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ABSTRACT 

The aim of this thesis was to explore and analyze the sponsored debates on Newsmill, so 

called seminars.  How does the sponsor use Newsmills seminars for marketing purposes? 

Who is allowed to write in Newsmills seminars? 

 

To answer these questions we used both a quantitative survey and a qualitative survey.  

 

To examine how the sponsors use Newsmills seminars for marketing purposes we conducted 

a qualitative analysis which included three of the eleven seminars - a total of 26 articles. We 

examined how the sponsors conveyed the picture of themselves and if the written content in 

Newsmills seminars contained any hidden marketing. We could see that the sponsor has a 

great deal of influence on the seminars and also used them to market their brand with hybrid 

messages. Sponsors often tried to relate their brand to a public issue in order to camouflage 

their commercial purposes.  

 

The quantitative survey aimed to map the seminars and answer the question “Who is allowed 

to write in Newsmills seminars?”. We observed how many of the writers were male/female, 

had a Swedish/foreign name, had a certain position in society and if the writer had any 

connection to, or wrote about, the sponsor. We examined all articles ever published in 

Newsmills seminars, up to the day of the survey. A total of 164 articles in 11 different 

seminars. 

 

Our result showed that female writers are a minority group in Newsmills seminars. So are 

people with foreign names and people who lack a position which grants them authority.  

 

Key words: journalism, media, communication, democracy, newsmill, debate, sponsoring, 

hidden marketing, pr, hybrid messages, discrimination. 
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1.  INLEDNING 

Sverige har en ny debattsajt. Newsmill.se har funnits i drygt ett år och har redan blivit en 

prisbelönt opinionsbildare. Varje vecka besöks sajten av 70 000 besökare
1
 och varje dag 

publiceras debattartiklar skrivna av både celebriteter som Filippa Reinfeldt och Björn Ulvaeus 

och av mindre kända privatpersoner. Avtrycket i övriga medier har varit stort och Newsmill 

har sedan starten inlett samarbete med både DN.se och Expressens pappersupplaga 

(Newsmill, 2009-11-15). 

 

På Newsmill finns ett specifikt debattformat som kallas seminarium. Formatet skiljer sig från 

Newsmills övriga debatter på en viktig punkt: seminariet är betalt av en extern "sponsor". 

Detta innebär att ett företag eller organisation har valt att betala 100 000 kronor för att ta upp 

ett ämne till debatt på Newsmill. Det är mer regel än undantag att ämnet som väljs har 

anknytning till den produkt eller tjänst som företaget eller organisationen värnar om. 

Tillsammans med Newsmills redaktörer lägger sedan sponsorn upp inriktning för seminariet 

och sponsorn ger förslag på vilka författare som ska få bli publicerade. 

 

Newsmills seminarier är ett slags köpt debatt. Eftersom vi är skolade med att ha 

objektivitetsidealet och textreklamförbudet i ryggmärgen är det detta som intresserar oss. Vad 

får sponsorn ut av att betala 100 000 kronor när det finns möjlighet att skriva om ämnet gratis 

i Newsmills reguljära debattflöde? Finns det någon dold agenda? Försöker organisationen 

skapa goodwill till sitt varumärke eller vill den sälja fler produkter? Det vi helt enkelt 

intresserar oss för är om och hur sponsorn använder seminariet för att marknadsföra sig självt. 

Vår tro är att det i seminarierna skapas debattartiklar som är reklam klädd i finare kläder - 

reklam i kostym. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga och analysera de köpta debatterna på Newsmill.  

 

Våra två frågeställningar är: 

Hur använder privata företag Newsmills seminarier för att marknadsföra sig själva? 

Vilka får skriva i Newsmills seminarier?  

                                                           
1
 Peter Magnus Nilsson, chefredaktör Newsmill. E-post den 11 november 2009. 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att inte undersöka och analysera några artiklar på Newsmill som inte är 

publicerade under seminarierna. Detta gör att de tusentals artiklar som publicerats i Newsmills 

reguljära debattflöde inte har undersökts alls. Anledningen till att vi väljer att undersöka just 

artiklarna i Newsmillseminarierna är att seminarierna är ett slags köpta debatter och detta 

intresserar oss. 

 

Vi har valt att inte undersöka den debatt som förs i kommentarsfältet under varje artikel i 

seminariet. I kommentarsfältet förs inte sällan debatten från debattartikeln vidare och både 

vanliga medlemmar på sajten och artikelförfattaren själv skriver kommentarer. Anledningen 

till att vi valt bort denna aspekt är att vårt empiriska material hade blivit alltför omfattande 

och tidskrävande om vi inkluderat nämnda aspekt. 
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt presenterar vi hemsidan Newsmill och en av dess debattformer; 

Newsmillseminariet. Vi tar även upp digitala medier i stort och begreppet den digitala klyftan. 

2.1. NEWSMILL 

Newsmill har vid tidpunkten för denna uppsats enbart funnits i drygt ett år. Det finns ingen 

tidigare forskning om Newsmill vilket gör denna uppsats särdeles relevant. Newsmill opererar 

bara på nätet på newsmill.se. Newsmill marknadsför sig självt som en sajt för 

"nyhetskommentarer och debatt" (Newsmill.se, 2009-12-10). På Newsmill publiceras 

debattartiklar under olika teman såsom "Industrins kris" och "Tiger Woods". På de 

debattartiklar som skrivs kan vem som helst, även dem som inte är medlemmar på Newsmill, 

kommentera och uttrycka sina tankar och åsikter. För att kunna få en debattartikel publicerad 

på Newsmill måste man vara medlem. Men detta räcker inte. En grundregel för att bli 

publicerad i Newsmills debattflöde är att författaren har exklusiv kunskap och erfarenhet 

inom ämnet i fråga. Det är Newsmills tre redaktörer som avgör om en författare uppfyller 

dessa kriterier. Den 19 november 2009 skrev redaktören PM Nilsson på Newsmill-bloggen att 

Newsmill börjar att "renodla [...] sin publicistik". Han skriver vidare:  

 

I takt med att fler och fler sajter som tex Aftonbladet kopierar vårt arbetssätt koncentrerar vi oss 

på kärnuppgiften: att vara platsen för personer med exklusiva kunskaper om det de skriver om. 

Från och med nu publicerar vi enbart skribenter som har privata eller professionella erfarenheter. 

(Newsmill.se, 2009-12-10) 

 

Enligt Newsmill-redaktören PM Nilsson
2
 refuserar Newsmill cirka 30 procent av alla 

inkomna artiklar. Redaktörerna på Newsmill letar aktivt författare och bjuder varje dag in 

personer till att medverka i debatter. Man publicerar också i förväg frågeställningar till 

kommande debatter för att kunna börja ta emot debattartiklar inom ämnet. 

 

Newsmill lanserades officiellt den 3 september 2008. Företaget Newsmill AB ägs av Bonnier 

AB, Proventus, PM Nilsson och Leo Lagercrantz. Företaget har tre anställda: PM Nilsson, 

Leo Lagercrantz och Karin Eder-Ekman. Dessa tre verkar också som Newsmills tre 

redaktörer. 

                                                           
2
 Peter Magnus Nilsson, chefredaktör Newsmill, e-post den 11 november 2009. 
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Newsmill har fått en rad utmärkelser. Datortidningen Internetworld sammanställer varje år en 

lista över de 100 bästa svenska webbsajterna. 2008 kom Newsmill på 45:e plats och fick 

priset för Bästa opinionssajt. Den 12 november 2009 klättrade Newsmill ett par placeringar på 

listan upp till 36:e plats och vann samtidigt i kategorin Bästa debattsajt (Internetworld.idg.se, 

2009-12-10). De tre redaktörerna PM Nilsson, Leo Lagercrantz och Karin Eder-Ekman var 

nominerade till Stora Journalistpriset 2009 under kategorin Årets förnyare, med motiveringen 

"För att de vitaliserar opinionsjournalistiken, bjuder in publiken och fångar upp nya 

frågeställningar" (Storajournalistpristet.se, 2009-11-12). Nomineringen ledde dock inte till 

något pris. 

 

Newsmill bedriver samarbeten med andra medieorganisationer. I december 2008, bara några 

månader efter Newsmills öppnande, inledde sajten ett samarbete med dn.se, Dagens Nyheters 

nätupplaga. I pressmeddelandet går att läsa följande: 

 

Ett urval av de artiklar som publiceras på Newsmill kommer att dubbelpubliceras på DN.se. På 

DN.se kommer det också att finnas en listning av senaste nytt från Newsmill samt länkar för 

fortsatt diskussion på Newsmill 

(Newsmill.se, 2009-12-10) 

 

Den 30 augusti 2009 inledde Newsmill även ett samarbete med Expressens tidningsupplaga. 

Samarbetet innebär att Newsmills redaktion varje söndag gör en helsida i Expressen där den 

väljer ut citat från texter som publicerats på Newsmill under veckan (Newsmill.se, 2009-12-

10). 

 

2.2 NEWSMILLS SEMINARIER 

På Newsmill finns ett antal olika former för debatt. Ett av dessa, och det vi valt att fokusera 

på, är ”Newsmillseminarium”. Ett Newsmillseminarium är en debatt om ett särskilt ämne och 

liknar till formen övriga debatter på sajten. Skillnaden är att seminarierna är initierade av en 

”sponsor” som betalar Newsmill för att starta debatten Priset för detta var i november 2008 

50 000 kronor (Resume.se, 2009-12-10). I november 2009 hade priset stigit till 100 000 
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kronor, enligt PM Nilsson
3
. En sponsor är oftast en organisation eller ett företag. Ett 

seminarium får en extra synlig plats på sidan under en begränsad tidsperiod.  

 

Figur 1. Skärmdump från Newsmill.se. 

 

 Ett seminarium på Newsmill innebär att sponsorn, den som betalar för att starta seminariet, 

väljer vilket ämne som ska debatteras. En eller flera av sponsorns representanter skriver i 

regel debattartiklar till seminariet men vem som helst, som är medlem på Newsmill, kan 

skicka in en artikel. Om artikeln publiceras eller inte bestäms av redaktörerna. Precis som i 

övriga debatter på Newsmill jobbar redaktörerna även vid seminarierna aktivt för att få 

personer med särskild kunskap i ämnet att delta med artiklar. 

 

Idén med Newsmillseminariet är att skapa en mer öppen kommunikation kring intressedriven 

debatt. Värdet och kvaliteten ökar om alla vet vilket företag eller organisation som driver en 

åsikt - vilket idag ofta är oklart på såväl nyhetsplats som debattplats i svensk media. Vi tror att 

transparens och autenticitet främjar åsiktsbildningen och ökar kvaliteten i samhällsdebatten. 

(Newsmill.se, 2009-12-10) 

 

Följande skriver Newsmill själva om seminarierna: 

 

Newsmill arrangerar seminarier tillsammans med externa sponsorer. Seminariet publiceras på 

tredje plats på sajten under överenskommen tid och släpps sedan ner i flödet. Sponsorn har rätt 

                                                           
3
 Peter Magnus Nilsson, chefredaktör Newsmill, e-post den 11 november 2009. 



10 
 

att sätta tema och bidra med artiklar, egna eller andras. Redaktionen jobbar med temat på samma 

sätt som med alla andra debatter på Newsmill. Vi bjuder in vår läsekrets och ringer upp de mest 

intressanta personerna med exklusiv erfarenhet av ämnet.  Newsmills läsare har rätt att delta i 

Seminariet med egna artiklar eller med artikelkommentarer. Newsmill modererar inkommet 

material i enlighet med de regler som gäller i övrigt på sajten. 

(Newsmill.se, 2009-12-10) 

 

Mellan den 3 september 2008, då Newsmill lanserades, och 7 januari 2010 hölls totalt elva 

seminarier på Newsmill. Bland de företag och organisationer som initierade seminarierna 

fanns bland andra arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv, den multinationella 

vadslagningsfirman Ladbrokes, Svenska kyrkan, fackförbunden LO, TCO och Saco och 

försäkringsbolaget If. Newsmill har den yttersta makten över seminarierna - det är 

redaktionen som bestämmer om en sponsor får starta ett seminarium. Det har hänt att 

redaktörerna har nekat organisationer eller företag att starta ett seminarium, enligt PM 

Nilsson
4
. 

2.3 NYA, DIGITALA MEDIER 

Newsmill finns bara på internet. Det är ett renodlat digitalt medium som kan nyttja nätets 

fördelar gentemot de traditionella mediekanalerna. Vi anser därför att det är av värde att gå 

närmare in på begreppet digitala medier. 

 

Det är skillnad på digitala och analoga medier. Det som i grunden skiljer de båda åt är att 

exempelvis texter, musik och konst enkelt kan produceras och redigeras när det finns i digital 

form. Gane & Beer (2008) tar som exempel skillnaden mellan att producera texter på en 

skrivmaskin jämfört med i Microsoft Word, som den här uppsatsen skrivs i (det finns även 

många andra fullgoda ordbehandlare på marknaden). För att kunna radera en mening skriven 

på en skrivmaskin krävs någon form av fysisk täckpenna. Men i Microsoft Word räcker en 

enkel delete-tryckning och meningen är borta. Strömbäck (2008) skriver att de digitala 

mediernas framväxt har skapat nya möjligheter för politiska aktörer att nå medborgarna. 

Makthavare kan idag ha en egen Twitter-sida, en egen blogg eller ett eget Facebook-konto. 

