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Marabou Black, med avsikt att lura sin publik:  
En kvalitativ analys av debatten efter vilseledande PR-utövande 

 
Av: Elin Johansson  
 
Sammanfattning 

Den 18 mars 2013 meddelar den folkkära artisten Tommy Nilsson att han byter namn till Black och  

väljer en mörkare och hårdare image. Reaktionerna låter inte vänta på sig och under dagen går 

nyheten varm i svensk media. Senare ska det visa sig att det hela bara handlar om en PR-kampanj 

med syfte att marknadsföra chokladjätten Marabous nya chokladkaka med smak av saltlakrits. 

Tidigare forskning har visat på hur den här typen av PR-utövande, som ämnar vilseleda sin publik, 

riskerar att skada förtroendet för såväl företag, som journalister och PR-utövare. Genom en kritisk 

diskursanalys undersöker den här studien debatten som uppkommer som en reaktion på den här 

typen av PR-utövande, med hjälp av den specifika kampanjen Black. Genom tio argumenterande/

debatterande texter på såväl nyhetsplattformar som bloggar undersöks argument, uppfattningar och 

förslag på konsekvenser. För att bättre förstå den profession som debatten berör tas centrala teorier 

om den relativt outforskade PR-branschen upp. En central del i studien inom såväl tidigare 

forskning som teori är hur det nya medieklimatet-/samhället har en betydande roll när den här typen 

av marknadsföring får allt större plats i nyhetsflödet. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna i 

debatten ställer sig kritiska till det här sättet att marknadsföra produkter/tjänster på. Det 

argumenteras genomgående för hur den här metoden kan anses bra i den mån den bidrar till mycket 

uppmärksamhet och stor spridning på kort sikt. Men att problematiken ligger i att PR bör handla om 

att hjälpa företag och organisationer att förbättra deras anseende/varumärke. Genom att vilseleda 

journalister och mediepubliken riskerar man istället att skada förtroendet på lång sikt. I 

undersökningen har det framkommit att åsikter och uppfattningar inte skiljer sig beroende på vilken 

bakgrund/anknytning som skribenten har. Såväl journalister som yrkesverksamma inom reklam-/

marknadsföringsbranschen erkänner ett ogillande gentemot metoden. Det visar sig även att det finns 

avvikande åsikter som skiljer från den negativa uppfattningen, dessa röster beskriver 

kampanjmetoden som harmlös, nytänkande och rolig.  

 
Nyckelord: Debatt, PR, Journalistik, Marknadsföring, Varumärke, Anseende   
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1. Inledning och problemformulering  

För tvåhundra år sedan fylldes dagstidningarna av reklam, allt från färska ägg till pigor och skoputs 

annonserades flitigt och oftast rätt harmlöst. För fyrtio år sedan var reklamen som visades på 

biograferna nästintill höjdpunkten under föreställningen. Reklamfilmerna visade drömvärldar 

kantade av trendiga jeans, slanka kroppar och läskande drycker.  

 
Men sen skedde en förändring och idag är det få dörrar som inte pryds av ”Ingen reklam tack” och 

ett stort antal företag tjänar till och med pengar på att tillhandahålla tjänster som motverkar reklam, 

så kallade ”Adblock”. Vi är idag villiga att betala för att slippa reklamen. Vi utsätts för reklam 

överallt och det är svårt att urskilja de många budskapen i det massiva flödet. Vi försöker i allt 

större utsträckning att slippa ifrån reklam och många uppfattar den flera gånger som både störande 

och i värsta fall stötande. I och med det har reklambranschen blivit tvungen att hitta andra 

tillvägagångssätt för att nå människor. En metod som visat sig vara effektiv är att paketera 

budskapet på ett sätt som gör att det inte uppfattas som reklam.  

 
I ett stressat medielandskap är det tacksamt att som journalist ibland bli tillhandahållen information 

som är så bra att det knappt går att tro att den är sann. Den uppfyller alla de faktorer som 

journalisten en gång lärt sig innebär högt nyhetsvärde, utöver det innehåller informationen eller 

händelsen ett stort sensationsvärde, toppen! Eller? De senaste åren finns det flera exempel på hur 

reklamskapare har planterat vad som i ett första skede tyckts vara sensationella nyheter i händerna 

på journalister. Journalisterna har i sin tur sett det uppenbara nyhetsvärdet och publicerat. Därefter 

har det gått ett mediedrev och spaltmeter efter spaltmeter har ägnats nyheten innan det visat sig att 

allt bara varit påhittat. Konstruerat för att sätta en ny produkt eller tjänst i uppmärksamhetens ljus.  

  

PR (pe´ärr) s. företags [verksamhet för främjande av] goda förbindelser med samhälle o. 

allmänhet, verksamhet för information el. propaganda o.d. ; en PR PR-⎢avdelning -chef -man  

-resa -verksamhet -värde (Svenska Akademins ordlista) 

  

PR, Public Relations innefattar relationsbyggande inom och med samtliga publiker, såväl med 

journalister som med konsumenter/mottagare och organisationer. Professionen PR eller Public 

Relations innefattar inte bara en aktivitet utan flera. Utövandet av PR kan innebära en rad olika 

aktiviteter, allt från att bedriva lobbying till att skapa ökad kännedom kring vinstdrivna företag och 

deras produkter eller tjänster. I det moderna samhället är det ofta det sistnämnda vi syftar till när vi 
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pratar om PR, alltså att skapa ökad kännedom kring vinstdrivna företag och deras aktiviteter, och 

ofta misstas utövandet av PR för att handla om reklam. Men detta är ett felaktigt antagande då 

reklam handlar om att på ett transparent sätt köpa sig utrymme på t.ex. tidningsplattformar på nätet 

medan PR istället handlar om att genom olika aktiviteter förtjäna medieutrymme men också att 

kommunicera ut nyheter till redaktionella platser (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:341). 

 
1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att undersöka den debatt som uppstod efter PR-kampanjen ”Black”. 

Kampanjen använde journalister, vilka omedvetet fick agera budbärare, för att kommunicera 

information om en ny produkt, tjänst eller företagslösning till mediekonsumenter utan att 

informationen uppfattats som reklam. Kampanjen syftade på detta sätt till att vilseleda. Detta 

undersöker jag i avseende att upptäcka och belysa vilken eventuell problematik gällande dylika 

metoder som diskuteras. Genom min undersökning vill jag se vem/vilka som får bära skulden och 

vilka som eventuellt blir beskrivna som offer, samt hur de olika aktörerna, ur såväl 

journalistbranschen och reklambranschen, förhåller sig till denna typ av kampanj. Detta bör utredas 

eftersom det här sättet att bedriva marknadsföring blir allt vanligare idag. 

 
Som grund för min undersökning har jag formulerat en övergripande frågeställning. Därefter 

preciserar jag min frågeställning genom att presentera fyra underfrågor:  

 
Vad karaktäriserade debatten efter PR-kampanjen ”Black”, vars avsikt var att vilseleda såväl 

journalister som konsumenter/mottagare?  

 
• Vilka olika uppfattningar gentemot metoden finns presenterade i debatten?  

• Vilka möjliga konsekvenser som den här metoden kan leda till presenteras?  

• Vilka argument presenteras för respektive emot den här typen av PR-insatser? 

• Vilka aktörer finns representerade och vilken roll tilldelas dessa?  

 
1.2 Avgränsning  

Som empiriskt material har jag avgränsat mig till 10 stycken debattartiklar/blogginlägg författade 

som en följd/reaktion av/på den här typen av PR. Den kampanj jag valt att fokusera på och som är 

återkommande i mitt empiriska material är chokladjätten Marabous Black-kampanj vilken 
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planerades och producerades av reklambyrån Forsman & Bodenfors. Jag kommer att hålla mig 

inom tidsperioden mars 2013 t.o.m. december 2014.  

 
Fyra av texterna publicerades som blogginlägg på privata hemsidor, två av texterna publicerades på 

en blogg knuten till en kommunikationsbyrå, tre av texterna publicerades under olika 

nyhetscentraler och en av texterna publicerades under en politisk sajt. Texterna förekommer därmed 

på både mer och mindre etablerade online-plattformar. Författarna är till största del representanter 

inom PR-branschen men även texter skrivna av journalister analyseras.  

  

Fokus i min analys av dessa texter kommer att ligga på att se till vilka möjliga konsekvenser eller 

efterföljder till kampanjen som presenteras snarare än eventuella diskussioner om utförandet av 

kampanjen och själva händelseförloppet. Det ligger även i mitt intresse att undersöka relationer, hur 

och mellan vilka de förekommer samt hur de påverkas. Detta gäller relationen mellan PR-branschen 

och journalistbranschen, relationen mellan journalistbranschen och mediekonsumenterna samt 

relationen mellan företag/organisationer och dessas publik/konsumenter.   

 
Vid analysen av samtliga texter kommer det huvudsakliga ändamålet vara att genom ett kritiskt 

perspektiv se hur texterna uppkommit som en följd av dagens samhälle, i metodavsnittet Material 

och urval längre fram beskrivs valet av metod och empiriskt material mer ingående.  

 
1.3 Disposition  

Inledningsvis presenteras bakgrunden till debatten där det redogörs för hur kampanjen Black 

utfördes. Studien börjar därefter med ett avsnitt om tidigare forskning där tidigare studier om dold 

marknadsföring, det nya medieklimatet och journalistisk kvalitet tas upp. Sedan följer ett 

teoriavsnitt där teorier om professionen journalistik tas upp, mediedrev, tolkningsramar, 

förhållandet mellan journalisten och källan samt betydande teorier inom PR-professionen 

presenteras. I avsnittet därefter diskuteras studiens metod som består av en kritisk diskursanalys och 

dess för och nackdelar. I samband med detta presenteras även studiens material och urval, de 

sammanlagt 10 debatterande/argumenterande texterna, mer ingående. Därefter presenteras studiens 

resultat och analys. Avslutningsvis redogörs för studiens slutsatser med en diskussion samt förslag 

inför fortsatt forskning.  
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1.4 Bakgrund 

Här följer en redogörelse för kampanjen Black med syfte att skapa mer klarhet och förståelse inför 

kommande avsnitt.   
 
En måndagsförmiddag i mars 2013 möts flera svenska journalister av ett till innehållet absurt 

pressmeddelande när de kommer till redaktionen. Musikern Tommy Nilsson som de flesta 

förknippar med låtar som ”Dina färger var blå” och ”Öppna din dörr” släpper nytt och ”brandar" i 

samband med det om sig.  

 
Snart skulle artisten släppa sin nya singel ”Shoot the devil” och det var i samband med släppet som 

den folkkära artisten valt att byta inriktning och ta artistnamnet ”Black”. Den nya imagen skulle 

innebära en lite mörkare, lite tuffare & lite hårdare framtoning. Kunde det här vara sant? Den frågan 

var det nog många journalister som med rynkad panna ställde sig den där måndagsmorgonen. 

