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ABSTRACT	
 
Titel: Vad du egentligen lyssnar på – en kvantitativ studie om marknadskommunikation 
i svenska podcasts 
      
Författare: Jonathan Medin och Lars Anesäter Olsson.  
 
Vetenskaplig rapport. Höstterminen 2015 
 
Antal ord i uppsatsen: 15 805 
      
Problemformulering och syfte: I dagens samhälle med ständig uppkoppling blir vi i allt 

större utsträckning utsatta för reklam i syfte att påverka oss. I denna undersökning 

eftersträvas att se hur påverkan kan komma fram i fenomenet podcast. Med 

undersökningen avser dels att få svar på vilket sätt de marknadskommunikativa 

budskapen sker genom varumärkesomnämnanden och dels hur väl anpassade de är till 

befintliga teorier som existerar för framgångsrik marknadskommunikation. I 

undersökningen appliceras även ett branschetiskt perspektiv. 
 

Metod och material: För att få en generaliserbar bild av hur frekvent 

varumärkesomnämnanden sker i podcasts har en kvantitativ innehållsanalys genomförts. 

En kvantitativ ansats antogs också för att undersökningen till stor del handlar om att 

undersöka kvantiteten av marknadskommunkation, för att sedan analysera resultatet. 

Det teoretiska ramverk som undersökningen utgår från retoriska, 

marknadskommunikativa och etiska aspekter. 
 

Huvudresultat: Huvudresultatet bestod i att podasts som fenomen innehåller en stor 

mängd marknadskommunikativa budskap som når mottagarna, efter denna 

undersöknings mätinstument, med 5 minuter och 47 sekunders mellanrum. Att använda 

dolda budskap utan en uttalad avsändare är det vanligaste sättet att kommunicera mot 

marknaden detta gör att podcastens innehåll ej följer till de branschetiska riktlinjer kring 

transparens som finns. Det vanligaste sättet som mottagarna får sina argument på är 

genom emotionella argument. 
 

Nyckelord: Podcast, Covert Marketing, Marknadskommunikation, Overt Marketing, 

Emotionella argument, Rationella argument, Budskap, PR och Branschetik, Retorik.  
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1.	INTRODUKTION	
Lyssnat till berättelser har vi människor gjort i urminnes tider. Grottmålningar, runor, 

skalder och kringresande historieberättare är led i vad som idag utvecklats till 

medieformatet podcast, även kallat podd. Podcasten liknar i sin utformning ett 

radioprogram, men kan laddas ned till i princip vilken enhet som helst så länge du har 

tillgång till internet, du är alltså inte bunden till att lyssna på ett specifikt program vid 

en specifik tidpunkt. Mediet är relativt nytt och har funnits i Sverige i cirka tio år där det 

har växt explosionsartat sedan dess lansering. Föga förvånande har detta lett till att 

företag har börjat intressera sig för att få sina budskap hörda i mediet.  
 

Idag lyssnar väldigt många på podcasts - smartphones har gjort det möjligt att, oavsett 

var du befinner dig, när som helst, ladda ned ett avsnitt av en podcast och lyssna. Det 

finns bokstavligen hundratals podcasts att välja mellan och inget tema är obehandlat, 

oavsett om du är intresserad av engelsk fotboll eller om du är en hängiven satanist. 

Framförallt är det generation Y (människor födda sent 70-tal samt 80-tal) och 

generation Z (människor födda på 90- och 00- talet) som konsumerar medier på ett 

annat sätt än tidigare generationer. Tillhör man någon av dessa generationer konsumeras 

ofta flera medier på samma gång (Berglund & Boson 2010: 215-216). Människor har 

numera laptopen i knät framför tvn samtidigt som de tittar på instagram i telefonen. 

Som sagt, med en smartphone som konstant följeslagare är det inte konstigt att 

podcasten har blivit ett så pass utbrett fenomen.  
 

Podcasts är i allra högsta grad ett aktuellt ämne där olika poddar diskuteras frekvent i 

traditionella medier och bidrar till samhällsdebatten. Exempel från samtiden är 

Kristoffer “Kringlan” Svenssons framträdande i podcasten Alla Mina Kamrater vilket 

uppmärksammades i de flesta stora svenska dags- och kvällstidningar. I podcasten 

uppträdde han onykter och hotade sin chef till livet vilket i förlängningen ledde till stor 

turbulens där Svensson sedan fick sparken från sitt jobb och podcasten lades ned (Heidl 

& Folcker, 2015). Även Amanda Schulmans och Hannah Widells podcast 

Fredagspodden diskuterades flitigt i media när de fälldes av konsumentverket efter att 

ha gjort reklam för alkoholhaltiga drycker (Winberg, 2015). 
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Vi människor matas dagligen med massvis av olika reklammeddelanden och gränserna 

för vad som egentligen är reklam och egna tankar blir otydliga. Marknadsföringslagen 

som finns till för att skydda oss mot dolda budskap anses av vissa vara tandlös och 

omodern (Falciani, 2015). Idag är de stora podcastaktörerna även agendasättare och 

opinionsbildare i den mening att de når ut till hundratusentals lyssnare varje vecka 

enbart i Sverige. Podcasten kan alltså påverka vad vi pratar om och hur vi uppfattar 

olika ämnen. I denna kontext, där marknadskommunikationen inom podcast granskas är 

denna aspekt synnerligen intressant. 

1.1	Bakgrund	
Whenever a new medium comes on the scene its early content comes over from other 

media. But to take best advantage of the new electronic medium, content needs to be 

specially authored with the new medium in mind - Bill Gates, (1995: 144). 
 

Podcast kan beskrivas som ett radioavsnitt som finns att ladda ned på internet. Det är 

ofta orginalinspelade ljudupptagningar från till exempel föreläsningar eller andra 

händelser. Podcasten är ett sätt för konsumenten att få tillgång till innehåll från hela 

världen och allt som oftast är det gratis (Apple, u.å)  

Podcasten skiljer sig från konventionell radio på det viset att mediet går att konsumera 

överallt utan att lyssnaren är låst till en viss tid som programmet sänds. Även mer 

karaktäristiskt för podcasten är att lyssnaren inte behöver lyssna på ett specifikt format, 

språk eller innehåll utan kan skifta och blanda precis som den vill. Dock används 

fortfarande konventionell media som en referenspunkt för att förstå vad podcast är för 

något (Berry, 2006: 156).  

1.2	Problemformulering		
Podcast i sig är ett fall av mediakonvergens som kortfattat kan beskrivas som det som 

påverkar och påverkat massmedier i den mening att gränser mellan olika 

medieplattformar suddas ut och konvergerar - det vill säga närmar sig varandra. Redan 

1994 skrev Rust och Oliver om att traditionell massmedia var på väg mot sin död (Rust 
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& Oliver, 1994: 71). Mediekonvergens är enligt Hvitfelt och Nygren “en process av 

förändring som varken har någon början eller slut”. Med det menas att ett nytt medium 

aldrig fullt utvecklas och att utvecklingen är ständig (Hvitfelt & Nygren, 2011: 22). 

Detta innebär att nya teoribildningar för att kommunicera med målgruppen tillkommit, 

exempelvis native marketing som behandlas i teorikapitlet i denna uppsats.  
 

I den årliga rapporten Svenskarna och internet granskas svenskarnas 

internetanvändning. I rapporten framkommer det att av alla svenskar som använder sig 

utav internet lyssnar elva procent på podcast varje vecka. I åldrarna 16-25 år är det 14 

procent av internetanvändarna som varje vecka lyssnar på podacast. Podcastlyssnandet 

är mest frekvent i åldrarna 26-35, där det varje vecka är 15 procent av 

internetanvändarna som lyssnar på podcast. Det skiljer alltså endast en procent mellan 

åldrarna 16-25 och 26-35. Totalt lyssnar cirka 30 procent av internetanvändarna någon 

gång på podcast (Findahl & Davidsson, 2015).  
 

Vid dags dato bidrar podcasts i stor utsträckning till samhällsdebatten. Alex Schulman 

och Sigge Eklund, som driver Sveriges största podcast, har genom sin podcast lockat 

runt en halv miljon lyssnare per avsnitt (Demirian, 2015). De budskap som förmedlas i 

podcasten påverkar många människor och ger nyhetsstoff åt journalisterna. I tidningar 

och sociala medier sprids citat ur serien och efter halloween gick det bland annat att i 

Aftonbladet läsa “Smaklöst, Alex och Sigge” efter att de pratat om utklädnader 

(Musaefendic, 2015). Det är även Alex och Sigge som varit ett par av 

förgrundsfigurerna för samarbeten med företag och deras podcast är starkt förknippad 

med If Skadeförsäkring. If kommenterar samarbetet med att de själva vill “vara i 

framkant och testa nya vägar för marknadsföring” (If, u.å.). I en artikel från dagens 

media påstås det att 67 procent av podcastlyssnarna är positivt inställda till reklamen 

inom podcasts och att hela 90 procent av podcastlyssnarna använt sig utav de 

erbjudanden som kommuniceras i podcasts (Jitelius, 2015). 
 

Med utgångspunkt i ovanstående kan det konstateras att podcasten som fenomen har fått 

stor betydelse i bemärkelsen kommunikationsspridare. Hur man förmedlar något, samt 

vilka retoriska verktyg man använder sig av får stor betydelse. Företag, som exempelvis 
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If Skadeförsäkring, utnyttjar detta fenomen genom att sprida information till 

målgrupper och budskapen kan få stort genomslag med tanke på antal mottagare och 

imagen hos avsändarna. Denna uppsats tar ansats i de budskap som förmedlas ut, hur de 

är utformade, hur många de är samt vilka retoriska argument som används. Det sker 

genom att analysera alla de varumärkesomnämnandena som görs. Detta för att se om de 

följer teorierna som finns för lyckad marknadskommunikation och om de ligger i linje 

med vad som anses vara branschetiskt. För att göra det kommer de tre senaste avsnitten 

av de tio största poddarna att granskas.  

1.3	Syfte	och	frågeställningar		
I dagens samhälle med ständig uppkoppling blir vi i allt större utsträckning utsatta för 

reklam i syfte att påverka oss. Flera nya plattformar för att hämta information har 

skapats och de största används av en stor del av Sveriges befolkning. I denna 

undersökning eftersträvas att se hur påverkan kan komma fram i fenomenet podcast. 

Med undersökningen önskar dels ett svar på vilket sätt de marknadskommunikativa 

budskapen sker genom varumärkesomnämnanden och dels hur väl anpassade de är till 

befintliga teorier som existerar för framgångsrik marknadskommunikation. I 

undersökningen finns det även ett branschetiskt perspektiv som berör hur avsändaren av 

budskap bör agera för att locka till sig mottagarens intresse utan att för den sakens skull 

inskränka på mottagarens integritet. Detta har lett till att frågeställningarna är utformade 

enligt nedan: 

• Hur tar sig marknadskommunikationen uttryck i ett modernt medium som 

podcast? 

o Vilka retoriska argument är de vanligast förekommande?  

o Hur ser fördelningen på varumärkesomnämnanden ut podcasterna 

emellan? Går det att urskönja ett samband i fördelningen? 

• Sker marknadskommunikationen inom ramen för det som anses vara 

branschetiskt? 

o Är kommunikationen dold eller öppen? 

• Vilka paralleller går det att dra till teorier för effektiv marknadskommunikation 

som existerar inom angränsande områden? 
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2.	TEORI	

2.1	Tidigare	forskning	
En stor del av den forskning som bedrivits kring podcast tidigare år har handlat om 

vilka konsekvenser fenomenet får för angränsande områden, exempelvis radio. Redan i 

podcastens linda skrev Richard Berry om fenomenet där han ställde sig frågan om det 

skulle leda till radions död (2006: 143). Idag kan det konstateras att så inte blev fallet, 

men med podcastens närmast explosiva popularitetsökning under de tidiga åren är det 

förståeligt att sådana tankar förekom. År 2004 resulterade en googlesökning på ordet 

podcast i c.a 6000 träffar, 2005 hade antalet träffar på samma sökning ökat till ungefär 

61 miljoner (Berry, 2006: 144). 

 

Berry menade vidare att podcasten som fenomen ämnade sätta publiken som 

producenter där de själva kunde bestämma exakt vad de ville lyssna på och via MP3-

spelare eller dator bestämma ordningen på innehållet (2006: 143). Ordet podcast, i sig, 

spårar Berry tillbaka till Apples mp3-spelare Ipod (2006: 144). Dock kan i princip all 

elektronik med tillgång till internet på ett eller annat vis kan användas för att lyssna på 

podcast. Med bakgrund i detta kan det påstås att podcast är ett konvergerat medium, 

radio sammanförs med internet och portabla mediespelare (ibid).  

 

2007 sammanfattades en undersökning av de 100 största podcastsen på iTunes just då. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur marknadskommunikationen 

applicerades på det nya fenomenet. Undersökningen tar inte hänsyn till de budskap som 

var dolda i handlingen av podcasten, något som författaren, Daniel Haygood också 

nämner i texten (Haygood, 2007: 519ff). Dock påpekas den potentiella risken att 

podcastens integritet och trovärdighet kan påverkas negativt med dolda reklaminslag. 

Ytterligare en intressant observation från undersökningen är att 60% av de 

marknadskommunikativa budskap som uppfattades var direkt eller indirekt relevanta för 

vad podcasten behandlade för ämnen (ibid). Varför är vi människor så ointresserade av 

att konsumera reklam? Woltman et.al beskriver att det är sällan reklamen är tillräckligt 

engagerande ur ett kreativt eller visuellt perspektiv för att vi ska vara intresserade av 

den (2003: 450). 
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I en annan artikel författad av McClung och Johnson beskrivs den amerikanska 

podcastlyssnaren som utbildad med högre inkomst än genomsnittet, mer trolig att 

handla online och, mest intressant för denna undersökning, mer kritisk till störande 

reklam som till exempel spam och pop-up fönster (2010: 85). De menar också att 

podcastlyssnaren är mer benägen att aktivt ta del av marknadskommunikationen och 

stötta de företag som förekommer i podcasten (ibid).  

 

En annan aspekt som är intressant att observera är att podcasten beskrivs ha en social 

funktion, lyssnarna tenderar att disktutera och berätta för varandra om de podcasts som 

de lyssnar på (McClung & Johnson, 2010: 91). Frågan kring vilken form av 

marknadskommunnikation som är mest lämpad för podcasts väcks också i denna artikel, 

där det argumenteras för att öppna budskap med tydlig avsändare av sponsorer är att 

föredra för att inte med reklam störa och avskräcka lyssnaren. Författarna ställer sig 

också frågan om den tidigare nämnda sociala aspekten kan spela en roll för podcasten 

som en effektiv marknadskommunikativ kanal (McClung & Johnson, 2010: 93-94).  

2.1.1	Retoriskt	perspektiv	
Med anledning av att podcast är ett auditivt medium som till stor del baseras på 

interaktion och dialog mellan olika människor är retoriken värd att undersöka på ett 

djupare plan. Retoriken hämtar sitt ursprung i det gamla Grekland och är läran om hur 

språket används. De gamla grekerna förstod att det fanns mycket att vinna genom att 

kunna övertyga, först och främst inom den politiska arenan, men även i andra 

sammanhang såsom rättegångar, fester eller begravningar (Hedlund & Johannessson, 

1993: 13ff). För grekerna var talekonsten oerhört viktig och grekernas syn på retorik 

genomsyrade även makedonsk och romersk kultur. Retoriken blev ett verktyg för 

överklassen att styra den breda massan, ett verktyg som senare övertogs av den kristna 

kyrkan som med prästernas retoriska utbildning kunde bearbeta befolkningen till att ge 

kyrkan ekonomiska resurser och makt (ibid). Vikten av god retorik har gått i arv sedan 

ursprunget och är även vid dags dato en mycket viktig aspekt av kommunikationen där 

informatörer och reklamförfattare jobbar efter samma principer som de gjorde under 

antiken (Larsson, 2008: 191). 
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2.1.1.1	Retoriska	verktyg	-	ethos,	pathos,	logos	och	kairos	
Hedlund och Johannesson hävdar även att retoriken används för att övertyga människor 

på tre olika sätt då de kopplar retorik till budskap. De menar att de tre sätten - ethos, 

pathos och logos, helst även ska understödja varandra för att få mottagarens 

uppmärksamhet (Hedlund & Johannessson, 1993: 180). Även Jesper Falkheimer tar upp 

den retoriska diskussionen då han menar att kommunikatören har ”tre basinstument att 

spela på” där de olika retoriska verktygen passar olika väl in i olika sammanhang (2006: 

88).  