Deras behov av att synas i just de traditionella medierna har minskat. Strömbäck skriver:  

 

                                                           
4
 Peter Magnus Nilsson, chefredaktör Newsmill, e-post den 11 november 2009. 

http://www.newsmill.se/
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Genom Internet öppnas en ny värld av virtuella mötesplatser där politiska aktörer, medborgare, 

medborgarjournalister, aktivister och andra kan mötas, diskutera samt hämta och sprida 

information. 

 (Strömbäck, 2008, s. 249) 

 

Rasmussen (2002) tar upp begreppet interaktivitet, som ofta sammankopplas med digitala 

medier. Hans skriver att "Interaktivitetsbegreppet knyter ofta an till teser om en mer 

välutvecklad offentlighet och en utvidgad demokrati." (Fri översättning, Rasmussen, 2002, s. 

89). Newsmill beskriver sig självt som ett digitalt medium där läsarna interagerar med 

artikelförfattarna. Newsmills egen beskrivning av sajten överrensstämmer väl med 

Rasmuessens kommentar. Newsmill skriver: 

 

Newsmill är platsen för en pluralistisk och modig debatt. Genom att skriva artiklar hos oss 

skapar du en bredare och bättre offentlighet. Artikelkommentarer är en mycket viktig del av vår 

publicistik. 

(Newsmill.se, 2009-12-10) 

 

Det är tydligt att Newsmills ambition är att vara en debattsajt som med hjälp av den nya 

digitala teknikens möjligheter vill utveckla och bredda samhällsdebatten. 

 

2.4 ALLA NÅR INTE NEWSMILL – DEN DIGITALA KLYFTAN 

Den digitala klyftan är ett begrepp som används för att beskriva den informationsklyfta som 

uppstått mellan dem som har tillgång till ny digital teknik och dem som inte har det. Att inför 

denna uppsats känna till den digitala klyftan är relevant eftersom Newsmill endast kan nås av 

dem som har tillgång till internet. 

 

Termen den digitala klyftan har reviderats genom åren från att för ett decennium sedan mer 

handlat om tillgång till persondator till att idag snarare innebära tillgång till internet. Termen 

den digitala klyftan betyder idag i praktiken att vissa grupper utesluts från viss information på 

grund av att de inte har tillgång till just internet. Den främsta klyftan innefattar den mellan i-

ländernas internettillgång jämfört med tillgången för dem som bor i u-länder (Compaine, 

2001). Som jämförelse kan nämnas att 89,2 procent av Sveriges befolkning har tillgång till 

internet, medan bara 0,4 procent av befolkningen i Etiopien har detsamma 

(Internetworldstats.com, 2009-11-20). Det blir i grunden en fråga om demokrati och makt. De 
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som har tillgång till internet och därmed tillgång till mer information ökar kunskapsavståndet 

och i längden makten till dem som inte har det. I Sverige kan den digitala klyftan exempelvis 

uppstå mellan olika samhällsklasser, mellan etniska grupper och mellan yngre personer och 

äldre personer. Newsmill är ett digitalt medium och finns bara på internet och internettillgång 

är således ett måste för att kunna ta del av artiklarna och debatterna.  Exempelvis använder 88 

procent av personer i åldersgruppen 15-25 år, i Sverige, internet dagligen. För äldre personer i 

åldersgruppen 66-75 år är siffran 37 procent (Finndahl, 2009). Med detta som bakgrund tror 

vi att äldre personer som inte är uppväxta i den digitala tidsåldern inte har anpassat sig fullt ut 

till internetanvändningen, till skillnad mot den yngre generationen. Även om de äldre har 

tillgång till internet betyder det inte att de kan eller vill använda det.  

 

Eftersom Newsmill bara opererar på nätet finns det en risk att vissa grupper utesluts som 

publik. Den digitala klyftan är därför en icke oväsentlig faktor för frågan om hur öppet 

Newsmill är för allmänheten. 
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3. TEORI OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

 

I detta kapitel kommer vi ta upp teorier och undersökningar/forskning som är aktuell för vår 

studie. Vi kommer bland annat att ta upp dold marknadsföring och PR för att ge en teoretisk 

förförståelse för vår kvalitativa undersökning. Dold marknadsföring handlar om reklam med 

dold, eller oklar, avsändare. PR handlar om organisationer som aktivt jobbar för att synas i 

medier. 

 

3.1 POSITION - VILKA SOM FÅR KOMMA TILL TALS PÅ DN 

DEBATT 

Marie Lindström (1996), biträdande sekreterare för Rådet för mångfald inom massmedierna, 

har gjort en undersökning på uppdrag av Kulturdepartementet om DN debatt. 

Undersökningens syfte var att ta reda på vilka som får komma till tals på DN debatt, vilka 

som utesluts och hur urvalsprocessen ser ut. Anledningen till att studien gjordes var att 

diskussionen om DN debatts dagordningsmakt var högaktuell samt att författaren ville 

jämföra resultatet med en liknande undersökning som gjordes av Maktutredningen 1989. 

Lindström kommer fram till att organisationsföreträdare, däribland politiker, är de som 

överlägset publiceras flitligast på DN debatt. Privatpersoner finns knappt alls representerade. 

Av de 48 publicerade inläggen som tagits med i Lindströms undersökning är bara ett inlägg 

författad av en privatperson. Lindström skriver också att DN debatt-redaktörens syfte inte är 

att uppnå mångfald bland författarna. Det största kriteriet, enligt redaktören, är att artiklarna 

har nyhets- och fördjupningsvärde. Lindström skriver i sin slutsats att DN debatt inte skapar 

en dialog eftersom budskapen i artiklarna inte diskuteras vidare då det sällan förekommer 

repliker på artiklar. Hon drar slutsatsen att "På DN Debatt ges framför allt 

organisationsföreträdare möjlighet att framföra sina budskap" (Lindström, 1996, s. 50). 

Lindström skriver vidare att DN debatt sedan låter andra medier diskutera vidare artikelns 

budskap. 
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3.2 GENUS 

Jarlbro (2006) samt Kleberg (2006) har forskat kring hur kvinnor representeras i svenska 

nyhetsmedier. Båda pekar på att kvinnor är underrepresenterade. Kleberg tar upp 

kartläggningar som pekar på att fördelningen mellan kvinnor och män som syns i text och bild 

i nyhetsmedier ligger på 30/70.  Jarlbro skriver att det är "vita män" som får ut sina budskap:  

 

De som syns och används som källor i nyhetsmedierna, dvs. vita män, är också de vars åsikter 

får komma fram och framför allt vad dessa personer tycker är viktigt eller oviktigt att framföra 

när de presenteras i medierna. 

(Jarlbro, 2006, s. 29) 

 

Enligt en världsomfattande undersökning utförd av Global Media Monitoring Project 

(Gallagher, 2005) den 14 februari 2005 domineras nyhetsflödet i medier av män. Enligt 

undersökningen utgjorde män 79 procent av alla som blev intervjuade eller var den som 

nyheten handlade om. Motsvarande andel för kvinnor var 21 procent. Detta resultat är 

samstämmande med de kartläggningar som Kleberg tar upp. I Lindströms (1996) 

undersökning av DN debatt visade att av 48 publicerade inlägg på DN debatt var 31 inlägg 

(65 procent) författade av en, eller flera, män. 12 inlägg (25 procent) var författade av en, eller 

flera, kvinnor. 5 inlägg (10 procent) hade lika många kvinnliga som manliga författare. 

3.3 PR - ETT VERKTYG FÖR ALLA ORGANISATIONER SOM VILL 

NÅ UT I MEDIER 

Förkortningen PR står för public relations och används för att beskriva ett företags eller en 

organisations arbete med att stärka sina relationer med allmänheten (Davis, 2003). Vi kommer 

i detta avsnitt belysa hur företag använder PR för att stärka sitt varumärke genom exponering i 

medier. 

 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet på följande vis: 

 

PR, public relations, verksamhet som syftar till att skapa och bibehålla gynnsamma relationer 

mellan t.ex. ett företag och olika målgrupper, t.ex. kunder. Ett företags PR-funktion hjälper 

företagsledningen att fatta beslut och kommunicera budskap som bidrar till att skapa goda 

relationer utåt. 

(Ne.se, 2009-12-11) 
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Aeron Davis (2003)  har forskat kring hur regering, företag, intresseorganisationer, 

påtryckargrupper med flera använder PR som verktyg för att nå ut i medierna. Vi vill med 

Davis' forskning anknyta till vår uppsats för att undersöka hur sponsorerna på Newsmills 

seminarier använder PR som verktyg för att få ut sitt budskap. 

 

Davis utgår från perspektivet att stat, företag, intresseorganisationer, påtryckargrupper och 

andra organisationer använder PR som verktyg för att synas i nyhetsmedierna. Han har 

undersökt hur PR växt fram på den brittiska mediemarknaden från 1980-talet fram till i början 

av 2000-talet. Davis kommer fram till slutsatsen att två motsägelsefulla trender kan skönjas. 

Samtidigt som de traditionella elitkällorna (regering, offentliga institutioner etc.) använder PR 

för att befästa sin auktoritära status som källor använder också icke-officiella källor 

(fackföreningar, intresseorganisationer etc.), som har mindre auktoritet, med framgång PR för 

att synas i nyhetsmedier. Davis skriver att PR, från att tidigare varit ett verktyg för staten, 

blivit ett verktyg för alla delar av samhället som vill nå ut i det offentliga rummet:  

 

However, media fascination with spin doctoring around Westminister has obscured the fact that 

professional public relations has been widely adopted by a range of institutions, organisations 

and interest groups 

 (Davis, 2003, s. 28)  

 

Staten och andra offentliga institutioner vill nå så stora grupper av medborgare som möjligt 

för att sprida sitt politiska budskap. För intresseorganisationernas del kan det handla om att nå 

ut för att locka finansiärer och påverka regeringens beslutsfattande. Om detta skriver Davis 

följande: "Media campaigns have always been a means for pressure groups, charities and 

trade unions to raise interest and support" (Davis, 2003, s. 30). Davis skriver också om 

studier som visar att resurssvaga organisationer (påtryckargrupper, fackliga organisationer 

etc.) ofta använder en tredje part när de vill påverka den allmänna opinionen istället för att 

själva synas direkt i medierna. Som tredje part tar Davis upp riksdagsledamöter, "experter" 

och den brittiska allmänheten i form av opinionsmätningar. Denna tredje part används således 

för att föra fram åsikter som i grunden kommer från dessa icke-officiella organisationer. 

 

Davis skriver att två perspektiv växt fram när det kommer till forskningen om relationen PR-

källor-medier: political economy och cultural structuralism. Om det förstnämnda skriver 

Davis följande: "a principal concern is that corporate and state sources have massive 
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institutional, legal and economic resource advantages which support their PR operations" 

(Davis, 2003, s. 34). Det här perspektivet handlar således i stort om att staten och de stora 

företagen har betydligt större förutsättningar för att nå ut i medierna. De har exempelvis råd 

att anställa fler personer som har i uppgift att nå ut i medierna. Detta gör att organisationer 

och företag som inte har en lika god ekonomisk grund i stor utsträckning marginaliseras. 

Davis beskriver detta på följande vis:  

 

Extreme differences in economic resources mean wealthy organisations can inundate the media 

and set the agenda while attempts of resource-poor organisations quickly become marginalized. 

 (Davis, 2003, s. 34) 

 

Det senare perspektivet, cultural structuralism, handlar om regeringens och myndigheters 

användning av PR och vilka fördelar de har gentemot icke-officiella källor. Davis skriver, 

med hänvisning till tidigare forskning, att journalisterna dras till dessa källor eftersom de har 

hög auktoritet och, kanske framförallt, förväntas ha expertkunskaper. 

 

3.4 DOLD MARKNADSFÖRING I MEDIER – “HIDDEN AND PAID 

FOR” 

 

All marknadsföring är inte öppen reklam som den reklam man dagligen ser i tv eller radio 

eller i en annons i en tidning. Det finns utbredd forskning på hur olika organisationer (till 

exempel fackföreningar, företag, intresseorganisationer och politiska partier) använder sig av 

medier för att marknadsföra sitt varumärke och/eller sina produkter/tjänster. Siva K. 

Balasumbramnian är marknadsföringsforskare som inriktar sig på nya typer av 

marknadsföring. Han skriver att aktörer som sysslar med ovanstående kallas, precis som de 

aktörer som betalar för traditionella annonser, för ”sponsor” (Balasubramanian, 1994). Det 

som i detta avsnitt benämns som sponsor avser just detta och ska inte förväxlas med de 

seminariesponsorer som omnämns i kommande kapitel. 

 

Att använda medier kan till exempel handla om att organisationen blir direkt omskriven i en 

artikel, eller att det område där organisationen verkar blir belyst.  Idén är att budskapet lättare 

når fram till publiken då publiken inte inser att den information som ges har ett 

bakomliggande kommersiellt syfte. Människor är generellt skeptiska till reklam, men när 
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företag eller organisationer omskrivs i medier så uppfattas mediet som avsändaren vilket ger 

meddelandet större trovärdighet (Balasubramanian, 1994). 

 

The perceived source element is important because it directly influences message credibility. 

Because publicity messages do not identify the sponsor (i.e., the actual message source), 

audiences tend to perceive the media as the legitimate source of any featured brand-related story. 

(Balasubramanian, 1994) 

 

Balasubramanian kallar denna typ av kommunikation för hybrida meddelanden. Vanliga drag 

för denna typ av meddelanden är att de berör en samhällsfråga. Till exempel kan det innebära 

att istället för att sponsorn gör reklam för sin nya miljöbil med en annons för just den 

produkten så ser de till att belysa klimatfrågan och miljöbilar ur ett mer generellt perspektiv. 

