter, vilka vi helt eller delvis kommer att använda oss av i vår analys, beroende på vad 

som är relevant eller närvarande i texten. 

Vi börjar med att kartlägga materialets huvudsakliga innehåll. Sedan analyseras den tematiska 

strukturen (makro) vilket innebär att utröna hierarkiska karaktärsdrag, tematisk struktur som 

nyhetskluster eller enskild artikel. Vi ställer oss frågor om texten i stil med: Vilka aktörer 

spelar med och vad representerar dem? Finns det en historisk bakgrund till händelsen och hur 

ser den i så fall ut i förhållande till aktörers verbala utsagor, inklusive journalisten själv? Till 

vem eller vad riktas aktörernas kommentarer? Vem sammanfattar eller drar slutsatser kring 

den aktuella händelsen?  

En mikroorienterad analys följer sedan, och här tas upp hur händelsen konstrueras i texten, 

om den har koherens och om det finns textuella luckor (frånvarande information). Hur ser den 

globala och lokala koherensen ut, det vill säga texten som helhet och dess delar? Hur 

involveras nyhetskonsumentens förförståelse och förkunskaper om det aktuella ämnet? Finns 

det en implicit eller frånvarande mening som läsaren själv förutsätts fylla i? Existerar 

närvarande implikationer, alltså överflödig eller irrelevant information i texten och hur ser den 

i så fall ut? Även lexikal stil analyseras, ordval hos journalisten samt de aktörer och källor hen 

använder sig av. Finns det alternativa ord som kunnat användas och varför? Mikro och 

makroanalysen genomförs i relation till den sociokulturella kontexten, alltså på vilket sätt 

nyhetsdiskursen kan ge uttryck för, vara en del av, förhandla med eller motverka särskilda 

ideologiska processer eller tillstånd (Ekström & Larsson 2010:204-20).  
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Sammanfattningsvis analyseras nyhetsdiskursen och om den aktuella nyhetstexten kunnat se 

annorlunda ut och i så fall på vilket sätt. 

5.2.1 Analys 1: 

”Fyra anledningar att ha iPad på företaget” SvD 14.08.11 

Den första artikeln vi valt att analysera har varit omtalad i pressen och på internet och blev 

dessutom anmäld till Konsumentombudsmannen för subjektiv journalistik. Den handlar om 

att man ska köpa in iPad till sina företag samt på vilka sätt de gynnas av detta 

(dagensmedia.se). 

Makroanalys 

Redan i rubriken ”Fyra anledningar att ha iPad på företaget” så förs läsaren in på ett visst 

spår; att iPad är bra. Den tematiska strukturen indikerar en diskurs inom vilken denna text är 

ett inlägg i; Apple-kulturen. Läsaren förväntas veta vad en iPad är och följer således ett 

mönster i marknadsföringen av Apple. Gällande hierarkiska karaktärsdrag görs samma 

observation, iPad ligger som vinnare i maktspelen eftersom den dominerar artikeln även om 

artikeln i grunden handlar om varför ”företagsplattan” är effektiv i ett företag. iPad blir 

huvudämnet även om den inte är ensam surfplatta på marknaden. Den schematiska strukturen 

har ett upplägg så att rubriken drar in läsaren åt ett håll, som tidigare angivet. Ingressen, som 

är fyra rader lång pekar mot samma uppfattning; Om du köper in iPad till företaget så gynnas 

alla. Denna observation görs utifrån orsaken till texten som verkar vara att man vill tipsa 

chefer om ”paddan”. Huvudsakliga aktören är återigen Apple’s iPad men 

undersökningsföretaget Stelacon representeras också. Dock porträtteras dessa på ett negativt 

sätt i ingressen då journalisten skriver att ”88 procent av beslutsfattarna på svenska företag 

inte ser någon professionell nytta med den” (SvD). Man kan fråga sig om ordvalet ”den” 

verkligen syftar på en iPad eller om det är surfplattan rent generellt, av alla olika märken, som 

undersökningen har gjorts på. Denna bristfälliga information visar hur man subjektivt ger hela 

utrymmet inom surfplattebranschen till iPaden i texten. Det visar att Apples röst, som står 

bakom iPaden, har blivit en produkt av ett schematiskt system som dominerar 

teknologidiskursen, som växt sig naturlig som en social konstruktion och dominans. Hur detta 

upprätthålls visas i textens möjliggörande att ge ett visst företag hela rösten (Alveson & 