 

Ethos - Trovärdigheten bakom personen som förmedlar budskapet. 

Pathos - Spelar på känslorna hos mottagaren.  

Logos  - Bygger övertalningen på logiska argument så som priser, prestanda mm. 

(Falkheimer, 2006: 88f) 

 

Synen på att det bara ska finnas tre retoriska instrument kompletteras av Rife som 

utvecklar tesen med att det finns ytterligare en komponent att ta med. Denna samspelar 

med de övriga tre och ska fungera som en hjälp till att applicera dem i olika 

sammanhang (Rife, 2010: 261). 

 

Kairos - Grekiskans ord för tid, plats och omständighet kring ett ämne. Kairos handlar 

om timing och hur väl kontexten av ett meddelande passar in i situationen. Det handlar 

inte om att göra något i tid utan att göra något i rätt tid (Rife, 2010: 262).  

2.1.2	Etiskt	perspektiv		
Etik i sig är ett fenomen som det har forskats vida kring. I sökmotorn PRIMO, som 

används i sökning efter artiklar, uppsatser och böcker m.m, renderar en sökning på ordet 

ethic 11614 träffar. Eftersom etiken i sig fokuserar på så pass många aspekter och ett 

etikfokus kan tillämpas på många olika fenomen kan begreppet anta många olika 

skepnader (Larsson, 2008: 313). 

 

Etiken kan liknas vid ett minfält där många olika perspektiv kan tillämpas, till exempel 

kan demografi vara en av många anledningar till att åsikter varierar i olika frågor. 
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Argumentationen bygger till stor del kring vad som är “rätt” och vad som är “fel”, men 

eftersom människor har olika synsätt blir etiska riktlinjer inte allmängiltiga utan det är 

upp till varje individ att bedöma efter sin egen upplevelse (Sumner, 2006: 97). Etiken 

beskrivs dock av Brenkert som en kollektiv affär snarare än ett personligt bekymmer 

(2008: 41). Inom grenen marknadskommunikation har branschen fått kritik för att det 

spenderas miljontals kronor på att marknadsföra och profitera på varor som mottagarna 

egentligen inte behöver (Brenkert, 2008: 2) vilket gör att många känner sig vilseledda. 

 

För att på ett tydligt sätt visa på motsättningarna kring kommunikationsetiken är det 

värt att ta med den diskussion som fördes när Brenkert skrev “Marketing to the 

vulnerable” och repliken som kom från Palmer och Hedberg med “The Ethics of 

Marketing to Vulnerable Populations”. Från Brenkerts perspektiv bör inte 

marknadskommunikation ske mot en målgrupp som ligger i riskzonen för att påverkas 

av kommunikationen (Brenkert, 1998: 13f). Palmer och Hedberg menar dock att 

Brenkert inte tar hänsyn till att det kan göras på rätt sätt (2012: 403) och att 

kommunikationen inte behöver vara oetisk bara för att den ser till speciella egenskaper 

hos konsumenten. Till de grupper som ligger i riskzonen att påverkas mer av budskap 

hör enligt Brenkert personer med mindre likvida medel eller personer i sorg (1998: 13f), 

alltså personer som av någon anledning besitter egenskaper som gör dem mer 

mottagliga för att ta emot budskap.  

2.2	Introduktion	av	teori	samt	undersökningens	teoretiska	struktur	
Med denna punkt önskar författarna klargöra varför valda teorier är med, vilken relation 

de har till varandra samt vilket värde de har för undersökningen som sådan. 

Tillvägagångssättet att göra detta på är att förtydliga operationaliseringen av teorierna, 

alltså på vilket sätt de teoretiska definitionerna blivit mätbara (Esaiasson et al, 2015: 

55).  
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Undersökningen är, enkelt förklarat, uppbyggd kring några av de teorier kring etik, 

retorik och marknadskommunikation som existerar inom kommunikationsvetenskapen 

som sedan tillämpas på podcast. Egenskaperna som undersöks tillhör två olika typer av 

grenar som är kopplade till marknadskommunikationen och som är utvalda delar att 

studera kring podcasts. 

 

Teorierna i denna uppsats är kopplade som illustrationen visar. Det finns här ingen uttalad inbördes ordning 
mellan dem då de, i respektive led, hänger ihop. 

Ett sätt att visa på sambandet mellan podcast och undersökningsinstrumenten är 

genom illustrationen ovan. Då ämnet marknadskommunikation är brett och många 

underkategorier existerar (Larsson, 2008: 37f). För att kunna förstå undersökningens 

karaktär och delar är det viktigt att även förstå hur de olika grenarna hänger samman, 

detta även för att motivera de val av teorier och vinklar som gjorts.  

 

Längst upp återfinns marknadskommunikation som är huvudgrenen i undersökningen. 

Marknadskommunikation är den kommunikation genom vilken ett företag eller 

organisation kommunicerar till marknaden, eller sina mottagare (Larsson, 2008: 37). 

Applicerat på podcast handlar marknadskommunikationen om hur olika 

produktvarumärken framträder auditivt under avsnitt. I och med forskning som bland 

annat pekar på 1) att förhållandet mellan podcastlyssnare och sändare kan bli av samma 

karaktär som vänskap och att du litar mer på dessa (Campbell & Marks, 2015: 6) samt 

2) att subtila ledtrådar i samband med marknadskommunikationen kan leda till att ett 
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företag blir mer framgångsrikt ur ett ekonomiskt perspektiv (Campbell & Marks, 2015: 

2). Huvudfokus i teorin som behandlar native marketing kretsar kring format och 

integrering i formatet snarare än att påverkan genom olika metoder (Campbell & 

Marks, 2015: 1). Detta är också anledningen till att marknadskommunikation och native 

marketing ligger nära varandra i illustationen.  Marknadskommunikationen kommer i 

denna uppsats mätas genom att se hur många varumärken som blir omnämnda i de olika 

podcastsen.  

 

Till vänster i ovanstående illustration återfinns “emotionella/rationella argument”. 

Dessa är med för att de är starkt förknippade med hur stor ett produktvarumärkes 

framgång blir (Keller, 2001: 7). Enligt teorierna kring rationella och emotionella 

argument är syftet med dem att skapa både bredd och djup i mottagandet och därigenom 

byggs ett starkt varumärke med en konsumentgrupp som är lojala och engagerade 

(Keller, 2001: 10; Anselmsson, Vestberg Bondesson & Johansson 2014: 96f).  

 

Genom att visa på fördelar med olika typer av rationella och emotionella argument 

skapar sig företag en starkare grund att stå på (Anselmsson, Vestberg Bondesson & 

Johansson 2014: 97). Rationella känslor handlar om uppfattad kvalitet av en produkt 

eller vara (Anselmsson & Anders, 2013: 1622), alltså saker som är direkt kopplade till 

de egenskaper som en vara besitter. Emotionella känslor för ett varumärke kan bestå av 

värme, glädje och spänning men också anspela på social tillhörighet (Anselmsson & 

Anders, 2013: 1615). Det är dock i kombinationen mellan dessa båda, när ett varumärke 

är stärkt av rationella och emotionella argument, som varumärket har störst chans att bli 

riktigt framgångsrikt (Keller, 2001:22). 

 

Då rationella och emotionella argument hämtar sin grund i retoriken har även en 

retorisk diskussion förts. Retoriken i sig, så som formuleringar etc, kommer inte att 

bedömas utan det är istället argumenten som framförs som blir granskade. Då retorik i 

sig, enligt många forskare definieras som konsten att övertyga (Rife, 2010: 261) blir det 

således en del av undersökningen att se vilka typer av argument används mot 

konsumenten i strävan att övertyga dem.  
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I högerspalten ligger covert/overt marketing vilket också är exempel på sätt att genom 

budskap presentera sitt produktvarumärke på marknaden (Milewicz & Herbig, 1997: 

45f). I och med ett förändrat medielandskap där konsumenter blir mer medvetna om att 

de blir utsatta för reklam arbetas det ständigt med att hitta nya kommunikationsvägar till 

dem (Kuhn, Hume & Love, 2010: 59f). Liljander, Gummerus och Söderlund beskriver i 

sin artikel “Young consumers’ responses to suspected covert and overt blog marketing” 

om covert och overt marketing där det menar att covert marketing är dolda budskap i 

innehållet och konsumenten här inte uppfattar ett marknadskommunikativt budskap 

(Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 610f). Overt marketing innebär istället att 

konsumenten direkt informeras om att ett företag eller organisation står bakom 

budskapet (ibid).  

 

Att påstå att det går att mäta kommunikationsetik med covert och overt marketing tar 

sin grund i bland annat Petty och Andrews artikel (2008: 15) där de påstår att covert 

marketing, eller dolda budskap, inom marknadsföringen inte uppfattas av konsumenten 

på samma sätt som genom overt marketing, öppna budskap. Detta gör konsumenten mer 

benägen att påverkas och förhållandet ses som ett utnyttjande (Petty & Andrews, 2008: 

15). Även Sprott är inne på samma linje då han i sin artikel fastslår att principen med 

dolda budskap är att konsumenten ska hållas ovetande om att de utsätts för budskap och 

att det i sin tur leder till att denne inte kan försvara sig mot dem (Sprott, 2008: 5).  

 

I det etiska perspektiv i vilken denna undersökning tar sin grund kommer den etiska 

diskussionen kretsa kring de aspekter av branschetik som tas upp i samband med 

teorierna kring öppna och dolda budskap. Enligt existerande teorier är det de dolda 

budskapen som strider mot branschetiken och att det bästa för ett företag eller en 

organisation är att vara så transparent som möjligt (Larsson, 2008: 45; Brenkert, 2008: 

227). 

2.2.1	Avgränsningar	
I många fall är det problematiskt att skilja på begreppen marknadsföring och 

marknadskommunikation i och med att båda tar avstamp i att försöka påverka en viss 

grupp människor (Falkheimer, 2006: 76). Något som också påtalas i boken “Strategisk 
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kommunikation, forskning och praktik” där Falkheimer och Heide menar att de är svåra 

begrepp att särskilja då de ofta används parallellt (2013: 18). Larsåke Larsson beskriver 

att dessa två begrepp liknar varandra, men skillnaden är att marknadsföring inbegriper 

fler steg så som planering och genomförande av hela verksamheten (Larsson, 2008: 37). 

Larsson menar vidare att marknadsföringen är kopplad till Kotlers 4P som innefattar 

produkt, pris, plats och påverkan (ibid). I och med Larssons definition om likheter och 

skillnader har författarna till denna uppsats översatt ordet marketing (sv. 

marknadsföring) till marknadskommunikation då det enbart är den kommunikativa 

aspekten av hela marknadsföringsprocessen som ämnas undersökas.   

 

Eftersom fokus i denna uppsats ligger på att se hur varumärkesomnämnanden sker, och 

eftersom alla dessa kan påverka oberoende av ekonomisk ersättning, kommer ingen 

hänsyn tas till de ekonomiska faktorer som kan ligga bakom varumärkesomnämnanden. 

Exempelvis finns det redan siffror på hur många samarbeten Alex och Sigge har och hur 

mycket de tjänar på dessa (Demirian, 2015), men undersökningens karaktär gör dessa 

siffror irrelevanta. 

2.3	Teoretiskt	ramverk	

2.3.1	Public	Relations		
Public Relations (PR) är svårdefinerat och mellan år 1900-1976 hade hela 472 olika 

definitioner av fenomenet uppstått och säkerligen har många fler tillkommit sedan dess 

(Tench & Yeomans, 2014: 4f). Nedan återfinns fyra definitioner av PR där de två första 

exemplen hör till de akademiska definitioner som efterföljs av två definitioner som PR-

utövare själva har skapat: 

 

An organisation´s managed communications behaviour (Tench & Yeomans, 2014: 4f).  

 

Public relations is the management function that establishes and maintains mutually 

beneficial relationships between an organisation and the publics on whom its success or 

failure depends (ibid).  
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Public relations helps an organisation and its publics to adapt mutually to each other - 

Public Relations Society of America (Tench & Yeomans, 2014: 7). 

 

About reputation - the result of what you do, what you say and what other say about 

you. Public relations is the discipline which looks after reputation, with the aim of 

earning understanding and support and influencing opinion and behaviour - Chartered 

Institute of Public Relation (ibid).  

 

Som det går att se skiljer sig uttrycken åt och det är svårt att hitta någon form av 

konsensus av vad public relations egentligen innebär och hur detta fenomen tar sig 

uttryck. Äldre begreppsdefinitioner kring PR hade en tydlig inriktining på hur 

företag/organisationer skulle kommunicera externt medan moderna versioner handlar 

mer om samspelet med omvärlden där även kommunikationsprocessen räknas in 

(Larsson, 2008: 34f).  

 

Inom public relations finns även en retorisk infallsvinkel där det menas att public 

relations ska fungera som ett samtal mellan avsändaren och mottagaren (Larsson, 2008: 

35). Den som för talan, eller retorikern, är en företrädare för en organisation/företag och 

representerar också i viss mån denna. Public relations går att applicera på ett större 

perspektiv än så och skillnaderna mellan organisatoriska och, till exempel, 

internationella relationer behöver inte vara stora. I både dessa fall handlar det om att 

etablera och underhålla sin trovärdighet för att påverka målgrupper och på så sätt sätta 

agendan på ett sätt som gynnar sina egna intressen, kort sagt ett påverkande (L´Etang, 

2006). 

2.3.2	Marknadskommunikation:	
Tench och Yeomans menar att marknadskommunikation är motsatsen till 

organisationers kommunikation mellan varandra, det vill säga att kommunikationen 

huvudsakligen fokuserar på kunden eller konsumenten (Tench &Yeomans 2014: 451). 

Marknadskommunikation kan bäst beskrivas som det tillvägagångssätt på vilket ett 

företag eller organisation kommunicerar till sin marknad och i förlängningen sina 

kunder. Detta kan ske genom olika kanaler men vanligt förekommande är 
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kommunikationen genom exempelvis reklam och annonser (Kitchen, 1999: 2). Enligt 

Kitchen spelar det ingen roll hur bra produkten lämpar sig för marknaden eller om priset 

är fördelaktigt gentemot konkurrenterna - alla varor måste främjas för att bli 

framgångsrika (ibid). Även Falkheimer diskuterar kring marknadskommunikation då 

han påstår att den byggs på kunders relationer till ett företags produkter och tjänster, 

men att detta bara är en liten del av en stor helhet i kommunikationen som man behöver 

ta hänsyn till (Falkheimer, 2006: 94f).  

 

Marknadskommunikation är viktigt för varumärkesbyggande och kan användas för att 

stärka ett företags anseende och skapa attraktiva produkter (Mårtensson, 2009: 24f). 

Detta gäller både produktvarumärken som till exempel iPhone och tjänsteprodukter 

såsom Skanska byggföretag. För att stärka ett varumärke med hjälp av 

marknadskommunikation identifierar Mårtensson två olika kategorier: den första 

kategorin är varumärkesbudskap, vilket innefattar koncept, ideér, associationer, 

värderingar med mera som påverkar den bild marknaden har av varumärket. Den andra 

kategorin är varumärkesstimulans, vilket sammanfattas som kortsiktiga erbjudanden 

eller relationsbyggande aktiviteter som belönar kunderna för att de väljer varumärket 

(ibid). I denna uppsats används ordet varumärkesomnämnanden eftersom det är ett fall 

av marknadskommunikativa budskap. 

 

Bettina Cornwall förutspår att vi är på väg in i en ny era inom kommunikationen som 

innebär att marknadskommunikation indirekt hamnar i fokus (Cornwall, 2008: 41ff). I 

en bredare mening betyder det att kunden slår bort budskap som är alltför uppenbara 

och att reklamundvikandet gjort mer subtila budskap mer effektiva. 

