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Abstract 
Recent years have seen a dramatic increase in podcast listening in Sweden. 
As a result, podcasts has become attractive in marketing purposes among 
enterprises and organizations. It has also been revealed that the messages 
about products advertised in podcasts not only spread among the listeners, 
but also among their friends when publishing on social media. Research in 
this area has shown that messages spread on social media is a process which 
not only involve the transmitter and the receiver but also a third party, that is 
other individuals in the receivers network. This study reveals possible rea-
sons to how and why listeners of the podcast spread commercial messages on 
social media.  

In order to identify general trends and to acquire an understanding of the 
phenomenon about podcasts a case study on Fredagspodden, produced by 
Hannah Widell and Amanda Schulman, was done. The purpose was to spread 
light on how and why listeners spread messages regarding the product 
placement of the producer’s own products, the Perfect Day wines, on social 
media. 

This study’s most significant finding is how listeners of the podcast tend do 
have a greater acceptance towards advertising messages regarding the pro-
ducers own products when they experience the producer as a friend. Because 
of this parasocial relationships the listeners also seem to become more 
willing of spreading the commercial messages on social media. To visualize 
this process of communication we have created a model called Several-step-
hypothesis. 

 

 

Key words: Parasocial relationship, podcast, Katz & Lazarsfeld, opinion 
leaders, product placement, communication, social media 
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Sammanfattning 
Poddradiolyssnandet har ökat i Sverige under de senaste åren. Till följd av 
detta har poddradion blivit en attraktiv kanal för företag och organisationer 
att utnyttja i marknadsföringssyfte. Det har dessutom uppdagats att reklam-
budskap som annonseras i poddar inte enbart når dess lyssnare, utan att 
lyssnarna även sprider budskapen vidare på sociala medier. Forskning inom 
detta område har visat att budskapsspridning genom sociala medier är ett 
skeende som inte bara involverar sändare och mottagare utan även en tredje 
part, det vill säga andra individer i mottagarens nätverk. I denna studie 
redogörs för hur och varför lyssnare av poddradion sprider reklamens bud-
skap vidare på sociala medier. 

För att finna generella tendenser och införskaffa förståelse om fenomenet 
kring poddradion genomfördes en fallstudie på Hannah Widell och Amanda 
Schulmans podd Fredagspodden. Där undersöktes hur och varför lyssnarna 
spred budskap om producenternas produkter, vinerna Perfect Day, vidare på 
sociala medier.  

Studiens mest slående resultat är hur lyssnare, då de upplever poddradiopro-
ducenten som en vän, tenderar att sprida reklambudskap om dennes produk-
ter vidare på sociala medier. Det handlar alltså om hur parasociala relationer 
kan öka lyssnarens acceptans till reklam i poddradion då det gäller producen-
tens egna produkter. För att gestalta hur reklambudskapen sprids på sociala 
medier har vi skapat en modell vid namn Flerstegshypotesen. 

 

 

Nyckelord: Parasociala relationer, poddradio, Katz & Lazarsfeld, opinions-
ledare, produktplacering, kommunikation, sociala medier 
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Förord 
Denna uppsats är samförfattad, vilket innebär att vi tagit lika stort ansvar vid 
författandet av uppsatsen.  

Vi vill tacka de respondenter som deltagit i studien samt vår handledare Dan 
Åkerlund som med stor entusiasm väglett oss genom denna c-uppsats. 

Slutligen vill även tacka varandra för ett gott samarbete och trevliga stunder 
med mycket skratt som tillsammans resulterat i en fin vänskap. 

 

Med vänliga hälsningar 
Ann & Elin 
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1 INLEDNING  

Bästa läsare, föreställ dig att det är en solig eftermiddag hösten 2014 och att 
du precis har slutat arbetet för dagen. På promenaden hem från jobbet känner 
du hur solen tränger sig igenom höstkylan i ett sista tappert försök att hålla 
sig kvar vid sommaren. Det känns skönt, tänker du, samtidigt som du sparkar 
dig fram längs vägen. Efter en stund tar du upp din mobiltelefon och sätter på 
ett nytt avsnitt av Alex och Sigges podcast, en av de mest avlyssnade poddar-
na i Sverige vid denna tid. De pratar om deras show Meningen med livet som 
kommer att utspela sig i ett flertal städer runt om i Sverige under hösten. 
Innan du började lyssna på avsnittet hade du aldrig hört talas om showen, och 
hade därför inte heller tänkt tanken att gå på den. Men så utspelar sig följande 
dialog:  

– Vi ska ju åka till Göteborg nästa helg ju… Och 
spela vår förställning Meningen med livet. Det är 
premiär på torsdag, berättar Alex.  
– Mmm… Alla är välkomna, säger Sigge.   
– Alla är välkomna… Det är ju då utsålt, helt utsålt. 
På fre… 
Alex avbryts av Sigges sarkastiska kommentar. 
– Alla är inte alls välkomna.  
Alex skrattar lite.  
– Njeeaaa… på fredag och lördag. Men det finns 
fortfarande platser på torsdag. Ööh, vet jag, säger 
Alex.  
– Torsdag är lite premiärstämning, fyller Sigge i.  
– Ja jag vet, det är premiären, säger Alex med en 
uppspelt ton i rösten och fortsätter berätta. 
– Och där finns det lite… eh… några platser kvar. 
Kanske ett hundratal eller så. Sen så är det utsålt. 
(…) Så gå in på ticknet.se och köp biljetter.  