Tommy Nilssons karriär började ju som medlem i hårdrocksband som Horizont och Easy Action, 

helt omöjligt var det kanske inte? När Tommy Nilsson sedan bekräftade uppgifterna till TT Spektra 

gick drevet. 

 
Dagens nyheter, Expressen och Aftonbladet rapporterade om artistens nya image och publicerade 

bilder på en hårt sminkad herr Nilsson iförd skinnpaj. Men misstankarna fanns där, kanske var det 

bara en bluff? Flera stora dagstidningar gick ut och sa sig ha sanningen eller den verkliga orsaken 

till artistens namnbyte, vilka sällan var i närheten av korrekta.  

 
Under tiden, innanför väggarna på reklambyrån Forsman & Bodenfors, klappade sig ett gäng 

kreativa reklamare på axeln efter att man lyckats lura hela svenska folket i sin lansering av 

Marabous nya chokladkaka ”Black” med smak av saltlakrits. 

 
2. Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom dold marknadsföring, det nya 

medieklimatet/-samhället samt inom journalistisk kvalitet.  

 
2.1 Dold marknadsföring och dess inverkan  

I sin avhandling ’Den dolda marknadsföringens inverkan på företagets brand image’ belyser Minéa 

Håkans inledningsvis problematiken med det ökande bruset av marknadskommunikation. Hur vi 
 7



                                                                                                                                        

som konsumenter idag möts av tusentals olika reklambudskap dagligen och hur vi ofta använder oss 

av psykologiska försvarsmekanismer för att undvika dessa budskap. Hon menar därför att de 

traditionella marknadsföringsmetodernas avtagande effektivitet är ett faktum (Håkans 2012:1).  

  

Därtill nämner hon en ung generation som idag ställer sig alltmer negativ till den traditionella 

reklamen. Den här generation väljer istället att förlita sig på word of mouth och rådfrågar hellre 

vänner eller bekanta inför ett köpbeslut. De här faktorerna ställer hon som bakgrund till en 

frågeställning som allt fler företag tvingat ställa sig: Hur ska nutidens marknadsförare gå tillväga för 

att nå ut till dagens kritiska konsument? (Håkans 2012:1). 

  

Svaret på den frågan menar Håkans allt oftare blir så kallad ”Stealth marketing” eller dold 

marknadsföring. Alltså att som företag med finansierade försök, påverka en önskad målgrupp med 

kommunikation som kan uppfattas som icke-kommersiell. Det som eftersträvas är att konsumenten 

inte ska tolka reklamen som just reklam. Syftet med Håkans avhandling är att utreda hur ett 

användande av den här metoden inverkar på företagens brand image samt på konsumentens relation 

till varumärket (Håkans 2012:2).  

  

Sammanfattningsvis kommer Håkans fram till att de svarande har en benägenhet att vara negativt 

inställda till dold marknadsföring och föredrar istället mer traditionella metoder. Ett eventuellt 

uppdagande av ett företags dolda marknadsföring inverkar generellt negativt på konsumentens syn 

på varumärket. Detta genom att förtroendet för varumärket minskar och konsumentens spridande av 

negativ word of mouth ökar (Håkans 2012:59). Slutligen poängterar Håkans att metoden idag 

används så pass flitigt att den blir alltmer igenkännbar för den ofta informerade konsumenten samt 

att konsumentens eventuella kännedom om den dolda marknadsföring inverkar på hans eller  

hennes ställningstagande till metoden (Håkans 2012:60). 

 
I avhandlingen presenteras fyra varianter av dold marknadsföring:  

• Produktplacering  

• Rekrytering av varumärkesförespråkare (brand pushers) - Då personer får ersättning för att sprida 

kommersiella meddelanden, en slags förklädd word of mouth, till människor i verkliga 

livssituationer.  
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• Subliminal marknadsföring -  Då visuella, auditiva eller andra sensoriska budskap sänds ut för att 

endast uppfattas av vårt undermedvetna.  

• Beteendeinriktad marknadsföring - Då konsumenten förses med skräddarsydda budskap utifrån 

hans eller hennes sökbeteende på internet (Håkans 2012:8). 

 
Samtliga metoder är mycket intressanta och högst relevanta som forskningsområden då de, precis 

som den metoden jag valt, handlar om nyare och mindre etablerade samt mer kontroversiella 

metoder inom marknadsföring. Håkans utelämnar dock den metod som står i fokus för den här 

undersökningen - att sprida kommersiella budskap genom att konstruera dem som nyhetsartiklar.  

 
2.2 Det nya medieklimatet  

I ’Journalism and PR - news media and public relations in the digital age’ belyser John Lloyd och 

Laura Toogood det de kallar ”A new media age” i vilken internet och framförallt sociala medier 

gjort ryktet till något mer osäkert för företag samt gett dessa nya plattformar för att bedriva sin egen 

kommunikation. Det ökande behovet av att förkunna och skydda sitt ”brand” eller rykte innebär att 

PR blivit en profession att räkna med. Samtidigt refererar Lloyd och Toogood till journalistiken som 

en bransch i kamp för sin överlevnad. Inledningsvis beskrivs relationen de båda professionerna 

emellan som svår och sägs bygga på ett ofta ömsesidigt beroende och misttro (Lloyd, Toogood 

2015:viii). 

  

I sin undersökning noterar författarna ett för PR minskande beroende av journalistiken samtidigt 

som journalistikens beroende av PR sägs öka. Lloyd och Toogood menar att PR-branschen 

fortfarande behöver journalistiken som alltid verkat som ett tredje-parts stöd för dess påståenden. 

Men att det, i och med den nya tidsåldern, finns andra mer kraftfulla allianser för PR-branschen. 

Allierat är det självförtroende som många pr-utövare känner i vetskapen om att man kan ta och tar 

över flera av journalistikens funktioner i och med vårt alltmer digitaliserade samhälle. Författarna 

fastslår sammanfattningsvis att PR- och journalistbranschen står inför att behöva omdefinieras i sina 

respektive roller, inräknat affärsmodeller, i en ny ”information age” inom vilken ingen av 

branscherna kommer kunna utöva de taktiker och strategier de utvecklats och lärts upp inom 

tidigare (Lloyd, Toogood 2015:viii). 
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Samma spår rör studien ”Getting the Facts Straight in a Digital Era: Accuracy and Trustworthiness” 

där författarna Colin Porlezza och Stephan Russ-Mohl berör hur den nya digitala tidsåldern bidrar 

till ökande felinformation i journalistiska publikationer. De menar på att ingen princip för 

journalistiken är så brett accepterad som skyldigheten att rapportera fakta på ett precist och korrekt 

sätt. Författarna frågar sig om journalister som arbetar online idag har en annan mental inställning 

till noggrannhet, att fakta bara ses som temporära sanningar och att dessa lätt kan bytas ut mot andra 

när ny information finns tillgänglig (Porlezza, Russ-Mohl 2012:15). 

  

Den bästa lösningen för journalistbranschen, som Porlezza och Russ-Mohl menar håller på att 

förlora sitt brand/rykte, vore att undvika att felaktigheter sker i den journalistiska produktionen. 

Porlezza och Russ-Mohl föreslår att ett aktivt undvikande kunde vara en unique selling proposition, 

alltså ett sätt att differentiera sig, för journalistiken som professionell profession, i ett nyhetsklimat 

som är starkt påverkat och influerat av PR-utövare ett ökande antal av alternativa ”journalister” som 

t.ex. bloggare. (Porlezza, Russ-Mohl 2012:15). 

 
2.3 Journalistikens kvalitet  

I sin textsamling Journalistisk kvalitet - En antologi om hot och möjligheter när medievärlden 

förändras undersöker Torbjörn von Krogh vad journalistik idag verkligen betyder. Han 

sammanstället ett antal aktuella definitioner av journalistik. Här beskrivs journalistiken som en yrke 

i förändring där innebörden av tidigare normer omformas under det hårda trycket av teknikens och 

samhällets snabba utveckling (von Krogh 2010:71). 

  

Von Krogh tar upp sociologen Michael Schudsons forskning vilken erbjuder en definition, enligt 

denna är journalistik en profession där fokus ligger mer på innehållet än vem som faktiskt skapar 

detta innehåll. Han menar att journalistik är den verksamhet eller det utövande som bidrar till 

produktion och spridande av information om aktuella angelägenheter och samhällsintressen. Här tar 

von Krogh fasta på hur Schudsons definition belyser hur journalistiken handlar om att bedriva en 

slags affärsverksamhet som vanligtvis, eller mestadels,  presenteras på ett sanningsenligt sätt, 

istället för att faktiskt vara på ett sanningsenligt sätt (von Krogh 2010:14). 

 
För tio år sedan undersökte von Krogh eventuella hot gentemot den journalistiska kvalitén, då 

definierades mediemoguler som Rupert Murdoch som betydande hot. Man fruktade hur vd:arna tog 
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makten från redaktionsledningarna för att skapa billigare och billigare nyheter och hur de nya 

ägandeformerna krävde allt högre avkastning. Och frågan väcktes, kunde kvalitetsjournalistik 

produceras under sådana förutsättningar?  

 
Idag ser förutsättningarna och hoten annorlunda ut, von Krogh frågar sig i sin undersökning om det 

verkliga hotet idag inte ligger i hur journalistiken i allt större grad har förlorat sin affärsmodell. Tills 

nyligen har journalistiken finansierats av annons- och prenumerationsintäkter. Idag har 

reklamintäkterna lämnat, inte bara pappersformatet, utan också hela journalistbranschen. På nätet 

går reklampengarna istället till sociala medier och stora sökmotorer (von Krogh 2010:45). 

 
Det är också i den här nya digitala verkligheten som journalisten möter sin största fiende -  

PR-branschen, vilken lockar till sig stora medieintäkter. Idag har publiken lärt sig att genomskåda, 

och på så sätt kunna välja bort, de försök till påverkan som förekommer i de traditionella kanalerna. 

Svaret på det blir att marknadsförarna numera ägnar sig åt allt mer sofistikerad kommunikation 

genom dolda budskap - PR tar alltså allt större plats i journalistiken medan den traditionella 

reklamen minskar (von Krogh 2010:46). 

 
Von Krogh tar också upp en eventuell överlevnadsstrategi för journalistiken. Den liknar den idé jag 

tidigare tog upp vilken föreslår att journalistiken kan erbjuda en unique selling proposition genom 

att yrket i sig bedyrar en produkt bestående av sanningsenlig och korrekt information. Von Krogh 

menar att journalistiken har en lång tradition och hantverksskicklighet som talar för att den kan 

vägleda konsumenten både korrekt och effektivt. Yrkesrollen i sig menar von Krogh handlar om 

sådana färdigheter. Den handlar också om att hitta vinklar som gör att det man som journalist  

kommunicerar upplevs som relevant, spännande och värt att ta till sig för nyhetskonsumenten. Men 

det, menar von Krogh, är färdigheter som även andra aktörer kan tillgodogöra sig och inte minst  

PR-branschen. PR-branschen som alltså anammar det journalistiska hantverket för att guida 

nyhetskonsumenten efter egna intressen och då helt gratis (von Krogh 2010:51). 