2.3.3	Ambassadörskap	
I och med att företag använder sig av podcast för att kommunicera mot sin marknad och 

målgrupp är det även relevant att nämna ambassadörskap i denna del. En 

varumärkesambassadör är ofta en kändis eller person med hög trovärdighet för den 

produkt man vill sälja (Mårtensson, 2009: 316). Lämpligast är det med en kändis vars 

image stämmer överens med varumärkets image. Ambassadörens image och 

kännetecken kan överföras till varumärket, med andra ord överföringseffekt. Om 
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ambassadören förknippas med till exempel träning eller hälsa så kan i sin tur 

varumärket som anlitar ambassadören också lyckas med att förknippas med träning och 

hälsa (ibid). Detta kan även härledas till Hedlunds och Johannessons förklaring till 

varför företag använder sig utav ambassadörer. De menar att det är lättare att hysa 

förtroende till en person än ett företag eftersom företaget är mer abstrakt, därför låter 

företag eller organisationer förkroppsliga sig själva genom ambassadörer (Hedlund & 

Johannessson, 1993: 180f).  

2.3.4	Native	marketing	
Native marketing, eller native advertising, är en term som används för att beskriva 

annonsering vars främsta egenskap är att smälta in i mediet för att minimera avbrott i 

konsumentens upplevelse (Campbell & Marks, 2015: 1). Native marketing beskrivs som 

naturlig reklam, reklam som inte stör. Tanken med native marketing är helt enkelt att 

reklamen ska vara anpassad till resterande innehåll och bli en naturlig del av mediet 

(ibid). Till skillnad mot konventionell reklam där det ofta handlar om att sticka ut och 

dra till sig uppmärksamhet är native marketing den del av innehållet som ligger i linje 

med övrigt innehåll och på så sätt ska den appellera till mottagaren (Campbell & Marks, 

2015: 2). 

 

Campbell och Marks menar i artikeln “Good native advertising isn´t a secret” att 

ursprunget för native marketing står att finna i sociala medier. Företagen lärde sig 

snabbt att en mer subtil marknadskommunikation som integreras i innehållet på sociala 

medier var mer effektivt. Från att ha startat i sociala medier används nu native 

marketing i många olika kanaler, gemensamt för kommunikationen är dock, som 

tidigare nämnts, att budskapet integreras i innehållet för att på intet sätt störa mottagaren 

(Campbell & Marks 2015: 2).  

 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt påverka försöker företagen bygga relationer 

med konsumenten. Campbell och Marks menar att relationen kan sträcka sig så långt att 

konsumenten anser att kommunikationen från företag blir lika inflytelserik som om 

någon av deras vänner skulle rekommendera till exempel en produkt (Campbell & 

Marks 2015: 6). I och med denna relation som kan uppstå mellan podcastlyssnaren och 
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sändaren bakom budskapet dras parallellen att allt som kommuniceras kan påverka 

mottagaren. Något så banalt som att säga att “vi tog en kaffe på Statoil” kan få 

mottagaren att ändra åsikt om ett varumärke, produkt eller företag.  

 

Till skillnad mot dold marknadsföring anser man inom spektrat för native marketing att 

den är bäst när det finns en tydlig avsändare och att risken för dålig återkoppling ökar 

om kommunikationen i någon aspekt är dold (Campbell & Marks, 2015: 4). Fenomenet 

figurerar främst inom de digitala medierna och kan bestå av allt från en liten annons till 

en hel artikel och ibland märker inte ens konsumenten att kommunikationen i grunden 

har en annan avsändare i och med likheten med övrigt innehåll (Campbell & Marks, 

2015: 2). För ett exempel på hur native marketing kan fungera som en annons i en 

tidning på internet, se bilaga 1.  

2.3.5	Kommunikation	och	retorik	
Ur retorikens ethos, pathos och logos har det forskats mycket kring olika argument som 

används i kommunikationen mellan sändare och mottagare. Rife definierar retoriken 

som ”the art of persuation” (2010: 261), alltså konsten att övertyga vilket även 

innefattar att se hur människor försöker övertyga andra människor i olika sammanhang 

genom språket (ibid). En av de vanligast förekommande teorierna är att det finns två 

argument genom vilka konsumenten kan övertygas. Detta är genom rationella och 

emotionella argument. Rationella argument syftar till de praktiska känslor som finns i 

människan (Keller, 2001: 22) och kan kopplas till det logiska, vilket fakta som pris eller 

funktion kan vara exempel på. Det emotionella kan kopplas till det psykologiska och 

kan vara känslor i olika skepnader (ibid), gemenskap eller tillhörighet kan vara exempel 

på detta.  

 

Enligt Keller (2001: 22) är det när de båda kombineras som konsumenten påverkas mest 

i och med att de appellerar till flera olika känslor. Även Anselmsson, Vestberg 

Bondesson och Johansson är inne på samma linje då de i sin studie kring konsumtion av 

matprodukter av premiumkaraktär, slår fast att både de rationella och emotionella 

argumenten spelar stor roll för konsumenten (2014: 96). Att kunna använda sig av dem 
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båda skapar ett starkare och mer konkurrenskraftigt varumärke (Anselmsson, Vestberg 

Bondesson & Johansson 2014: 97).  

 

Anselmsson, Vestberg Bondesson och Johansson gör kopplingen om korrelationen 

mellan argument och marknadskommunikation då de slår fast att “A further implication 

is hence that marketing communication (such as advertising and PR) is a powerful tool 

and should serve as an ingredient in the production process, since non-product-related 

associations are hard to build with physical features only” (2014: 97).  

2.3.6	Emotionella	och	rationella	argument	
För att bygga starka varumärken är det viktigt att tilltala både hjärta och hjärna hos 

konsumenten med sin kommunikation (Keller, 2001:22), detta är vad som i uppsatsen 

refereras till som bredd och djup. Den breda aspekten är kopplat till rationella argument 

och handlar om att logiskt visa på en produkts användningsområden. Den djupa 

aspekten berör vad konsumenten får ut av sin produkt (ibid), med båda bredd och djup 

blir det alltså mer troligt att konsumenten skapar en bra relation gentemot varumärket.  

 

Nedan illustrerade pyramid är byggd på den Keller presenterar i sin artikel “Building 

Customer-Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands” (Keller, 2001: 

7) och handlar om hur man i fyra steg skapar ett starkt varumärke. Dessa fyra steg 

innefattar identitet, meningsfullhet, omdöme och relationer och för att illustera detta 

använder Keller sig av en pyramid byggd av sex stycken block (2001: 7f). 
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Delen som utgör grunden i pyramiden är varumärkesframträdandet i vilken bland annat 

varumärkeskategorin finns. Detta är något som existerar i alla varor vi kommer i 

kontakt med. Vänsterspalten av pyramiden tillägnas de rationella känslorna hos 

människan och där kommer först varumärkesprestanda in. Som namnet insinuerar 

bygger den på vad för slags vara det är och vad det är tänkt att den ska göra. Även pris 

och service räknas in i denna del. Ovanför den ligger konsumentomdöme och den syftar 

till att en produkt ska klara av de aktiviteter den är tänkt klara av (Keller, 2001: 8). 

 

Högerspalten i pyramiden bygger på emotionella känslor och varumärkesbildspråk 

handlar till stor del om att appellera till rätt typ av målgrupp. Konsumentkänslor, i sin 

tur, handlar om de emotionella aspekter som ett varumärke kan ge - socialt 

godkännande, gemenskap med mera. (Keller, 2001: 8) 

 

Längst upp i pyramiden återfinns konsument- och varumärkesresonans. Detta översta 

steg innebär att varumärket har får hög lojalitet bland sina kunder och att kunderna även 

är engagerade i varumärket som sådant (Keller, 2001: 8). Detta inträffar när kundens 

förväntningar på varumärket infrias eller överträffas. Varumärken som lyckas med 

detta, bygger en känsla kring sig som de sedan motsvarar, tenderar att göra bättre ifrån 

sig finansiellt och på så sätt bli mer framgångsrika (Keller, 2001: 10).  

 

Genom att i förlängningen se till rationella och emotionella argument i podcasts 

kommer det gå att bilda sig en uppfattning om hur företag, med 

marknadskommunikationens hjälp, försöker skapa starka varumärken genom att bygga 

utifrån Kellers pyramid. 

2.3.7	Branschetik	
Etik är ett ständigt diskuterat ämne i dagens samhälle och finner även sin plats i 

marknadskommunikationen. Det finns många olika definitioner på etik och beroende på 

om man frågar en filosof eller en teolog kommer definitionerna att variera. För att 

kunna särskilja olika delar är en grunddefinition vald för att presentera etik som ämne. 

Detta för att sedan kunna applicera fenomenet på marknadskommunikation.  
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(Ethic -) A field of moral philosophy dealing with the standards by which behaviour 

should be regulated. In terms of the ethical issues faced by social researchers, most 

learned societies and relevant professional bodies publish codes of ethics which provide 

rules, standards or guidance on what is and is not acceptable practice. (Sumner, 2006: 

96) 

 

Kuhn, Hume och Love pratar om etiska bekymmer med dolda budskap i produktioner 

och att det ofta riktas kritik mot upphovsmakarna eftersom de kommersialiserar sin 

produktion till något som enbart ska fungera för att påverka snarare än att underhålla 

(Kuhn, Hume & Love, 2010: 68). Motargumentet riktat till ovanstående förhållningssätt 

är att budskapet ska medverka i produktionen snarare än att ta plats och vara fristående 

(Kuhn, Hume & Love, 2010: 71). Den grupp som påverkas mest är framförallt unga då 

de är mer mottagliga för budskapen och därför är det i synnerhet dessa som behöver 

skydd (ibid). Något som också Brenkert påtalar i artikeln ”Marketing and the 

vulnerable” där han diskuterar kring hur oetiskt det är vända sig till personer som är 

mer mottagliga för marknadskommunikativa budskap (Brenkert, 1998: 13f). Dock 

menar Palmer och Hedberg att det är en sanning med modifikation eftersom det inte i 

alla sammanhang behöver vara oetiskt att vända sig till personer med speciella 

egenskaper, i vissa fall kan det vara tvärtom så länge mottagaren behandlas med respekt 

(Palmer & Hedberg, 2012: 406). 

 

Den etiska diskussionen inom marknadsföring kretsar mycket kring de negativa 

aspekterna och användningen av dolda metoder medan den positiva aspekten är att det, 

med etiska regler, går att kvalitetssäkra att produkter som kommer ut på marknaden 

håller god standard (Brenkert, 2008: 2ff). Brenkert menar även att branschen måste 

överkomma antaganden om att grundprinciper, så som den att den gyllene regeln, 

fungerar för att lösa problemen inom marknadskommunikationen och att problemen är 

mer djupgående än så (Brenkert, 2008: 5). Att kommunicera mot marknaden är svårt 

och den relation som finns mellan marknadskommunikatörer och konsumenter ofta 

innehåller konflikter (Brenkert, 2008: 43ff). Brenkert gör även klart att det inte finns 

någon universalmodell för att kommunicera etiskt, utan istället finns det etiska verktyg 

som kan användas för att relationen med konsumenten ska verka så öppet som möjligt 
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(2008: 45). Detta för att inte kunder ska kunna känna sig orättvist behandlade i utbytet 

gentemot företaget (Brenkert, 2008: 43ff). 

2.3.8	Covert	och	overt	marketing		
För att kunna få en klar bild av hur marknadskommunikationen ter sig i podcasts är det 

viktigt att klargöra skillnaden mellan olika typer av budskap som kan framträda, vilket 

är genom covert eller overt marketing (Milewicz & Herbig, 1997: 45f). Dessa två 

kategorier av budskap har uppkommit som en följd av ett förändrat medielandskap i 

kombination med en mer reklamresistent konsumentgrupp som inte är lika lätta att 

påverka (Kuhn, Hume & Love, 2010: 59f).   

 

Covert marketing syftar till de dolda budskapen som är integrerade i handlingen och 

presenteras som en naturlig del av kontexten där sponsoren inte heller blir omnämd 

(Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 611). Overt marketing är å sin sida de 

direkta budskapen där det framgår att ett företag/organisation står som avsändare (ibid). 

Milewicz och Herbig definierar skillnaden mellan de två olika begreppen enligt nedan: 

 

Overt - den direkta kommunikationen som ett företag eller en organisation använder för 

att positionera sig på marknaden med. 

Covert - den indirekta kommunikation som ett företag använder som genom handling 

ska försöka skapa dem en position på marknaden (Milewicz & Herbig 1997: 46f).  

 

Dessa två typer av kommunikation är i detta podcastsammanhang översatta till “dolda 

och öppna budskap” där de fall av covert marketing som finns är dolda budskap och de 

fall av overt marketing går in under kategorin öppna budskap.  

 

Eftersom covert marketing faller sig vara dolt i innehållet är det inte alltid lyssnaren 

uppfattar det som ett riktat budskap och det har lett till att covert marketing fått kritik 

eftersom forskare menar på att det kan rendera i sämre image och negativ utveckling i 

försäljning och trovärdighet (Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 612).  Det kan 

också hävdas att covert marketing är tveksamt ur en etisk synvinkel. De dolda budskpen 

lämnar det även upp till mottagaren att tolka budskapen de får, eftersom det inte är 
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någon uttalad sändare av budskapen så kommer inte alltid denna form av 

marknadskommunikation uppfattas (Kuhn, Hume & Love, 2010: 61). 

 

Den öppna budskapen är lättare att upptäcka och är det rekommenderade sättet att 

presentera sin marknadskommunikation på (Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 

610). Öppna budskap är även direkt kopplade till bättre rykte och trovärdighet 

(Milewicz & Herbig, 1997: 56). Dock är det viktigt att poängtera att de öppna 

budskapen även får kritik från konsumenten eftersom de ofta upplevs som störande i 

och med att de “avbryter” det ordinarie flödet och detta kan leda till reklamundvikande 

(Kuhn, Hume & Love, 2010: 61).  

 

Enligt både Larsson och Brenkert är det de dolda budskapen som strider mot 

branschetiken och att det bästa för ett företag eller en organisation är att vara så 

transparent som möjligt (2008: 45; 2008: 227). Larsson bygger även vidare på 

resonemanget då han menar att öppenheten bakom budskap är den enskilt viktigaste 

aspekten av etik (Larsson, 2008: 45) men kan bottna i frågeställningen “vem ska man 

vara lojal mot?” (Larsson, 2008: 313) där intresset hos uppdragsgivaren kan ställas mot 

intresset hos konsumenterna. 

2.3.9	Stealth	marketing	
I likhet med native marketing har stealth marketing uppkommit för att det är svårt att få 

marknadskommunikativa budskap hörda. De två formerna liknar även varandra i den 

mening att det kan finnas etiska frågetecken kring öppenheten i kommunikationen 

(Martin & Smith 2008: 45). Stealth marketing i sin tur är en form av dold 

marknadsföring och innebär att företag eller organisationer använder sig av “hemliga” 

metoder för att marknadsföra ett produktvarumärke samtidigt som relationen mellan 

dem inte framkommer utan förblir dold (Martin & Smith, 2008: 45).  

 

Martin och Smith presenterar tre stycken informationsdelar som konsumenten tar del av 

i konventionell marknadskommunnikation vilka är produktkunskap, 

övertalningskunskap och ombudskunskap (Martin & Smith, 2008: 51). Genom att 

använda sig av stealth marketing försvinner två delar och lämnar endast 
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produktkunskapen kvar. Detta innebär att de vanliga försvarsmekanismerna som 

människan besitter när de blir utsatta för den konventionella reklamen inte fungerar på 

samma sätt och konsumenten blir mer benägen att påverkas (ibid). Trots detta beskriver 

Martin och Smith inte marknadskommunikationsformen stealth marketing som en 

universalmodell för lyckad kommunikation, istället menar de att forskning tyder på att 

det endast är ett fåtal produkter på marknaden där metoden kan användas (2008: 50) och 

att konsekvenserna vid bakslag kan bli allvarliga (2008: 51).  