Sköldberg 2008:81–83). 
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Den historiska bakgrunden till händelsen är att iPad, enligt Stelacons undersökningar, bevisats 

inte kunna gagna svenska företag enligt dess beslutsfattare. Journalisten sätter sig emot detta 

och anger enbart positiva effekter/förmåner av att ha iPad på företagen. Detta gör att 

journalisten lägger in motsättningar till Stelacons resultat vilket för fram en egen åsikt. Han 

påverkar således objektiviteten i resultatet av undersökningen. Journalistens dominerande röst 

i texten kan dra ner dess trovärdighet, eftersom den ifrågasätter hans förhållningssätt till de 

etiska regler som finns inom institutionen journalistik, som upprätthålls av objektivitetsidealet 

(Giddens 1996:84). 

 

En annan historisk bakgrund är den av Apple-kulturen som uppkommit det senaste årtiondet 

och ett materialistiskt synsätt lyser igenom texten, då man förväntas inte kunna bedriva en 

gynnsam verksamhet utan denna tekniska apparatur. För att studera orsak/verkan så är det 

tydligt hur journalistens vinkling av iPads positiva effekter kommer att generera fler iPad-

förespråkare och därmed främja Apple i deras marknadsföring och följaktligen även 

säljsiffror. Texten tycks riktas mot både Apple-förespråkare och Apple-skeptiker, då den 

lägger in påtagligt positivt förankrade påståenden, så som ”Det är onekligen lätt att 

fullständigt avfärda iPad som en ren nöjesmaskin – på sin höjd använder man den till att läsa 

några nyttiga pdf:er. Men faktum är att det finns gott om lösningar för att koppla upp 

surfplattan mot interna företagssystem.” Här inleder journalisten med att lägga empati för de 

som tror att surfplattan kanske inte är bra, för att sedan kontrastera med de positiva 

egenskaper som man per indikation kanske inte tänkt på i brist på information, (vilket han 

med hjälp av denna text upplyser oss om). Journalisten drar alla slutsatser själv, baserat på 

egna åsikter och kan därmed kritiseras som subjektiv. Ur ett kritiskt perspektiv åskådliggörs 

att journalistiken inte alltid är pålitlig när den är vinklad. Det öppnas upp ett kritiskt synsätt 

som ger tecken på en journalistik som blir allt mer ekonomiskt beroende som institution och 

dras åt det kommersiella hållet (Hallin 1994:34). 

 

Mikroanalys 

Om man går in på en mer mikroorienterad analys av texten så framgår en hel del som 

ytterligare förtydligar det som vi observerats hittills. Textuella luckor, alltså frånvarande 

information, finns överallt. Man hittar inga negativa aspekter i artikelns huvudsakliga eller 

allomfattade mening (globala koherensen) av att ha iPad på sitt företag. Till exempel 

kostnaden för att låta alla anställa ha en, eller om det finns miljöförstörande aspekter av att ha 

både dator, surfplatta och smartphone. Det står inget om varför beslutsfattarna inom Sveriges 
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stora företag tackar nej till den, eller om det finns andra alternativ till iPad, som kanske även 

gynnat företagen precis lika bra. Läsaren förutsätts dessutom veta vad en iPad är, vilket gör 

det till en kulturell företeelse. Vi förväntas vara införstådda med Apple och dess produkter. 

Det finns inte mycket att säga om implicita och frånvarande meningar i texten då det 

framkommer tydligt att man ska köpa en iPad och hela texten genomsyras av närvarande 

implikationer i form av marknadsföring för iPad.  

Det görs en distinktion mellan två olika grupper när det i ingressen skrivs ordet ”chefer” för 

de som har utrustats med var sitt exempel av iPad, och ”beslutsfattarna” för de som har sagt 

att de inte anser ha någon professionell nytta av den. Vad betyder denna åtskillnad på ordval 

av samma yrkesgrupp och varför har uppdelningen av texten gjorts? Är det för att sätta de 

som har och inte har en iPad mot varandra även om de tillhör samma yrkesroll. Står ordet 

”chef” kanske för något av en mer positiv och mäktigare bild att porträttera och ”företags 

beslutfattare” för något mer byråkratiskt och omodernt. Eller talar de måhända om två olika 

yrkespositioner utan att specificera vilken som innefattar vad? Om så är fallet tillkommer 

ytterligare en textuell lucka, för om dessa två ord inte står för samma yrkesroll så kan 

journalisten inte ställa den nämnda statistiken mot vad chefer torde ha. Journalistens ordval 

visar på en språklig uppdelning mellan de positiva och negativa, men även på en social 

uppdelning sinsemellan. 