Istället för att göra reklam direkt ser sponsorn till att det problemområde inom vilket deras 

produkt eller tjänster erbjuder en lösning blir belyst i medier och hamnar på allmänhetens 

dagordning. ”Because hybrid messages are generally „hidden but paid for‟, special attention is 

placed on public policy implications” (Balasubramanian, 1994). 

 

Även medieforskaren Aeron Davies skriver att olika organisationer utnyttjar samhällsfrågor 

för att få medial uppmärksamhet. 

  

In terms of public policy approaches, both unions and pressure groups [...] have succeeded in 

gaining positive media coverage with strategies that focused on the needs of the public rather 

than on their own private interests.  

(Davis, 2003, s. 39)  

 

Hybrida meddelanden är en form av dold marknadsföring där avsändaren försöker påverka 

publiken för att göra kommersiell vinning, i en kommunikation som framställs som icke-

kommersiell (Balasubramanian, 1994). Hybrida meddelanden kan konstrueras i en mängd 

olika former, exempelvis som en nyhetsartikel om en speciell produkt, eller som en 

debattartikel. “Hybrid messages include all paid attempts to influence audiences for 

commercial benefit using communications that project a non-commercial character” 

(Balasubramanian, 1994). 

 

4. METOD 
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Uppsatsen är indelad i två undersökningar, en kvantitativ och en kvalitativ studie. Fokus 

ligger på den kvalitativa undersökningen och att svara på frågeställningen ”Hur använder 

privata företag Newsmills seminarier för att marknadsföra sig själva?”.  

Syftet med den kvantitativa undersökningen är främst att kartlägga Newsmills seminarier för 

att vi själva och läsaren ska erbjudas en tydlig överblick. Dess resultat kommer inte diskuteras 

eller tolkas i lika hög grad som i den kvalitativa studien. 

 

Det första steget i vår studie var att göra en total kartläggning av Newsmills seminarier. Med 

total menar vi att vi har analyserat alla artiklar som publicerats på Newsmills seminarier sedan 

sajten öppnade 3 september 2008 fram till tidpunkten för undersökningen, 15 november 2009. 

Kartläggningen har gjorts som en kvantitativ innehållsanalys med frågeställningen ”Vilka får 

skriva i Newsmills seminarier?” 

4.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Vi valde att använda oss av kvantitativ innehållsanalys som metod för att göra kartläggningen. 

Eftersom vi inte ville tolka och näranalysera varje artikel utan snarare samla in material för att 

få en överblick över Newsmills seminarier ansåg vi att just en kvantitativ analys var den bäst 

lämpade metoden. En kvantitativ innehållsanalys hanterar material som kan räknas i siffror 

och lämpar sig väl när man ska räkna frekvensen av olika kategorier, hur ofta något 

förekommer (Esaiasson, 2007). I vårt fall har det varit fråga om exempelvis hur ofta en artikel 

skrivs av en kvinna, en politiker etcetera. Østbye (2004) har gjort följande definition av 

kvantitativ innehållsanalys: "dataregistrering och analystekniker som inriktar sig på en 

systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av innehållet i ett budskap" (s. 213). 

 

Systematisk innebär att generella regler för hur det empiriska materialet ska undersökas sätts 

upp och formuleras. I vårt fall handlade det om att vi formulerat ett kodschema. 

Objektiv innebär att forskarens egna värderingar i minsta möjliga mån ska påverka resultatet. 

Här är det också tal om intersubjektivitet, att andra forskare ska kunna analysera samma 

material och komma fram till samma resultat. Detta har varit ett metodlogiskt problem för oss. 

Kvantitativ innebär att resultatet ska kunna utläsas i siffror.  

 

Valet av kvantitativ innehållsanalys grundade sig också på att vi hade ett komplett material 

om 164 artiklar och att vi utifrån materialet, efter avslutad analys, ville kunna dra generella 

slutsatser. En kvantitativ innehållsanalys är nämligen relativt felsäker och fri från subjektiva 
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tolkningar och bra som bas för generalisering (Ekström & Larsson, 2000). Värt att nämna är 

att den kvantitativa innehållsanalys vi utförde inte var helt fri från subjektiva tolkningar. Att 

sortera in människor under en viss kategori kunde understundom vara problematiskt. Detta 

problem tas upp i metodkritikavsnittet. 

 

4.1.1 URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Vid tidpunkten för kartläggningen fanns det på Newsmill 11 seminarier som i sig innehöll 164 

artiklar. Vi valde att analysera samtliga 164 artiklar för att på så vis få en god överblick över 

Newsmillseminarierna. Kartläggningen inleddes 2009-11-15 och eventuella artiklar som 

publicerats efter det datumet har vi inte tagit hänsyn till. 

 

Vi började med att resonera fram vilka kategorier hos varje artikel vi ville kartlägga.  Vi 

utgick från att det finns skillnader mellan olika gruppers tillträde till medier. Vi hade 

förförståelse av att kvinnor ofta är underrepresenterade i medier, likaså människor med 

utländsk bakgrund. Även att personer i maktpositioner i samhället är överrepresenterade i 

medier. Vi skapade ett kodschema med olika kategorier för att använda som analysmodell. Vi 

reviderade kodschemat under analysens gång och fick därför gå tillbaka och analysera redan 

analyserade artiklar igen. Anledningen till att vi reviderade schemat successivt var att vi 

upptäckte att vissa av kategorierna var irrelevanta för vårt syfte. Vi tog som exempel bort 

antal kommentarer på respektive artikel.  

 

Det slutliga kodschemat ser ut som följer: 

 antal författare 

 manliga författare 

 kvinnliga författare 

 författare med utländskt namn 

 författare med svenskt namn 

 politiker 

 elitperson/makthavare 

 sakkunnig 

 privatperson 
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4.1.2 DEFINITION AV KATEGORIER 

Antal författare 

En del artiklar på Newsmills seminarier har flera författare. ”Antal författare” anger hur 

många författare den aktuella artikeln har. Informationen hämtas från de namn som skrivit 

under den aktuella artikeln. 

 

Manliga författare 

Anger hur många av författarna till den aktuella artikeln som är av manligt kön. 

Klassificeringen har skett genom analys av författarnas namn. I de fall där namnet inte gett 

tillfredställande information om personens kön har vidare efterforskningar gjorts för att 

säkerställa könet. 

 

Kvinnliga författare 

Anger hur många av författarna till den aktuella artikeln som är av kvinnligt kön. 

Klassificeringen har skett genom analys av författarnas namn. I de fall där namnet inte gett 

tillfredställande information om personens kön har vidare efterforskningar gjorts för att 

säkerställa könet 

 

Författare med utländskt namn 

Anger hur många av författarna till den aktuella artikeln som har ett namn med annat ursprung 

än svenskt. 

 

Författare med svenskt namn 

Anger hur många av författarna till den aktuella artikeln som har ett namn med svenskt 

ursprung. 

 

Politiker 

Anger hur många av författarna till den aktuella artikeln som är politiker. Klassificeringen kan 

ske på två olika sätt; antingen genom den information som ges om författaren i samband med 

den aktuella artikeln, eller genom vidare efterforskningar. Med politiker anses en person som i 

form av representant för ett politiskt parti har någon form av förtroendeuppdrag. Att vara 

medlem i ett parti, eller att författaren/författarna uppger sig ha sympati med ett visst parti, 

gör inte att man klassas som politiker. Personer som tidigare haft politiska förtroendeuppdrag 

klassas inte som politiker. 
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Elitperson/makthavare 

En elitperson är en person som på ett eller annat sätt har inflytande i samhällsdebatten. Det 

kan bero på att personen är känd och/eller har en hög maktposition. Exempelvis en vd för ett 

stort företag, ordförande för en fackförening, etc. Före detta politiker kan också klassificeras 

som elitpersoner. 

 

Sakkunnig 

En författare som har specifik kunskap i det aktuella ämnet. Till exempel en person med en 

ledningsposition på ett företag eller organisation som verkar inom den bransch som 

diskuteras, eller en person som är professor eller forskare i det aktuella ämnet. 

 

Privatperson 

En författare som inte företräder någon organisation utan skriver om sina privata åsikter eller 

erfarenheter inom det aktuella ämnet. 

 

4.1.3 GENOMFÖRANDE 

Vi använde av oss Microsoft Excel för att behandla och spara data från den kvantitativa 

undersökningen när vi analyserade artiklarna. Detta gjorde vi för att programmet ger stora 

fördelar när man ska behandla ett omfattande material. Vi kunde med dess hjälp enkelt sortera 

och överblicka materialet. Diagram av olika typer kunde också göras nästan enbart medelst en 

knapptryckning. 
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Figur 2. Skärmdump över arbetsprocessen i Microsoft Excel. 

 

Var en artikel skriven av exempelvis en man och en kvinna förde vi in 2 under "antal 

författare", 1 under "manliga författare" och 1 under "kvinnliga författare". Var båda dessa 

författare politiker förde vi också in 2 under "politiker". Vi analyserade de äldsta seminarierna 

och dess artiklar först. Det senaste seminariet analyserade vi således sist. Vi valde att dela upp 

materialet mellan oss. En av oss analyserade sex stycken seminarier och den andre 

analyserade fem stycken.  

 

4.1.4 METODKRITIK 

Vårt material är totalt. Alla artiklar som publicerats i ett Newsmillseminarium sedan sajtens 

start i september 2009 fram till datumet för vår undersökning har analyserats. Detta göra att vi 

utifrån vårt resultat kan dra generella slutsatser om vilka som får skriva i Newsmills 

seminarier. 

 

Kritik kan riktas mot vår kategoriindelning. Vi baserade våra kategorier på vad det var vi ville 

få ut av artiklarna. Vi använde resultatet från Lindströms (1996) undersökning för att få en 

välgrundad kategoriindelning. En annan svaghet med undersökningen är att vi delade upp 

arbetet mellan oss. Detta innebär att varje enskild artikel bara analyserats av en av oss. Detta 

kan ha lett till att exempelvis en människa som kategoriserats som sakkunnig skulle 

kategoriserats som makthavare om den andre av oss gjort analysen. Detta problem 
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motarbetade vi genom att rådfråga varandra och diskutera vid de tillfällen det rådde dylika 

oklarheter. Här kan vi dock knyta an till intersubjektivitetsbegreppet. Det handlar om att andra 

forskare ska kunna ta sig an samma material och komma fram till samma resultat. Vår 

kategoriinledning är en subjektiv bedömning. Att sortera in författare under politiker, 

elitperson/makthavare, privatperson eller sakkunnig var enklare än vad det kan förefalla. 

Bredvid varje artikel i seminarierna finns det en textruta där kort information om författaren 

återges. Vi grundade vår bedömning utifrån denna information. Var informationen diffus eller 

bristfällig sökte vi och hittade information om författaren på internet och använde denna 

information i vår bedömning. Det är dock inte omöjligt att andra forskare skulle placera en 

person under en annan kategori. Ett exempel är Ann Helena Rudberg som skriver om A-

kassan på Newsmill. Vi kategoriserade henne som "privatperson" men hon har gett ut två 

böcker och skulle därför, i andras ögon, kunna ses som ”sakkunnig”. Det blir i slutändan tal 

om forskarens subjektiva bedömning. 

 

Vår kategoriindelning av svenska och utländska namn kan ses som vansklig. Vi har inte 

bedrivit någon djuplodande forskning för att kunna belägga att till exempel ”Ann Helena 

Rudberg” är ett svenskt namn eller att ”Carlos Rojas” är ett utländskt namn. I stället har vi 

använt vår egna förförståelse om vad som är ett svenskt namn och vad som är ett icke-svenskt 

namn. Märk väl att kategorierna handlar om författarens namn, inte författarens etnicitet. Vi 

har inte klassat någon av författarna som ”svensk”, ”utländsk” eller dylikt. Detta eftersom 

enbart en persons namn inte kan bevisa vilken etnicitet personen har. 

 

4.2 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

I detta avsnitt beskriver vi vilken metod vi använt oss av i den andra delen av vår studie, den 

kvalitativa undersökningen, och hur vi har gått tillväga i praktiken. Vi redogör också för vilka 

avgränsningar vi gjort och för eventuella svagheter i vår studie. 

 

Vår frågeställning var: hur använder privata företag Newsmills seminarier för att 

marknadsföra sig själva? 

 

För att besvara frågeställningen behövde vi analysera de artiklar som publiceras i Newsmills 

seminarier. För denna del av vår studie kunde vi inte använda en kvantitativ undersökning. 

För att svara på våra frågeställningar behövde vi ägna oss åt tolkande vetenskap och vi valde 
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därför att göra en kvalitativ innehållsanalys av artiklarna.  Vi skulle undersöka relationer 

mellan olika aktörer i texten och hur aktörerna representeras. Vi skulle inte undersöka 

specifikt vilken retorik som används i seminarierna eller enbart vad som är kännetecknande 

för till exempel debattartiklar som är författade av representanter för sponsorn. Vi skulle 

undersöka ett seminariums helhet – alltså tolka vilken bild alla artiklar i ett seminarium 

tillsammans presenterar för läsaren. Kvalitativ innehållsanalys är ett verktyg med vilket man 

kan göra just detta.  