 

Martin och Smith redogör även för tre negativa aspekter som kan följa i kölvattnet av 

stealth marketing då de menar att den typen av metoder kan vara personligt inkräktande, 

exploaterande och vilseledande (2008: 49f). Vilseledande i den mening är att det inte 

finns någon tydlig avsändare och att avsändaren inte tar något ansvar för att informera 

att det finns ett underliggande marknadskommunikativt budskap i kommunikationen 

(ibid). De menar även att företag medvetet far med osanning för att vilseleda 

konsumenten (2008: 49). Personligt inkräktande i den mening att den dolda avsändaren 

gör att mottagaren inte vet att de tar emot riktade budskap och på så vis inte förstår att 

det blir utsatta för det. Istället är dessa maskerade i budskap som avsändaren tror är 

avsett för dem (Martin & Smith, 2008: 50) vilket i ett sammanhang kan vara exempelvis 

att en person får handledning i träning och hälsa men kontentan av kommunikationen är 

att mottagaren ska köpa gymkort. 

 

Exploaterande innebär att avsändaren spelar på mottagarens samvete och vilja att hjälpa 

andra människor (Martin & Smith, 2008: 50). Det bygger alltså på ett utnyttjande där 

mottagaren blir ledd till att tro att syftet är bra men egentligen finns bakomliggande 

orsaker som ska gagna företaget bakom. Effekterna av ett exploaterande av 

konsumenten kan vara att mottagaren tappar sin vilja att hjälpa andra människor vid 

senare tillfällen (ibid).  
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3.	METOD		

3.1	Metodval	
För att på bästa sätt besvara frågeställningarna och för att kunna få en bild över hur 

marknadskommunikationen tar sig uttryck i podcasts kommer en kvantitativ 

innehållsanalys genomföras. Denna metod har valts eftersom det avses göras en 

undersökning med relativt stort material samt att det på statistiska grunder ämnas dras 

generella slutsatser, vilket kan appliceras på en större population. Kvantitativ 

innehållsanalys används aldrig för att för att uttala sig om det enskilda fallet utan 

används alltid i syfte att generalisera (Nilsson, 2011:119). I denna undersökning 

används statistisk design, vilket innebär att man samlar in ett relativt stort material och 

skapar kontrollerade jämförelser i så stor mån som är möjligt. Om de undersökta 

analysenheterna visar på samvariation som sker enligt det sätt teorin påstår att de skall 

göra så kan teorin bekräftas med empiriskt stöd (Esaiasson. et.al, 2015: 96). 
 

Kvantitativ innehållsanalys är ett tillvägagångssätt som lämpar för att ta reda på 

frekvens av visst innehåll i ett material (Esaiasson. et.al, 2015: 198), i denna studie 

marknadskommunikation i podcasts. En kvantitativ metod är det sätt som bäst passar till 

den valda frågeställningen, främst för att undersökningen mäter förekomst av 

marknadskommunikation och i senare led analyserar denna marknadskommunikation. 

Om undersökningen istället ämnat att enbart analysera marknadskommunikation och 

inte någon frekvens av denna hade istället en kvalitativ metod valts.  
 

Eftersom undersökningen är beskrivande i karaktären blir statistiken ett instrument för 

att hjälpa till att svara på frågan hur. I detta specifika fall med podcasts hamnar allt 

under huvudfrågan “hur tar sig marknadskommunikationen uttryck i ett modernt 

medium som podcast?”. Esaiasson et. al menar att alla beskrivande studier bör innefatta 

“en tydlig begreppsapparat med ett åtföljande empiriskt klassifikationsschema” (2015: 

36). Dessutom ska det gå att utifrån detta klassifikationsschema dra andra slutsatser än 

vad som är direkt uttalat i materialet, slutsatserna ska kunna granskas av andra forskare 

(Esaiasson et al, 2015: 36f). Formatet på en undersökning av denna karaktär gör det 
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möjligt för andra att ta den vidare och utveckla den, alternativt göra om den under andra 

omständigheter (ibid).  
 

För att samla in den data som krävs för att svara på frågeställningen har ett kodschema 

utformats där frågeställningen operationaliseras, det vill säga brutits ned till mätbara 

indikatorer (Esaiasson et al, 2015: 55). I kodschemat undersöks de valda 

analysenheterna, i det här fallet podcastavsnitten, där man vid upptäckt av 

marknadskommunikation för in egenskaperna i kodschemat. Ett kodschema innebär 

alltså att på förhand bestämda egenskaper undersöks och de valda variablerna ordnas för 

att på bästa sätt underlätta själva kodningsarbetet (Nilsson, 2012: 144). Genom detta 

klassifikationsschema eller kodschema finns möjligheterna att utläsa beskrivande 

statistik, det vill säga statistik som kan användas för att illustrera och summera 

upptäckter för samband mellan variabler (Garwood, 2006: 250f). 

3.1.1	Metodvalskritik	
Det finns kritik gentemot kvantitativ innehållsanalys som menar att metoden i princip 

går ut på att mekaniskt räkna förekomst, denna kritik svarar Esaiasson et.al på genom 

att framhäva mekaniskt räknande som metodens största fördel och styrka vilket är 

möjligheterna till att samla ett stort material samt registrera mycket intressanta 

innehållskategorier under en relativt kort tid (2015: 198). Tanken att kvantitativa 

metoder innebär att räkna och att kvalitativa metoder innebär att tolka avfärdas också, 

för att en kvantitativ metod skall kunna genomföras krävs att enheterna först tolkas för 

att kunna kategoriseras (ibid). Att mäta förekomsten av varumärkesomnämnanden inom 

podcasts gör det möjligt att se till omfattningen av fenomenet, men mer kvalitativa 

delar, exempelvis vad konsumenten tycker eller hur mycket den påverkas, försvinner. 

	3.2	Urval		
Eftersom det på förhand är okänt hur de tilltänkta analysenheterna är uppbyggda och för 

att undersökningen skall vara så aktuell som möjligt har ett syftesurval tillämpats. Ett 

syftesurval är en form av icke slumpmässigt urval som används för att definiera urvalet 

utifrån, av författarna, valda kriterier (Oliver, 2006: 244f). Syftesurval beskrivs 
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dessutom som ett urval som passar väl till beskrivande statistiska studier (Barrios & 

Guarte, 2006: 277), vilket denna studie är ett exempel på.  

 

Författarnas urvalskriterier ser ut som följer: För att få en bred bild av fenomenet är de 

tio mest populära podcastsen på iTunes analyserade, undersökningen ämnar samtidigt 

att vara så aktuell som möjligt, därför är även de tre senaste avsnitten av de tio 

podcastsen med. Avsnitten bestämdes från och med den första dagen som 

undersökningen i praktiken tog sin början vilket var 19 december 2015 klockan 16:00. 

Ett annat krav för att kvalificera sig i urvalsramen är att det skall finnas minst tre 

stycken avsnitt utav podcasten samt att den skall vara på svenska. Sammanlagt ingick 

30 stycken analysenheter vilket ska ge en bild av hur podcastlandskapet ser ut vid dags 

dato.  
 

Urvalet har skett under både gynsamma och ogynsamma omständigheter. Gynsamma 

omständigheter eftersom de tio mest nedladdade poddarna valdes ut. Gynsamma 

omständigheter innebär att materialet inhämtas från en kontext som utgår från logiken 

att, “om de teoretiska föreställningarna inte inte får stöd här får de sannolikt inte stöd 

någon annanstans heller” (Esaiasson et al, 2015: 161f). 
 

Undersökning har också gjorts under omständigheter som ansett som ogynsamma i den 

mening att två utav dem är public service från Sveriges radio och således inte får göra 

reklam vilket gör att de rimligen inte borde innehålla någon reklam. Ogynsamma 

omständigheter innebär att materialet inhämtas från en kontext som utgår från logiken 

att, “om de teoretiska föreställningarna får stöd här får de sannolikt stöd även under 

mindre ogynsamma omständigheter” (Esaiasson et al, 2015: 162). 

	3.2.1	Analyserade	podcasts		
Nedan presenteras vilka de podcasts som blev utvalda vid urvalstillfället tillsammans 

med en kort beskrivning kring vad de handlar om. Podcastens namn är markerad i fet 

stil. 
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Värvet är en podcast som drivs av Kristoffer Triumf, podcasten har funnits sedan 2011. 

Det är en intervjupodcast som har ett starkt fokus på att intervjuerna ska ha ett stort 

djup. (Värvet.se, u.å.). 

 

Fredagspodden drivs av Amanda Schulman och  Hannah Widell och är en utav 

Sveriges största podcasts (Perfectdaymedia.se, u.å.a.).  

 

P3 Dokumentär har funnits sedan 2005 och är ursprungligen ett radioprogram som 

numera också finns som podcast. Avsnitten redogör för skeenden både i dåtid och nutid, 

både stora och små (Sverigesradio.se, 2012). 

 

I Brottets spår är en podcast producerad av Mittmedia, avsnitten behandlar olika 

svenska brott, både nya och gamla (Acast.com, u.å.a.).   

 

Träningspodden med Jessica och Lofsan handlar precis som namnet antyder om 

träning, varje vecka släpps ett nytt avsnitt där olika aspekter av träning behandlas 

(Sandström, 2015).  

 

Alex och Sigges podcast är Nordens största podcast med ungefärligen 450.000 

nedladdningar per vecka. Podcasten är prisbelönt och har vunnit utmärkelsen för 

Sveriges bästa podcast tre år i rad (Perfectdaymedia. u.å.b.).  

 

Allt du velat veta är en podcast som behandlar olika populärvetenskapliga ämnen i 

utbildande syfte. I varje avsnitt intervjuas en expert på området som är aktuellt (Acast, 

u.å.b.).  

 

Den fantastiska resan. Artisten Zara Larsson och hennes vän Noel Flike gör 

tillsammans podcasten. (Pefectdaymedia, u.å.c.).  

 

Historiepodden. Daniel Hermansson och Robin Olovsson diskuterar varje vecka en 

historisk händelse i folkbildande syfte (Radioplay, u.å.).  
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Sommar och vinter i P1. Sveriges radios lyssnare har röstat fram tidigare 

sommmarpratare för att göra comeback i detta program (Sverigesradio, u.å.).  

 

Utifrån iTunes kategoriseringar har dessa ovan nämnda podcasts delats in i två stycken 

kategorier, här kallade utbildning respektive underhållning. Denna uppdelning är gjord 

för att understödja den analys som görs podcasterna emellan, detta för att endast tre 

avsnitt av en podcast inte ger ett generaliserbart resultat, men att se till resultatet från 15 

olika podcast kan hjälpa till att dra slutsatser kring en kategori som helhet. 
 

I utbildningsblocket ingår: 

• Historiepodden (Utbildning) 

• P3 Dokumentär (Nyheter och politik) 

• Sommar och Vinter i P1(Samhälle och kultur) 

• I brottets spår (Nyheter och politik) 

• Allt du velat veta (Historia) 

 

I underhållningsblocket ingår 

• Alex och Sigges podcast (Komedi) 

• Fredagspodden (Mode och skönhet) 

• Den fantastiska resan (Komedi) 

• Värvet (Näringsliv) 

• Träningspodden (Kondition och nutrition) 

Källa till katergorisering (Apple, 2015). 

3.2.2	Urvalskritik	
Kritiken mot syftesurvalet är att det kan finnas svårigheter med att motivera sitt urval i 

och med att det kan uppfattas som godtyckligt. En annan kritik mot syftesurvalet är att 

det kan vara problematiskt att generalisera eftersom författarna själva står för 

definitionen av vilka som analysenheter som ska ingå. (Black, 1999: 124). Denna 

problematik är författarna väl medvetna om och för att möta detta problem är urvalet 

noga definierat och strukturerat samtidigt som analysenheterna i praktiken inte väljs ut 

för att de har några speciella egenskaper utan det är som tidigare nämnts, de tio mest 
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nedladdade podcastsen från iTunes som analyseras. Vad som också bör nämnas om 

urvalet är att det är föränderligt och topp tio-listan på iTunes ändras med jämna 

mellanrum. Därför var inte heller författarna helt säkra på vilka podcast som skulle vara 

med före det bestämda urvalsdatumet. 

	3.3	Undersökningsinstrument	
I och med att detta är en beskrivande eller deskriptiv studie är målet att beskriva och 

förklara (Nilsson, 2012: 128). För att på enklast sätt få fram ett resultat är alla 

analysenheter avkodade enligt ett kodschema. Detta genomfördes för att systematiskt 

beskriva variablerna som författarna avsett använda i studien, med andra ord, föra in 

information i datamatrisen. För att på bästa sätt arbeta fram ett kodschema har 

undersökningens analysenheter definerats (podcastavsnitten) samt variablerna 

(egenskaperna) registrerats i kodschemat (Esaiasson et al, 2015: 200), dessa presenteras 

i resutatdelen. 
 

Kodschemat utgår strikt från teoretiska utgångspunkter, teorierna om öppna och dolda 

budskap och dess etiska aspekter, men även mängden av marknadskommunikativa 

budskap undersöks samt vilket typ av argument de innehåller. Vid påträffande av 

varumärkesomnämnande kommer det först att noteras vilket företag som omnämns 

varpå det kommer kategoriseras kring vilken typ av budskap det är samt vad det är för 

argument som används. Varje produktvarumärke får ett (1) i värde i kodschemat varje 

gång det nämns i ett sammanhang och återkommer ett varumärke flera gånger ska varje 

gång registreras enligt kodinstruktionerna. För att se kodschemat med tillhörande 

kodinstruktioner i sin helhet, se Bilaga 2 - Kodschema och kodinstruktioner. Den totala 

mängden analysenheter som innefattats i undersökningen är 30 stycken och en 

sammanställning av dessa finns i resultatdelen och den fullständiga avkodningen ligger 

under Bilaga 3 - Sammanställning av avkodade analysenheter.  

3.3.1	Räknedefinition	
Varje tillfälle ett marknadskommunikativt budskap, eller varumärkesomnämnande, 

uppfattas räknas detta som ett nytt budskap förutsatt att omnämnandet sker i ett nytt 

sammanhang. Genom att räkna budskapen på detta sätt kan man få en helhetsbild av 



 
 

Vad du egentligen lyssnar på – En kvantitativ studie om marknadskommunikation i svenska podcasts 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 29 

antalet budskap som podcasten faktiskt innehåller. Eftersom antalet budskap mäts och 

eftersom varje budskap räknas fristående från övriga skall ett varumärke eller ett 

produktvarumärke räknas in flera gånger beroende på hur många gånger det omnämns, 

återigen, förutsatt att budskapen är i skilda sammanhang. Det vill säga, om ett 

varumärke/produktvarumärke exempelvis nämns fem gånger i ett sammanhang kommer 

varumärket bara registreras en (1) gång.  

	3.4	Öppna-	och	dolda	budskap	applicerat	på	podcast	
Definition av etik och tillämpningen i olika sammanhang är något som i denna uppsats 

hämtar sin grund i åsikter/artiklar/avhandlingar från olika forskare och inte något som 

preciserats utav författarna. Detta för att hålla undersökningen så empirisk som möjligt 

då undersökningsresultatet annars kunnat tolkas för att passa påhittade principer.  

Att mäta etik är, som tidigare nämnts, en balansgång och i denna uppsats kommer det 

etiska perspektivet ta avstamp i hur kommunikationen äger rum - alltså om budskapen 

är öppna eller dolda som följd av det förhållningssätt som bland annat Liljander, 

Gummerus och Söderlund (2015) och Petty och Andrews (2008) diskuterar. Författarna 

till respektive artikel är överens om att de dolda budskapen kan tolkas som oetiska 

(Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 610f; Petty & Andrews, 2008: 15). För 

undersökningen innebär det detta: efter att varumärke omnämns ska de kopplas ihop 

med någon av de två typerna av budskap, öppet eller dolt. 

	3.4.1	Metodproblem,	öppna-	och	dolda	budskap	
I undersökningen är tid för exponering en sak som är utelämnad på grund av 

svårigheten att mäta tid för ett samtalsämne då samtalsämnena skiftar fram och tillbaka 

på mycket kort tid. Ett budskap som är omnämnt i förbifarten räknas därför på samma 

sätt som ett som det pratas om i flera minuter. I enlighet med Sprotts tes om att 

manipulation i samband med dold exponering av produktvarumärken kan parallellen till 

att mer exponering leder till högre benägenhet att bli påverkad av ett budskap dras 

(2008: 4ff). Det finns också svårigheter med att mäta etik rent generellt. Det som en 

person anser vara etiskt gångbart kan förkastas av någon annan, just de 

varumärkesomnämningar som författarna kommer i kontakt med är därför 

klassificerade enligt de teorier kring etik, covert/overt marketing och stealth marketing 
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som tidigare redovisats. Författarnas egna etiska definitioner och spekulationer göre sig 

därmed icke besvär i denna undersökning. 