 
3. Teori 

Här presenteras de utgångspunkter jag använt mig av i min studie. Inledningsvis tas olika teorier 

om professionen journalistik upp, som konstruktionen av ett mediedrev. Därefter tittar jag på hur 

tolkningsramar konstrueras och hur relationen mellan journalist och källan bör/ska se ut. Därefter 

tar jag upp väletablerade teorier inom PR för att förankra en djupare förståelse för professionen. 
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3.1 Journalistik 

Här följer teorier för professionen journalistik som tar upp mediedrev, tolkningsramar samt 

förhållandet mellan journalisten och källan. För att ge ökad förståelse för hur den journalistiska 

processen kan gå till och hur en kunskap om densamma kan användas för att ta sig in i innehållet.  

 
Mediedrev som teori  

En mediejakt eller flockjakt verkar som en reaktion till förargelse som väckt reaktioner. I Sverige 

används metaforen mediedrev som har en liknande eller samma betydelse. Begreppet mediedrev 

används för att beskriva nyhetsmediers rapportering runt en skandal, av såväl journalister som 

politiker och kommunikationsforskare (Allern, Pollack 2009:11).   

 
I ”Skandalenes markedsplass, politik, moral och mediedrev” sammanfattar Sigurd Allern och Ester 

Pollack ett mediedrev som omfattande och kritisk rapportering riktad mot en eller flera personer 

eller organisationer. I ett mediedrev deltar dominerande redaktioner och nyhetsmedier som alla 

förmedlar samma perspektiv, journalistiska vinklar och dramaturgi med en utgång som är oviss 

(Allern, Pollack 2009:11).   

 
Allern och Pollack tar upp det ökande antalet nyhetsmedier som en betydande faktor till att 

mediedreven blir allt fler. Vidare skildras ett digitaliserat medieklimat inom vilket något man 

beskriver som mediehusens kretslopp verkar. Där nyheter i ett nyhetsmedium omedelbart blir en 

källa till nyheter i ett annat. Där publiceringarna hamnar på flera olika plattformar och där 

intressanta nyheter som får stort publikintresse går rundgång i medierna. Klimatet innebär också en 

hård kommersiell konkurrens om publikens uppmärksamhet (Allern, Pollack, 2009, 21).  

 
Allern och Pollack presenterar sju hypoteser kring politikerskandaler, hypoteser som utöver 

politiska skandaler även är aktuella för andra typer av journalistik. Här presenteras 

flockdjurshypotesen, som ämnar beskriva hur en händelse och dess tolkningsramar lanseras och hur 

flera redaktioner därefter vill delta i nyhetsförloppet och följa samma spår för att på så sätt bekräfta 

varandra. Såväl nyheter som meningar återanvänds och ingen tar ansvar för proportionerna av 

rapporteringen. Rapporteringen som framstår som ett mediedrev i vilket en flock av journalister 

jagar ett bestämt byte. (Allern, Pollack, 2009:23)  
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Den här teorin, eller kunskapen, om hur ett mediedrev kan konstrueras ser jag som intressant och 

relevant för min analys i den mån att samma kunskap kan användas av PR-utövare för att skapa sig 

närmare förståelse för medielogiken och för vilka ”knappar” man ska trycka på för att skapa 

medieutrymme.  

 
Tolkningsramar  

Sigurd Allern och Ester Pollack tar som exempel upp John B. Thompsons teori om skandaler där 

han belyser journalistkårens betydande roll vid skandaler. Mer specifikt återger Thompson för hur 

detta går till genom att journalisten väljer tolkningsramar och sätter dramaturgin. I journalistens 

makt ligger valet av vinkel, valet av källor och röster som får komma till tals eller för den delen 

väljs bort. Mediernas konstituerande roll är nära anknuten till konstruktionen av ett skandal-narrativ 

som ett färdigt drama med bestämda roller för de inblandade aktörerna. Här refererar författarna till 

Kari Andén-Papadopoulos och Kristina Widestedts ”The mediated visibility of political scandal: 

how a crayfish party turned a Swedish minister into a poodle” (Allern, Pollack 2009:17). 

  

Vidare beskriver Allern och Pollack hur etableringen av tolkningsramar verkar som nyckeln. 

Begreppet tolkningsramar kan kännas igen från vardagslivet och syftar till hur vi strukturerar våra 

sinnesintryck och sätter våra erfarenheter i sammanhang som ger dessa mening. Begreppet som ofta 

används inom medieforskning är nära anknutet till det mer vanliga uttrycket vinkling (Allern, 

Pollack 2009: 49). Inramning av en nyhetshändelse går till så att den tilldelas infallsvinkel, 

bestämda källor och bilder i syfte att främja en viss förförståelse hos mottagaren (Allern, Pollack, 

2009:17). Dessa val verkar också som subjektiva element för all journalistik och alla redaktioner 

som strävar efter att vara fakta-orienterade och källkritiska. En problematik är att vinkeln, 

nyhetshus emellan, ofta blir mycket densamma, detta går att återkoppla till det tidigare berörda 

medieklimatet där aktörerna är fler och kontakten är nära med både samma källor och kollegor 

emellan. Detta leder ofta till vad författarna kallar för kollektiva konventioner, alltså att vinkeln blir 

självpåtagen. Journalisten glömmer då lätt att vinkeln ska verka som ett resultat av ett journalistiskt 

val där det finns flera alternativa vinklar (Allern, Pollack 2009:76). 

  

I den sociologiskt orienterade medieforskningen om tolkningsramar läggs tyngdpunkt på att 

beskriva hur tolkningsramar ofta blir ett ämne för förhandling och kamp mellan redaktionen och 

källan. Tolkningsramar kan i andra fall även vara inspirerade av vår samtid och kultur, här refererar 

författarna till Baldwin Van Gorp och Erving Goffmans teorier om hur olika medier lägger i växlar 
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på ett kulturellt plan och inspireras av äventyr, sagor och myter som t.ex. Davids kamp mot Goliat. 

De uppenbara elementen i en nyhetstext knyts samman av vad Van Gorp menar är ett centralt 

organiserande tema eller kulturellt ledmotiv (Allern, Pollack 2009:18).  

 
Allern och Pollack tar också upp så kallad metajournalistik, ett begrepp som syftar till journalistik 

om journalistik. Där medier refererar och omtolkar händelser som i grund och botten hör till tidigare 

medieinnehåll (Allern, Pollack 2009:130). 

 
Förhållandet mellan journalisten och källan  

Jag har vidare valt att kort ta upp hur förhållandet ser ut, eller bör se ut, mellan journalister och 

dessas källor eftersom att PR-utövare vid den här typen av PR-kampanjer kommer att ta rollen som 

källan. Sigurd Allern beskriver hur relationen mellan en källa och en journalist ofta definieras av ett 

utbyte av information mot uppmärksamhet där det finns ett ömsesidigt intresse. Hur källan är en 

aktör som vill nå ut med ett budskap och hur journalisten kan förse offentligheten med denna 

tillgång. Vem som är initiativtagande till utbytet växlar men Allern fastslår att professionella källor 

vet vikten av att välja sina budbärare med omsorg (Allern, Pollack 2009:50). 

 
3.2 PR och det dominerande paradigmet  

Inom en specifik disciplin eller ett specifikt fält syftar det dominerande paradigmet till det mest 

accepterade och vedertagna förhållningssättet gentemot ämnet. Det dominerande paradigmet 

tillhandahåller med det ramverk och den metodik som följs och används vid forskning på fältet, och 

de idéer som för fältet anses mest värdefulla. Den forskning som erbjuder förhållningssätt och idéer 

som går utanför det dominerande paradigmet tenderar ändå alltid att belysa sin forskning och 

definiera sin position i relation till detta dominerande paradigm (L´Etang 2008:9). 

 
Vägen till att definiera det dominerande paradigmet inom PR bygger på empiriska studier, 

vetenskapliga och övervägande kvantitativa metoder. Dessa bär ansvaret för att ha utvecklat det 

huvudsakliga teoretiska ramverket för fältet. Det här förhållningssättet blev den första 

sammanhängande teoretiska insatsen för att skapa vetenskaplig betydelse för utövandet av Public 

Relations som yrke och att på så sätt binda det till grundläggande undersökningar och utvärderingar. 

Ett huvudsakligt antagande inom detta paradigm tycks enligt L´Etang vara att akademiskt arbete 

direkt bör bidra till praktik (L´Etang 2008:251). 
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I motsats till the excellence theory som jag kommer att beröra senare har paradigmet ett 

genomgående starkt fokus på relationsbyggande verksamhet, etisk övertygelse, retorisk 

teambuilding samt på ryktet eller anseendet för PR-branschen. För att summera det dominerande 

paradigmet har det verkat funktionellt, applicerat och fokuserat på systemteorier, på idealet i 

symmetrisk kommunikation, excellence, effektivitet, Public Relations roll, lägesteori och kvantitativ 

research (L´Etang 2008:252).  

 
Det här förhållningssättet har nått hög acceptans inom Europa för att ha presenterat tydliga ramverk, 

intressanta idéer och etiska aspekter för branschen. Trots att flera alternativa förhållningssätt för 

analys av Public Relations har presenterats så kantas mycket av detta arbete fortfarande av 

symmetrisk kommunikation, vilken jag kommer beröra längre fram, och delar de underliggande 

antaganden som finns inom det dominerande paradigmet (L´Etang 2008:253). 

 
Exellence-teori  

The Excellence-theory innebär kortfattat hur PR bör bedrivas för att gynna företag och deras 

relation till, och anseende hos, sin publik/konsument. Jag har valt att ta med den här teorin eftersom 

att debatten som förekommer i mitt empiriska material i många avseenden tar upp hur företag, och 

då främst Marabou i det här fallet, påverkar sin publiks relation till det egna varumärket i och med 

valet att använda sig av den här typen av PR. Den erbjuder även användbara modeller för hur 

kommunikation/utbyte av information bör gå till vilket också diskuteras i debatten.  

 
Excellene-teorin är en allmänt vedertagen teori inom Public Relations och är ett resultat av 15 års 

intensiva studier inom utövandet i communication management. Inledningsvis verkar teorin som en 

förklaring till värdet av Public Relations för organisationer och dessas anseende. Hur organisationer 

med hjälp av PR-professionen kan framträda på ett socialt accepterat sätt genom att kommunicera 

symmetriskt ,vilket jag kommer beröra längre fram, och ta hänsyn till såväl företagets som 

publikens intressen samt att värdera en långsiktigt god relation med sin konsument/publik. Baserat 

på den här teoretiska premissen för professionens värde erhåller excellence-teorin principer för hur 

utövandet bör bedrivas för att maximera det här värdet (Grunig 1992:56).  

 
I Public Relations - Concepts, Practice and Critique av Jacquie L´Etang tas Excellence-teorin upp.  