 

Metoden innebär att man undersöker ett materials helhet, såväl som delar av materialet 

(Denscombe, 2006). I vårt material står respektive seminarium för helheten och artiklarna för 

delar av helheten. Enligt Denscombe (2006) är kvalitativ innehållsanalys applicerbart på 

vilken typ av text som helst men lämpar sig synnerligen bra för kommunikationsstudier. Med 

kvalitativ innehållsanalys kan man tolka texten inte bara utifrån vilka ord som används, utan 

även ”läsa mellan raderna” – något som var viktigt för vår studie. Metoden gjorde oss heller 

inte låsta till att enbart försöka tolka vad författaren menar eller vad dennes syfte är, utan 

också vilka för författaren eventuellt okända effekter som texten har. 

 

Inför vår undersökning kunde vi inte specificera exakt vad i artiklarna vi skulle analysera. Vår 

analysmall bestod av en rad öppna frågor som vi genom att analysera och tolka flera artiklar 

skulle svara på. Kvalitativ innehållsanalys kräver heller inte att man i förväg har en detaljerad 

mall för sin analys utan är ett flexibelt verktyg som erbjuder användaren att anpassa 

analysmodellen efter vad som visar sig vara intressant i materialet (Taylor & Bodgdan, 1984). 

 

 I en kvalitativ innehållsanalys söker man efter teman-ledtrådar. Istället för att isolera 

meningsbärande enheter var för sig noterar man enheterna men skär aldrig av dem från sin 

kontext. Teman-ledtrådar finns heller inte enbart koncentrerade till textens viktigaste stycken 

utan kan ges på en rad olika sätt, till exempel i textens ton, disponering och retorik (Taylor & 

Bogdan, 1984). 

 

Som grund för vår analys skapade vi en analysmall med de frågor vi sökte svar på; 

 Vad är textens budskap? 

 Vem är författaren? 

 Hur omnämns sponsorn? 
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 Förhåller sig artikeln till den ram för ämnet som är uppsatt av sponsorn eller väljer den 

ett eget spår? 

 Vilket perspektiv intar texten? 

 Vad finns det för likheter och/eller skillnader med andra artiklar i samma seminarium? 

 

Denna mall ska inte förväxlas med studies frågeställningar utan är endast ett verktyg med 

vilket vi gav oss in i analyserna. Mallen användes flexibelt och applicerades utefter vad som 

var mest intressant med artikeln. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen försåg oss med det öppna och flexibla verktyget som vi 

behövde för att kunna svara på våra frågeställningar. 

 

4.2.1 URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Vi fann att två av sponsorerna var privata företag; Ladbrokes och försäkringsbolaget If. Dessa 

företag sponsrade tillsammans tre seminarier; ”Politiska odds”, ”Spelmonopolet” och 

”Bostadsinbrotten”. De seminarierna innehöll tillsammans 26 artiklar, alltså bara cirka 16 

procent av de totalt 164 artiklar som fram till tidpunkten för vår studie hade publicerats i 

Newsmills seminarier. Vi ansåg att vi kunde analysera samtliga dessa tre seminarier och 26 

artiklar eftersom vi uppskattade att det var en mängd material som vi skulle hinna gå igenom 

på ett tillfredställande sätt under den begränsade tidsperiod som avsattes för vår undersökning. 

 

För att analysera seminarierna läste vi båda igenom alla artiklar som publicerats (26) i varje 

seminarium från Newsmills lanseringsdag 2008-09-03 fram till 2009-11-15. Vi delade sedan 

upp arbetet mellan oss och gjorde en djupare analys, med vår analysmall som grund. Eftersom 

vi båda läst igenom samtliga artiklar kunde vi föra diskussioner med varandra om samtliga 

texter och hjälpte således varandra med de djupare analyserna. 

 

4.2.2 METODKRITIK 

För kunna utföra vår undersökning har vi varit tvungna att avgränsa oss. Vår undersökning 

hade blivit mer fyllig om vi hade haft möjlighet att undersöka fler aspekter av seminarierna. 

Till exempel så har vi inte tittat på de kommentarer som gjorts på debattartiklarna. I flera fall 

fortsätter debatten där och att ta med denna debatt hade kunnat ge en bättre bild av hur 

sponsorn framställer sig själv. Detta valde vi dock bort för att materialet inte skulle bli oss 
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övermäktigt. Vi har heller inte tittat på hur seminarierna presenteras rent grafiskt på sidan. 

Vissa artiklar placeras längre upp, andra längre ner, vissa har en bild till artikeln, andra har 

ingen bild. Detta skulle också varit en intressant aspekt att titta på, men har valts bort av 

ovanstående anledning. 

 

Vår studie är kvalitativ och alltså tolkande. Studiens hållbarhet är därför viktigt att ta upp. Vi 

är medvetna om att forskare som tar sig an samma material skulle kunna komma fram till ett 

annat resultat och dra andra slutsatser än vad vi gör. Att oberoende forskare ska kunna ta sig 

an samma material och få liknande resultat kallas för intersubjektivitet. Vårt yttersta mål har 

dock varit att tolka på ett så pass vetenskapligt sätt att studien uppfyller 

intersubjektivitetskriteriet. Enligt Ekström & Larsson (2000) är det även en stor fördel om 

forskaren presenterar exempel ur det undersökta materialet för att visa hur han eller hon 

tolkat. Detta har vi försökt lyfta fram i resultatet och vi ser det som en av resultatkapitlets 

fördelar. Vi exemplifierar med citat för att hjälpa läsaren med att kunna dra egna slutsatser. 

Vi har valt att bara analysera 3 seminarier av de 11 som återfinns på Newsmill. Anledningen 

är att vi har valt att fokusera på hur privata företag använder seminarierna för att 

marknadsföra sig själva. De 3 seminarierna som vi har valt är alla initierade av privata 

företag. Övriga 8 seminarier är sponsrade av andra sorters organisationer. 
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5. EMPIRI OCH ANALYS 

I det här kapitlet kommer vi presentera resultatet från vår kvantitativa undersökning och vår 

kvalitativa undersökning, med början med den kvantitativa. 

 

5.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Här presenteras resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys av Newsmills seminarier. Denna 

del av undersökningen har syftat till att svara på frågeställningen; vilka får skriva på 

Newsmill? Resultatet presenteras efter följande områden: kön, etnicitet, position och sponsor. 

Vi har valt att ta upp det som vi finner mest anmärkningsvärt i vårt resultat. Varje delavsnitt 

inleds med diagram som sammanfattar alla 164 artiklar och 216 författare på ett överskådligt 

sätt. 

5.1.1 KÖN 

 

 

Tabell 1.1. Den totala fördelningen av antalet kvinnliga och manliga författare. 
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Tabell 1.2 – Antal manliga repsektive kvinnliga författare i varje seminarium. 

 

Bara 29 procent (63 av 216) av författarna på Newsmills seminarier är kvinnor. Den manliga 

dominansen är betydande. Det är den tydligaste trenden vi har noterat under undersökningens 

gång. Som exempel kan nämnas det andra seminariet, "Varifrån ska kraften komma?". 21 

författare har skrivit i seminariet och av dessa var 18 stycken män. De manliga författarna är 

fler i samtliga seminarier med undantag av det sista, "Världens bästa generation?". Vad som 

utmärker det seminariet är att dess artiklar nästan uteslutande skrivs av privatpersoner. 

Anmärkningsvärt är således att när det väl blir jämvikt i antal manliga/kvinnliga författare så 

handlar det inte om kvinnor med höga positioner som får skriva, utan privatpersoner. 
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5.1.2 SVENSKA/UTLÄNDSKA NAMN 

 

Tabell 2.1 - Den totala fördelningen av antalet författare med svenskt respektive utländskt 

namn. 

 

Tabell 2.2 – Antal författare med svenskt respektive utländskt namn. 

 

Av diagrammet går att utläsa att 20 procent (44 av 216) av författarna har utländskt namn. 

Noterbart är att artikeln "Hopp för framtiden!" under seminariet "Kan Gud rädda världen?" är 

underskriven av 26 personer, varav 25 har utländskt namn. Totala antalet författare med 

utländskt namn för samtliga seminarier är 44. Mer än hälften av dessa 44 författare springer ur 

en och samma artikel vilket betyder att, om man bortser från artikeln "Hopp för framtiden!", 

andelen författare med utländskt namn på Newsmills seminarier är försvinnande liten – endast 
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19 författare. Medelantalet författare med utländskt namn per seminarium är 4. Om man 

bortser från ovan nämda artikel, ”Hopp för framtiden” skulle medeltalet vara 2,3. 

5.1.3 POSITION 

 

Tabell 3.1. Artikelförfattarna fördelade efter position. 

 

Sakkunniga författare dominerar på Newsmill. En klar majoritet, 31 procent, av alla författare 

är sakkunniga. Den näst största gruppen är elitperson/makthavare, följt av politiker. 

Privatpersoner är den minsta gruppen med 45 författare, men ligger nära politiker-gruppen 

som har 48 författare. Gemensamt för kategorierna politiker, elitperson/makthavare och 

sakkunnig är att författare från dessa grupper skriver under ett epitet som skänker dem 

trovärdighet. Tillsammans utgör dessa epitet-författare 79 procent av alla författare i 

Newsmills seminarier. För den som saknar ett sådant epitet är det alltså svårt att få sin artikel 

publicerad i ett seminarium på Newsmill. Newsmill utger sig för att vara ett forum där alla 

med relevanta erfarenheter och kunskaper får vara med i debatten. Att det då främst är 

politiker och andra mer eller mindre samhällsviktiga personer som får sina artiklar 

publicerade i seminarierna är anmärkningsvärt. 

 

Undersökningen visar att bara 21 procent av författarna är privatpersoner. Tilläggas bör också 

att det i många fall är samma privatpersoner som får fler än en artikel publicerad. Exempel på 

sådana författare är distriktsläkaren Bengt Järhult och metallarbetaren Henrik Unné. Författare 

som vi har klassificerat som privatpersoner är i regel högutbildade och är god vän med det 

svenska språket. Den tidigare nämnda metallarbetaren Henrik Unné är exempelvis mycket 
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aktiv på Newsmill och har skrivit nästan 500 artiklar och kommentarer. Andra exempel på 

privatpersoner är de som arbetar som journalister och författare. 

5.1.4  SPONSORER 

Tabell 4.1. Hur många artiklar som omnämner seminariets sponsor samt hur många artiklar 

som är författade av sponsorn. 

 

Endast i två av seminarierna, ”Världens bästa generation” (sponsrat av Svenskt näringsliv) 

och ”Varifrån ska kraften komma” (sponsrat av Nätverket för framtidens energi) nämns inte 

sponsorn en enda gång. I seminariet ”Världens bästa generation” är alla artiklar skrivna av 

privatpersoner, ingen artikel är skriven av en representant för sponsorn. Detta kan vara en 

förklaring till varför sponsorn aldrig omnämns i detta seminarium.  I seminariet ”Varifrån ska 

kraften komma” är tre av artiklarna författade av representanter för sponsorn, men ingen 

artikel nämner sponsorn. Sponsorn, Nätverket för framtidens energi, är ett samarbete mellan 

flera olika organisationer och bolag. Ingen författare utger sig för att vara representant för just 

detta samarbete, utan för sin organisation eller sitt företag. Detta kan vara en förklaring till 

varför sponsorn, Nätverket för framtidens energi, aldrig omnämns vid namn. 

  

Seminariet ”A-kassan och svensk ekonomi”, sponsrat av fackförbunden LO, TCO och Saco 

har flest omnämningar av sponsorn (13) samt flest artiklar författade av sponsorn (7). Att 

seminariet har tre olika sponsorer är bidragande till dessa höga siffror.  
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Av de totalt 216 artiklar som publicerats på Newsmills seminarier fram till tidpunkten för vår 

undersökning var 12 procent (26 artiklar) författade av en representant för sponsorn. 18 

procent (39 artiklar) omnämner sponsorn vid namn minst en gång. 

 

5.1.5 SAMMANFATTNING 

Det är en övervägande majoritet män som skriver artiklar i seminarierna. Författare med 

utländskt namn är liksom författande kvinnor en minoritet. Privatpersoner blir inte lika ofta 

publicerade i seminarierna som sakkunniga, politiker eller makthavare/elitpersoner. En annan 

trend är att representanter från seminariesponsorn ofta skriver artiklar i det egeninitierade 

seminariet. Sponsorn omnämns även ofta av en utomstående part i artiklar i det berörda 

seminariet. 

 

5.2 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Här presenterar vi resultatet av vår kvalitativa innehållsanalys. Vår frågeställning var: hur 

använder privata företag Newsmills seminarier för att marknadsföra sig själva? 

 

Analyserna presenteras varje seminarium för sig, för att sedan diskuteras i nästa kapitel. De 

tre analyserade seminarierna är: 

 Politiska odds, 7 artiklar, sponsrat av vadslagningsbolaget Ladbrokes 

 Spelmonopolet, 6 artiklar, sponsrat av vadslagningsbolaget Ladbrokes 

 Bostadsinbrotten, 13 artiklar, sponsrat av försäkringsbolaget If 

Artiklarna presenteras inte kronologiskt i resultatavsnittet. De presenteras istället i en ordning 

som syftar till att underlätta för läsaren att följa övergripande trender som vi funnit i 

seminarierna. Vi presenterar de mest intressanta artiklarna i varje seminarium, inte 

nödvändigtvis alla artiklar. 

5.2.1 SPELMONOPOLET 

Seminariet Spelmonopolet är sponsrat av vadslagningsbolaget Ladbrokes. Ladbrokes har sitt 

säte i London, England, och bedriver sin verksamhet både på webben och i fysiska butiker. 