	3.5	Emotionella	och	rationella	argument	applicerat	på	podcast	
Som tidigare beskrivits är en av avsikterna med undersökningen att se vilken skepnad 

marknadskommunikationen tar och på så sätt se vilka typer av budskap som skickas 

från sändare till mottagare. Därför är det en naturlig följd att se om något av dessa 

argument används i budskapen. I undersökningen blir varumärkenaomnämnandena 

räknade samt ihopkopplade med dessa argument. På så sätt framträder ett svar på 

huruvida moderna medier (podcast) förhåller sig till teorier om effektiv 

marknadskommunikation. I undersökningen kommer argumenten fungera som en 

indikation på om kommunikationen används på det sätt som anses vara den bäst 

lämpade för att bygga starka varumärken. 

	3.5.1	Metodproblem,	rationella	och	emotionella	argument	
En nackdel med att undersöka rationella och emotionella argument är att det inte finns 

något utrymme för att analysera tonalitet i varumärkesomnämnandet. Ett varumärke 

som nämns i exempelvis ett negativt sammanhang behandlas således på samma sätt som 

om det skett i ett positivt sammanhang.   

	3.6	Reliabilitet	och	validitet	
Reliabilitet och validitet är en undersöknings tillförlitlighet respektive giltighet, det vill 

säga att studien håller tillräckligt hög kvalitet, undersöker det den säger sig undersöka 

och att materialet behandlas och bearbetas på ett professionellt och korrekt sätt 

(Larsson, 2011:76f). Att en undersökningen har en hög reliabilitet och validitet innebär 

alltså att man bland annat har ett noga genomtänkt urval och frågeställningar som är 

relevanta (ibid). Författarna av denna studie har använt sig utav ett kodschema som 

avser räkna frekvensen av marknadskommunikativa budskap samt vilka egenskaper 

dessa besitter. Instrumentet ger goda möjligheter för att ackumulera ett material som 

återspeglar verkligheten i största möjliga mån samt ge förutsättningar för en hög 

reliabilitet.  
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	3.6.1	Validitet	
I denna undersökning är validiteten kopplat till undersökningen av de tio största 

podcastsen på iTunes och är tillsammans med kodschemat länkat till frågeställningarna 

för att empirin som erhålls ska vara så exakt som möjligt. Enligt Larsson är detta 

essentiellt för att undersökningen ska erhålla en hög validitet (Ekström & Larsson, 

2011: 14f). Studien behandlar delvis den etiska aspekten av dold och öppen 

marknadskommunikation samt frekvensen av marknadskommunikativa budskap 

tillsammans med vilken typ av argument som används, av den anledningen presenteras 

vilket varumärke som kommuniceras i podcasten. Studien undersöker också frekvens av 

marknadskommunikation, vilket gör det relevant att presentera den totala summan av 

marknadskommunikativa budskap som används. Vidare är sättet som budskapen 

presenteras på också av vikt för undersökningen för att bedöma dem utifrån ett 

teoretiskt perspektiv.  

 

Det finns många olika internetbaserade plattformar som tillhandahåller podcasts, 

anledningen till att just iTunes används som källa för att inhämta podcastsen i denna 

studie är att det i denna plattform inte förekommer några avbrott för egna 

marknadskommunikativa budskap, det vill säga iTunes gör inte reklam för sig själva 

utan det är enbart podcastens egna innehåll som presenteras. Om en annan källa för 

inhämtning av material använts hade egen reklam påverkat undersökningen på så vis att 

vissa budskap varit konstanta, vilket fått negativ påverkan på de operationella 

indikatorerna och det empiriska materialet. Detta hade i ytterligare led kunnat få som 

konsekvens att den teoretiska definitionen inte stämde överens med resultatet eftersom 

kodschemat är utformat så att alla marknadskommunikativa budskap registreras, vilket 

hade resulterat i att validiteten kraftigt försvagats (Esaiasson et al, 2015: 63f).  

	3.6.2	Reliabilitet	
Samtliga marknadskommuniktativa budskap som går att urskilja är inkluderade i 

resultatet av den anledningen som ovan då det svårligen går att bestämma om det är 

medvetet kommunicerade budskap som identifieras. Skulle vissa budskap inte 

inkluderas på grund av till exempel ett osannolikt sammanhang blir studien vinklad 

vilket leder till en empiri som inte går att generalisera eftersom statistiken skulle bli 
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missvisande (Ekström & Larsson, 2011: 17f). Vidare skulle reliabiliteten påverkas 

negativt om kodschemat innehöll diverse kryptiska och flertydiga definitioner av hur ett 

budskap måste framställas för att bli räknat som ett marknadskommunikativt budskap. 

Avkodningen av analysenheterna har genomförts och gemensamt granskats av båda 

författarna för att minimera slumpmässiga mätfel.  

3.6.3	Reliabilitetstest	
För att säkerställa att kodschemat håller en hög reliabilitet genomfördes ett 

reliabilitetstest, se Bilaga 4 - Reliabilitetstest. Personen som genomförde 

reliabilitetstestet fick enbart kodschemat samt kodinstruktioner och tre bestämda 

podcastavsnitt att avkoda. Personen fick ingen övrig hjälp vid avkodningen då detta kan 

påverka resultatet av testet. Reliabilitetstestet stämde bra överens med författarnas 

avkodning av samma avsnitt, testpersonen identifierade 17 marknadskommunikativa 

budskap medans författarna identifierade 19 budskap. För att kodschemat ska inneha en 

god reliabilitet skall en överensstämmelse på minst 75-80% uppnås (Esaiasson et al, 

2015: 208). I detta specifika fall överensstämde författarnas avkodning och 

testpersonens avkodning till 89% sett till antal identifierade varumärken. Trots att alla 

variabler inte stämde helt överens var testpersonens resultatet så pass lika författarnas 

egna att resultatet att undersökningen kan anses hålla en hög reliabilitet. 

3.7	Praktiskt	tillvägagångssätt	
Av reliabilitets- och validitetsskäl är undersökningen gemensamt utförd, avsnitten är 

med andra ord avkodade och analyserade tillsammans av författarna. Resultaten fördes 

även gemensamt in i kodschemat för att på så sätt minimera risken för några 

felaktigheter i bearbetningen. Den gemensamma avkodningen gav oss dessutom en 

större kännedom av olika varumärken. De avsnitt som skulle undersökas valdes ut 

2015-19-12 klockan 16.00 för att inte några förändringar av iTunes topplista skulle 

påverka avkodningarna. Avsnitten laddades ned genom iTunes (Apple, 2015) för att ha 

dem lättillgängliga under hela avkodningen av materialet och för att kunna gå tillbaka 

och lyssna på delar som varit svåra att uppfatta. Innan själva undersökningen tog sin 

början diskuterades kodschema och kodinstruktiuonerna för att säkerställa att de 

teoretiska utgångspunkterna fanns med, att frågeställningarna besvarades, att det fanns 
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belägg för varje variabel samt att inga varumärkesomnämnanden skulle riskera att 

hamna “utanför” undersökningens mätinstrument. 

 

Avsnitten är av varierande längd och struktur, med allt från avsnitt som är 1,5 timme 

långa till avsnitt som sträcker sig över cirka 25 minuter. Att avkoda ett en podcast tog 

betydligt längre tid än avsnittets längd. När ett varumärke påträffades pausades avsnittet 

för att undvika tidsnöd om fler varumärken skulle dyka upp inom kort. I början av 

undersökingen användes papper och penna till avkodningen, men efter några episoder 

kom insikten att effektiviteten ökade genom att direkt föra in i informationen i datorn. 

När undersökniningen väl var klar påbörjades arbetet med att sammanställa materialet 

för att kunna dra statistiska slutsatser.  

3.8	Allmäna	metodproblem	
Som med alla olika metoder och alla undersökningar förekommer vissa metodproblem, 

en del av dem är tidigare omnämnda, men ytterligare några problem finns att belysa. 

Det huvudsakliga metodproblemet består av att författarna inte besitter kunskap om 

vilka varumärken som är presenterade i analysenheterna med avsikt att påverka då 

författarna inte har tillgång till de avtal som slutits mellan sponsor och upphovsman. 

Detta innebär i stort att diskussion kring branschetik påverkas eftersom omnämnandena 

behandlas på samma sätt. Målsättningen med ett dolda budskap behöver inte vara att 

påverka och vilseleda konsumenten utan det kan snarare handla om att driva handlingen 

framåt. 
 

Den etiska aspekten av kommunikation blir därför lite mer statiskt mätt eftersom det på 

förhand inte går att veta om ett varumärkesomnämnande är förenat med dold 

marknadskommunikation eller ej. Dock bör personer som sänder ut podcasts vara 

medvetna om de effekter ett varumärkesomnämnade kan få i och med en stor 

lyssnarskara och den relation som kan uppstå mellan avsändaren av budskapet och 

mottagarna. Med tillgång till avtal hade undersökningens resultat troligen sett 

annorlunda ut. 
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4.	RESULTAT	OCH	ANALYS	
I denna del presenteras sammanställningar på det empiriska material som är av relevans 

för uppsatsen som sådan. Den totala undersökningen med avkodningen av alla 

analysenheter ligger separat i Bilaga 3.  

4.1	Alla	podcasts	enskilda	resultat 

 

I de tre avsnitten av Värvet påträffades det totalt 51 stycken dolda budskap, högst antal 

av alla analyserade podcasts och en signifikant högre siffra än antalet öppna budskap 

som påträffades. Både emotionella och rationella argument användes samtidigt 15 

gånger under de tre analyserade avsnitten vilket enligt teorin är det bästa sättet att bygga 

ett starkt varumärke på (Keller 2008; 10;Anselmsson, Vestberg Bondesson & Johansson 

2014: 96f). I denna podcast har detta använts flitigare än i de andra podcastsen då det i 

konkurrensen är en hög siffra. Mest anmärkningsvärt är dock är överrepresentationen av 

de dolda budskapen. Det kan härledas till den vilseledning som Martin och Smith 

beskriver i teorin kring stealth marketing som innebär att varumärkets intentioner förblir 

dolda (2008: 45). Värvetlyssnaren utsätts under programmets gång alltså för en stor del 

av dessa budskap, vilket även ur det etiska perspektivet, med transparens och öppenhet 

som huvudargument, kan hävdas vara icke försvarbart. Detta eftersom företag alltid bör 

sträva efter att vara öppna med sina avsikter i kommunikationen  (Larsson, 2007: 45). 
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Totalt uppfattades och registrerades 64 stycken budskap under avkodningen av 

fredagspodden vilket precis som föregående redovisad podcast är en hög siffra. Öppna 

budskap registrerades flest gånger i denna podcast av samtliga undersökningsobjekt. 

Denna podcast influerades, precis som föregående, också starkt av dolda budskap som 

integrerades i innehållet. Det vill säga budskap som är anpassade till formatet och 

smälter samman med resterande innehåll vilket är exempel på native marketing 

(Cambell & Marks, 2015: 1).  
 

Rationella och emotionella argument användes för samma budskap 14 gånger, något 

som även det utmärker Fredagspodden. Det borde enligt tidigare teorier vara attraktivt 

för varumärken att omnämnas eftersom deras budskap så frekvent nämns med rationella 

och emotionella argument och på så vis får en ökad effekt i sitt genomslag (Keller, 

2001: 22).  Det är också ett stort antal emotionella argument som används i 

budskapsformuleringarna, det vill säga argument som handlar om att förmedla eller 

framhäva en känsla av till exempel gemenskap (ibid). 
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I P3 Dokumentär påträffades relativt få budskap och något öppet budskap stod inte att 

finna. Inte heller registrerades någon användning av rationella och emotionella 

argument för samma budskap. I denna podcast hittades genomgående väldigt få 

varumärkesomnämnanden. Detta kan bero på, som tidigare nämnts, att Sveriges Radio 

inte får göra reklam (Sveriges Radio, u.å.b: 18f). Trots detta nämns ändå olika 

varumärken, dock utan avsändare av budskapet. Sveriges Radios etiska förhållningssätt 

kan härmed ifrågasättas. Här kan teorin kring native marketing och stealth marketing 

appliceras på så vis att de marknadskommunikativa budskapen är gömda i resterande 

innehåll. Teorin om att dold kommunikation kan leda till lägre trovärdighet (Milewicz 

& Herbig, 1997: 56) är också av betydelse i och med att denna form av tjänst ska verka 

för allmänhetens bästa.  
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I denna podcast identifierades 15 stycken dolda budskap medans tre stycken öppna 

budskap identifierades. I övrigt märks att det i huvudsak är budskap utan någon tydlig 

avsändare som omnämns i de analyserade avsnitten, så kallad stealth marketing (Martin 

& Smith 2008: 45).  Som tidigare nämnts innebär det att budskapen smälter in och 

svårligen kan skiljas från resterande innehåll (Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 

611), där tveksamheter i kommunikationens öppenhet kan ifrågasättas. Fördelningen 

mellan rationella och emotionella argument är jämn då båda fick ett slutantal på nio. 

Utifrån teorin lockade dessa lika mycket till både deras psykologiska och logiska sidor 

(Keller, 2001: 22). 
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De tre analyserade avsnitten av Träningspodden innehöll sammanlagt 28 budskap varav 

19 dolda och nio öppna. Den innehöll mestadels emotionella argument, 24 stycken och 

ett fåtal rationella argument, fem stycken. Vad som är anmärkningsvärt i denna podcast 

är det höga antalet dolda budskap och emotionella argument. I denna kombination ter 

sig varumärkena först som en naturlig del av innehållet (Liljander, Gummerus & 

Söderlund, 2015: 612) för att sedan övertyga konsumenten med argument som 

appellerar till de känslor som bland annat rör social tillhörighet (Anselmsson & Anders, 

2013: 1615). Ur det branschetiska perspektivet var denna podcast till stor influerad av 

dolda budskap som går emot tidigare rekommendationer om att podcasten skall verka 

öppet (Larsson, 2008: 45).   
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Alex och Sigges podcast innehöll 39 stycken marknadskommunikativa budskap. I 

podcasten påträffades nio budskap som innehöll både rationella och emotionella 

argument. Ett marknadskommunikativt budskap som innehåller både rationella och 

emotionella argument ger budskapet både bredd och djup och påstås vara det mest 

effektiva (Keller, 2001: 22). I tabellen ovan framkommer det att rationella och 

emotionella argument används ungefär lika frekvent vilket är intressant i den meningen 

att det är en sådan balans emellan dem som gör att mottagaren tar emot budskapet som 

dels kan ge dem en känsla av produktkvalitet (Keller, 2001: 8) och dels ge känslan av 

samhörighet med vissa grupper (Anselmsson & Anders, 2013: 1615) beroende på vilken 

produkt som kommuniceras ut. 
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“Allt du velat veta” innehöll 17 stycken öppna budskap och åtta stycken dolda budskap. 

Antalet budskap stämmer överens med antalet rationella och emotionella argument, det 

vill säga att inga rationella och emotionella argument användes för samma budskap. 

Detta är intressant i teoretisk mening eftersom de budskap som framförs med både 

rationella och emotionella argument skall vara de mest effektiva (Keller, 2001: 22). 

Kombinationen av öppna budskap tillsammans med rationella argument var den mest 

förekommande, vilket innebär att författaren till denna uppsats är medvetna om att de 

marknadskommunikativa budskapen i regel kommer från en sponsor. “Allt du velat 

veta” var dessutom den pod som tillsammans med Historiepodden var de enda som 

hade fler öppna än dolda budskap.  
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Podcasten innehåller relativt få budskap, 14 stycken, varav tio stycken av dem är dolda 

och fyra av dem öppna. De rationella argumenten är tolv till antalet och emotionella 

argument påträffades tre gånger. Det är, sett till det totala antalet budskap i den 

analyserade podcasten, en stor förekomst av rationella argument. Vilket i teoretisk 

mening innebär argument som talar till människans logiska tänkande, till exempel fakta 

eller en rabatterad produkt (Keller, 2001: 22). Antalet dolda budskap är klart 

överrepresenterade även i denna podcast och antalet ligger under seriernas medelvärde. 