L´Etang använder till skillnad från de flesta andra forskare inom samma fält ett kritiskt 

förhållningssätt i sina studier och analyser av teorier.   
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Inom PR belyser the excellence theory vikten av en berättigad PR-funktion som aktivt deltar i the 

dominant coalition samt vid andra beslutsfattande arenor (L´Etang 2008:163). Begreppet The 

dominant coalition syftar till ett centralt koncept i flera teorier om Public Relations och utgörs av 

den innersta kretsen av beslutsfattare inom företag/organisationer. PR-utövare som medlemmar i 

den här mäktiga och beslutsfattande gruppen sägs öka professionens status  och tillåter utövarna att 

hjälpa organisationer att lösa deras problem och bli mer socialt ansvarstagande. Ett huvudantagande 

inom det här perspektivet är att utövare som blivit en del av den här gruppen kommer att göra ”det 

rätta”, de förväntas då representera andra människors röster och intressen samt forma olika 

organisationers ideologier och beslut till att verka fördelaktiga för professionen, organisationen och 

samhället i stort. (Berger 2005:5) Redan i de allra första undersökningarna inom PR fastställdes 

vikten av att accepteras av the dominant coalition för att kunna utöva en aktiv roll i att skapa goda 

relationer för olika organisationer snarare än att enbart syssla med t.ex. krishantering (L´Etang 

2008:162).  

 
Excellence-perspektivet identifierar det som man menar utmärker excellent companies, där nämns 

bland annat företagets aktiviteter, närhet till konsumenten, entreprenörskap, produktivitet genom 

människor och dess förhållningssätt till värderingar.  

 
Efter att det här mer allmänna perspektivet kommit att bli hårt kritiserat och ifrågasatt anpassades 

det till PR genom professor James Grunigs teoretiska arbete. Han identifierade istället de 

huvudsakliga verktygen för excellent public relations där han bland annat belyser en stark kultur, 

fungerande kommunikationssystem och berättigat ledarskap.  

 
I korthet menar Grunig att excellent organisations har förstått hur de kan få mer av vad de själva 

vill ha, genom att ge sin publik eller konsument lite av det den vill ha. Grunig genomförde även en 

omfattande studie, the Excellence Study, vilken fokuserade på excellent management och dess 

inverkan på effektivitet, med syfte att mäta dimensionerna av utövande inom PR på bästa möjliga 

sätt (L´Etang 2008:173). Studien tog upp frågor som: 

 
• Av vilken anledning bidrar PR till organisatorisk effektivitet?  

• Med vilka medel bidrar excellent public relations avdelningar till att göra organisationer mer 

effektiva? (L´Etang 2008:173). 
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Utifrån resultatet etablerades en tanke om PR-utövandet vilken föreslog att bra PR är den som 

underlättas och uppkommer som en konsekvens av fundamentala och deltagande kulturer och 

strukturer, symmetrisk kommunikation, jämställdhet och tillfredsställelse i yrket. Vidare är bra PR 

den som binder samman framgångsrika organisationer, bidrar till förståelse för vikten av 

symmetrisk kommunikation och bra samarbete inom organisationer,  att värdera mänskliga resurser, 

verka innovativt och ha inspirerande ledare (L´Etang 2008:174). 

 
Modeller  

James Grunig har som nämnt haft en betydande roll i utvecklingen av teorier för Public Relations. 

Han har med sitt arbete bidragit med fyra modeller för fältet, två av dessa handlar om two-way 

communication, eller tvåvägs-kommunikation, och skiljs åt med termerna symmetric och 

asymmetric, alltså two-way symmetric model och two-way asymmetric model. The two-way 

symmetrical model omnämns av Grunig som den bäst lämpade och bereder för en normativ teori 

om hur Public Relations bör utövas för att verka etiskt och samtidigt effektivt (Grunig 1992:285). 

Modeller som denna syftar till att förstärka syftet med att bedriva forskning inom fältet, för att 

kunna påvisa hur det går att skilja på de många olika aktiviteterna inom yrket (Grunig 1992:286).  

 
Two-way symmetric PR bygger på öppen och ärlig dialog, tvåvägs-kommunikation och ett 

ömsesidigt givande och tagande framför försök till ensidigt övertygande. Den här modellen om hur 

Public Relations bör utövas bygger på respekt och en ömsesidig förståelse mellan dem som 

kommunicerar. Den betonar och understryker vikten av förhandling och att vara öppen för eventuell 

anpassning och kompromisser. Two-way symmetric PR  kräver också att organisationer engagerar 

sig i huruvida PR-utövare är följsamma och villiga att justera sitt arbete för att anpassa sig till 

organisationens publik. Den här modellen tenderar att bli mer anammad av icke vinstdrivna företag/

organisationer och mer reglerade verksamheter som statliga myndigheter. Two-way symmetrical 

model omnämns av Grunig som den mest etiska på så sätt att den bjuder in till dialog och bidrar till 

ett mer socialt ansvarstagande PR-utövande (Toth 2009:285). Grunig understryker dock svårigheten 

med att bedriva symmetrical PR genom media. (Toth 2009:249)  

 
The two way asymmetric PR kallas också scientific persuasion, eller vetenskaplig övertalan, vilken 

innebär att man använder vetenskapliga metoder för att utveckla mer övertygande kommunikation. 

Den här modellen använder sig precis som symetric PR av dialog men inte med motivet att skapa 
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och öka förståelse utan snarare för att manipulera och ändra uppfattningar. Inom den här modellen 

ligger PR-utövandets fokus mer på att skapa kortsiktiga attityd-förändringar och mycket feedback 

från målgrupper och publiker samlas därför in. Den här typen av PR används av organisationer vars 

primära mål är att förändra målgruppens sätt att tänka framför att förändra själva organisationen 

eller dess synsätt (Toth 2009:285). 

 
Kritik  

Kritik som riktats mot symmetry/excellence handlar om problematiken i hur den normativa teorin 

tenderar spela en perfekt och betydande roll för de som är insatta i den men att den kan uppträda 

som problematisk och svårtydd för de som står utanför. En annan kritik som riktats, som även 

verkar som allmän kritik gentemot teorier i Public Relations, menar att aktiviteterna/uppdragen för 

PR-utövarna är så skiftande att alla försök till att klassificera dessa aktiviteter eller förklara varför 

de förekommer är lönlösa (Grunig 1992:285). 

 
4. Metod  

I följande avsnitt presenteras valet av metod vilket är en kritisk diskursanalys, eller som jag 

fortsättningsvis kommer benämna den: CDA-analys. Därefter diskuteras metodens styrkor och 

svagheter samt hur jag valt att förhålla mig till metoden under studien. Här presenteras även det 

empiriska innehållet mer ingående och jag redogör för studiens tillvägagångssätt.  

 
4.1 Val av metod  

Jag har valt att använda mig av kritiskt diskursanalys (CDA) för min stuide. En metod där man på 

ett detaljerat sätt studerar texter och talat språk för att upptäcka och avslöja mer exakt hur talare och 

skribenter använder språket och grammatiska verktyg för att skapa mening, få människor att tänka 

om något på ett särskilt sätt och ibland även manipulera dem och samtidigt dölja sina verkliga 

kommunikativa intentioner (Machin, Mayr 2012:1). Metoden kan sammanfattas med hur människor 

i tre avseenden med både tal och skrift ägnar sig åt konstruktioner av den sociala världen:  

 
• Skapar utsagor genom att använda redan existerande lingvistiska resurser.  

• Arbetar selektivt med dessa resurser, av oändligt antal tillgängliga ord och meningsbyggnader 

väljs vissa medan andra väljs bort.  

• Framställer konstruktioner med konsekvenser, förmedlar ett uttryck som påverkar föreställningar 

och genererar respons (Alvesson, Sköldberg 2008:465). 
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Tolkningen för metoden syftar inte enbart till att se huvudtendenser eller mönster utan olika nyanser 

och motsägelser kan också vara av intresse (Alvesson, Sköldberg 2008:464). 

  

Metoden syftar till att gräva djupare, till att se de mindre synliga delarna av texten så som kulturella 

och politiska yttre omständigheter utifrån vilka texten har tillkommit. Det är samhället som texterna 

skapas i, med sina maktstrukturer och olika intressen som ger texterna sin bestämda orsak. Men 

texterna fungerar inte enbart som ett svar på hur samhället förhåller sig utan har också inverkan på 

hur samhället ter sig vidare - det finns alltså en ömsesidig påverkan mellan text och samhälle. 

(Ekström, Larsson 2010:267) Jag kommer med hjälp av den kvalitativa CDA-analysen bryta ner ett 

antal texter för att främst avslöja vad dessa texter kan tänkas syfta till att påverka och huruvida 

dessa förhandlar med eller motverkar olika idéer i samhället, främst hur människors uppfattning 

gentemot den här typen av PR-aktiviteter berörs.  

  

Inom den här metoden sker ett möte mellan samhällskritik och vetenskap på så sätt att texter 

fungerar meningsbildande i såväl tal som skrift som bild och ses som diskurs (Ekström, Larsson 

2011:273). 

 
Diskurs 

 
”… 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”  

(Börjesson 2003:21) 

 
Begreppet diskurs är en term som används för att beskriva den allmänna uppfattningen eller idén, 

delad av människor i ett samhälle, om hur världen fungerar (Machin, Mayr 2012:11).  Inom 

språkstudier syftar man med diskurs till hur texter är inflätade i samhällsstrukturen, institutioner och 

i olika diskussioner. Det handlar om att kunna se utanför det faktiska språket som står skrivet och 

fråga sig vad texten egentligen innehåller, vad den faktiskt är en del av och vad den kan tänkas 

försöka motverka. Nyheter kan ses som diskurs eftersom att de utgör ett språk. Genom att granska 

nyhetsdiskursen med diskursanalys kan man uppmärksamma hur nyheter interagerar, förhandlar 

med, eller motverkar olika idéer om samhället och upptäcka mindre uppenbara syften (Ekström, 

Larsson 2011:273). 
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4.2 Sociokognitiv ansats   

Jag har valt att utgå från van Dijks så kallade sociokognitiva ansats till en kritisk diskursanalys. Van 

Dijk sammanfattar metoden som studier av en texts implicita eller indirekta mening. Alltså 

underliggande meningar som syftas till utan att dessa uttrycks direkt i texten. Implicita meningar 

relaterar till underliggande övertygelser men är inte öppna, direkta eller kompletta i texten. 

  

Van Dijk tar upp det han kallar för ideological squaring vilket beskriver hur texter riktar sin läsare 

för eller emot människor. I sina studier visar han hur texter tar referentiella val för att skapa 

motstånd, för att få händelser och olika frågor att te sig förenklade för att kunna kontrollera 

meningen i dessa. Val i framställningen kommer alltid att skapa associationer i värde, idéer och 

aktiviteter. Som exempel tar van Dijk upp huruvida han väljer att beskriva en grupp 18-åringar som 

young people, youths eller students. Där youths tenderar uppfattas som mer negativt medan students 

målar upp en mer positiv och seriös bild av ungdomarna (Machin, Mayr 2012:78). 