En annan observation är hur ordet ”vinst” används: ”En av vinsterna med iPad är att den är 

mindre än en bärbar dator...” Detta ordval kan ge konnotationen att man vinner något mer, 

som att man vinner på lotto. Varför använder sig journalisten av just detta ord och inte till 

exempel ordet ”fördel” ?Vidare så nämns ännu en produkt av Apples sortiment, iPhonen, som 

kan synkroniseras med iPaden och således användas tillsammans. Vad har detta för egentlig 

relevans när artikeln handlar om surfplattor? Något utmärkande i texten är att ordet ”paddan” 

används i ingressen istället för att skriva iPad. Detta smeknamn, som journalisten väljer att 

nämna, påvisar en personlig relation mellan produkten och journalisten. Nästan som ett tecken 

på att journalisten vill visa den egna uppskattningen av produkten.  

Artikeln gör läsaren till konsument, då man betraktar hen som en köpare genom att tipsa om 

vad  hen ska köpa. Det går i linje med vad forskaren John Dewey diskuterar: att människan 

har blivit till en vara på en marknad, vi blir åskådare snarare än deltagare i ett samhälle 

(Berglez & Olausson 2009 69-71). Vidare i resonemanget diskuterar Habermas hur den 

borgerliga offentligheten förfaller i samband med den nya välfärdsstatens framväxt där “…de 
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tidigare tydliga gränserna mellan stat, marknad och intimsfär luckras upp” (Berglez& 

Olausson 2009: 73). 

Vår slutsats av analysen är: om denna artikel inte skulle skrivas i ett marknadsföringssyfte 

maskerat som journalistik, hade journalisten baserat utgångspunkten av undersökningen från 

Stelacon på kontrasterade analyseringar och empiriskt grundat material, till exempel 

intervjuer med intressenter och aktörer. Gärna även de beslutsfattare som omnämns i 

ingressen, jämte andra som kanske inte delar samma åsikt (exempelvis de 12 % som utesluts i 

denna artikel). Syftet är uppenbarligen att marknadsföra Apple och iPad, antingen i 

egenintresse för journalisten, alternativt för tidningen. Att artikeln blev anmäld till 

konsumentombudsmannen är ingen överraskning. 

 

5.2.2 Analys 2. 

”Gamla H&M-plagg blir nya” SvD 06.12.12  

Den andra artikeln vi valt att analysera handlar om Hennes och Mauritz vintage-kampanj som 

lanserades i december 2012, tillsynes för att ge folk möjligheten att återvinna sina gamla 

kläder. Artikelns ingress lyder: ”Klädjätten H&M lanserar ett stort miljöarbete där gamla 

H&M-plagg ska återvinnas för att bli nya.” 

Makroanalys 

Historiken bakom detta miljöarbete och frågan om varför H&M valde att gå ut med denna 

sorts kampanj just då, är kanske det mest vitala i detta sammanhang. Bara två månader 

tidigare hade nämligen H&M blivit uppmärksammade i medier med en skandal som 

uppdagade att företaget betalar i snitt 3 kr i timmen till sina fabriksarbetare i Kambodja (SvD 

01.12.12). Protester mot H&M triggades igång av händelsen då H&M i jämförelse med sina 

konkurrenter inom samma bransch låg sämre till i att upprätthålla etiska förhållanden gällande 

sina avtal med fabriksarbetarna. Detta nämns dock inget om i denna artikel. Därmed visar den 

tematiska strukturen att H&M har så hög hierarkisk makt i det svenska samhället att 

journalisten inte ansåg den kritik som riktades till företaget vara värt att nämna. Ju mindre 

relevans något anses ha i den tematiska strukturen desto mer marginaliserad position får det 

till huvudämnet (Ekström & Larsson 2010:275). Där kan man källkritiskt fråga sig hur 

journalisten arbetar med material från PR’s pressmeddelanden, eftersom artikelns ignorans av 

krisen visar att man bara velat se lanseringar från den ljusa sidan. Inte som ett redskap för 
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H&M att försöka förbättra sin image genom att arbeta med företagens sociala ansvar (CSR) 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:322). 