Det mest använda argument som används gentemot kunderna är att spela på deras 

rationella känslor. 
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Historiepodden innehåller inte några emotionella argument utan endast nio stycken 

rationella. De öppna och dolda budskapen är få, med fyra stycken respektive fem 

stycken, vilket innebär en väldigt jämn fördelning av dem. Historiepoddens 

avsnittslängd (lite mer än en timme per avsnitt) gör att frekvensen på 

varumärkenomnämnanden var låg och de som lyssnade endast fick fyra 

varumärkesomnämnanden utan avsändare till sig. I detta fall kan det konstateras att det 

var den podcast tillsammans med “Allt du velat veta” som agerade mest efter de 

branschetiska regler som råder då öppna budskap är mer lämpade (Brenkert, 2008: 227).  
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“Sommar och vinter i P1” innehåller tillsammans med Historiepodden minst antal 

marknadskommunikativa budskap. Emotionella och rationella budskap används 

samtidigt i ett av dessa. Det som är värt att poängtera är att det i en statligt finansierad 

podcast dyker upp tre stycken öppna budskap där det alltså finns en tydlig avsändare av 

budskapet (Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 610) vilket strider mot Sveriges 

Radios policy (Sveriges Radio, u.å.b: 18f). Även det låga antalet budskap (nio) på tre 

avsnitt går att jämföra med övriga podcast som en låg siffra i undersökningen då 

varumärkena inte blev omnämnda med samma frekvens som i andra podcasts.  

4.1.1	Övergripande	analys,	poddarnas	enskilda	resultat 
Utifrån de tidigare presenterade teorierna om marknadskommunikation, kan det 

konstateras att varje podcast i sig är influerad av marknadskommunikation och inte ens 

de statligt finansierade tog sig igenom ett avsnitt utan att använda sig av ett 

varumärkesomnämnade. Det anses vara utanför de branschetiska regler som finns 

eftersom konsumenten inte är medveten om exponeringen för reklam (Martin & Smith, 

2008: 51) och därför inte förväntar sig spår av dessa typer av budskap. På grund av 

detta så kan trovärdigheten för producenten bakom podcasten sjunka (Haygood, 2007: 

519f) samt att konsumenter kan känna sig utnyttjade (Martin & Smith, 2008: 50). 
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En av de stora upptäckterna under granskningen var att respektive podcast var för sig 

innehöll spår av periodicitet, alltså att liknande egenskaper var återkommande. De tre 

avkodade avsnitten av varje podcast var uppbyggda på likartat sätt. En del av de tio 

podcastsen liknade varandra i struktur fast det tillhör olika genres.  

4.2	Jämförelse	mellan	kategorier 
Den nyss nämnda periodiciteten visar sig tydligast när podcastsen delas upp efter den 

kategorisering som gjordes tidigare och som bestod av att sätta dem i två block, 

utbildningsblocket respektive underhållningsblocket. Dessa innefattade fem stycken 

podcasts var och kategoriseringen skedde efter den genrebeskrivning som fanns att 

tillgå i iTunes. 

 

Resultaten i den röda stapeln är, som synes, långt över resultaten i den blåa. Dolda 

budskap fick slutsiffran 152 i underhållningsblocket jämfört med de 47 i 

utbildningsblocket. De öppna budskapen var relativt få i jämförelse och landade på 28 

stycken i utbildningsblocket respektive 58 i underhållningsblocket. De rationella 

argumenten var fördelade på 48 respektive 96 medan den mest anmärkningsvärda 

skillnaden stod att finna i de emotionella argumenten där utbildningsblocket hade 30 

stycken medan underhållningsblocket hade 146.  
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Det går efter denna uppdelning tydligt att se hur budskap och argument är fördelade ur 

detta perspektiv där de poddar som har underhållning som mål står för en överhängande 

andel budskap som förmedlas ut mot marknaden. I den inledande delen beskrevs 

periodiciteten som finns i de olika podcastblocken och i stapeln ovan blir resultatet 

extra tydligt i och med att summan av underhållningsblocket minst är den dubbla i 

jämförelse med utbildningsblocket. Det blå utbildningsblockets fyra staplar är relativt 

jämnt fördelade med siffror som ligger nära varandra medan fluktuationen bland de 

röda staplarna är stor vilket visar på att det här finns ett helt annat upplägg för 

podcasterna.  
 

I podcasts vars syfte är att underhålla är kombinationen av dolda budskap och 

emotionella argument överlägset sett till antal. Det innebär att de är mest integrerade i 

handling (Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 610f) och att budskapen appellerar 

till mottagarens känslor (Keller, 2008: 22). De är även dessa podcasts som enligt teorin 

går emot branschetiken mest då de dolda budskapen är de som spelar mest på 

mottagarens godtrohet (Petty & Andrews, 2008: 15f). Detta i kombination med 

överföringseffekten, den som gör att imagen från avsändaren överförs till varumärket 

(Mårtensson, 2009: 316), kan bidra till att skapa en känsla av status kring varumärket 

som gör att mottagaren dras till det. Anselmsson, Vestberg Bondesson och Johansson 

menar att det är svårt att bygga associationer som inte är kopplade till varumärket med 

enbart fysiska egenskaper (2014: 97), något som kan ligga till grund för den stora andel 

emotionella argument som återfinns. 

4.3	Samtliga	podcasts	samlade	summa 
En stor del av det undersökingen fokuserade på var att mäta den totala summan av alla 

variabler genom de 30 avkodade analysenheterna. Resultatet visade på att budskapen vi 

nås i regel är dolda, 199 stycken, och att de öppna budskapen inte är i närheten av att 

uppnå samma mängd då slutresultatet landade på 86 stycken. Anmärkningsvärt är att 

den totala summan på 285 omnämnanden delat med samtliga podcasts totala längd, gav 

ett resultat som innebär att ett marknadskommunikativt budskap sker med 5 minuter och 

47 sekunders mellanrum. Från en teoretisk utgångspunkt innebär det att stealth 

marketing och covert marketing används i ett etiskt gränsland eller gråzon, det med 
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anledning att konsumenten lätt kan vilseledas och inte förstå att denne utsätts för reklam 

(Martin & Smith 2008: 49f; Sprott, 2008: 5f). Vidare återfanns inte alls samma kvantitet 

av öppna budskap som karaktäriseras av en öppenhet i vem som är avsändaren 

(Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 611).  
 

De rationella och emotionella argumenten uppmättes till 140 respektive 176 stycken. 

Det är alltså 36 stycken fler identifierade emotionella argument än rationella som har 

använts i de analyserade avsnitten. De marknadskommunikativa budskap som når oss är 

således mer inriktade på att skapa en psykologisk känsla av till exempel tillhörighet än 

att tilltala våra mer praktiska känslor såsom exempelvis funktion (Keller, 2001: 22). 

 

De många emotionella argumenten kan förklaras med teorin kring ambassadörskap som 

Mårtensson beskriver. Där menas att imagen hos avsändarna överförs till varumärket 

och därför blir mottagaren mer benägen av att använda detta i och med den status som 

avsändaren har (Mårtensson, 2009: 316). Då podcasten hävdas ha en social funktion 

(McClung & Johnson, 2010: 91) kan även detta komma att påverka utformningen av 

argumenten. Utifrån dessa ståndpunkter understödjs tesen att ett kort 

varumärkesomnämnande kan få stora konsekvenser för mottagaren som influeras att 

tycka på ett visst sätt.  
 

I undersökningen påträffades en stor mängd budskap i vilken avsändaren skulle kunna 

fungera som en varumärkesambassadör. Dock gör mängden budskap och dess 
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framtoning det svårt att göra ytterligare kopplingar mellan varumärkesbyggande 

insatser via kommunikation och representation på individnivå. Ett 

varumärkesomnämnande behöver per automatik inte ha ett likhetstecken med 

ambassadörskap.  
 

Under de totalt 1647 minuter av podcast som analyserats har totalt 285 budskap 

identifierats med 316 argument fördelade som rationella eller emotionella. Kuhn, Hume 

och Love (2010: 59f) redogjorde för att det krävs nya vägar för att nå ut till kunderna 

och att konventionell reklam numer stöts bort av konsumenterna (Cornwall, 2008: 41ff). 

Med bakgrund i detta går det att utläsa att de nyare, dolda budskapen har en stor plats i 

dagens podcastlandskap då en klar majoritet av de identifierade budskapen var dolda. 

Hade marknadskommunikationen skett på konventionellt sätt skulle de öppna 

budskapen varit fler till antalet. 

4.4	Användning	av	argumentation 
Vad som också blivit utrett är hur förhållandet ser ut mellan budskapen och argumenten, 

alltså om det går att finna någon linje för hur respektive argument används. Detta för att 

kunna avgöra vilken kombination som har varit mest frekvent för att se hur de hur väl 

kommunikationen stämmer överens med den kommunikation som enligt teorin ska vara 

mest effektiv, nämligen de kombinerade rationella och emotionella argumenten (Keller, 

2001: 22f). 
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Av de totalt 199 dolda budskapen ser fördelningen ut som ovan med 112 stycken 

emotionella argument, 73 stycken rationella. Dessa budskap sammanfaller och används 

tillsammans 14 gånger i de 30 avsnitt som analyserats. Cirkeldiagrammet visar tydligt 

att den vanligaste kombinationen i denna del, och i undersökningen som stort - är den 

mellan emotionella argument och dolda budskap. Dessa två i kombination innebär först 

att de dolda budskapen utelämnar en del av mottagarens informationsdelar som gör att 

de endast tar emot produktkunskap (Martin & Smith, 2008: 51). Mottagaren är alltså 

inte medveten om att de utsätts för budskap (ibid) vilket innebär en avsaknad av 

transparens som är den typ av kommunikation som anses vara mest oetisk (Brenkert, 

2008: 227). Det som tillkommer är de känslor som spelar på social tillhörghet 

(Anselmsson & Anders, 2013: 1615). 

Att de rationella och emotionella argumenten endast kombineras 14 gånger visar på att 

denna form av varumärkesomnämnanden i regel inte är anpassade till teorin kring hur 

ett starkt varumärke byggs. 
 

 

De 86 öppna budskapen är fördelade på ett jämnt fördelade mellan rationella och 

emotionella argument. De båda argumenten i kombination återfanns 17 gånger, det vill 

säga 3 stycken fler än vad som återfanns bland de dolda budskapen, trots att den totala 

summan för öppna budskap var långt mer än de dolda.  
 

Det är i öppna budskap som teorin kring hur starka varumärken byggs (Keller, 2001) är 

som mest framträdande då en betydligt större del av de öppna budskapen var anpassade 
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med både rationella och emotionella argument. Detta skulle i så fall leda till att det är en 

kombination av öppna argument tillsammans med rationella och emotionella argument 

som ger den bästa typen av exponering för ett varumärke, som dessutom är anpassat 

efter de branschetiska regler som har satts upp. Av de totala varumärkesomnämnandena 

var det endast 17 av 285 budskap som följde denna idealtyp. 

4.5	Sammanfattning	av	analysen 
Analysen är tydligt genomsyrad av de dolda budskapen eftersom det är mängden av 

dessa som har varit det mest uppseendeväckande med resultatet och därför en punkt 

som frekvent behandlas. Den branschetiska aspekten som innefattar öppenhet och 

transparens (Brenkert, 2008: 45) får då stort fokus. Även den lilla delen kombinerade 

argument, i förhållande till antalet budskap, får ses som ett överraskande resultat då 

även de inte finns med i större utsträckning. I detta fall går det att dra paralleller till 

teorin kring hur framgångsrika varumärken skapas eftersom det är i kombinationen av 

rationella och emotionella argument som varumärken blir starka (Anselmsson, Vestberg 

Bondesson & Johansson 2014: 97).  Eftersom podcastlandskapet analyseras utifrån det 

antagandet, finns det här anledning till att och se den lilla del av budskapen som 

innehåll båda delarna. Endast 31 av de 285 marknadskommunikativa budskapen 

innehöll både rationella och emotionella argument, vilket är en låg siffra sett till hur 

kommunikationen, enligt Kellers teori om starka varumärken (2001), borde se ut.  
 

Ur ett PR-perspektiv behöver inte de oetiska budskapen ha nödvändigtvis en negativt 

klingande ton. Anledningen till det går delvis att finna i Mårtenssons påstående om att 

imagen från sändarna av podcast överförs till varumärket och därför blir konsumenten 

påverkad att tycka som de (2009: 316). Det andra som ligger till grund för denna del är 

hur varumärkesbyggandet beskrivs av Anselmsson, Vestberg Bondesson & Johansson 

som menar att en vara eller produkt sällan kan stå för sig själv för att bli starkt utan det 

behövs PR (2014: 97). I och med att dold, fördelaktig kommunikation sker, kan detta 

likställas med definitionen av bra PR som Tench och Yeomans beskriver som 

“About reputation - the result of what you do, what you say and what other say about 

you. Public relations is the discipline which looks after reputation, with the aim of 

earning understanding and support and influencing opinion and behaviour” (Tench & 
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Yeomans, 2014: 7). Denna typ av omnämnande kan då likställas med “riktig” PR i och 

med att en person med stark image, av allt att döma, pratar gott om ett företag utan 

inverkan från producenter eller ekonomisk ersättning. 

4.6	Potentiella	konsekvenser 
Eftersom det framkommit i undersökningen att podcasts innehåller en såpass 

överhängande del dolda budskap blir det ofrånkomligt att diskutera potentiella 

konsekvenser av detta. När dolda budskap integreras i handlingen blir det svårare för 

mottagaren att känna igen detta som kommunikation i marknadsföring (Martin & Smith, 

2008: 51). Därför används inte de försvarsmekanismer som vanligtvis skyddar 

konsumenten vid marknadskommunikation (ibid) och budskapen därmed mer 

mottagliga. I och med att yngre personer påverkas mer av kommunikation (Kuhn, Hume 

& Love, 2010: 68) och eftersom det är en stor andel unga lyssnare av podcast (Findahl 

& Davidsson, 2015) så finns det här att belysa samhällskonsekvenserna, som kan vara 

omfattande. Vad som sägs i en podcast kan influera många människor och den, i och 

med formatet, kan lyssnas på var som helst och när som helst.  

 

I och med den korta tid som krävs för spridning av ett budskap sedan den smarta 

mobiltelefonens intåg kan budskapen nå många på väldigt kort tid. Detta leder till att 

podcasts kan användas som en fördelare av information och beroende på om 

kommunikationen är öppen eller dold behöver företag/organisationer inte ens presentera 

budskapen de förmedlar som deras faktiska åsikter (Kuhn, Hume & Love, 2010: 68). 

Antalet dolda marknadskommunikativa budskap pekar på att utrymmet för denna typ av 

informationsspridning och eventuell exploatering av konsumenten där mottagaren enligt 

Martin & Smith blir utnyttjad, får en mycket stor spridning och konsekvenserna av det 

som sägs kan bli stora (2008: 50). Med utgångspunkt i antalet budskap som framkom i 

resultatet finns det stöd för att detta även är pågående. 

4.7	Utveckling	av	teorier	i	podcastforskningen 
I och med att podcastforskningen är så pass ung har det inte gått att identifiera ett tydligt 

teoretiskt ramverk kring uppbyggnad av kommunikation och effekter kring podcasts. 

Därför är inte heller befintliga teorier helt anpassade till det medium som valts att 
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undersökas vilket har lett till att mer anpassade sätt att se hur 

marknadskommunikationen inom podcast bedrivs här föreslås.  
 

Att se till enbart rationella och emotionella faktorer som vägar till att lyckas bygga ett 

starkt varumärke (Anselmsson, Vestberg Bondesson & Johansson 2014: 97; Keller, 

2001: 22) blir i detta specifika fall att behandla konsumenten som statisk i ett led med 

sändare och mottagare. Det i sig är felaktigt eftersom podcastlyssnaren lyssnar på 

podcasts på eget bevåg. En podcast går inte ut i traditionella medier utan laddas ned av 

den som vill lyssna (Berry, 2006: 156).  
 