Enligt lotterilagen och kasinolagen, som reglerar den svenska spelmarknaden, är det bara 

staten, hästsporten och folkrörelserna som får bedriva lotteriverksamhet i Sverige. Undantag 

görs för restauranger som får bedriva lotteriverksamhet i förhållandevis liten skala 

(Nyrén, 2008). 
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Seminariet Spelmonopolet initierades 2008-12-16 då den första artikeln publicerades. Totalt 

publicerades 6 artiklar i seminariet, alla under tidsperioden 2008-12-16 till 2009-04-23. 

Nedan följer en sammanfattning av våra analyser av artiklarna. Analyserna har gjorts utifrån 

den analysmall som anges i metodkapitlet. 

 

Seminariets alla artiklar bygger i grund och botten på Spelutredningen från 2008. Utredningen 

gjordes på direktiv av alliansregeringen. Spelutredningen innehåller flertalet förslag för hur 

Sveriges spelmarknad ska se ut. 

 

En trend är att tre av seminariets sex artiklar ställer sig kritisk till statens spelmonopol. Tomas 

Tobé (M) skriver inledningsartikeln "Dags att göra upp med vegasautomaternas 

brandskattning av de fattiga" och han är starkt för upprivning av spelmonopolet och att privata 

spelbolag ska få operera på den svenska spelmarknaden via internet: 

 

Att blockera privata spelföretags sajter, som för övrigt är en idé som Svenska Spels förra VD 

Jesper Kärrbrink lanserade, är fel väg att gå. Skapa istället ett licenssystem som välkomnar 

seriösa privata spelföretag och som ger dem fler fördelar än nackdelar att ingå. 

(Tobé, bilaga 1) 

 

Sponsorn Ladbrokes nämns aldrig vid namn i artikeln, men privata spelföretag nämns ofta 

och då i positiva ordalag. Detta är intressant. Ladbrokes sorterar under just privata spelföretag 

och artikelförfattaren skriver konkret att sådana företag bör få bedriva verksamhet från 

Sverige. Artikeln bidrar till att ge bilden av Ladbrokes som ett företag som motarbetas av den 

svenska staten. 

 

Seminariets andra artikel, "Spelmonopolet dyrt och effektivt och skyddar inte mot missbruk", 

är skriven av Ladbrokes Nordens vd Lasse Dilschman. Artikeln är starkt kritisk mot statens 

spelmonopol. Artikelns förslag på lösning på spelmissbruket är en fri marknad där privata 

spelbolag får licens att bedriva spelverksamhet i Sverige. Som chef för ett privat spelbolag, 

samma företag som betalat för att starta seminariet, har artikelförfattare Dilschman ett 

egenintresse i en friare spelmarknad i Sverige – han kan tjäna pengar på det. 

I artikeln framställs Ladbrokes som en aktör i samhället som jobbar emot spelmissbruk:  

 

Spelutredningens kanske sämsta del är att den inte nämner människan i sammanhanget. 

Individen reduceras till ett hjälplöst offer utan egen vilja. De aktiva och medvetna 
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spelkonsumenterna nämns inte överhuvudtaget. Inte heller nämns de åtgärder som Ladbrokes 

och andra aktörer vidtar för att minska risken för spelproblematik och lagstadgad ålderskontroll. 

 

Spelutredningen löste få av de knutar som idag är en realitet inom en svensk spelpolitik. Istället 

band den upp händerna ytterligare genom förslag om inskränkningar på yttrandefrihet, fri rörelse 

av kapital och konsumentens självklara rätt till konkurrens och bra pris även på spelområdet. 

 

Till sist handlar det om människor och deras fria val. Våra spelare är fritt tänkande individer 

som vi har stor respekt för. Vi vet att våra kunder själva kan avgöra vad som är bra och vad som 

är dåligt för dem. 

(Dilschman, bilaga 1) 

 

 Artikeln innehåller yttrandefrihet, fri rörelse av kapital och bra pris till kunderna som 

argument för en spelmarknad där privata intressenter tillåts. Detta är intressanta val. 

Yttrandefrihet för tankarna direkt till demokrati och Spelutredningens förslag om hårdare 

spelreglering framstår i artikeln som ett hot mot demokratin. 

 

Annie Johansson från Centerpartiet skriver seminariets fjärde artikel, "Det svenska 

spelmonopolet ökar spelmissbruket". Även hon vill tillåta privata spelbolag bedriva 

spelverksamhet från Sverige:  

 

Det är dags för ett mer liberalt Sverige. En bättre skydd och stöd för de spelmissbrukare som 

behöver vård. En konkurrensutsatt svensk marknad för spelföretag där företag slipper ha sitt säte 

på Malta utan faktiskt kan ha det i Sverige. Och framför allt där vi har ett Internet som inte för 

tankarna till Kina. 

(Johansson, bilaga 1) 

 

Här gör artikeln privata spelföretag till ett slags offer som är tvungna att bedriva verksamhet 

från länder som Malta. Vidare kritiserar författaren spelmonopolet starkt och förespråkar en 

fri svensk spelmarknad: 

 

Det svenska spelmonopolet hindrar den fria rörligheten och konkurrensen, monopolet är 

oförenligt med EG-rätten, sist men inte minst så hotas också yttrandefriheten på Internet av de 

förslag som läggs för att värna ett svenskt spelmonopol. 

(Johansson, bilaga 1) 
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De förslag som här åsyftas härstammar från Spelutredningen. Föregående citat innehåller 

argument som till stor del känns igen från artikeln som är skriven av Ladbrokes Nordens vd 

tidigare i seminariet. Artikeln liknar överlag just den artikeln mycket och kunde i stort sett 

vara skriven av en representant för Ladbrokes eller annat privat spelbolag. 

 

Det är först i seminariets femte artikel, den näst sista, som en artikelförfattare som är för 

spelmonopolet får sin artikel publicerad. Artikeln i fråga, "Endast spelmonopolet garanterar 

ett lågt spelande", är skriven av Socialdemokraternas spelpolitiske talesman Lars Wegendal. 

Det går att spekulera i varför en för-artikel blir publicerad efter tre kritiska och en neutral 

artikel. Om det ska vara en debatt bör en mot-artikel följas av för-artikel. Enligt Newsmills 

redaktör Peter Magnus Nilsson
5
 är det just Newsmills redaktörer som väljer ut vilka som får 

skriva i seminariet. Att redaktörerna väljer att publicera flertalet artiklar i följd som 

förespråkar en fri marknad där privata spelbolag, såsom Ladbrokes, ska få bedriva verksamhet 

från Sverige kan då tyckas underligt. Artikelns huvudargumentation är att spelandet i Sverige 

kommer att öka om fler aktörer släpps in på den svenska spelmarknaden. Artikelförfattaren 

vill inte tillåta att privata spelbolag penetrerar den svenska spelmarknaden. 

Socialdemokraterna vill ha kvar spelmonopolet, enligt artikelförfattaren. Artikeln kan ses som 

ett slags manifest över Socialdemokraternas olika ståndpunkter gällande spelmonopolet. 

 

Seminariets tredje artikel, "Regeringen ville ha censurförslag", behandlar inte spelmonopolet 

som sådant. Denna artikel handlar istället om förslagen på internetcensur som lades fram av 

Spelutredningen. Flera artiklar i seminariet inkorporerar detta förslag, men bara som en bisak. 

Den tredje artikeln handlar dock enbart om den presumtiva censuren och ställer sig neutral till 

spelmonopolet i stort.  Seminariets sista artikel, "Spelutredningen bryr sig inte om oss 

spelmissbrukare", ställer sig också neutral i spelmonopolsfrågan. Denna artikel handlar enbart 

om olika lösningar på spelmissbruket.  

 

5.2.2 BOSTADSINBROTTEN 

Seminariet Bostadsinbrotten är sponsrat av försäkringsbolaget If.  

Seminariet Bostadsinbrotten initierades 2009-07-12 då den första artikeln  

publicerades. Totalt publicerades 13 artiklar i seminariet, alla under  

                                                           
5
 Peter Magnus Nilsson, chefredaktör Newsmill. E.-post den 11 november 2009. 
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tidsperioden 2009-07-12 till 2009-08-02. Nedan har vi valt ut att skriva mer om de artiklar 

som vi fann mest intressanta när vi gjorde våra artikelanalyser. Analyserna har gjorts utifrån 

den analysmall som anges i metodkapitlet. 

 

Inledningsartikeln har rubriken "Dags för en nollvision för bostadsinbrotten" och är skriven 

av Torbjörn Magnusson, koncernchef på försäkringsbolaget If. If är seminariets sponsor och 

det är därför intressant att just en representant för If får inleda seminariet. If har betalat för att 

initiera seminariet, men intressant är vad företaget egentligen får ut av det. Bostadsinbrotten 

som tema torde kunna ha tagits upp i Newsmills reguljära debattflöde. Möjligen vill If 

försäkra sig om att få skriva om sin syn på saken, så som företaget gör i inledningsartikeln. 

Artikeln handlar om att bostadsinbrotten ökar, att 18 000 bostadsinbrott polisanmäldes förra 

året. Författaren vill påpeka att bostadsinbrott inte kostar försäkringsbolagen särdeles mycket:  

 

Det kanske är lämpligt att avslutningsvis understryka att kostnaderna för bostadsinbrotten är 

relativt begränsade för If och de andra försäkringsbolagen. Vattenskadorna kostar mångdubbelt 

mer. Det är istället en fråga om att öka vardagstryggheten i vårt gemensamma samhälle. 

(Magnusson, bilaga 1) 

 

Trots att författaren skriver att kostnaderna är begränsade för If gör han ändå en poäng av att 

marknadsföra sig själv och If som ett försäkringsbolag som vill "öka vardagstryggheten i vårt 

gemensamma samhälle". Här spelar författaren på temat trygghet som är ett återkommande 

tema seminariet igenom. Trots att If inte omnämns på andra ställen i artikeln kan budskapet 

med artikeln ändå ha nått ut. Författaren skriver att bostadsinbrotten ökar och att polisens 

arbete inte räcker till om inte varje enskild bostadsinnehavare gör sitt bästa för att skydda sig. 

Det är fråga om ett slags subtil skrämseltaktik som möjligen ser till att skapa uppmärksamhet 

om bostadsinbrott som sådana vilket kan få folk att fundera över alternativa försäkringar. Att 

If marknadsför sig som ett företag som ser till allmänhetens bästa kan då bidra till att 

försäkringstagaren väljer If när det väl är dags att köpa/byta försäkring. 

 

Den fjärde artikeln har rubriken "Folk på landet och i miljonprogrammets förorter drabbas 

hårdast" och är författad av Alice Åström, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon är även 

rättspolitiskt taleskvinna för Vänsterpartiet. Trygghet löper även i den här artikeln som en röd 

tråd; att det är tryggheten i hemmet, den privata sfären, som är den viktigaste orsaken till 



37 
 

varför bostadsinbrott ses som så allvarliga. Författaren kritiserar den nuvarande rättspolitiken, 

att den är otillräcklig. Följande citat visar på det: 

 

Den blå alliansen gör ett stort nummer av att man satsar stort på rättsväsendet. Jag vill bestämt 

hävda att detta inte är sant. Samtidigt som det sägs att antalet poliser ökar känner sig fler och fler 

otrygga och osäkra på huruvida man ska få det skydd man borde kunna förvänta sig. 

(Åström, bilaga 1) 

 

Författaren skriver att människor tar till annan hjälp om de inte får den hjälp de behöver av 

rättsväsendet. Denna annan hjälp kan innefatta säkerhetsutrustning, vaktbolag och 

specialförsäkringar. Författaren menar dock att alla inte har råd med detta. Författaren skriver 

att det finns en stor risk att bostadsinbrott blir försäkringsärenden på landsbygden, en 

uppgörelse mellan den utsatte och försäkringsbolaget istället för att en polisutredning tillsätts. 

Författaren är kritisk till att försäkringsbolaget får agera något slags postmodern polis: 

 

Det är glest mellan polispatrullerna så att en fysisk polis skulle komma förbi och ta upp en 

anmälan om brott och göra en brottsplatsundersökning ganska liten. Istället hänvisas du som 

medborgare till en telefontjänst och därefter till försäkringsbolaget för att reglera skadan. Det är 

så klart en väldigt otillfredsställande utveckling. 

(Åström, bilaga 1) 

 

Författaren är inte kritisk till försäkringsbolagen som sådana, utan försäkringsbolagen kan i 

artikeln snarare ses som företag som åtminstone har tid att bry sig om dem som utsatts för 

bostadsinbrott. Författaren skriver också följande: 

 

När den ensamstående mamman i förorten skrapat ihop till den där cykeln till sin dotter finns det 

stor risk att den där extra försäkringen blir det som får stå åt sidan. Du tillhör helt enkelt en 

kategori som ska betala lite extra för den trygghet du egentligen har rätt till. 

(Åström, bilaga 1)  

 

Detta kan man tolka som att författaren anser att försäkringen är alldeles för dyr. Ett annat 

citat som stärker denna tolkning är följande:  

 

Specialförsäkringar för cyklar och annan stöldbegärlig egendom säljs i parti och minut. Dessa 

åtgärder är så klart inte tillgängliga för alla. Det är stora pengar som placeras i åtgärder för att 

skydda sig från brott. 
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(Åström, bilaga 1) 

 

Författarens huvudargument är att priset för att skydda sig är orättvist sett till var man bor i 

landet, att försäkringar uppenbarligen inte är till för alla medborgare.  

 

Den sjätte artikeln har rubriken "Även en liten minskning av inbrotten är en stor framgång" 

och är författad av Martin Grann, Kriminalvårdens utvecklingschef och professor i psykologi. 