De schematiska strukturerna i ingressen är positivt laddade i form av ordval som ”stort 

miljöarbete” och ”gamla H&M-plagg ska återvinnas för att bli nya”. Textuella luckor 

förekommer i form av att denna skandal varken nämns i ingressen eller vidare i artikeln, även 

om vi tolkar det som att kampanjen är en del av krishanteringen i uppdagandet av skandalen. 

Aktörerna i artikeln är uteslutande H&M och ingen annan representeras, vilket betyder att det 

ger utrymme för endast en källa (H&M) att kommentera och kunna ha åsikter om motiv och 

situationer i texten. Karl-Johan Persson, som är H&M´s VD, citeras från ett pressmeddelande 

där han förklarar syftet med deras kampanj, eller som han uttrycker det, ”hållbarhetsarbete”.  

Ordet ”hållbarhet” nämns även i första stycket av artikeln, vilket drar läsaren åt en vinklad 

riktning då ordet hållbarhet är positivt laddat och lämnar således lite utrymme för läsaren att 

objektivt analysera kampanjens syfte.  

Denna artikel är ett praktexempel på den PR-isering som skett av journalistiken idag. 

Opinionsbildning sker i samband med journalisters samarbete med PR-branschen och frågan 

är hur detta påverkar demokratin? Vem betalar journalistiken? Om objektivism ska vara 

redskapet som legitimerar journalisters verksamhet och den information som ges ut, så kan 

man fråga sig hur de legitimerar ett PR-stunt som denna artikel. För att analysera det med 

hjälp av Hallins teorier kan man tolka det som att institutionaliseringen skyddar 

journalistiken. Om journalister och tidningar blivit ekonomiskt beroende av andra instanser 

och organisationer för att kunna skriva vad som egentligen bör vara objektiva och opartiska 

nyhetstexter, kan man fråga sig om objektivitetsidealet fått en helt annan innebörd i dagens 

mediesamhälle. 

Mikroanalys 

I artikelns tredje stycke inleds det med fetstil ”Som första modeföretag” och fortsätter med att 

H&M är de första som tar miljöpåverkan på allvar. Journalisten avslutar stycket med att 

poängtera att det är bolaget som skrivit detta i ett pressmeddelande, men utdraget är 

hänsynsfullt valt av journalisten och inga pressmeddelanden angående skandalen som ägde 

rum två månader tidigare tas upp. Detta är i allra högsta grad textuella luckor då det utelämnar 

vital historik kring kampanjen och läsaren kan således inte göra sig en objektiv syn på 

”miljöarbetet” och dess syfte. Varför ställer man inte frågor om vart alla de insamlade 

kläderna ska skickas och vad den nya transporten får för negativa konsekvenser för miljön? 
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Det finns redan ett miljövänligt kretslopp för kläder, som second hand och vintage. Vad tillför 

H&M’s lansering egentligen? Ett kritiskt synsätt kan vara att konsumenter ska ges möjlighet 

att dämpa det dåliga samvete de får varje gång de köper massproducerat mode som har 

tillverkats på andra sidan jordklotet. I slutsatsen skriver journalisten själv vad H&M har för 

syfte och mål med sitt arbete, och vinklar det hårt åt deras förtjänst. Det är skrivet utan egna 

reflektioner, vilket gör det ännu svårare för läsaren att uppdaga den underliggande 

marknadsföringen, men den lexikala stilen implicerar en stark produktplacering.  

Meningar med samma innehåll maskeras i annorlunda ordval och placeras i samma stycke 

som för att markera det positiva utan märkbar upprepning. Textpartierna ihop (lokal koherens) 

skapar den globala koherensen; att uppfatta H&M som positivt. 

Exempel: 1.”Alla typer av kläder, oavsett märke och skick ska kunna lämnas in.”        

Exempel 2. ”...återvinna så mycket av kläderna som möjligt”.  