  

Mikro-/Makroanalys  

Med van Dijks ansats vill man undersöka en text på såväl mikro som makronivå. Makroanalysen tar 

upp nyhetstextens mer övergripande egenskaper - det man kallar de tematiska och schematiska 

strukturerna. I makroanalysen undersöks textens tematiska strukturer för att skönja dess hierarki. 

Här undersöks hur relationen mellan textens huvudtema och delteman ter sig. Huvudtemat, som 

verkar högt upp i hierarkin, förekommer ofta i rubriken eller inledning/ingress där de mest relevanta 

inslagen presenteras. Ju mindre relevant något anses vara, desto mer marginaliserad roll får detta i 

förhållande till textens huvudtema (Ekström, Larsson 2010:275). 

  

Den schematiska strukturen analyseras i syfte att fånga diskursens sociokognitiva 

berättarkonventioner. Med det menas hur en standardkonvention utgörs av rubrik och ingress vilka 

summerar nyheten, samt en historisk bakgrund vilken presenterar något i det förgångna som 

relaterar till det aktuella i texten.  

  

Mikroanalysen syftar istället till att studera diskursen mer ingående i fråga om t.ex. koherens och 

ordval. Här pratat man om global koherens vilket syftar till textens huvudsakliga mening som 

uppkommer av flera mindre textstycken vilka hänger ihop logiskt, här ingår argumentation, 

påståenden och beskrivningar (Ekström, Larsson 2010:275).  

 
 20



                                                                                                                                        

Mikroanalysen syftar också till att upptäcka hur textförfattaren och textkonsumenten ömsesidigt 

bidrar till hur textens sammanfattade mening förekommer. Van Dijk menar att koherens finns i en 

text genom att konsumenten själv fyller i textluckor som författaren efterlämnat.  

 
”… Discorse does not have coherence, but is assigned coherence by language users”  

(Ekström, Larsson 2010; cit. efter van Dijk 1988:62) 

 
För att sammanfatta detta får texten sin mening i en kombination av de uppenbara betydelserna, det 

som van Dijk kallar för det semantiska isberget, och koherensluckorna, alltså det utelämnade som 

konsumenten/mottagaren redan är införstådd med.  

 
Van Dijk belyser vikten av att analysera det uppenbara innehållet, de närvarande implikationerna. 

Här handlar det om att avslöja överflödig diskurs vilka inte bidrar med relevans för texten. T.ex. om 

en karaktär i texten exempelvis framställs/beskrivs som invandrare, trots att texten överhuvudtaget 

inte handlar om just invandring. Detta kan vara  ett resultat av författarens dolda agenda men inte 

sällan handlar det istället om rutiner och sociokulturella konventioner vilka ter sig omedvetna för 

både producent och konsument (Ekström, Larsson 2010:275). 

 
Textens stil benämns i den här ansatsen som ett val. Bara det faktum att en text präglas av en viss 

stil, innebär att den hade kunnat förekommit med en annan. Stil menar van Dijk är både medvetna 

och omedvetna semantiska val vilka kan studeras syntaktiskt (hur mening är uppbyggd) men även 

lexikalt. Den lexikala stilen syftar till ordval, val av ord för beskrivningar av människor, saker eller 

händelser. Här är det tidigare exemplet om huruvida en grupp med 18-åringar benämns som young 

people, youths eller students passande. Den analytiska utgångspunkten här är hur olika ord 

innehåller sociokulturella och ideologiska element (Ekström, Larsson 2010:275). 

 
Metodens för-/nackdelar 

Jag ser dels ett antal nackdelar med att använda kritisk diskursanalys (CDA) som metod. Dels kan 

diskursanalysen verka missvisande då människor har komplexa och varierande relationer till olika 

maktstrukturer och att ens upplevelse av en text därför är föränderlig. Jag som kvinna kan t.ex. 

känna mig underlägsen i en situation medan jag med min klasstillhörighet kan känna mig mer 

överlägsen i en annan situation (Machin, Mayr 2012:210). 
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En annan problematik är att metoden ibland tenderar att bli mer av en tolkning än en analys av 

texten och att metoden värdesätter ett visst sätt att angripa en text och närmare ignorerar alternativa 

tolkningar - t.ex. hur andra, vanliga personer, läser och tolkar mitt empiriska material (Machin, 

Mayr 2012:210). 

 
Däremot är metoden bra ur den aspekten att den ger mycket information i förhållande till det 

empiriska material som undersöks vilket kan vara mindre till sin omfattning. Analysen säger så 

mycket mer än de få tecken som utgör den faktiska text jag analyserar. Slutligen fungerar den bra 

som ett tvärvetenskapligt fält och kan med fördel kombineras med andra metoder vilket kan ses som 

en positiv aspekt för framtida eller utökade studier inom ämnet (Ekström, Larsson, 2010:286). 

 
4.3 Material och urval 

Materialet för denna studie innefattar tio debattartiklar och/eller argumenterande texter från olika 

nyhetsplattformar och bloggar såväl privata som helt knutna till större kommunikations-byråer.  

 
Urval av material från medie-/nyhets-/kommunikationsplattformar  

Urvalet grundar sig i att samtliga texter syftar till att föra en argumentation/diskussion för eller emot 

den PR-metod som finns presenterad tidigare i den här studien. Det absolut grundläggande i urvalet 

är att samtliga texter helt eller delvis tar upp kampanjen ”Black” och verkar som ett resultat av eller 

en reaktion på den här kampanjen. Författarna har bakgrund från kommunikationsbranschen men 

representanter utan koppling förekommer också som skribenter. Detta för att eventuellt kunna 

skönja olikheter och diskrepans mellan beskrivningar/argument/förhållningssätt i texter som 

författats av PR-sympatisörer och skribenter utan personlig koppling/erfarenhet till/i branschen. 

Valet av kampanjen Black grundar sig i att just den här kampanjen uppfattades som relativt harmlös 

vilket gjorde att diskussion stannade vid att diskutera problematiken med just metoden på ett mer 

övergripande plan. Jämfört med hur debatten vid andra liknande kampanjer som t.ex. Miss Skinny 

tenderar att handla mer om det som kommunicerats, snarare än hur det kommunicerats. Där 

diskussion i mitt exempel med Miss Skinny handlade mer om det felaktiga i att belysa frågor om 

ätstörningar med den här metoden.  

  

Anledningen till att välja en mängd olika plattformar är inte att göra en jämförelse mellan dessa 

utan för att få ett stort urval med många olika beskrivningar av och förhållningssätt till den här 

typen av PR. Syftet med min analys är alltså inte att dra några generella slutsatsen om de enskilda 
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ursprungens/plattformarnas ståndpunkter gentemot PR, att bara analysera en text/artikel från de 

olika plattformarna är för lite för att skapa tillförlitlighet i sådana slutsatser. Min avsikt är inte heller 

att belysa den här metoden utifrån någon särskild person eller en särskild branschs perspektiv utan 

jag utgår från det innehåll som finns att tillgå i mitt empiriska material. 

 
Eftersom att jag för min analys valt att ta med merparten av de debatterande texter som berör mitt 

valda ämne under tidsperioden kom urvalet att omfatta följande plattformar:  

 
• Babblish: Kommunikationsbyrå grundad av copywritern Jimmy Forsman. 

• Bloggbyrån: Tidigare kommunikationsbyrå grundad av Jennifer Bark, konsult inom sociala 

medier. Numera nerlagd men ses som relevant då plattformen under den valda tidsramen för min 

analys var högst delaktig i diskussionen/debatten.  

• Dagens Media: Tidning och internetsajt som bevakar reklam- och mediebranschen.   

• DigitalPR:  Företag inriktat på sociala medier grundat av Niclas Strand som är creative planner 

och digital strateg.  

• Dagens PS: Nyhetscentral och gratistidning online.  

• JMW: Kommunikationsbyrå grundad av Björn Mellstrand.  

• Politism: Vänsterinriktad sajt inom nyheter och diskussion.  

• Resumé: Tidskrift inriktad på nyheter inom medie- och kommunikationsbranschen. 

 
Urvalet skedde genom google-sökningar med avancerade sökinställningar där tidsperioden 

begränsades till mellan 2013-03-01 då kampanjen lanserades och mediedrevet utspelade sig t.o.m. 

2014-12-31. Jag använde mig här av sökord som ”dold”, ”reklam”, ”journalistik”, ”PR”,”Marabou”, 

”Black”, ”kampanj”, ”Tommy Nilsson” och ”Forsman & Bodenfors”. Källor begränsades även till 

svenskt tryck press och svenska sajter. Några av texterna hittade jag genom att dessa länkade till 

varandra vilket jag inte ansett som problematiskt utan snarare ett ytterligare ett bevis på att dessa 

diskuterar samma ämne/problematik.   

 
Utifrån det utval som uppstod efter min sökning valde jag texter som uppfyllde följande parametrar:  

 
• Källa/upphovsman finns presenterad och att finna i samband med texten alt. på sajten/hemsidan.  

• Texten ter sig argumenterande/debatterande.  

 23



                                                                                                                                        

• De har ingen extrem politisk inriktning då det inte finns utrymme för att genomlysa detta 

fenomen tillräckligt inom ramarna för analysen.  

 
Jag valde därmed bort texter som saknade källa/upphovsman, texter som inte var sakliga eller 

berörde ämnet på ett debatterande sätt. Jag valde också bort texter från sidor som t.ex. Avpixlat 

eftersom att det hade lett till ett krav på mer etiska aspekter/överväganden i studien och från mig 

vilket jag inte ämnade ta upp i den här studien.  

 
4.4 Tillämpning av metod  

Jag kommer att analysera mina argumenterande texter/debattartiklar med hjälp av van Dijks CDA-

modell. Inledningsvis kartlägger jag texternas huvudsakliga innehåll. Därefter fortsätter analysen 

med att undersöka den tematiska och schematiska strukturen i texterna, dvs. på en makronivå. Här 

vill jag skönja en tematisk hierarki vilken kan förekomma dels i en enskild artikel men också i ett 

nyhetskluster (samling av flera texter) Här ställer jag mig frågor som: Vad förmedlas i rubrik och 

ingress? Vilka aktörer förekommer och vad representerar dessa? Vilken historisk bakgrund tillskrivs 

texterna? Vilka resonemang går att utläsa kring konsekvenser och orsak/verkan utifrån källors 

kommentarer och författarens egna ord? Till vem eller vad riktar sig eventuella kommentarer? Vem 

får summera de huvudsakliga slutsatserna i den aktuella händelsen? (Ekström, Larsson 2010:278). 

  

Med svaren till de ovanstående frågorna i bakhuvudet genomför jag därefter en mer detaljerad 

studie av texten, på en mikronivå. Här analyserar jag hur händelsen konstrueras och ser till koherens 

och frånvarande information, frågor som är aktuella för den här delen ser ut som följande: Hur ser 

relationen mellan textens helhet (globala koherens) och dess delar (lokal koherens) ut? På vilket sätt 

involverar texten läsarens förförståelse genom textluckor? Visar texten på implicit eller frånvarande 

information som läsaren kanske förväntas fylla i? Därefter analyserar jag den explicita texten och 

undersöker om jag eventuellt kan skönja information som kan upplevas irrelevant för det faktiska 

innehållet. Slutligen analyserar jag den lexikala stilen, vilka ord används för att beskriva något och 

vilka andra ord hade istället kunnat användas? (Ekström, Larsson 2010:278). 