(Alex och Sigges podcast, avsnitt 127) 

Du blir lite nyfiken, men tänker inte så mycket mer på det. Väl hemma 
klunkar du i dig ett stort glas vatten samtidigt som du tar upp din mobiltele-
fon och surfar in på Instagram. När du skrollar igenom dagens bildflöde ser 
du att en av dina vänner uppdaterat en bild från Alex och Sigges föreställning 
med hashtaggen #meningenmedlivet. Du trycker på hashtaggen och möts av 
ett hav av bilder där den använts av personer som antingen sett föreställning-
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en eller som ska se den. Slumpvis tittar du på några av dem och läser om hur 
showen omnämns. Kanske skulle det vara kul att gå ändå tänker du. Och 
undrar om det finns några biljetter kvar.  

1.1 Produktplacering i poddradion 

Den här uppsatsen handlar om poddradioproducenters produktplacering av 
deras egna produkter i poddradion och hur dessa produkter sprids vidare av 
lyssnare på sociala medier. Förekomsten av produktplacering i poddradion 
görs ofta i kombination med att producenterna på ett aktivt sätt söker påverka 
lyssnarnas aktiviteter på sociala medier i syfte att nå ut med sina kommersi-
ella budskap. Första steget i denna kommunikationsprocess är då poddradio-
producenten omnämner produkten i ett positivt sammanhang i syfte att väcka 
en köpintention hos lyssnaren. I nästa steg publicerar lyssnaren en bild eller 
en text på sociala medier och sprider på så vis budskapet om produkten 
vidare. Individer som själva inte lyssnar på podden tar i det tredje steget del 
av produktplaceringen då de ser bilder på eller läser om produkten som 
publicerats av vänner eller av personer de följer på sociala medier. Produkt-
placeringens budskap exponeras därmed även för individer som själva inte 
lyssnar på podden. Detta är ett exempel på hur poddradions producenter kan 
få dess lyssnare att agera opinionsbildare på sociala medier för deras varu-
märken och produkter. Hur traditionella marknadsföringsmetoder i den 
moderna poddradion förs vidare i nya medier, är ett nytt fenomen som vi fann 
väldigt lite forskning om då vi letade i läroböcker och i vetenskapliga texter. 
Lyssnandet på poddradio ökar allt mer, att vi dessutom på ett mer subjektivt 
sätt även uppfattade det som att detta fenomen blev allt vanligare gjorde oss 
än mer intresserade. Som ett resultat av vår nyfikenhet gjordes denna uppsats.  

Poddradion är en modern teknik som erbjuder ett nytt slags medieinnehåll. 
Den har visat sig samla grupper av lyssnare, inte minst med hjälp av nätverk 
på sociala medier så som Facebook, Instagram och Twitter. I inledningen av 
denna uppsats spelas ett möjligt scenario upp där producenters produktplace-
ring i poddradion skulle kunna ge effekt på lyssnarna som sedan för detta 
vidare på sociala medier. För att ta reda på varför och hur lyssnarna agerar 
opinionsbildare på sociala medier, samt hur poddradioproducenternas mark-
nadsföring sprids vidare i dessa nätverk, genomfördes en fallstudie med 
fokus på vinerna Perfect Day White och Perfect Day Rosé i Hannah Widell 
och Amanda Schulmans poddradio Fredagspodden.  
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1.2 Problemformulering och syfte 

Forskning har visat att budskapsspridning genom sociala medier är ett ske-
ende som inte bara involverar sändare och mottagare utan även en tredje part, 
det vill säga andra individer i mottagarens nätverk (Kent & Saffer, 2014; 
Noguti & Russell, 2014; Khang, Ki, & Ye, 2012; Jensen, 2009). Studier om 
denna utvecklade kommunikationsprocess är fortfarande relativt få, vilket har 
påpekats av flera forskare (ibid.). Vi menar att det är angeläget att studera det 
som just nu håller på att utvecklas till en ny typ av annonsmarknad, dels för 
att utvecklingen är ytterst påtaglig och syns tydligt i vår egen bekantskaps-
krets, och dels för att detta område ännu är oreglerat. För att få en djupare 
förståelse för varför lyssnare tar till sig producenternas produktplacering i 
poddradion, och sedan sprider budskapen om produkterna vidare på sociala 
medier krävs mer utforskande studier. Under 60-talet utvecklades tvåstegs-
hypotesen som beskrev hur massmedier påverkade opinionsbildare, och hur 
de sedan påverkade individer i dess bekantskapskrets som inte själva tagit del 
av det massmediala budskapet (se sida 14). Då opinionsbildning idag även 
sker på sociala medier ser förutsättningarna för budskapsspridningen lite 
annorlunda ut. 