För att lyckas med marknadskommunikationen inom podcastområdet bör alltså inte bara 

de rationella och emotionella aspekterna beaktas utan även faktorer som trovärdighet 

och timing. I detta fall representerar trovärdigheten (ethos) hos avsändaren och kan 

handla om hur väl anpassat ett budskap är till ett sammanhang eller hur väl podcastens 

genre stämmer överens med budskapet som önskas förmedlas (Falkheimer, 2006: 88f). 

Detta hänger ihop med den tes som Martin och Smith skrev om då de menade att alla 

varumärken inte lämpar sig för integrering i marknadskommunikation (2008:50). 
 

Även timingen är viktig och hämtas ur retorikens kairos som innebär att det inte bara 

räcker med att kommunicera gentemot marknaden utan det måste göras på rätt tid (Rife, 

2010: 262).  Vad gäller podcast speciella egenskaper som gör det möjligt att lyssna var 

som helst och när som helst handlar timing i detta fall om att i största möjliga mån ta 

vara på de händelser som präglar samhället för stunden.  
 

Etiken i podcast har i flera forum diskuterats och ett regelverket har bland annat kallats 

“omodern” (Falciani, 2015). Eftersom uppenbara luckor finns föreslås här även ett 

etiskt förhållningssätt för podcasts som ska kunna fungera inom branschen och att på så 

sätt verka för att inte personer utsätts för budskap i syfte att övertyga dem att tycka på 

olika sätt. Den, i regel, unisona övertygelsen om att kommunikationen ska vara öppen 

och transparent (Brenkert, 2008: 227; Larsson, 2008: 45) har fått fungera som grund för 

hur branschetisk kommunikation i podcasts bör bedrivas samt diskuteras. 
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Eftersom podcastmediet i sig är auditivt finns det bara ett sätt att förmedla budskap 

vilket är verbalt. De innebär att det branschetiska ansvar som kan läggas på avsändaren i 

podcast är att denne skall sålla bort dolda varumärkesomnämnande i största möjliga 

mån. Att vara tydlig med innehållet ökar transparensen och gör så att mottagaren inte 

utsätts för vilseledande budskap (Brenkert, 2008: 227). Den andra delen gällande hur 

marknadskommunikationen inom podcast bäst följer branschetiska linjer är kring hur 

förmatet är utformat. Eftersom podcast är en ljudfil med inspelat material (Apple, u.å.) 

finns möjlighet kontrollera i efterhand vad som sägs. Eftersom en del 

produktomnämnanden sker för att dra historien framåt bör avsändaren klargöra att det 

som nämns i en podcast endast är personliga åsikter. 
 

Underlaget för att kunna hitta en klar linje gällande vad som är rätt och fel inom podcast 

är tunn i den mening att åsikterna skiljer sig för mycket från varandra. SOM-institutets 

undersökning gällande fenomenet spridning av reklam i egna kanaler visade att ungefär 

lika många tyckte det var helt acceptabelt (25%) som de som tyckte att det inte var 

acceptabelt (21%) (Bengtsson, 2015). Den kritik som Palmer och Hedberg (2013) 

riktade mot Brenkert (1998) i och med hans text angående reklam mot sårbara 

målgrupper visar på slutsatsen att, precis som Sumner (2006: 97) nämner, etik utgår 

från individnivå. 

4.8	Unintended	Marketing 
Det har i denna uppsats redan konstaterats att den marknadskommunikation som sker 

inom podcasts inte nödvändigtvis behöver vara planerad eller ett steg i den strategiska 

kommunikationen som ett företag eller en organisation använder sig av. I vissa fall kan 

varumärkesomnämnanden vara nödvändiga för att driva handlingen framåt eller ske av 

ren slump och som ett resultat av detta har författarna av denna uppsats valt att bilda en 

egen version av varumärkesomnämnanden kallad Unintended marketing. I fallet med 

podcasts adderar detta en annan dimension till de dolda budskapen då de faktiskt kan 

förekomma att varumärkesomnämnanden inte faller riktigt inom ramen för dem. I flera 

podcasts har det påträffats varumärkesomnämnanden som inte tydligt kunnat kopplas 

till befintliga teorier om covert marketing där avsikten är att övertyga genom dold 

marknadsföring (Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015: 611f). Därför kompletteras 
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här covert marketing med den oavsiktligt dolda kommunikationen för att på så sätt öka 

den statiska synen att omnämnanden i kommunikationen behöver vara öppet sponsrade 

eller dolda för konsumenten.  
 

När en avsändare står för ett varumärkesomnämnande som exempelvis “jag handlade på 

Pressbyrån på väg hit” som en del av en hel berättelse är det svårt att se att det finns en 

dold agenda. För den ouppmärksamme lyssnaren kan denna omnämning gå obemärkt 

förbi medan den uppmärksamme kan bli påverkad (Kuhn, Hume & Love, 2010: 61). 

Inom undersökningens ramar behandlas detta ändå likvärdigt med vilket annat 

omnämnande som helst eftersom det finns teoretisk grund för säga att citatet kan 

påverka. I detta fall blir budskapet dolt i och med att Pressbyrån inte sägs stå bakom 

omnämnandet och emotionellt eftersom avsändarens image överförs och hänvisar till att 

hen gör inköp där. Effekterna av den oavsiktliga kommunikationen kan vara densamma 

som med den avsiktliga. Dock är denna typ av oavsiktlig marknadskommunikation 

något att ta hänsyn till och i fallet med podcasts skulle denna teori kunna hjälpa till att 

förklara varför den dolda kommunikationen är så pass överrepresenterad i flera av dem. 
 

Negativa aspekter av den oavsiktliga kommunikationen kan komma att uppstå i 

kölvattnet av att den är starkt kopplad till åsikterna hos personen/personerna bakom 

budskapet. Om en känd person använder kommunikationen och sin image som ett 

medel för att göra mottagaren uppmärksam på brister hos det aktuella varumärkes får 

således detta varumärke en sämre position på marknaden. Företag eller organisationer 

tappar kontroll över hur varumärket används och exponeras, vilket som tidigare nämnts, 

kan få stora konsekvenser. 

4.9	Vidare	forskning 
Författarna av denna uppsats har observerat att det finns många delar inom 

podcastområdet som skulle vara relevant att forska vidare kring för ökad förståelse 

kring hur marknadskommunikationen utnyttjas av avsändarna. Då kanske främst genom 

kvalitativa metoder för att studera mottagarens reaktion och se hur många av budskapen 

som uppfattas och därigenom även kunna se konsekvenserna av 

marknadskommunikationen. Med tanke på den stora numerära överrepresentationen av 
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de dolda kommunikativa budskapen som påträffats skulle det även kunna vara av 

relevans att studera hur mottagarna ställer sig till de branschetiska aspekterna.  
 

Det skulle också vara av intresse att se vilken typ av varumärken eller produkter som 

omnämns i olika typer och genrer av podcasts, något som skulle ha varit genomförbart i 

denna undersökning dock utan generaliserbart resultat eftersom för få analysenheter är 

undersökta för en sådan forskningsinsats. En annan aspekt till varför detta inte har varit 

genomförbart i denna uppsats är den begränsade tid som varit till förfogande.  
 

Mot bakgrund av den stora uppmärksamhet som Kristoffer Svenssons utspel i podcasten 

AMK ådrog sig så är även samhällskonsekvenserna något som forskningen skulle 

kunna ta vid kring. Frågan kring hur stor inverkan poddarna egentligen har som 

opinionsbildare vore en intressant vinkel på ett forskningsproblem. Något som enbart i 

korthet nämnts i denna uppsats.   
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5.	SLUTSATS 

En av undersökningens mest slående slutsatser är att podcast som fenomen innehåller 

många marknadskommunikativa budskap. Denna slutsats kan dras, och generaliseras till 

stora podcast i Sverige, eftersom urvalets karaktär med både gynsamma och 

ogynsamma omständigheter hjälper till att skapa en generell bild av hur fenomenet ser 

ut. Att dra slutsatser kring mängd för varje enskild podcast fungerar inte på samma sätt 

eftersom endast tre analysenheter valdes från dem. Där det dock går att göra ytterligare 

generaliseringar än att marknadskommunikation är förekommande i podcast är i de 

kategoriblock som sattes upp. I lyssnarmässigt populära podcast, vars syfte är att 

underhålla finns det en stor mängd dolda budskap tillsammans med emotionella 

argument vilka utgör en stor procentuell del av den totala summan som hittats. Det finns 

här belägg för att dra slutsatsen att de podcasts som strider mest mot de branschetiska 

reglerna kommer härifrån. 
 

Att kombinera rationella och emotionella argument som enligt forskning ska vara det 

mest effektiva för företag när de vill bygga starka varumärken (Keller, 2001: 8) är inte 

något som tas tillvara utan det är totalt sett till en relativt jämn fördelning mellan hur de 

används. Endast elva procent (31 av 285) av de totala budskapen var uppbyggda efter 

ovan nämnda teori.  
 

Empirin visade även att ett marknadskommunikativt budskap når ut till lyssnaren med 5 

minuter och 47 sekunders mellanrum i genomsnitt då det var 285 

varumärkesomnämnanden på de 1647 minuter som avlyssnades. Med denna empiri är 

det viktigt att komma ihåg att här även fanns podcasts där sannolikheten för påträffande 

av varumärkesomnämnanden var låg, ergo, kan det betraktas som att det är en relativt 

kort tidsintervall mellan dem. Med tanke på det reklamundvikande som Kuhn, Hume 

och Love (2010: 59f) beskrev hos konsumenter kan det här slås fast att de, beteendet till 

trots, utsätts för många budskap. Det som dock skiljer varumärkesomnämnanden i 

podcast från den konventionella reklamen är dess integrering i mediet vilket gör teorin 

kring native marketings inverkan mer påtaglig. 
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Branschetiken är den del som är en av de mest återkommande i analysen, detta beror i 

mångt och mycket på det stora antal dolda budskap som stod för hela 70% av de totala 

budskapen. I form av påverkan kan detta göra konsumenten mer mottaglig för påverkan 

eftersom denne inte behandlar det som ett vanligt, marknadskommunikativt budskap 

(Martin & Smith, 2008: 51). Som en slutsats av det så går det att konstatera att den stora 

grupp människor som lyssnar på podcast riskerar att bli påverkade undermedvetet. Som 

ett led i detta får teorierna kring stealth- och covert marketing större trovärdighet i och 

med att de är så pass välrepresenterade i innehållet.  
 

Vad som även bör poängteras är att den etiska frågan blir svårdiskuterad och svår att dra 

slutsatser kring i och med motsättningarna som finns inom etiken. Ett 

varumärkesomnämnande för att driva en historia framåt är för vissa en oacceptabel del 

medan en annan del inte har några synpunkter på det (Kuhn, Hume & Love, 2010: 61).  

5.1	Slutdiskussion 
Sedan tidigare är det etablerat att det framförallt är generation Y och Z som mest 

frekvent lyssnar på podcast. Generation Y är människor födda på sent 70-tal och 80-tal 

medans generation Z är människor som är födda på 90-talet respektive 00-talet 

(Berglund & Boson 2010: 215f). Det går även att fastslå att unga är mer mottagliga för 

covert marketing (Kuhn, Hume & Love, 2010: 71) vilket gör att det kan spekuleras i 

huruvida de som står bakom en podcast tänker på vilken målgrupp som podcasten har 

och vilken typ av varumärken som bäst passar ihop med podcasten i fråga. Denna 

spekulation lämnas dock därhän i uppsatsen. Den spekulation som är mer intressant att 

diskutera för detta segment är den höga andel dolda budskap som återfunnits och vilken 

effekt denna typ av budskap har, oavsett om det är en direkt sponsring eller inte. 

Relationen som kan uppstå mellan avsändaren i podcasts och en lyssnare kan som 

tidigare skrivet ibland liknas med en vänskap (Campbell & Marks 2015: 6), och detta 

gör att de dolda budskapen, i princip hur litet omnämnandet än är, kan uppfattas och 

tolkas som ett marknadskommunikativt budskap som påverkar mottagaren. Det går 

även här att spekulera kring hur många budskap som mottagaren faktiskt tar in då 

många nämns i förbifarten eller kan vara otydligt formulerade. 
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En annan aspekt som tål att diskuteras är de två kategoriseringar av de analyserade 

podcastsen som gjorts av författarna, där ena kategorin är underhållning och den andra 

är utbildning. Mellan dessa två finns det stora skillnader i antalet 

varumärkesomnämnanden, och frågan är vad detta kan bero på? Detta är en svår fråga 

att svara på och går enbart att diskutera kring och komma fram till hypotetiska svar. En 

anledning skulle kunna vara att vissa ämnen passar bättre att nämna varumärken i än 

andra, en annan skulle kunna vara vilket ekonomiskt intresse som finns för 

upphovsmännen bakom podcasten. Det har också utvecklats ett annat svar till frågan 

och det är att ålder och utbildning kan spela in. Kanske är det svårare att använda sig 

utav sponsrade budskap när målgruppen är äldre, mer utbildad och kanske har ett mer 

kritiskt förhållningssätt gentemot reklam? Det har också uppmärksammats att det i de 

podcasts som kategoriserats som underhållning finns ett större personfokus kring de 

värdar som håller i den. Ofta berättas historier från personernas egna liv och 

upplevelser, något som kan vara ett sätt att nämna och favorisera vissa varumärken. De 

podcasts som kategoriserats som utbildning har ofta ett större fokus på en enskild 

händelse, vilket kan göra det svårare att naturligt integrera varumärken i handlingen.  
 

Anledningen till att det är så få budskap som innehåller både emotionella och rationella 

argument kan bero på flera olika orsaker. En av dem kan vara att de som står bakom 

podcasten helt enkelt inte känner till vilka retoriska grepp som är de mest effektiva. En 

annan kan vara att man ogärna vill vara för uppenbar i sin kommunikation och att det är 

lättare att identifiera “smygreklam” om de både olika argumenten används i ett annars 

dolt budskap. En annan faktor som kan påverka hur många budskap som identifieras i 

en podcast är det analyserade avsnittets längd, en podcast som är 45 minuter lång borde 

rimligtvis kunna innehålla fler budskap än en podcast som är 20 minuter lång. 
 

Det kan svårligen avgöras om det är Sveriges Radio som omedvetet eller medvetet 

nämner olika varumärken eller om det är någon intervjuperson eller respondent som 

tagit sig friheten att omnämna olika varumärken. Sveriges Radios egna bestämmelser 

samt radio och tv-lagen finns till för att undvika otillbörligt kommersiellt gynnande, 

vilket innebär att  programmen inte får uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller 

tjänster, innehålla säljfrämjande inslag eller framhäva en vara eller tjänst på ett 
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otillbörligt sätt (Sveriges Radio, u.å.b: 18f). Detta försvårar diskussionen och analysen 

kring dessa två podcasts. Trots dessa bestämmelser så är det oundvikligt att genom 

varumärkesomnämnanden sprida ett budskap, oavsett om det sker mot ekonomisk 

ersättning eller inte. Frågan som författarna ställer sig efter genomförandet av denna 

uppsats är om det överhuvudtaget går att göra en podcast idag helt utan att nämna några 

varumärken?  
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BILAGOR	

Bilaga	1	-	Native	marketing	exempel 
För att tydliggöra native marketing och dess utforming har denna bild från Aftonbladets 

hemsida tagits med. På skärmavbilden finns två annonser som exemplifierar hur native 

marketing kan se ut, annonserna är inringade i rött. Rubriksättning med tillhörande bild 

liknar övrigt innehåll vilket gör denna form svårare att upptäcka. Grundprincipen är att 

utformningen på annonsen ska smälta in i övrigt innehåll.  
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Bilaga	2	-	kodschema	och	kodinstruktioner 
 
Kodinstruktioner: 

Kodschemat är utformat för att göra produktvarumärkena så lätta som möjligt att 

kategorisera. Vid påträffande av produktvarumärke i ett avsnitt skall författaren 1) 

Anteckna varumärket. 2) Bedöma, enligt kriterierna nedan, om budskapet är öppet eller 

dolt. 3) Bedöma, enligt kriterierna nedan, om argumentet/argumenten som används 

appellerar till det rationella eller emotionella i människan. Det kan vara flera argument 

för en produkt och därför kan ett argument hamna under båda kategorierna. 

Ett produktvarumärke räknas som ett (1) varje gång den blir omnämnd i ett 

sammanhang. Om samma produktvarumärke blir nämnt i ett nytt sammanhang skall den 

alltså räknas på nytt. 
 