 
Ovanstående moment knyts an till den sociokulturella kontexten där jag som forskare hela tiden 

måste beakta hur nyhetsdiskursen förhandlar, deltar och eventuellt motverkar ideologiska processer 

(Ekström, Larsson 2010:279).  
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4.5 Tillförlitlighet  

En viktig del av analysen är att anamma ett kritiskt förhållningssätt när det kommer till kvalitet på 

den forskning man bedrivit. För att bedöma en studies trovärdighet berör man ofta begreppen 

reliabilitet och validitet. Relibilitet kan förenklas genom att översättas till pålitlighet. Pålitligheten 

beror på huruvida mätinstrumenten är exakta och väl fungerande, hur pålitlig information man 

lyckats ta fram samt om huruvida man har lyckats genomföra analysen utan felaktigheter och större 

brister (Repstad 2007:151). 

 
Validitet kan i sin tur förenklas genom att översättas till giltighet. Här bör man som forskare fråga 

sig om man lyckats mäta det man har velat och syftat till att mäta, om det finns överensstämmelse 

mellan de forskningsfrågor man ställt upp och den information man sedan använt sig av för att 

komma fram till sina slutsatser. Och är det möjligt att belysa den frågeställning man vill ha klarhet i 

med den empiriska delen man använder sig av (Repstad 2007:151)? 

  

”Ett argument har giltighet om det har med saken att göra. Tillförlitligt är det om uppgifterna som 

anges är riktiga.” 

(Ekström, Larsson 2010:14) 

 
Medie- och kommunikationsvetenskapen grundar sig djupt i olika tolkande vetenskaper. Den 

undersöker alltså den mening som finns i t.ex. olika sociala handlingar och texter. Mening måste 

tolkas och förstås och kan således inte observeras. Vi kan som forskare inte förstå något utan att 

sitta inne på en viss förförståelse, utan en sådan skulle texter som tolkas te sig helt obegripliga. All 

tolkning sker som en aktiv process och kan därför inte ses som ett passivt observerande, detta 

faktum gör att de tolkande metoderna ibland ifrågasätts i avseendet om vetenskapligt värde. 

Kritiken bygger på frågeställningen om inte vetenskapen blir subjektiv om forskaren använder sig 

av sin förförståelse. Svaret på det menar Ekström och Larson kan vara både ja och nej (Ekström, 

Larsson 2010:14). 

  

Ja, vetenskapen är subjektiv eftersom att det alltid är ett subjekt som tolkar något, all observation 

bygger på att den som observerar tillskriver det observerade innebörd och kategoriserar. Samtidigt 

belyser de hur flera av dessa metoder bygger på att forskaren intar en större distans och angriper det 

som observeras med ett mer objektivt förhållningssätt.  
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Nej, vetenskapen är inte subjektiv i det avseende att den enskilda individens tolkning är det 

intressanta. Som forskare är det viktigt att inte låta egna upplevelser eller uppfattningar styra 

tolkningar (Ekström, Larsson 2010:16). För min studie är det därför viktigt att jag hela tiden har i 

åtanke att jag som individ sitter inne på en viss förförståelse som påverkas av tidigare händelser, 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. Att jag tar med det i beräkningen och i största möjliga 

mån använder ett objektivt förhållningssätt till såväl empiriskt material som resultat.  

  

Det är t.ex. viktigt att jag inte enbart uppmärksammar och plockar ut de element i texterna som 

bekräftar min förförståelse, då tappar studien både vetenskapligt värde och sitt anseende som 

objektiv forskning. Men man får för den sakens skulle inte vara rädd för att undersöka hur texterna 

relaterar till samhället och olika ideologier, då riskerar analysen bestå av enbart detaljerade 

språkanalyser (Ekström, Larsson 2010:285).  

 
5. Analys/Resultatredovisning  

I det här avsnittet kommer jag att presentera mitt resultat som jag delat upp under rubriker vilka 

har sitt ursprung och grund i de frågeställningar som jag presenterat tidigare.  

 
5.1 Inledning 

Här följer en inledande kartläggning över texternas huvudsakliga innehåll. Samtliga texter handlar 

om ”PR-aktiviteter” som syftat till att vilseleda en grupp människor, publik eller journalister, där ett 

av exemplen som tas upp mer frekvent är kampanjen ”Black”. Flera av texterna kompletteras med 

en bild och inte sällan föreställandes artisten Tommy Nilsson. Bilderna är relevanta för texterna i 

den mån att de förekommit tidigare och då i samband med kampanjen, t.ex. används en bild på 

Tommy Nilsson hårt sminkad och iförd skinnjacka för att belysa den nya imagen som man ämnade 

förmedla under kampanjen. Bilderna orienterar konsumenten och verkar, utöver rubriker vilka jag 

kommer att gå in på längre fram, som ytterligare förklaring till textens innehåll.  

 
Texterna förekommer i inget fall med tillhörande faktarutor, istället tilldelas mottagaren 

föreliggande information/historisk bakgrund genom att olika länkar appliceras i texterna vilka tar 

mottagaren till sammanfattande texter eller redogörelser för händelsen.  
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Uppfattningar för/emot  

Rubriken och inledningen i de analyserade texterna utgör den schematiska strukturens kärna och är 

den del av texterna som framträder mest och syns bäst. I det nyhetskluster jag använt mig av som 

empiriskt material kan huvudtemat till största del sägas vara att kampanjen Black var en dålig/

oetisk/negativ kampanj på flera sätt. ”Black” var inte bra. Detta går att utläsa i rubriker som ”PR – 

VA FAN SYSSLAR NI MED?” (Mellstrand 2013) eller ”Total förvirring kring historiens svartaste 

kupp” (Carlson 2013). Båda citaten sammanfattar tydligt vad texten tar för ställning i frågan, här 

blir PR-branschen ifrågasatt och anklagad för att förvirra och vara svart vilket bör tolkas som 

negativt. 

 
Ett motsatsgrepp går att hitta i texten publicerad på Resumé och författad av Fredrik Hillerborg. Här 

kan jag urskilja ett positivt förhållningssätt till kampanjmetoden genom att se till den lexikala stilen.  

Här noterar jag hur Hillerborg genomgående använder ordet ”dold” och föreslår detta vara ett bättre 

alternativ än ordet ”bluff” som kan anses ha en mer negativ innebörd. Vid två tillfällen använder 

han sig av en ordföljd som inleds med ordet ”kan” såsom ”kan känna” eller ”kan det… ses”. Här 

går det att ifrågasätta huruvida ordet ”kan” förekommer överflödigt eller om det är ett sätt att för 

författaren undvika att ta fasta ståndpunkter vilket det blivit om ordet uteslutits, jämför ”Det kan 

kännas” mot ”Det känns”. Detta tenderar skapa en mer förlåtande/ursäktande ton till den här typen 

av PR-metod vilket kan ses som ytterligare ett tecken på författarens mer positiva uppfattning i 

frågan. Sammanfattningsvis menar Hillerborg, i texten på Resumé, att den här metoden är bra 

eftersom den låter sändaren komma runt reklamundvikande och kan förmedla viktiga poänger samt 

fånga målgruppens intresse (Hillerborg 2014). 

 
Men där tar de kritiska rösterna över, för även om flera av de texter som argumenterar emot 

metoden belyser en uppenbar fördel i att metoden kan bidra till stor spridning så dominerar som 

tidigare nämnt åsikten om att metoden inte är bra. Här kan den lexikala stilen avslöja även 

frånvarande eller implicita uppfattningar. Man kan i flera av texternas delar (lokala koherensen) 

utläsa en uppfattning om att den här typen av PR-metod är oansvarig/oseriös vilket bekräftar 

texternas helhel (global koherens) som i samtliga fall utom ett syftar till att ta en kritisk ställning till 

metoden.  På Dagens Media skriver t.ex. Tomas André om metoden och kallar kampanjer av den här 

typen för ”skojiga” påhitt. Dels ordvalet i sig, ”skojigt”, tyder på en viss sarkasm. Det är inte ordet 

som man annars vanligtvis väljer för att belysa det man då, när man faktiskt menar det, oftast 

benämner som ”kul” eller ”roligt”. Detta bekräftas ytterligare genom att André väljer att sätta ordet 
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inom citationstecken. Han tycker inte att det faktiskt är skojigt, tvärtom, hans uppfattning är att det 

är ett oseriöst och felaktigt sätt att bedriva PR på (Andre 2013).  

  

I flera av texterna går det att urskilja hur författarna näst förminskar/banaliserar de människor som 

ägnar sig åt den här typen av PR, att uppfattningen är att metoden är rent av barnslig. Det här kan 

förstås genom att utövarna beskrivs på samma sätt som man annars skulle beskriva ett mindre barn, 

som ”naivt” och drivet av ”lockelser” samt att metoden vid ett tillfälle jämförs med ”att kissa i 

sängen”.  

 
På sajten Politism skriver Linus Larsson texten ”Samtiden är en PR-kupp” där han, som 

representant av journalistkåren, presenterar en mer hård ton gentemot reklamutövare. Så här skriver 

Larsson: ”Vad vi tar för sanning skapas i själva verket av små PR-byråer bestående av 38-åriga 

longboardentusiaster som bär halsduk inomhus.” Där orden ”små” och ”longboardentusiaster” 

förekommer som både förlöjligande/förminskande och tenderar vara irrelevanta inslag i texten. Det 

här citatet blir intressant eftersom att det tydligt sammanfattar vad Linus Larsson vill förmedla, att 

vi konsumenter/publik låter PR-utövare som tar sig själva på alldeles för stort ansvar, sätta agendan 

och skapa sanningar åt oss (Larsson 2014). 

 
Efter att jag nu har redovisat för mer allmänna uppfattningar som presenteras i texterna följer en 

mer ingående redogörelse för vilka argument som förs fram för att befästa dessa uppfattningar.  

 
Argument  

Inom de sekundära teman som jag kunnat urskilja i det empiriska materialet kan jag utläsa viktiga 

argument/meningar för/i texterna. Jag har sammanfattat tre teman som förekommer mer frekvent 

och som det sedan argumenteras runt, dessa är följande: 

 
• Hur det nya medieklimatet verkar som en bakomliggande faktor för att/hur den här typen av PR 

uppkommer. 