Författaren är kritisk mot att polisen inte har tillräckliga resurser för att reda ut bostadsinbrott:  

 

"Vardagsbrott" - den cyniska beteckningen på den slags mängdkriminalitet som drabbar den 

enskilde hårt, men som oftast inte ägnas särskilt mycket av polisens utredningsresurser och har 

mycket låg uppklarning. Mest är det försäkringsbolagen som bryr sig. 

(Grann, bilaga 1) 

 

I sista meningen hyllar författaren försäkringsbolagen som han anser bryr sig mest. Detta är 

en återkommande röd tråd seminariet igenom. Försäkringsbolagen bryr sig mer än vad polisen 

gör om dem som utsätts för bostadsinbrott. 

 

Den sjunde artikeln har rubriken ”Straffrabatten för personer som begår brott måste bort” och 

är skriven av Johan Linander, rättspolitisk talesman för Centerpartiet. Författaren inleder med 

att berätta en, förstår vi senare, fiktiv historia om ett bostadsinbrott. Han gör detta för att visa 

vilken kränkning mot den privata sfären ett bostadsinbrott är. Temat trygghet i sitt eget hem är 

också i den här artikeln påtagligt. I slutet av sin fiktiva berättelse skriver författaren följande: 

"Det totala värdet var inte ens 50 000 kr och vi har fått all hjälp som tänkas kan av vårt 

försäkringsbolag. De har verkligen varit hjälpsamma" (Linander, bilaga 1). I det aktuella 

forumet framstår det som opassande att kreditera försäkringsbolaget. Ett citat som detta gör 

att man får bilden av försäkringsbolag som företag som verkligen bryr sig om de som utsätts 

för bostadsinbrott och att man verkligen kan räkna med deras hjälp – till skillnad från 

rättsväsendet. Detta förutsätter dock att man har en försäkring och har man inte det bör man 

skaffa det för att man ska kunna känna sig trygg i sitt hem, är citatets latenta budskap. Än mer 

anmärkningsvärt är citatet då det är en del av en fiktiv berättelse. Författaren har inte själv 

upplevt det han berättar om och omnämnandet av försäkringsbolaget springer alltså inte ur att 

författaren vill uttrycka en äkta känsla av tacksamhet. Han gör ett medvetet val att ta med det 

”snälla försäkringsbolaget” i sin påhittade historia. 
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Den tionde artikeln har rubriken "Vi kan göra mycket själva för att minska bostadsinbrotten" 

och är författad av Annika Brändström, vd för Svenska Stöldskyddsföreningen. Artikelns 

budskap är att polisen men kanske främst privatpersoner själva ska jobba förebyggande för att 

hindra bostadsinbrott. Författaren pekar på att privatpersoner bör skaffa skalskydd i hemmet 

(lås, larm etc.). Författaren tar upp försäkringsbolagens viktiga roll i ämnet. Dessa bolag sätter 

krav på försäkringstagarnas kvalitet på skyddet i hemmet. Om dessa bolag sätter bra krav gör 

det att privatpersoner väljer bra skydd och inbrotten blir därmed färre, menar författaren. 

Författaren ägnar ett helt stycke åt att förklara hur viktiga försäkringsbolagen är. Hon skriver 

exempelvis följande: 

 

Genom att ställa tydliga krav i försäkringsvillkoren hjälper de [försäkringsbolaget] oss som 

försäkringstagare att välja ett gott skydd. Försäkringsbolagen bidrar därigenom till att vi har en 

hög säkerhetsnivå i Sverige. 

(Brändström, bilaga 1) 

 

Sponsorn If nämns aldrig vid namn i artikeln, men föregående citat innefattar i allra högsta 

grad If. Det är idel lovord över försäkringsbolagen vilket stärker bolagens varumärke, särskilt 

eftersom just den här artikeln är skriven av vd:n för Svenska Stöldskyddsföreningen. 

Föreningen samarbetar både med polisen och olika försäkringsbolag och måste anses vara 

opartisk. Författarens lojalitet ligger hos privatpersoner/bostadsägare i stort, inte hos något 

politiskt parti. Eftersom försäkringsbolaget If initierat seminariet kan detta företag ligga latent 

i medvetandet hos läsarna då de läser om hur bra försäkringsbolagen är. Detta kan bidra till att 

just If:s varumärke stärks. 

 

Den tolfte artikeln har rubriken "Svensk kriminalpolitik har hamnat på efterkälke" och är 

författad av Jerzy Sarnecki och Helena du Rées. Den tidigare är professor i kriminologi och 

den senare jur. dr. och kriminolog. Dessa två författare får anses ha hög trovärdighet då de i 

någon mån författar artikeln med vetenskapliga ögon. Artikeln är ett slags sammanställning 

över alla föregående artiklar i seminariet. Författarna analyserar och bemöter varje artikels 

huvudargument. Detta skiljer artikeln från i stort sett alla tidigare artiklar i seminariet. 

En artikel som gravt avviker från den tidigare debatten är seminariets trettonde, och sista, 

artikel; ”Om ett SÄKERT sätt att minska bostadsinbrotten”. Författaren menar där att 

bostadsinbrotten skulle minska med cirka 30 procent om det narkotikaklassade preparatet 
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cannabis legaliserades. Författaren tar inte upp några av de tidigare argumenten och nämner 

heller inte på något sätt sponsorn. Författarens förslag kan ses som högst kontroversiellt och 

saknar trovärdighet som en seriös replik till tidigare inlägg. 

 

5.2.3 POLITISKA ODDS 

Seminariet ”Politiska odds” är sponsrat av vadslagningsbolaget Ladbrokes. Politiska odds 

avser förhållandet mellan insats och möjlig vinst i vadslagningsspel som på något sätt gäller 

politik. Det kan till exempel vara om ett visst parti väljs in i EU-parlamentet eller vilket parti 

som får flest röster i ett riksdagsval.  Inget vadslagningsbolag baserat i Sverige bedriver 

politisk vadslagning. 

 

Seminariet Politiska odds initierades 2009-06-28 då den första artikeln publicerades. Totalt 

publicerades 7 artiklar i seminariet, alla under tidsperioden 2009-06-28 till 2009-07-11. 

Nedan har vi valt ut att skriva mer om de artiklar som vi fann mest intressanta när vi gjorde 

våra artikelanalyser. Analyserna har gjorts utifrån den analysmall som anges i metodkapitlet. 

 

Inledningsartikeln har rubriken ”Enligt marknaden vinner Reinfeldt valet nästa år” och är 

författad av Joakim Rönngren, PR-chef på Ladbrokes Norden. Författaren har med andra ord 

som arbetsuppgift att marknadsföra Ladbrokes. Detta visar sig också i vår analys. 

 

Artikeln är kritisk till spelmonopolet och att politiska odds får litet utrymme i svenska 

mediers rapportering. Huvudargumentationen är att politiska odds är mer tillförlitliga än 

opinionsmätningar. I artikeln presenteras Ladbrokes, som erbjuder politisk vadslagning, som 

en aktör som sitter inne med viktig kunskap, men censureras av den svenska staten. Politiska 

odds presenteras som ett viktigt verktyg för den som vill skapa sig en bild av hur utfallet i ett 

politiskt val kommer bli och kopplas samman med yttrandefrihet: 

 

I Sverige råder dock något slags rättsligt limbo; medierna anses inte få rapportera om andra odds 

än de som de statliga bolagen Svenska Spel och ATG erbjuder. Och statens bolag erbjuder inte 

politiska spel, de vill väl inte riskera att bita den hand som håller konkurrenterna borta. Faktum 

är att Aftonbladet utkämpar en mångårig strid om detta som kan sluta med miljardböter (och, i 

förlängningen, att Hiertas tidning återigen i yttrandefrihetens namn tvingas att gå i graven för att 

sedan återuppstå som Det tjugosjunde Aftonbladet). 

(Rönngren, bilaga 1) 
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Författaren vill belysa att han anser att de utländska spelbolagens politiska vadslagning är 

säkrare mätinstrument än traditionella opinionsundersökningar. Han ger även en subtil känga 

mot alliansregeringens spelpolitik: 

 

Men redan i dag klår de utländska spelbolagen både experter och opinionsinstitut - trots veritabel 

medietystnad och en regering som planerar att censurera internet för att hålla dem borta från 

landet. 

(Rönngren, bilaga 1) 

 

I ovanstående citat nämns inte Ladbrokes med namn, men företaget sorterar under 

benämningen "utländska spelbolag". "Utländska spelbolag" är en generell benämning som får 

anses vara relativt neutral. Dock väljer artikelförfattaren att specifikt skriva ut Ladbrokes fyra 

gånger i artikeln. Ladbrokes omnämns på följande ställen: 

 

När Göran Persson avgick erbjöd Ladbrokes 1001 gånger pengarna för den som ville satsa på 

Mona Sahlin som ny partiledare. Det tog bara någon minut innan spelarna identifierat priset som 

alldeles för högt och ett nytt jämviktspris uppstod. Det blev dyrt för oss och extremt lukrativt för 

några kvicka spelare: med sådana odds ger en satsad femhundring en vinst på 500 000 kronor. 

 

En knapp månad innan valet öppnar Ladbrokes ett spel på kandidaterna och Bohlin får, i kraft av 

listans förstaplats, ett något lägre odds än ex-partiledaren Alf Svensson som står en bit ner på 

listan. 

 

För några dagar sedan började Ladbrokes att erbjuda spel på Mona Sahlins efterträdare som 

partiledare. 

 

Vi vet att många av dem arbetar professionellt med politik i ett eller annat avseende och tror sig 

kunna omsätta sin förståelse för det politiska spelet i vinstpengar. Samma sak kan vi se i 

Ladbrokes årliga vadslagning om ekonomipristagare och nobelpristagare i litteratur, men också 

på oddsmarknaden för hästsport och fotboll. 

(Rönngren, bilaga 1) 

 

Författaren låter Ladbrokes statuera exempel som företag som ligger i de absoluta 

framkanterna vad gäller politisk vadslagning. Möjligheten för spelare att göra ekonomisk 

vinning genom att spela på politiska odds tas upp flera gånger i artikeln. Bland annat i 

ovanstående citat om att Mona Sahlin som Göran Perssons efterträdare gav 1001 gånger 

pengarna. Essensen blir således att man kan tjäna mycket pengar på Ladbrokes. 



42 
 

I det tredje citatet får läsaren reda på att det just nu finns ett aktuellt spel på Mona Sahlin – 

den som vill kan börja spela direkt. Det fjärde citatet är också mycket intressant. Här skriver 

författaren rakt ut vilka tjänster Ladbrokes kan erbjuda. Har läsaren ingen tidigare 

förförståelse för vadslagning är det mycket möjligt att läsaren får upp intresse för det efter att 

ha läst den här artikeln och upptäckt att Ladbrokes i synnerhet erbjuder vadslagning på i stort 

sett allt. Efter att ha läst artikeln får läsaren intrycket av att det bara finns ett enda företag som 

bedriver politisk vadslagning; Ladbrokes. Artikeln innehåller helt klart dold marknadsföring 

för Ladbrokes. 

 

Den andra artikeln har rubriken ”Så försökte staten förbjuda Aftonbladets rapportering om 

odds” och är skriven av Anders Gerdin, före detta chefredaktör på tidningen Aftonbladet. Vid 

tidpunkten för artikelns publicering jobbade han som strategisk medierådgivare på en PR-

byrå. Artikeln är kritisk till spelmonopolet och att politiska odds får litet utrymme i svenska 

mediers rapportering. Huvudargumentet är att Sveriges reglerade spelmarknad inskränker på 

grundlagen. Författaren skriver utifrån egna erfarenheter då han tidigare var chefredaktör på 

Aftonbladet som vid flertalet gånger anmälts av Lotteriinspektionen för att ha rapporterat om 

politiska odds. Ladbrokes omnämns en gång i artikeln. Författaren skriver följande:  

 

Nu är det strax val igen. Den här gången handlar det om Reinfeldt eller Sahlin. Jag väntar med 

spänning på att Aftonbladet, Expressen, eller någon annan tidning som tycker att tryckfriheten är 

viktig, utmanar regeringen och drar igång betting-service på de två kandidaterna. I väntan på det 

kontaktade jag spelbolaget Ladbrokes och bad dem om oddsen på huvudkandidaterna. Reinfeldt 

stod i 1.80 gånger pengarna, Sahlin i 2.00. 

(Gerdin, bilaga 1) 

 

Det är intressant att författaren tar upp Ladbrokes på det här sättet. Han kunde lika gärna ha 

valt en mer neutral beskrivning såsom "... kontaktade jag ett utländskt spelbolag". Författaren 

väljer att aktivt skriva ut Ladbrokes namn. Att skriva ut namn på vinstdrivande bolag på det 

här sättet blir ett slags dold reklam. Det är anmärkningsvärt att författaren nämner Ladbrokes 

just i slutet, när han texten igenom skrivit "utländska spelbolag". Det väcker frågan om 

författaren publicerat artikeln i ett annat forum, där Ladbrokes inte står som sponsor – skulle 

han ha nämnt Ladbrokes vid namn? Författaren skriver dock i första stycket att han spelade på 

en fotbollsmatch på Unibet, vilket också är ett utländskt spelbolag tillika konkurrent till 

Ladbrokes. 
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Författaren nämner termen "utländska spelbolag" 6 gånger i artikeln. Ladbrokes sorterar 

under det begreppet. De utländska spelbolagen omnämns alltid på ett antingen neutralt eller 

positivt sätt, eller som någon form av offer för att de motarbetas av den svenska staten. 