För att sätta detta i en sociokulturell kontext kan man fråga sig om journalisten inte bidrar till 

en diskurs gällande tredje världen och deras arbetsförhållanden och levnadsstandard, och den 

felaktiga uppfattningen som vi i västvärlden så ofta implicit delar, att det inte är vårt problem. 

Vi höjer ögonbrynen och skakar på våra huvuden när skandalen uppdagas och vi uttrycker 

vårt missnöje, bara för att två månader senare applådera när ”modejätten” kontrar sin dåliga 

CSR med ett miljö-trick som detta för att förbättra deras tillfälligt nedslagna anseende från 

allmänheten. Att som journalist utelämna en sådan vital historik som den skandal H&M 

genomgått kan bara tolkas som ensidig, subjektiv journalistik som bidrar till marknadsföring i 

H&M:s favör, trots att det så tydligt är en del av den kriskommunikation och krisplan som 

företagets PR-konsulter fått jobba med allt sedan händelsen ägt rum. Eller är det kanske till 

och med så att PR-konsulterna utvecklat denna krisplanering i många år men sparat den och 

väntat på att dra sina sköldar tills efter en riktig kris slår ner på H&M. Att ha tagit med båda 

sidor i denna artikel, kanske intervjuat någon utomstående aktör, eller rent av deras egen 

presstalesman eller VD, med relevanta frågor kring både den nya kampanjen och den kris de 

gått igenom, hade gett artikeln en större validitet och motverkat den tydliga vinklingen i 

H&M:s favör.   

Robert Picards teori om bytesvärde och nyttovärde kan vara applicerbart här. Eftersom det 

sker ett utbyte mellan journalisten/tidningen och företaget, i detta fall H&M, skapas det en 

ekonomisk balans mellan dessa två institutioner, men ska denna ekonomiska balans bli på 
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bekostnad av den objektiva journalistiken? Ett individuellt värde skapas eftersom det endast 

är till gagn för de intressenter vars samarbete sker i utbyte mot ekonomiskt stöd och 

marknadsföring. Det kollektiva värdet uteblir då samhället, enligt vår mening, tar skada av 

den underliggande marknadsföring som vävs in i journalistiska texter, tämligen omärkbart för 

det otränade ögat.  

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man säga att det skett en habitualisering som 

leder till att denna handling normaliseras och en objektiv social verklighet skapas genom PR´s 

inflytande i journalistiken (Alvesson & Sköldberg 2008:86). Artiklar som denna finns att hitta 

allt oftare i seriösa dagstidningar och eftersom området hitintills är så pass outforskat tillåts 

det gå förbi obemärkt, vilket medför en normalisering av integrationen av de två branscherna. 

Man kan fråga sig om journalister och PR-utövare går ifrån den ursprungliga moralfilosofin 

eller om individuella moraliska värdegrunder tagit över och idag blivit det som definierar 

journalistiken som informationskälla. Bör man kanske förlika sig med tanken på att vi lever i 

ett nytt mediesamhälle där PR utvecklas i en sådan riktning att den blir till en given del i 

journalistiken? Samarbetet mellan PR-branschen och det journalistiska väsendet kan sägas 

skapa ett utiralistiskt synsätt, där utövarnas eget arbete kan berättigas så länge de kan försvara 

det utifrån sina individuella moraliska värdegrunder. Man kan även analysera det ur ett 

postmodernistiskt perspektiv och Derridas teorier där man med hjälp av dekonstruktion kan 

blottlägga annars dolda svagheter i de journalistiska texterna. Journalistiken är ontologisk på 

så sätt att det är en hyperrealitet. Alltså där vår verkliga verklighet, i detta fall den objektiva 

journalistiken, blir mindre viktig eftersom representationer av verkligheten i form av PR´s 

inblandning tar över och skapar en acceptans för samarbetet. Politiska och ideologiska 

meningar kan urskiljas i journalistiska texter via olika symboler. Detta medför en 

subjektifiering som kopplas till en relativ realitet som utgår från journalistens egna 

värderingar och åsikter. Därigenom stoppas möjligheten för ett epistemologiskt framväxande 

informationssamhälle då journalistiken blir till en konstruerad verklighet som baseras på vår 

uppfattning av den istället för dess faktiska sanning. 