 
På Dagens media skriver Tomas André hur den här typen av kampanj pekar på svårigheten att hinna 

med källkritik i dagens allt snabbare nyhetsflöde. Här ger André själv mottagarna/mediepubliken en 

röst när han skriver att ”Det är svårt att skydda sig när någon medvetet utnyttjar medier för att 

sprida falska uppgifter.”. Citatet pekar på mottagarna eller mediepubliken som ett offer när media 
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utnyttjas eftersom att det nya klimatet öppnar förutsättningar för det (André 2013). På Politism tar 

Linus Larsson även han ett kritiskt förhållningssätt till journalistbranschen som aktör vilken han 

själv kan säga sig representera. ”Vill du sälja något, koppla då vagt ihop produkten till ett 

irriterande pressmeddelande som får det att klia fingrarna på alla oss åsiktsmaskiner som lever för 

att uttrycka oss retweetkalibrerat om precis allting”. Med det citatet presenterar han ett 

mediesamhälle som påverkas alltmer av nya funktioner och tjänster i.o.m. sociala medier. Hur ett 

uppseendeväckande pressmeddelande får de stressade journalisterna att ta fasta på den här typen av 

konstruerande nyheter allt mer, av rädsla för att missa något och med en önskan i att vara först. Det 

går även att urskilja en textuell lucka vilken läsaren förväntas fylla i. Larsson förutsätter med sitt 

citat att läsaren är införstådd i vad en retweet är och då i förlängningen även Twitter, vilket gör det 

till en kulturell företeelse (Larsson 2014). 

  

Flera av texterna argumenterar runt hur den här händelsen, kampanjen, utgör ett brott mot historien. 

Där sociala medier, som en del av det nya mediesamhället, ursprungligen har setts som en möjlighet 

för att skapa engagemang, men hur sociala medier i det här fallet används på fel sätt och istället 

skapar irritation. I det nya mediesamhället har sociala medier länge setts som en ny bra 

marknadsföringskanal i den mån att budskapet är transparent, personligt och sanningsenligt. På 

sajten Digital PR skriver Niclas Strandh hur den här typen av kampanjer, där Black tas upp som 

exempel, misslyckas på alla punkter och fullständigt bryter mot det historiska sättet att se på sociala 

medier/det nya mediesamhället och dess positiva möjligheter (Strandh 2013).   

  

På Digital PR argumenterar Niclas Strandh mot metoden och berör det han kallar den nya 

medielogiken inom vilken han menar att det är en grundläggande fråga att ställa sig kritiskt till allt. 

Här verkar företagen som en aktör vilken Strandh menar är ute på mycket tunn is genom att ”… 

spela på det faktum att snabbheten, öppenheten mot upprörande saker, kändisar eller unika 

fenomen är något som vi delar lite okritiskt…”. Också det här citatet berör journalisternas 

förändrade beteende i och med nya förutsättningar i mediesfären, hur källkritiken och 

eftertänksamheten får allt mindre plats när stressen och konkurrensen tar överhand. (Strandh 2013). 

 
• Hur det råder motsättningar inom kommunikationsbranschen om hur PR ska/bör utföras. 

 
Ett argument som återkommer i texterna är hur det här tillvägagångssättet som kampanjen ”Black” 

använt sig av inte har något med PR att göra. Därefter följer logiskt en diskussion om vad de anser 
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att PR verkligen handlar om och innebär. Här tar man upp och belyser hur kampanjen utgör ett brott 

mot branschstandarden då PR enligt praxis bör syfta till att öka vinsten för det varumärke som 

beställer kommunikationslösningen, men genom att ljuga för man istället ett högriskspel med 

varumärket och dess anseende.  

  

På Dagens Media föreslår Tomas André att alla seriösa reklam- och pr-byråer borde ha ett 

gemensamt ansvar för att inte missleda mottagarna (André 2013). Han får medhåll av Jimmy 

Forsman på Bablish som belyser hur viktigt det är att budskapet motsvarar förväntningarna och 

syftar till hur vissa branschutövare fokuserar på provokation för att öka exponeringen av en 

kampanj (Forsman 2013). Utifrån vilka premisser ska PR-aktiviteter då bedrivas? Det presenterar 

Björn Mellstrand på JMW en idé för, som resonerar kring hur PR befinner sig som en del av något 

större, i förtroendebranschen. Att PR bör syfta till att bygga långsiktigt förtroende för sina 

uppdragsgivare. ”Bra PR är när man förpackar en story så den intresserar, känns relevant och 

användbar för målgruppen. Bra PR är när uppdragsgivarens kunskap står i fokus och säkerställer 

att de når ut med sina budskap. Nyheter som tål att granskas och dagens ljus.”. Här erbjuder Björn 

Mellstrand ett förslag till hur bra PR bör bedrivas och bevisar hur det finns motsättningar inom 

branschen, om hur utövandet ska gå till (Mellstrand 2013). Niclas Strand argumenterar även han 

emot metoden när han skriver följande: ”Jag tror inte på att reklam och pr ska använda lögnen som 

metod. Jag tror vi idag måste vara ännu mer försiktiga i hur vi väljer att använda såväl medier, 

förtroendet hos varumärkets vänner och potentiella relationer hos andra.”. Niclas Strand ger också 

ett förslag till hur PR bör bedrivas, eller kanske inte bedrivas, men han går även in på eventuella 

konsekvenser, såsom förtroenden och relationer, vilket jag berör längre fram (Strandh 2013). 

 
• Hur den här typen av PR förekommer med huvudsyfte att nå stor spridning. 

 
På digital PR tar Niclas Strandh upp ett av de argument som går under temat/tanken om att 

huvudsyftet med den här typen av kampanjer är att nå stor spridning. Eller som Strandh skriver 

”Uppmärksamhet det slutgiltiga målet”. Han presenterar en historisk bakgrund i vilken man ofta 

valt att mäta och titta på framgång utifrån hur mycket uppmärksamhet en kampanj har fått. Strandh 

hävdar vidare att uppmärksamheten i sig inte förändrar något utan att för att mäta framgång måste 

man kunna mäta förändring ”… konvertering till kunder, förändrad värdering av varumärket”. Av 

hans citat kan man utläsa en åsikt om att uppmärksamheten inte bör vara målet vid PR-utövande 

eftersom att det egentligen inte säger så mycket då det är svårt att följa upp och mäta vad som 
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egentligen påverkats/förändrats (Strandh 2013). Även Björn Mellstrand är inne på det här spåret när 

han föreslår följande: ”kanske är lockelsen att generera massor av uppmärksamhet…”. Vilket är 

ännu ett citat som föreslår att den här typen av PR förekommer med syfte att nå stor spridning 

(Mellstrand 2013).  

 
Fredrik Hillerborg på Resumé som ställer sig positiv till metoden menar att spridningen är en av 

fördelarna och även det huvudsakliga syftet, där PR är ett verktyg för att med små och enkla medel 

nå ut till en stor publik (Hillerborg 2014). I Niclas Strandhs text går att finna implicit mening som 

läsaren förväntas fylla i när han jämför målsättningen med att skapa så mycket uppmärksamhet som 

helst med den brända jordens taktik. Där konsumenten förutsätts fylla i med förkunskap om att den 

brända jordens taktik syftar till en metod i krigföring (Strandh 2013). I texten publicerad under 

Bloggbyrån presenteras reklam-/kommunikationsbranschen som en större sfär där reklambyrån får 

verka som representant. Enligt skribenten tycker förmodligen människor på reklambyrån att den 

massiva uppmärksamheten som metoden ofta genererar i är det enda viktiga. Detta ger ytterligare 

tyngd till att debatten huvudsakligen föreslår att stor spridning är huvudsyftet vid utövandet av 

metoden (Bloggbyrån 2013).  

  

Aktörer och deras roll  

Genom flera av texternas rubriker framgår konfliktinramningen tydligt och det framkommer att 

texten anspelar på en kontrovers. Att konstruera konflikter kräver olika aktörer som kan 

representera de skilda synsätten. Som exempel på detta tänkte jag ta upp texten författad under 

sajten Digital PR, rubriken är ”Black - historien om en diss” med följande inledning:  ”En vanlig 

åsikt är att marknadsföringen ljuger. Att all reklam försöker att lura konsumenter att köpa saker 

som de inte behöver. Reklam anses onödigt, påträngande och förstörande av samhället. Vi har 

starka lagar mot reklam som inte är märkt som reklam, som bransch står vi hela tiden inför 

ytterligare skärpningar av hur reklam regleras. Att inte ljuga borde vara en hygienfaktor för att 

undvika att spä på den bilden.” (Strandh 2013). Här går att urskilja ett antal sfärer som deltar:  

 
• Reklam- eller marknadsföringsbranschen (som ljuger) 

• Allmänheten, eller ett kollektiv (som anser att reklamen är onödig) 

• Samhället (som förstörs)  

• Konsumenten (som blir lurad) 

• Lagstiftningen (som kontrollerar reklamen) 
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Dessa sfärer representeras i sin tur av olika individer/aktörer som får komma till tals i texten 

författad för sajten Digital PR, ett exempel på det är när författaren refererar till Patrick Kampmans 

twitterpost: ”Det är bara reklam för fan!”, Kampman är creative director på reklambyrån Volontaire 

och kan därför verka som representant för marknadsföringsbranschens inställning till händelsen. 

Även den inblandade reklambyrån Forsman & Bodenfors används i flera av texterna som en 

representant för hela reklam-/marknadsföringsbranschen genom citat som ”Reklambyråer är 

duktiga på reklam och Forsman & Bodenfors räknas ofta till en av de främsta byråerna.” . I texten 

under Dagens PS citeras även reklambyråns projektledare Susanne Fagring "Vi kände snabbt att vi 

ville jobba med Tommy Nilsson och hitta ett roligt och annorlunda sätt att skapa spinn kring 

comebacker. Jag tror att intresset handlar om att det är två folkkära varumärken”. Det här citatet 

ger Reklambyrån en röst och sammanfattar kort och koncist hur den ställer sig i frågan och dennes 

inställning/mål till/med kampanjen som ämnade vara annorlunda och rolig för att skapa spinn, eller 

stor uppmärksamhet (Carlson 2013).  

 
En annan sfär som förekommer är journalistbranschen som i flera av texterna tilldelas rollen som 

bortgjord och vars förtroende är hotat. I Dagens PS får Aftonbladet och tidningens rapportering i 

händelsen verka som representant för den större sfären journalistbranschen. I texten skriver Jesper 

Carlsson ”Liiiiite pinsamt för Aftonbladet som i dag har "Sanningen om Tommys förvandling" på 

löpet. I artikeln med rubriken "Därför blir han Black" står dock inte ett enda ord att läsa om att det 

skulle handla om en Marabou-kampanj.”. Här framkommer att tidningen Aftonbladet gjort bort sig 

genom att att publicera ”sanningen” om vad som sedan inte visade sig stämma vilket tidningen inte 

nämnt ett ord om i den omnämnda rapporteringen (Carlson 2013).  

 
Även organisationer får i flera av texterna verka som en sfär med Marabou som representant. 