 

Den fjärde artikeln har rubriken ”Därför spelar jag på politik” och är författad av Peter J 

Olsson, politisk redaktör på tidningen Kvällsposten. Artikeln är positiv både till att använda 

politiska odds för att förutspå utkomsten i politiska val, och till att använda politisk 

vadslagning för att göra egen personlig ekonomisk vinning. Ladbrokes omnämns på fyra 

ställen i brödtexten. Författaren skriver bland annat följande:  

 

Men i Sverige är det alltså ibland lätt att hitta bra odds på politiken. Kanske är det för lite 

spelintresse, och spelbolagen använder oddsen för att blir intressanta och få omnämnanden i 

samband med val. Ladbrokes gjorde uppenbarligen så inför årets EU-val. De skickade ut ett 

pressmeddelande på ett antal kandidater och oddsen för deras inval i Europaparlamentet. 

(Olsson, bilaga 1) 

 

Författaren nämner alltså Ladbrokes och deras marknadsföringsstrategi. I sista stycket i 

artikeln nämner författaren Ladbrokes igen. Där jämför han Ladbrokes odds med Unibets 

odds på vilka som vinner riksdagsvalet nästa år. Författaren skriver överlag ut väldigt mycket 

odds. Han inleder texten med att räkna upp olika odds från Unibet och i ovan nämnda 

exempel med Ladbrokes och EU-valet skriver han om de olika oddsen som stod i 

pressmeddelandet. Ladbrokes framställs som ett intressant spelbolag som fortfarande har ett 

smalt utbud av politisk vadslagning. Läser man artikeln får man intrycket av att det bara finns 

politisk vadslagning hos Ladbrokes och Unibet.  

 

Den sjätte artikeln har rubriken ”Alla som är intresserade av politik måste hålla koll på 

politiska odds” och är författad av Andreas Henriksson, politisk journalist. Artikeln 

behandlar, som flera av de tidigare artiklarna, hur politiska odds ger en bättre fingervisning av 

utkomsten i ett politiskt val än opinionsundersökningar. Artikeln tar upp hur andra länder, 

som England och USA, har en mer utvecklad marknad för politisk vadslagning än vad Sverige 

har: 

 

I Sverige är den politiska vadslagningen en underutvecklad marknad, vilket är synd och skam. 

För oss politiska nördar erbjuder den inte bara en extra krydda i tillvaron, utan också säkrare 

politiska förutsägelser än de som opinionsinstituten levererar varje månad. 
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(Henriksson, bilaga 1) 

 

En större marknad för politiska odds i Sverige skulle ge ”politiska nördar” lite extra spänning 

i vardagen, och ge privatpersoner chans att göra ekonomisk vinning, enligt artikeln. Eftersom 

Svenska Spel inte bedriver politisk vadslagning kan artikelförfattaren ses som förespråkare för 

de utländska spelbolagen och deras presumtiva intåg på den svenska spelmarknaden. 

 

5.2.4 SAMMANFATTNING 

Det går att skönja ett antal trender i de tre seminarierna. Om inte sponsorerna omnämns 

konkret i artiklarna, vilket de ofta görs, vilar de ändå latent i bakgrunden i majoriteten av 

artiklarna. Artiklarna utsöndrar i regel budskapet att sponsorn eller den verksamhet sponsorn 

opererar i är bra och gynnar allmänheten. En del artiklar är i princip ren reklam för sponsorn. 

Detta syns mest i artiklarna som är skrivna av Ladbrokes representanter. Artiklarna beskriver 

Ladbrokes som ett företag som erbjuder mången speltjänster som man som konsument tillika 

spelare kan håva in storkovan på. Detta är dock inte den flitigast förekomna 

marknadsföringstrenden. Det verkar snarare som att sponsorns huvudsyfte med att initiera 

seminariet är att stärka företagets varumärke genom att bli omnämnt i idel positiva ordalag i 

artiklarna. Att bli omnämnd positivt av en utomstående tredje part gör att sponsorn 

marknadsförs på ett, för läsarna, dolt sätt. En annan trend är att sponsorn söker koppla sitt 

varumärke till en samhällsfråga. Ladbrokes sammankopplas med spelmonopolsdebatten och 

yttrandefrihet. If framställs i bra dager då företaget sammankopplas med trygghet i hemmet. 

Sponsorerna flyttar fokus från sina produkter och tjänster till en samhällsfråga som berör 

majoriteten av landets befolkning. Detta gör att sponsorerna framställs som företag som 

värnar om samhällets bästa. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer vi besvara våra frågeställningar, i den mån vår metod och analys 

tillåter, samt diskutera vårt resultat och till sist ge förslag på fortsatt forskning. Vår studie har 

bestått av två undersökningar, en kvantitativ och en kvalitativ. I första delen av detta kapitel 

behandlas den kvantitativa undersökningen, i andra delen den kvalitativa. 

6.1 KVANTITAIV INNEHÅLLSANALYS 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet från vår kvantitativa innehållsanalys som utfördes med 

frågeställningen ”Vilka får skriva i Newsmills seminarier?”. I avsnittet återanknyter vi till viss 

tidigare forskning. Då vår kvantitativa undersökning gjorts främst med syftet att kartlägga 

Newsmills seminarier består vår diskussion i detta avsnitt främst av egna slutsatser och 

reflektioner och är inte förankrad i teoretisk förförståelse. 

6.1.1 NEWSMILL - EN PLATTFORM FÖR SVENSKA SAMHÄLLSVIKTIGA MÄN 

Newsmills seminarier kan ses som den svenska manliga elitens förlängda arm. I seminarierna 

är det en överväldigande majoritet män som får skriva. Dessa män har allt som oftast en hög 

position i samhället. I de seminarier som behandlar ämnen som ofta ses som kvinnliga, till 

exempel vård, är det ändå en majoritet män (71 procent) som skriver artiklarna. Detta resultat 

stämmer väl överrens med Marie Lindströms undersökning av DN Debatt. Enligt hennes 

undersökning var 65 procent av inläggen på DN debatt författade av män. Det stämmer också 

väl överrens med undersökningen Global Media Monitoring Project 2005 (2005), som visade 

att 79 procent av de som förekommer i medierna män. Författare med utländska namn är 

underrepresenterade i Newsmills seminarier. 172 av totalt 216 författare (80 procent) har 

svenskt namn. Av de resterande 44 författare som har utländskt namn kommer 25 författare 

från en och samma artikel, ”Med guds hjälp klarar vi klimatkrisen”. Det är mycket tydligt att 

ett svenskt namn ger större möjlighet att få en artikel publicerad i Newsmills seminarier. Det 

är också främst organisationsföreträdare (79 procent) som skriver i Newsmills seminarier. 

Även detta stämmer med de slutsatser som Lindström kom fram till. Hon skriver: 

”På DN Debatt ges framför allt organisationsföreträdare möjlighet att framföra sina 

budskap” (Lindström, 1996, s. 50).  
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Enligt Newsmills chefredaktör Peter Magnus Nilsson
6
 är det just Newsmills redaktion som, 

tillsammans med sponsorn, väljer vilka författare som ska få sina artiklar publicerade. Att 

man konsekvent gör en skev fördelning av antalet manliga och kvinnliga författare är 

anmärkningsvärt om man, som samhället i stort, vill sträva efter ett jämlikt samhälle. 

Majoriteten av artikelförfattarna har också höga positioner i samhället. Det handlar om 

toppolitiker, högt uppsatta chefer och andra vars makt att påverka allmänheten är stor. 

Newsmill utger sig för att vara en plats där alla på ett eller annat sätt får vara med och 

debattera. Om man bortser från kommentarfunktionen under varje artikel kan Newsmills 

seminarier dock snarare ses som ett slutet rum där eliten diskuterar och debatterar med 

varandra. På det sättet blir seminarierna ett slags verktyg för samhällets elit att nå ut med sina 

budskap. 

 

Eftersom Newsmill har samarbete med både DN.se och Expressens papperstidning finns det 

stora möjligheter för artikelförfattarna att få synas i de kanalerna vid sidan av Newsmill. Att 

de som sponsrar ett seminarium på Newsmill också erhåller stor möjlighet att föra fram sitt 

egna budskap är tydligt, enligt vår undersökning. 12 procent av alla publicerade artiklar är 

författade av en representant för det aktuella seminariets sponsor. Att en sponsor 

genomgående får uppmärksamhet i debatterna som utspelar sig inom seminarierna är än 

tydligare. Nära på en femtedel av alla publicerade artiklar nämner sponsorn vid namn.  

 

6.2 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera och reflektera kring teman och mönster som vi 

upptäckt under våra kvalitativa innehållsanalyser. Utifrån vår undersökning kan vi peka på 

trender hur privata företag använder Newsmills seminarier i marknadsföringssyfte. De mest 

tydliga likheterna finns mellan de två seminarier som sponsrats av Ladbrokes men det finns 

även ej oviktiga likheter mellan Ladbrokes seminarier och försäkringsbolagets If:s 

seminarium. 

 

6.2.1 DOLD MARKNADSFÖRING 

I de två seminarier som Ladbrokes har sponsrat, ”Spelmonopolet” och ”Politiska odds” har 

totalt 13 artiklar publicerats. Bara 1 av dessa 13 artiklar är negativ till att släppa in utländska 

aktörer på den svenska spelmarknaden. För en utomstående betraktare som försöker skapa sig 

                                                           
6
 Peter Magnus Nilsson, chefredaktör Newsmill. E-post den 11 november 2009. 
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en åsikt genom att följa debatten är det svårt att få underlag för någon annan slutsats än att 

spelmonopolet bör avskaffas, och att Ladbrokes är ett samhällsbeskyddande företag där man 

som kund kan göra stor ekonomisk vinning. Representanter för Ladbrokes har författat två 

artiklar i de båda Ladbrokes-sponsrade seminarierna. I dessa artiklar tar representanterna upp 

idel fördelar med Ladbrokes. De skriver om Ladbrokes olika vadslagningstjänster och om 

tjänster som Ladbrokes erbjuder men som Svenska Spel inte erbjuder. Artiklarna är inget 

annat än dold marknadsföring för vadslagningsbolaget Ladbrokes. De skulle kunna vara 

regelrätta annonser men är alltså publicerade som debattartiklar på Sveriges, enligt 

Internetworld, bästa debattsida 2009 (Internetworld.idg.se, 2009-12-10) Eftersom artiklarna 

just är debattartiklar är det svårt att upptäcka denna typ av dold marknadsföring. Läsaren 

förväntar sig att debattartiklarna ska vara "tvättade" från reklam (Balasubramanian, 1994). 

Artiklarna på Newsmills seminarier är av icke-kommersiell natur. Det innebär att läsaren 

förväntar sig att artikelförfattarna inte har vinstintresse. Att som företag försöka nå ut med sitt 

budskap i icke-kommersiella forum är vad som karaktäriserar hybrida meddelanden: 

 

Hybrid messages include all paid attempts to influence audiences for commercial benefit using 

communications that project a non-commercial character. 

(Balasubramanian, 1994) 

 

Att artiklarna dessutom modereras och redigeras av Newsmills redaktörer gör att artiklar som 

gått igenom nålsögat förväntas hålla hög standard. Detta gör också att läsaren till viss del 

uppfattar Newsmill som källan. Balasubramanian (1994) skriver om just det här. Om läsaren 

uppfattar att det är mediet, inte företaget, som är källan tenderar läsaren att i högre grad tro på 

det som skrivs och inte ana misstankar: 

 

The perceived source element is important because it directly influences message credibility. 

Because publicity messages do not identify the sponsor (i.e., the actual message source), 

audiences tend to perceive the media as the legitimate source of any featured brand-related story. 

(Balasubramanian, 1994) 

 

Läsaren kan alltså se Newsmill som ett slags sorteringsmaskin som sorterar bort irrelevanta 

artiklar och som bara väljer ut de artiklar som bidrar till debatten. Faktumet att artiklarna 

publicerats på Newsmill gör att läsaren kan anse att artiklarna och deras budskap är legitima. 

Detta gör att dold marknadsföring, som den vi ser från Ladbrokes representanter, går 

obemärkt förbi läsaren. Men läsaren kan likväl tagit till sig artiklarnas budskap. Nästa gång 
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läsaren ämna idka vadslagning kan Ladbrokes namn mycket väl dyka upp. Den här typen av 

direkt reklam är inte vad vi hade väntat oss när vi påbörjade vår analys. Snarare hade vi räknat 

med att hela tiden behöva läsa mellan raderna och hela tiden ägna oss åt egna subjektiva 

tolkningar. I exemplen ovan är det svårt, om inte omöjligt, att göra någon annan tolkning än 

att sponsorns syfte är att marknadsföra sig själv.  

 

6.2.2 SPONSORNS PRODUKT ÄR SAMHÄLLSVIKTIG 

I seminarierna ”Politiska odds” och ”Spelmonopolet” gestaltar alla artiklar utom en utländska 

spelbolag i allmänhet, och Ladbrokes i synnerhet, som aktörer som blir censurerade och 

motarbetade av staten. Ladbrokes tjänster presenteras som verktyg för demokratin och som 

något som är viktigt för samhället. Att spela på politiska odds är till exempel inte bara ett sätt 

att kunna tjäna pengar. Det är också ett sätt att ansluta sig till en folkrörelse som är engagerad 

i politik och som erbjuder bättre valprognoser än de traditionella opinionsinstituten. Politiska 

odds handlar också om yttrandefrihet, en demokratisk rättighet. Att hålla de bolag som 

erbjuder spel på politiska odds borta från den svenska marknaden är att bryta mot grundlagen 

och att censurera information som är viktig för medborgarna.  Detta är den bild som byggs i 

seminariet om politiska odds.  