 

 

 



 

40 
 

6. Slutsats och diskussion 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka om en PR-isering kan urskiljas i 

nyhetsartiklar och hur den PR-iseringen i så fall ser ut. Eftersom kommersiella krafter får en 

större roll i medieagendan bidrar det till en allt mer vinklad journalistik som gynnar olika 

intressenter snarare än att agera som en rent informativ källa. Detta gör att journalistikens roll 

i samhället kan ifrågasättas och minska i trovärdighet. Denna förändring gör att vi 

medborgare förlorar rätten till information som objektiv fakta, vilket kan påverka våra beslut 

som demokratiska medborgare. Därigenom problematiserar vi PR´s inflytande i den tillsynes 

objektiva journalistiken. Med hjälp av en egen empirisk studie har vi lyckats åskådliggöra 

frekvensen i användandet av utvalda PR-begrepp i journalistiska texter inom två olika 

tidsspann med tjugo års mellanrum. Vi har även gjort en kritisk diskursanalys av två olika 

nyhetsartiklar med hjälp av van Dijks modell där vi kunde urskilja och belysa PR´s 

inblandning i nämnda. Detta genom att analysera journalistens språkanvändning och 

kommunikation med hjälp av kvalitativa diskurspraktiker. 

 

Genom att använda oss av dessa två metoder kunde vi besvara våra grundläggande 

frågeställningar. Den kvantitativa innehållsanalysen kunde inte fastställa en direkt ökning av 

de begrepp vi valt ut eftersom skillnaden i procent var för låg, men vi kunde kartlägga 

frekvensen i användandet av begreppen. Vi ser undersökningen som en början på vidare 

forskning inom området, då branschspråkets framväxt och influens i både dagens språkbruk 

och andra branscher, är viktigt att belysa och analysera vidare. CDA-analysen gjorde det 

möjligt för oss att gå in mer utförligt på hur detta inflytande kan se ut och undersöka 

lingvistiska strukturer som används i syfte att kamouflera marknadsföring i två tillsynes 

objektiva nyhetstexter. Vi har tagit upp teorier kring PR och journalistik som bransch, 

objektivitetsidealet, etik och moral och två olika vetenskapliga teorier ur vilka detta ämne kan 

analyseras. Vi har återknutit till Habermas tanke om den borgerliga offentligheten som är 

intressant i diskussionen om demokrati och makten att påverka medierna. Objektivitetsidealet 

är något som kan kopplas till både Habermas och Hallins kritiska syn på institutionalisering 

och hur subjektiva meningar blir till objektiva fakticiteter.  

 

Vi vill med denna uppsats berika forskningen inom integrationen mellan PR och journalistik 

eftersom vi anser forskningen i nuläget vara bristfällig. När vi blir utsatta för information som 

uppger sig vara neutral och därigenom även förblir okontroversiell, kan det handla om att en 
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ideologi ligger bakom. Just en marknadskapitalistisk ideologi kan åskådliggöras i de artiklar 

som har analyserats i uppsatsen. Detta är en ideologi som motiveras av de artiklar som förklär 

sig som objektiv och trovärdig journalistik, vilket är problematiskt eftersom den har 

inflytande i samhället. Om man anammar sådan information okritiskt blir man själv budbärare 

av ideologin. Samhället är för dåligt på att kritisera nyhetsmedier och deras information, då de 

upprätthålls av sin egen diskurs som institutionell kunskapsproducent. Vi har med hjälp av 

denna uppsats kunnat se hur de valda artiklarna är inbäddade i olika situationer, institutioner 

och osynliga strukturer i samhället. CDA-analysen har gett oss möjligheten att gräva djupare i 

texterna, både i självaste språkbruket, men även i vad texten representerar i samhället. Vi 

kritiserar systemet som möjliggör en infiltrering av PR-yrket i den journalistiska institutionen 

med hjälp av PR-isering. Problematiken ligger i det att journalistiken är en så pass legitimerad 

och trovärdig makt i samhället idag att det är deras moraliska ansvar att förmedla objektiv 

information till folket. När PR-iseringen normaliseras kan det ge negativa konsekvenser för 

mediernas roll i demokratin. Våra rön har relevans i forskningen kring PR´s inflytande i 

journalistiken och bygger vidare på Maloney´s teorier kring kolonialiseringen av PR i 

journalistiken eftersom PR-attityder införlivas i journalistens sinne och att partiska material 

publiceras utan att källan undersöks. Informationen har blivit allt mer beroende av 

kommersiella krafter och journalistiken som profession har blivit svagare och fått svårare att 

stå emot en allt starkare PR-bransch. Vår forskning har belyst en tydlig påverkan av PR och 

marknadsföring i journalistiken vilket kan skapa ett beroende sinsemellan de två branscherna. 