Marabou som mer eller mindre ifrågasätts i fråga om egentligt syfte och mål med den här typen av 

kommunikation. Även frågan om relevans tas ofta upp i samband med Marabou. Slutligen bör 

Tommy Nilsson i egen person benämnas som en befintlig aktör i texterna. Nilsson tillskrivs ömsom 

med rollen som vinnare och ömsom med rollen som den misslyckade artisten vars skivförsäljning 

gått trögt det senaste decenniet. På Dagens PS skriver Jesper Carlson att ”… det känns lite som 

rockhistoriens största sellout.” vilket kan verka som sammanfattning för den lite patetiska roll som 

artisten tillskrivs. Jesper Carlson menar att artisten säljer ut sig för en liten, eller värdslig, sak och 

kan därmed ses som förloraren (Carlson 2013).  
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Konsekvenser 

Vilka resonemang används för att presentera möjliga konsekvenser och orsak/verkan? Här tänkte 

jag gå in mer detaljerat på vad några av de enskilda texterna för sig föreslår.  På Dagens Media 

skriver Tomas André  att ”Långsiktigt minskar den här typen av kampanjer förtroendet för 

professionen och förstör inte bara för avsändarna, utan för hela branschen.” Här är frågan om 

förtroende i centrum och föreslås kunna skadas, inte bara för det avsändande företaget/varumärket, 

utan också för hela kommunikationsbranschen. Han resonerar vidare för hur aktiviteter som syftar 

till att medvetet missleda allmänhet och journalister inte kan sägas vara eller ha något att göra med 

PR vilket även det befäster hur det finns splittrade meningar om hur PR ska bedrivas (André 2013). 

På bloggen Babblish skriver Jimmy Forsman om  det oroväckande i hur kampanjer som dessa, där 

Black tas upp som exempel, ”svaldes med hull och hår” eller ”slank ned men med viss skepsis” och 

frågar sig därmed ”Hur långt kan man ta detta utan att faktiskt på allvar belysa problemet och visa 

på en väg mot lösning?”. Citaten kan anses visa på en oro för att en slags normaliseringsprocess ska 

ske där vi konsumenter, i takt med att den här typen av kampanjer ökar, blir allt mer likgiltiga inför 

innehållet i media (Forsman 2013). Björn Mellstrand på JMW föreslår i sin text att ”Ett företag som 

ljugit eller farit med osanning kommer granskas hårdare nästa gång de vill 

kommunicera.” (Mellstrand 2013). Samma spår är Niclas Strand på Digital PR inne på när han 

resonerar på följande sätt ”PR-mässigt – att lura journalister brukar inte vara någon smart idé: vad 

händer nästa gång reklambyrån eller företaget vill sälja in ett pressmeddelande? Så – generellt 

anser jag att en sån här kampanj är ett högriskspel med sitt varumärke.” (Strandh 2013). Både 

citaten presenterar en tanke om hur man med metoden tar en risk för framtiden, en risk för att i 

framtiden bli hårdare granskad men också mindre betrodd när man ämnar kommunicera, det gäller 

såväl PR-utövare och organisation som journalist.  

  

I motsats till den här negativa diskussionen föreslår Resumés Fredrik Hillerborg att ”Det är bytet av 

arena som gjort att kampanjerna inledningsvis använt dold-PR för att göra vistelsen på arenan 

trovärdig och inte låta fördomar påverka mottagarnas uppfattning av budskapet….När man ska få 

uppmärksamhet på en ny arena gäller det att överträffa det normala och presentera något 

provocerande, uppseendeväckande och oväntat – utan att vara för orimlig.” detta menar Hillerborg 

att kampanjer som Black lyckas med och tar som nämnt den ensamt positiva hållningen till 

händelsen (Hillerborg 2014). Citatet är annorlunda på så sätt att det förslår hur en konsekvens av 

metoden är att budskapet framstår som trovärdigt och på så sätt inte blir ifrågasatt, författaren berör 

således inte konsekvenserna av ett eventuellt uppdagande av kommunikationens egentliga syfte. Det 
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i mångt och mycket genomgående förslaget till möjlig konsekvens till metoden är hur den tenderar 

skada förtroendet för samtliga inblandade, reklam-/kommunikationsbranschen, journalisterna som 

medlare och organisationerna/företagen som anlitar byrån. Begreppet förtroende anser jag kan sägas 

bygga på en social konstruktion, en uppsättning idéer och tankar om vad förtroende bygger på och 

grundar sig i, något som förväntas ingå i/komma med konsumenten/läsarens förförståelse.  

 
Sociokulturella kontextualiseringar 

De texter jag undersökt har således identifierat en konflikt/problematik och skapat en diskussion 

utifrån denna. Vilka ideologiska samhällsprocesser är diskursen potentiellt en del av eller syftar den 

till att motverka (Ekström, Larsson 2012:284)? Här går att nämna följande som exempel: 

digitaliseringen (som bidrar med nya villkor), tillväxten i Europa (större utrymme för produktion av 

mer varor och tjänster som ska kommuniceras ut) uppluckringen av yrkesindelningar (allt vagare 

linjer för yrken och dessas specifika funktion/roll).  

 
I texterna får dolt PR-utövande representera hotet mot såväl journalistbranschens som reklam-/

kommunikationsbranschens förtroende. Majoriteten av texterna gynnar de övriga PR-funktionernas 

intresse, på så sätt att de rättfärdigar branschen genom att ta upp och ge förslag på etiskt PR-

utövande, vilket jag kunnat fastställa med mitt empiriska material.  

 
6. Slutdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka debatten efter PR-kampanjer vars syfte varit att vilseleda 

sin publik, med fokus på och med hjälp av den specifika kampanjen Black. Intresset låg i att ta reda 

på hur debatten konstruerades genom hur olika aktörer, uppfattningar och möjliga konsekvenser 

presenteras samt vilka förslag som ges till hur aktörernas relation till varandra ser ut och påverkas 

av dold PR. Utifrån tio debatterande/argumenterande texter utlästes hur olika aktörer diskuterar ett i 

vårt samhälle allt vanligare tillvägagångssätt inom marknadsföring.   

 
Utifrån skribenterna presentation av sina uppfattning gentemot metoden har jag kunnat konstatera 

att de förhåller sig kritiska eller negativa, såväl representanter från journalistbranschen som 

representanter från PR-branschen. Den uppfattning för metoden som samtliga röster är överens om 

handlar om att metoden kan vara bra i den mån den bidrar till stor spridning och uppmärksamhet, 

såvida det är syftet. Uppfattningarna emot metoden består av åsikter om att det här är ett oseriöst 

och ansvarslöst sätt att bedriva PR på.   
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Debatten har visat sig ha förankring i olika teorier inom journalistiken. I debatten framkommer t.ex. 

argument för vikten av att kommunicera och deltaga som en aktiv part i medieinnehållet men att 

detta bör ske på rätt sätt. Bara för att man som organisation omskrivs i massmedier innebär det inte 

per automatik att din önskade målgrupp blir mer benägen att konsumera. Detta går även att knyta an 

till teorier inom PR med förslag som presenteras inom excellence-theroy och two-way symmetric 

model. I debatten framgår det tydligt, utifrån de argument som framförs, att Marabou tillsammans 

med Forsman & Bodenfors som representant för reklam-/kommunikationsbranschen, misslyckas 

med att kommunicera symmetriskt. Metoden bidrar inte till kommunikationen där förståelsen för 

budskapet är ömsesidigt och är således inte förtroendebyggande för företaget/organisationen.  

 
En central och återkommande aktör i debatten är journalisten och dennes roll vid spridning dold PR. 

Här har jag kunnat urskilja argument för att journalister måste agera mer eftertänksamt och tänkta 

efter inför publicering, att de idag drivs av att förmedla nyheter som kan generera i retweets, en 

slags modern metajournalistik, även detta kan kopplar tillbaka till teorier inom journalistik. Detta 

får t.ex. förankring i förslaget om mediehusens kretslopp i teorin om mediedrev där publiceringar 

hamnar på flera olika plattformar och går rundgång i medierna. Den här tendensen kan PR byråerna 

använda sig av genom att precis som en del av debatten föreslår – mata journalister med det 

oväntade, häpnadsväckande eller provocerande vilket i förlängningen skapar kollektiva 

konventioner (tolkningsramar) i nyhetsförmedlingen där journalister räds gå utanför ramarna med 

risk för att inte vara à jour.  

 
I min studie av debatten har jag kunnat urskilja förslag på möjliga konsekvenser av den här PR-

metoden. Här är relationerna mellan aktörerna det centrala, och de som sägs drabbas. Att vilseleda 

en journalist i dennes yrkesroll tenderar skada förtroendet för dig (pr-utövaren) som källa i 

förlängningen. Detta går emot teorin om hur förhållandet mellan journalisten och källan bör bygga 

på ett ömsesidigt intresse. Och det är inte bara förtroendet/relationen mellan journalist och PR-

utövare som tenderar ta skada. Som en konsekvens av dold PR är den allmänna uppfattningen i 

debatten att den riskerar skada förtroendet för såväl organisation som pr-utövare och journalist. 

Kortsiktigt är metoden bra i den mån den ger spridning men långsiktigt är den av det negativa slaget 

i den mån den riskerar förstöra förtroendet hos mediekonsumenter.  

 
Jag anser att mitt resultat kan ha konsekvenser för journalistikens roll för demokratin, anseendet för 

journalistbranschen som en oberoende och transparent tredje statsmakt kan ifrågasättas utifrån mitt 
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resultat som pekar på en trend inom vilken media påverkas allt mer av yttre faktorer. Resultatet kan 

vidare anses vara av betydelse för hur organisatoriska processer går till fortsättningsvis och vilken 

företagskultur/syn som får råda kring hur kommunikation till publik/konsument bör bedrivas.   

 
Mitt resultat kan anses kompatibelt med tidigare forskningsresultat inom fältet, t ex Minéa Håkans 

slutsats om ”… att förtroendet för varumärket minskar och konsumentens spridande av negativ 

word of mouth ökar.” Då mitt resultat visat på ett förslag om att vilseledande PR-kampanjer kan 

minska ett varumärkes förtroende öppnar det också för en fortsatt frågeställning inför fortsatt 

forskning: Kan det även leda till att spridande av negativ word of mouth ökar? Argumenten som 

presenterats i debatten om att journalister bör vara mer noggranna och stanna upp ibland kan få 

ytterligare tyngd genom att referera till det som Colin Porlezza och Stephan Russ-Mohl föreslår 

utifrån sin forskning - att ett undvikande av osanningar kan verka som en unique selling proposition 

för journalistbranschen (Porlezza, Russ-Mohl 2012:15).  

 
Hur texterna har visat sig referera till varandra, citerat och länkat till varandra samt att texterna till 

sitt faktiska innehåll berört hur journalistik bedrivs bekräftat teorin om metjournalistik, och att den 

typen av journalistik faktiskt förekommer, av Sigurd Allern och Ester Pollack.  

 
För fortsatt forskning kunde det vara spännande att inte enbart omfatta flera olika plattformar och 

fokusera på representanter från reklam-/kommunikationsbranschen och journalister. Utan undersöka 

texterna ur ett genusperspektiv, finns det skillnader i hur kvinnor och män förklarar, rättfärdigar 

eller argumenterar kring metoden och vad kan det bero på? Det är ett angreppssätt och  

frågeställningar som jag tror kunde vara intressanta och berikande för området.  
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