 

Bilden är i princip identisk med den som byggs upp i Ladbrokes andra seminarium, 

”Spelmonopolet”.  I "Spelmonopolet" blir Ladbrokes försök att koppla sina tjänster och sitt 

varumärke till en samhällsfråga extra tydligt. Spelmonopolet är en ständigt aktuell debatt i 

Sverige och i seminariet som Ladbrokes sponsrat framstår Ladbrokes inte bara som ett företag 

som drabbas av den reglerade marknaden, utan som en aktör som verkar för ett friare och mer 

demokratiskt land där spelare ska få välja vilket vadslagningsbolag som erbjuder de mest 

tillfredställande tjänsterna. I artiklarna förvandlar Ladbrokes sitt eget syfte, i detta fall att 

komma in på den svenska spelmarknaden, till en samhällsfråga (Balasubramanian, 1994). 

Istället för att propagera för sin egen produkt propagerar Ladbrokes för medborgarnas rätt att 

välja. Detta är typiskt för så kallade hybrida meddelanden (Balasubramanian, 1994). Istället 

för att göra reklam direkt ser sponsorn till att det problemområde inom vilket deras produkt 

eller tjänster erbjuder en lösning blir belyst i medier och hamnar på allmänhetens dagordning: 

“Because hybrid messages are generally „hidden but paid for‟, special attention is placed on 

public policy implications” (Balasubramanian, 1994). 
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 Även Davis (2003) skriver om att organisationer med framgång använt sig av strategin att 

fokusera på samhällsfrågor: 

 

In terms of public policy approaches, both unions and pressure groups [...] have succeeded in 

gaining positive media coverage with strategies that focused on the needs of the public rather 

than on their own private interests.  

(Davis, 2003, s. 39)  

 

Liknande mönster ser vi i seminariet ”Bostadsinbrotten”. Där nämns sponsorn vid namn två 

gånger. Här försöker dock sponsorn styra debatten bort från dem själva genom att skriva att 

kostnaderna för bostadsinbrotten är relativt begränsade för If och att det istället är fråga om att 

öka vardagstryggheten i vårt gemensamma samhälle. Detta är ett typexempel på vad företag 

försöker uppnå genom hybrida meddelanden – att flytta fokus från företaget och dess tjänster 

till en samhällsfråga. I detta fall medborgarnas rätt till trygghet i sina hem. Sponsorn, If, gör 

sig även här till en samhällsaktör, snarare än ett kommersiellt företag. 

 

6.2.3 ATT ANVÄNDA TREDJE PART FÖR ATT FÅ UT SITT BUDSKAP 

En genomgående trend är att seminariets sponsorer bara skriver en artikel vardera i 

seminarierna. Detta skulle kunna tyda på att seminariet inte i någon väsentlig mån präglas av 

sponsorns budskap, men så är inte fallet. Tvärtom. I seminariet "Spelmonopolet" skriver den 

moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé inledningsartikeln. Artikeln ställer sig kritisk till 

spelmonopolet och vill att privata spelbolag ska få äntra den svenska spelmarknaden. Detta är 

Ladbrokes önskan också, visar det sig i en senare artikel skriven av Ladbrokes Nordens vd. 

Det här blir en form av dold marknadsföring. Davis (2003) skriver att organisationer som 

marknadsföringsstrategi ofta använder sig av en tredje part när de vill påverka den allmänna 

opinionen istället för att själva synas direkt i medierna. Detta innebär att någon står som 

avsändare av ett budskap som i grunden kommer från en organisation som har vinning i att 

just det budskapet når ut till allmänheten. Det här resonemanget går att applicera på 

sponsorernas användning av seminarierna. Sponsorerna låter en utomstående aktör skriva om 

argument som talar för deras produkt eller tjänst för att på så vis skapa ett intresse för denna 

produkt/tjänst. Vad som ytterligare talar för detta är att även om sponsorerna själva inte har 

bestämmanderätt över vilka som ska skriva i seminarierna har de ändå stora möjligheter att 

påverka vilka som ska skriva
7
. Davis (2003) skriver att exempel på personer som används 

                                                           
7
 Peter Magnus Nillson, chefredaktör Newsmill. E-post den 11 november 2009. 
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som tredje part är riksdagsledamöter och "experter". Den tidigare nämnda Tomas Tobé (M) är 

riksdagsledamot. Han för fram argument som gynnar Ladbrokes. Vare sig Ladbrokes har varit 

med och valt ut honom som författare eller inte är det ändå tal om effektiv PR.  Användandet 

av tredje part för att få ut buskap är genomgående i alla tre seminarier.  

 

Seminariet "Bostadsinbrotten" utmärker sig kanske allra mest. Där skriver flertalet författare 

hur bra och pålitliga försäkringsbolagen är. Exempel på tredje part i det här seminariet är 

Svenska Stöldskyddsföreningens vd och Kriminalvårdens utvecklingschef. Dessa 

artikelförfattare skriver gott om försäkringsbolagen i stort. Det hela leder till funderingar 

kring om If:s syfte med att betala 50 000 eller 100 000 kronor för att starta seminariet kanske 

inte i första hand är att marknadsföra sina försäkringar, utan snarare att stärka sitt varumärke. 

Att bli positivt omskriven av oberoende, trovärdiga författare höjer onekligen förtroendet för 

vilket företag som helst. 

 

6.3 DISKUSSION 

En fördel med vår uppsats är att den är den första av sitt slag - problemområdet är outforskat. 

Newsmill som fenomen är relativt nytt och har aldrig tidigare forskats om. Detta gör att vi 

med vår studie har kunnat bygga ett slags grund för fortsatt forskning om Newsmill. Vi valde 

dock att fokusera på en kanske oväntad aspekt av Newsmill. Att undersöka dold 

marknadsföring i debattartiklar är kanske inte det enklaste man kan göra. Vi hade kunnat göra 

det hela mycket enklare för oss genom att enbart undersöka representationen i ett urval 

artiklar på Newsmill, som vi gjorde i liten skala i vår kvantitativa studie. Men vi ansåg att det 

var intressant och spännande att undersöka vad en organisation som betalar 50 000 eller 100 

000 kronor för att starta en debatt får tillbaka i eventuell dold marknadsföring. Genom vår 

studie har vi kunnat visa på att det råder viss dold marknadsföring i Newsmills seminarier. Vi 

har dock inte kunnat anknyta eller relatera vårt resultat till någon liknande undersökning. Att 

vårt problemområde är outforskat är således också en nackdel. Newsmill är ett så pass unikt 

forum i Sverige att det är svårt att ens hitta något medium som liknar det. Vi har under 

studiens gång stött på problem gällande det här. Det har varit svårt att exempelvis hitta 

relevanta teorier, då främst till vår kvantitativa undersökning. De teorier om genus, etnicitet 

och position som vi använder oss av handlar ursprungligen inte om just det vi vill få fram. 

Newsmill är ett forum där debattartiklar publiceras. De teorier vi använder oss handlar om hur 

representationen ser ut i journalistiska nyhetsartiklar. De har därför varit svårt att 
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implementera teorier från forskning om nyhetsjournalistik på vår undersökning om Newsmill. 

Newsmill är inget journalistiskt forum. Vi har dock försökt visa att teorierna och tidigare 

forskning ändå är relevanta eftersom Newsmill uppvisar liknande mönster som tidigare 

forskning om exempelvis genus visat på. 

 

Vår uppsats spretar dock något. Ursprungligen var det tänkt att vår kvantitativa studie bara 

skulle vara en kartläggning av seminarierna som vi sedan kunde använda oss av för att skapa 

relevanta frågeställningar till vår kvalitativa studie. Men eftersom vi fick fram ett så pass 

intressant resultat, att kvinnor och personer med utländskt namn syns väldigt lite i 

seminarierna, valde vi att dela upp vår uppsats i två delar. Detta gör att den kan vara svår att 

överblicka. Eftersom vi har gjort två undersökningar och varvar avsnitt från vår kvalitativa 

studie med vår kvantitativa studie finns det en risk att den röda tråden blir något suddig. Vi 

har dock försökt att knyta ihop de båda studierna så att de ändå tillsammans ska kunna ge ett 

tillfredställande helhetsintryck. Att vi har två studier i uppsatsen är dock bara inte en nackdel. 

Vi har undersökt både representationen i alla artiklar i Newsmills seminarier och också 

näranalyserat artiklar för att upptäcka dold marknadsföring. Vi anser att vi genom detta 

lyckats fånga och kartlägga Newsmills seminarier på fler än ett plan, istället för att göra en 

endimensionell studie. Vi anser att vi har gjort ett väsentligt bidrag till en grogrund för vidare 

forskning om Newsmill. 

 

I vår analys förekommer vadslagningsbolaget Ladbrokes som sponsor i två av tre seminarier. 

I vårt urval har vi inte letat efter just vadslagsningsbolag, utan efter den bredare kategorin 

privata företag. De två privata företag som förekom som sponsor var just Ladbrokes samt 

försäkringsbolaget If som var sponsor för det tredje seminariet i vår analys. Att en så stor del 

av vårt empiriska underlag (13 av 26 artiklar) är hämtat från Ladbrokes ger både fördelar och 

nackdelar. Eftersom det är samma privata företag har det blivit svårare för oss att i vårt 

resultat dra slutsatser om privata företag i stort. Däremot har vi ett stort underlag för att dra 

slutsatser om hur just Ladbrokes använder Newsmills seminarier för att marknadsföra sig 

självt. Vårt resultat ger dock en tydlig fingervisning om privata företags syfte med att sponsra 

ett seminarium på Newsmill. Vi har undersökt samtliga seminarier som sponsrats av privata 

företag från att Newsmill lanserades 3 september 2008 till och med 15 november 2009 och 

alla seminarier pekar på samma resultat: seminarierna används för marknadsföring. 
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6.3.1 NEWSMILLS TROVÄRDIGHET 

I detta avsnitt reflekterar vi själva över hur de köpta seminarierna påverkar trovärdigheten på 

resten av Newsmill.  

 

En debattsida bör kännetecknas av objektivitet. Inte i artiklarna som i sin natur är 

argumenterade och åsiktsfärgade men hos debattredaktören. Urvalet för vilka debattartiklar 

som blir eller inte blir publicerade bör baseras på hur ”viktigt” innehållet i artikeln är. I 

Newsmills seminarier köper sig debattörerna rättigheten att få debattartiklar publicerade. Det 

framgår inte för besökarna på Newsmills hemsida att dessa debatter är köpta. Detta gör att det 

som läsare/besökare blir svårt att veta vad som ligger bakom publiceringen även vad gäller 

andra artiklar på Newsmill. Newsmillsredaktörernas integritet skadas av det finns två vägar att 

gå för att göra sin röst hörd på Newsmill; ha något viktigt att säga, eller betala för sig. 

 

 

6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Newsmill är ett outforskat kapitel i svensk medie- och kommunikationsvetenskap. Vår studie 

är den första som behandlar Newsmill och det är därför svårt att jämföra vårt resultat med 

andra studier. Vi anser dock att vår studie erbjuder en god inblick i det avseendet att den 

kartlagt Newsmill som modernt fenomen och hur organisationer opererar på Newsmill för att 

få ut sina budskap. 

 

Det finns väldigt många fler aspekter som Newsmill kan undersökas från. Vi hade 

ursprungligen tänkt undersöka hur artiklarna på Newsmills sponsrade debatter slår sig in i de 

traditionella mediernas nyhetsflöde. Newsmill samarbetar med både DN.se och Expressens 

papperstidning och inte sällan uppmärksammar även andra tidningar det som skrivs på 

Newsmill. Det innebär i praktiken att det företag som sponsrat seminariet med 100 000 kronor 

indirekt kan köpa sig plats i de traditionella mediernas nyhetsartiklar. Traditionella 

nyhetsmedier lever efter objektivitetsidealet. Frågan är hur pass objektiv en nyhetsartikel som 

springer ur en betald debatt är. Denna aspekt hade varit mycket intressant att undersöka, om 

tiden hade funnits. Vi upptäckte dock att tiden inte fanns och att vår undersökning skulle 

spretat allt för mycket om vi hade valt att inkludera den här aspekten. Att undersöka detta är 

dock något för fortsatt forskning. 
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Fortsatt forskning skulle även kunna göras om Newsmill-redaktörernas roll som gate-keepers 

och dagordningssättare. Forskning visar exempelvis att DN debatt-redaktören är en stor 

opinionsbildare. Det är han som godkänner och refuserar artiklarna som vill ta plats i Sveriges 

största morgontidning. Det är han som väljer ämne. Newsmill-redaktörerna opererar på 

liknande vis. Att undersöka hur de arbetar och hur de ser på urval och ämne skulle ge 

värdefull information om Newsmill-redaktörerna och möjligen Newsmill som helhet som 

eventuell opinionsbildare. 

 

En undersökning om vilka som skriver på Newsmill vore också intressant som fortsatt 

forskning. Vi gjorde i vår kartläggning en analys av vilka som skriver på Newsmills 

seminarier och vilken position i samhället de har. Seminarierna innehöll dock bara 164 

artiklar. Däremot innehåller Newsmills vanliga, icke-sponsrade, debatter betydligt fler 

artiklar, tusentals. Att kvantitativt undersöka dessa skulle ge oss information om Newsmill är 

ett forum där privatpersoner får skriva eller om det bara är ännu ett verktyg för samhällets 

makthavare att nå ut med sina budskap. 
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