Varumärke: Vilket produktvarumärke står bakom budskapet? (Detta blir omnämnt av 

reliabilitetsskäl). Inga övriga kopplingar mellan varumärket och 

etik/retorik/marknadskommunikation kommer att göras) 

 

Budskap: 

Öppet- Öppna budskap innebär att det finns en tydlig avsändare och att det dessutom 

framgår att det finns en organisation eller ett företag som har betalat för att ett 

marknadskommunikativt budskap ska framföras. Exempelvis “Sändningen sponsras 

av...”. 
 

Dolt - Dolda budskap innebär att marknadskommunikationen är gömd eller som namnet 

anspelar på, dold. Detta innebär att ett företag eller en organisation nämns men att det 

inte finns någon tydlig avsändare och att det inte på något sätt förutom budskapet i sig 

går att spåra en avsändare. Exempelvis “Jag är väldigt förtjust i Löfbergs Lilas nya 

kaffe”. 
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Argument: 

Rationellt: Är det ett budskap baserat på fakta och/eller observationer? Om argumentet 

appellerar till det logiska inom människan ex. “Moccamasters kaffebryggare gör det 

godaste kaffet” så kommer argumentet att räknas som rationellt. Även kopplingar till 

platser och egenskaper så som “kaffet går att handla på Ica” skall noteras som rationella 

argument. 
 

Emotionellt: Spelar budskapet på mottagarens känslor? Om argumentet exempelvis 

spelar på känslor av gemenskap såsom “Med denna parfym så kommer ingen kunna 

motstå dig” skall den antecknas som emotionellt. Även direkta kopplingar med det 

avsändaren gör, så som “jag köper bara mina kläder från Tiger of Sweden” skall föras in 

under denna kategori eftersom denne insinuerar att mottagaren får samma status genom 

att agera likadant. 
 

Exempel på hur ett kodschema kan komma att se ut: 

Varumärke   Dolt  Öppet 

 Rationellt Emotionellt 

Apple    1  0

  1  0 

Gevalia   2  0 

 1  1 

Sony Vaio   0  1 

 0  1 
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Bilaga	3	-	Sammanställning	av	avkodade	analysenheter 
I denna del presenteras samtliga avsnitt av de avkodade analysenheterna med vilka 

avsnitten var och vad de innehöll för varumärkesomnämnanden där: 

C = covert marketing 

O = overt marketing 

R = rationella argument 

E = emotionella argument 
 
Värvet, David Dencik #206 - 1timme 33 minuter 
Varumärke   C O R E 
Triss    2  2 
Tele2    1 1 1 
Gammeldansk  1   1 
Beck   1   1 
Maria Wern (Film)  1   1 
Tinker, Tailor, Solider, Spy  1   1 
Lasermannen (Film)  2   2 
Gentleman (film)  2   2 
Nordea    1  1 
Sonos    1  1 
Facebook   1   1 
Twitter   1   1 
Seven Eleven  1  1 
The killing (tv-serie)  1   1 
True Blood (tv-serie)  1   1 
Tomas Quick (bok)  1   1 
SVT   1  1  
Acast   1  1 
Totalt   16 5 4 18 
 
Värvet, Mats Qviberg #205 - 1 timme 17 minuter 
Varumärke   C O R E 
Tele2    1 1 1 
HQ Bank   1  1 
Handelsbanken  1   1 
Adlibris   1   1 
NK   1  1 
Akademibokhandeln  1  1 
Brohofs golfklubb  1  1  
IKEA   1  1 
H&M   1  1 
Öresund AB   1   1 
Facebook   1   1 
Twitter   1   1 
Lundin Oil   1   1 
Veckans affärer  1   1 
HQ Bank   1   1 
Triss    1  1 
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Sonos     1 1 
Twitter   1   1 
Facebook   1   1 
Instagram   1   1 
Fäviken magasinet   1   1 
Nicotinell   1  1 
Hjärta till hjärta    1 1 
Åhlens   1  1 
Designtorget   1  1  
Beatles   1   1 
Totalt   22 4 12 15 
 
Värvet, Lena Philipsson #204 - 1 timme 10 minuter 
Varumärke   C O R E 
Tele2     1 1 1 
Acast   1   1 
Grotesco (föreställning)  1   1 
Spök (föreställning)  1  1 1 
Tallest man on earth   1  1 1 
Triss     1  1 
Nordea    1  1 
Hamburger Börs  1  1 
Scandiascenen   1  1 
Så mycket bättre  1   1 
Melodifestivalen  1   1 
Radiopsykologen    1   1 
Wikipedia   1   1 
Logic   1   1 
Vid pianot - Lena Philipsson   1   1 
Julgalan (show)  1   1 
Acast    1 1 1 
Värvet international   1  1 
Totalt   13 5 6 16 
 
Fredagspodden, Ett vittne till livet #196 - 50 minuter 
Varumärke   C O R E 
Riktiga vykort från post nord   1  1 
Lidl    1 1 
Kicks    1 1 1 
Filtr sleep    1  1 
Pressbyrån   1   1 
Claes Ohlson   1  1 1 
Idol    1   1 
Halv åtta hos mig  1   1 
Perfect day media  1   1 
Instagram   2  2 
Damernas (tidning)  1  1 
Eight hour cream  1   1 
Time hop (app)  1  1 
Hanna Beauty   1   1 
Filtr sleep   1  1 1 
Spotify   1  1 
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Lidl    1 1 1 
Riktiga vykort från post nord(app)  1 1 1 
Totalt   13 6 11 13 
 
Fredagspodden, Ditt inre party #195 - 53 minuter 
Varumärke   C O R E 
Metro    1 1 
Lidl    1 1 
Kicks    1 1 1 
Filtr sleep    1 1 
Aftonbladet   1   1 
Expressen   1   1 
Som hon drack (bok)  1   1 
Två systrar   1   1 
Spotify   1   1 
Perfect day media  1   1 
Frost (film)   1   1 
Perfect Day media  1   1 
Alex och Sigges podcast  1   1 
NK   1   1 
Filtr Sleep   1  1 1 
Spotify   1  1 
Metro   1   1 
Tv4   1   1 
Giving people   1   1 
Facebook   1  1 
Instagram   1  1 
Twitter   1  1 
Totalt   18 4 9 15 
 
Fredagspodden, Den nya stilen #194 - 54 minuter 
Varumärke   C O R E 
Lidl    1 1 
Zerazza    1 1 
C-more    1 1  
Kicks    1 1 1 
Clear Eyes   1  1 
Åhlens   1   1 
Instagram   1  1 1 
Adele   1   1 
Facebook   1   1 
Instagram   1   1 
Morgonpasset i P3  1   1 
Asos   1   1 
Youtube   1   1 
Rocky (film)   1   1 
Instagram   1   1 
Rolling Stone Magazine  1   1 
Triwa    1 1 1 
Hannahochamanda.se  1  1 1 
Zerazza    1 1 1 
Lidl    1 1 1 
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Kicks    1 1 1 
Biotherm body lotion  1   1 
Clarin beauty flash balm  1   1 
Totalt   15 8 11 19 
 
P3 dokumentär, P3 Nyheter Dokumentär om joggingmordet - 18 min 
Varumärke   C O R E 
Efterlyst (tv-program)  1  1 
Spotify   1   1 
Liseberg   1   1 
Aftonbladet   1  1 
Morgonpasset i P3  1  1 
P4 radio Stockholm  1  1 
Totalt   6 0 4 2 
 
P3 dokumentär, Slaget om Mostar - 1 timme 21 minuter 
Varumärke   C O R E 
Twin Peaks (TV-serie)  1  1 
Guns’n’Roses   1  1 
MC Hammer   1   1 
Totalt   3 0 2 1 
 
P3 dokumentär, Patrik Sjöberg och sexövergreppen - 1 timme 25 minuter 
Varumärke   C O R E 
Volvo   1   1 
Radiosporten   1   1 
Aftonbladet   1   1 
Det du inte såg (bok)  1  1 
Nintendo   1   1 
Totalt   5 0 1 4 
 
I brottets spår, Specialavsnitt: Brattåsmordet - 21 minuter 
Varumärke   C O R E 
Sundsvall Tidning  1   1 
Worldkustom.com  1   1 
Reebok   1  1 
Victory   1  1 
Volvo   1  1 
Valliant   1  1 
Allehanda.se   1   1 
Mittmedia    1 1 
Totalt   7 1 5 3 
 
I brottets spår, Johanfallet Avsnitt 3 Johanmannen - 33 minuter 
Varumärke   C O R E 
Volvo   1  1 
ST   1   1 
ICA   1   1 
SCA   1  1 
Mittmedia    1  1 
Totalt   4 1 2 3 
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I brottets spår, Johanfallet Avsnitt 2 Misstankar - 31 minuter 
Varumärke   C O R E 
Sundsvall tidning  1   1 
Länstrafik   1  1 
Volvo    1  1 
Friluftsfrämjandet  1   1 
Mittmedia    1  1 
Totalt   4 1 2 3 
 
Träningspodden, Gruppträningens janusansikte #16 - 55 minuter 
Varumärke   C O R E 
SATS   1   1 
Instagram   1   1 
Facebook   1   1 
Stora Löparboken för kvinnor  1 1  
Trademax   1   1 
Nyhetsmorgon  1  1 
Arla    1  1 
Perfect day media   1 1 
Totalt   5 3 1 7 
 
Träningspodden, träning under graviditeten #15 - 51 minuter 
Varumärke   C O R E 
Let’s dance   1   1 
Instagram    1   1 
Facebook    1   1 
Kari Traa   1   1 
Stora löparboken för kvinnor  1  1 
Arla    1  1 
Perfect day media   1 1 
Totalt   5 2 2 5 
 
Träningspodden, vikt och vitaminer #14 - 58 minuter 
Varumärke   C O R E  
Reebok   1  1 
Body Shop   1   1 
TV4   1   1 
Let’s dance   1   1 
Instagram    1   1 
Mizuno   1  1 1 
Stora löparboken för kvinnor   1  1 
Asics   1   1 
Berocca   1   1 
Mizuno    1  1 
Arla    1  1 
Facebook   1   1 
perfect day media   1  1 
Totalt   9 4 2 12 
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Alex & Sigges Podcast, Traditionerna #184 - 1 timme 5 minuter 
Varumärke   C O R E 
IF    1 1 
Café Opera     1  1 
Fredagspodden   1   1 
Claes Ohlsson    1 1 1 
Vaxiluskerna.se   1 1 
EFN.se    1 1 
Buzzfeed.com   1  1 1 
Nyheter24   1  1 
Tid (Bok)    1 1 
Adlibris.com    1 1 
Bokus.com   1  1 
Akademibokhandeln  1  1 
Leftovers (TV-serie)  1   1 
Totalt   6 7 10 5
  
 

Alex & Sigges Podcast, Zorro  #185 -1 timme 9 minuter 
Varumärke   C O R E 
Svensk Damtidning  1   1 
Expressen   1   1 
Leftovers (TV-serie)  1   1 
HBO   1  1 1 
IF   1   1 
Cheap Monday  1  1 
EFN.se    1 1 
Twitter   1   1 
60 minuter (Podcast)  1  1 
YouNow.com   1   1 
Periscope   1   1 
Microsoft    1 1 
Claes Ohlsson    1 1 1 
Masterpass (App)   1 1 
Tankesmedjan   1   1 
Tid (Bok)   1  1 
Försoningen (Bok)  1  1 
Totalt   13 4 9 10 
 
Alex & Sigges Podcast, När ingen ser #186 - 56 minuter 
Varumärke   C O R E 
IF   1  1 1 
Instagram   1   1 
The leftovers (TV-serie)  1   1 
Claes Ohlsson   1  1 1 
Café   1   1 
Vanity fair   1  1 
EFN.se    1 1 1 
Microsoft    1 1 
 
Transparent (TV-serie)  1  1 1 
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The New Yorker  1   1 
Totalt   7 2 6 8 
 
Allt du velat veta, Om Bitcoin #12 - 52 minuter 
Varumärke   C O R E 
Triss    2  2 
JP Morgan   1  1 
Fair Talks (Podcast)   1 1 
Nordea    1 1 
Claes Ohlsson    1  1 
Overstock.com  1  1 
Bitcoin, den nya renässansen (Bok)  3 3 
IBM   1  1 
Microsoft   1  1 
Totalt   4 8 9 3 
 
Allt du velat veta, Om cancer #13 - 56 minuter 
Varumärke   C O R E 
Triss    2  2 
The biography of cancer(bok)  1  1 
Fair Talks (Podcast)   1 1 
Nordea    1 1 
Vård av våra sjuka, hur ska doktorn orka?  1  1 
Totalt   1 5 3 3 
 
Allt du velat veta, Om konspirationsteorier #14 - 54 minuter 
Varumärke   C O R E 
Triss    2  2 
Konspirationsteorierna (bok)  2  2 
Fair Talks (podcast)   1 1 
Nordea    1 1 
Det dunkelt tänkta (bok)  1  1 
Totalt   3 4 5 2 
 
Den fantastiska resan, Lös och ledig #29 - 32 minuter 
Varumärke   C O R E 
Salem (TV-serie)  1  1 
Netflix   1  1 
Bråvalla (festival)  1   1 
Kelani (artist)   1  1 
Instagram   1   1 
Shoutaway (app)   1 1 1 
Perfect day media   1 1 
Totalt   5 2 5 3 
 
Den fantastiska resan, brutna ben #30 - 36 minuter 
Varumärke   C O R E 
Tv4   1  1 
Vice (tidning)   1  1 
Alex och Sigges Podcast  1  1 
Perfect day media   1 1 
Totalt   3 1 4 0 
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Den fantastiska resan, mormorlaserdraken #31 - 32 minuter 
Varumärke   C O R E 
Vanity fair (tidning)  1  1 
Photoshop   1  1 
Perfect day media   1 1 
Totalt   2 1 3 0 
 
Historiepodden, Ungernrevolten 1956 #83 - 1 timme 8 minuter 
Varumärke   C O R E 
Radioplay    1 1 
Instagram   1  1 
Twitter   1  1 
Totalt    2 1 3 0 
 

Historiepodden, den driftige Darius #84 - 1 timme 13 minuter 
Varumärke   C O R E 
Radioplay    2 2 
Facebook   1  1 
Totalt   1 2 3 0 
 
Historiepodden, Tesla #85 - 1 timme 14 minuter 
Varumärke   C O R E 
Radioplay    2 2 
General electric  1  1 
Totalt   1 2 3 0 
 
Sommar och vinter i P1, Ben Gorham - 40 minuter 
Varumärke   C O R E 
Byredo    3  3 
Dior   1   1 
Totalt   1 3 0 4 
 
Sommar och vinter i P1, Seinabo Sey - 47 minuter 
Varumärke   C O R E 
Facebook   1  1 
Instagram   1  1 
Totalt   2 0 2 0 
 
Sommar och vinter i P1, Ulla Skoog - 1 timme och 3 minuter 
Varumärke   C O R E 
Peab   1   1 
Byggnadsvårdsföreningen  1  1 1 
Higab   1  1 
Totalt   3 0 2 2 
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Bilaga	4	-	Reliabilitetstest		
Detta reliabilitetstest genomfördes av Erik Filén den 30 december 2015. 
 
Historiepodden, Ungernrevolten 1956 #83 - 1 timme 8 minuter 
Varumärke   C O R E 
Radioplay    1 1 
Instagram   1   1 
Twitter   1  1 
Totalt    2 1 2 1 
 
I brottets spår, Specialavsnitt: Brattåsmordet - 21 minuter 
Varumärke   C O R E 
ST   1   1 
Worldcustom   1   1 
Reebok   1  1 
Volvo   1  1 
Allehanda.se   1   1 
Mittmedia    1 1 
Totalt   5 1 3 3 
 
Träningspodden, Gruppträningens janusansikte #16 - 55 minuter 
Varumärke   C O R E 
SATS   1   1 
Instagram   1  1 
Facebook   1  1 
Nike   1   1 
Stora Löparboken för kvinnor  1  1 
Trademax   1   1 
Arla   1   1 
Perfect day media   1 1 
Totalt   6 2 3 5 
 

 