Detta för att kommersiella krafter fått en större roll i medieagendan och bidrar till en allt mer 

vinklad journalistik som gynnar olika intressenter, vilket gör att journalistikens roll i 

samhället kan ifrågasättas och minska i trovärdighet. Denna förändring gör att vi som 

medborgare förlorar rätten till objektiv fakta som upprätthåller oss med information som 

påverkar våra beslut som demokratiska medborgare. 

 

För att ta in ett helt annat perspektiv så kan man ifrågasätta om journalistyrkets riktiga 

problem kanske inte fullt ut är PR-verksamhetens påverkan utan ett allt mer föränderligt 

samhälle. För att fortsätta på Giddens teorier om det senmoderna samhället så kan man 

analysera huruvida journalisterna har fått svårare att avgöra vad som är pålitlig kunskap då det 

krävs mer och mer expertinsyn inom de flesta kunskapsfälten samtidigt som de inte har tiden 

att nischa sig inom ett visst kunskapsområde.  I och med detta görs kopplingen till att PR-

källor kanske istället hjälper journalister att få lättare expertinformation då också PR-utövarna 
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vill att journalister ska uppfatta informationen snabbt och på ett korrekt sätt då den nuförtiden 

har blivit mer specialiserad. PR-professionen kan ses ur en hjälpande synvinkel, i det här 

fallet om man tänker på en alltmer ökande specialisering inom kunskap.  

 

6.1 Vidare forskning 

Vi har i denna uppsats inte haft utrymme att granska effekterna av den kolonialisering som vi 

hänvisar till i vår analys, men om vi forskar vidare inom ämnet så är det nästa steg. Man 

skulle med hjälp av metoder så som receptionsanalys eller enkäter, kunna få fram människors 

påverkan av PR-iseringen och sammanfläta resultaten med de från denna uppsats. Detta hade 

möjligtvis öppnat upp för ytterligare ett perspektiv i frågan om PR´s inflytande i 

journalistiken. Via intervjuer med intressenter från de båda branscherna hade vi fått en 

möjlighet till större inblick i deras uppfattning av den integration som skett. Därigenom hade 

vi kunnat göra en mer djupgående analys av effekterna av vårt forskningsområde.  
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8. Bilagor: 

8.1 Procentuträkning: 

DN 1. 1992   
Summan: 333 antal PR-begrepp av 18 985träffar.                          
-------------------------- 

DN 2. 2012 

Summan: 1086 antal PR-begrepp av 53 478 träffar.                        

--------------------------- 

SvD 3. 1995 

Summan: 1410 antal PR-begrepp av 64 524 träffar.                           

----------------------------- 

SvD 4. 2012 

Summan: 1076 antal PR-begrepp av 29 384 träffar.                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DN 1992 < 1,8%  SvD 1995 < 2,2% 

DN 2012 < 2%  SvD 2012 < 3,7% 

= ökning på 0,2% (       ) = ökning på 1,5% (         ) 

 

Varumärke 

1.                         

2.                  

3.                         

4.                         

 

Image 

1.                         

2.                          

3.                           

4.                           

 

Transparens 

1.                 

2.                          

3.                           

4.                          

 

Ökning DN: 0,2% till 0,3% = 0,1 % ökning 

Oförändring SvD: 0,23 % till 0,23 % = 0 % 

 

Ökning DN:0,08 % till 0,37 % = 0,29 % ökning. 

Ökning SvD: 0,14 % till 0,7 % = 0,56 % ökning 

Ökning DN:0,005% till 0,13 % = 0,125 % ökning. 

Ökning SvD: 0,014 % till 0,2 % = 0,184 % ökning 
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8.2 Bilagor på artiklarna  

Artikel 1: 
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Artikel 2: 
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Artikel om H&M’s slavlöner: 
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