 1.2.1 Syfte 

Målsättningen med denna studie var att utifrån en fallstudie, där vi speciellt 
studerar produktplacering i poddradion, undersöka hur lyssnarna säger sig 
uppfatta produktplaceringen och vilka anledningar som lyssnarna anger till 
varför de sprider budskap om produktplaceringen vidare. Genom att under-
söka detta vill vi se om tvåstegshypotesen möjligtvis skulle kunna utvecklas 
för att skildra hur opinionsbildning sker på sociala medier. För att gestalta 
detta utformades en grafisk modell.  

Syftet med innevarande studie är, att genom en grafisk modell, belysa på 
vilket sätt poddradiolyssnare sprider poddradioproducenters produktplacering 
av deras produkter vidare på sociala medier.  

 1.2.2 Frågeställning 

Tre forskningsfrågor har formulerats ämnade att uppfylla studiens syfte: 

• Hur säger sig lyssnare uppfatta produktplacering av producentens 
egna produkter i poddradion? 

• Vilka anledningar anger lyssnarna till varför de sprider budskap om 
poddradioproducenters produkter vidare? 
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• Hur säger sig lyssnare sprida budskap om poddradioproducenters 
produktplacering vidare i sociala medier? 

 1.2.3 Avgränsning 

Både sponsorsmeddelanden och produktplacering förekommer i poddradion. 
I denna studie undersöks endast produktplacering av producenternas egna 
produkter och hur budskap om dessa sprids på sociala medier för att kunna 
besvara studiens syfte. En avgränsning gjordes då vi ville undersöka hur 
produktplacering av producentens egna produkter i poddradion genererar i 
nätverk på sociala medier samt hur lyssnarna där i interaktion med andra 
agerar opinionsbildare. Att studera hur lyssnare dessutom sprider budskap om 
sponsorsmeddelanden ansågs vara alltför tidskrävande.  

Ytterligare en aspekt som går att studera i Fredagspodden är huruvida mark-
nadsföringen av de alkoholhaltiga Perfect Day-vinerna genomförts i enlighet 
med 7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker i alkohollagen (2010: 1622). 
Vi fann även denna vinkel intressant, men ansåg att den var allt för tidskrä-
vande för oss att studera i denna uppsats.  

1.3 Centrala begrepp i sociala medier 

I uppsatsen återkommer ett antal begrepp över de funktioner som finns på 
Facebook, Instagram och Twitter, som bland annat används i analysen då vi 
redogör för hur respondenterna agerat på sociala medier. För att läsaren skall 
kunna sätta sig in i studien beskriver vi här utifrån våra egna erfarenheter 
följande begrepp: uppdateringar, hashtaggar, flöde, följare, gilla, kommen-
tera och face-to-face.  

På sociala medier har varje registrerad användare en profil där denne kan 
göra uppdateringar, det vill säga publicera bilder och texter. I anslutning till 
uppdateringarna kan användaren välja att lägga till hashtaggar för att på så 
vis länka sin bild eller text till ett visst sammanhang. På detta vis möjliggör 
användaren för andra användare att hitta uppdateringen. En hashtagg består 
av en staketsymbol (#) som placeras framför ett eller flera sammansatta ord. 
När uppdateringen har gjorts hamnar den i ett så kallat flöde bestående av 
andra personers uppdateringar. Hur en användares flöde ser ut beror på vilka 
personer som denne valt att följa. Då användaren följer en annan användare 
får den ta del av dennes uppdateringar då detta automatiskt dyker upp i 
flödet. Personen kan sedan välja om den vill gilla genom att trycka på ”gilla”-
knappen, eller att kommentera dessa bilder och texter i kommentarsfältet. 
Face-to-face interaktioner äger rum i det fysiska livet, medan interaktioner på 
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sociala medier inte gör det. Detta redogörs för mer ingående i teorikapitlet 
där begreppen word-of-mouth och electronic word-of-mouth förklaras.  

1.4 Disposition  

Inledningsvis i denna uppsats presenteras ett kapitel där vi redogör för 
begreppet Poddradio, det vill säga hur mediet uppkommit samt hur det 
används. I kapitlet presenteras även vilka de mest populära poddarna i Sve-
rige var vid det tillfälle då uppsatsen författades, de typiska poddradiolyss-
narna och hur lyssnandet utvecklats bland Sveriges befolkning. Avslutnings-
vis redogör vi för de mest vanligt förekommande marknadsföringsstrategier 
som tillämpas i mediet - sponsorskap och produktplacering.  

Nästkommande kapitel handlar om hur vi fick upp ögonen för Fredagspodden 
med Hannah Widell och Amanda Schulman samt vinerna Perfect Day, och 
hur vi fann systrarnas produktplacering av vinerna relevanta att studera i en 
fallstudie. Vi presenterar Hannah och Amanda och deras företag Perfect Day 
Media närmre, samt företagets framgångar med såväl Fredagspodden som 
andra medieproduktioner. Det ges även exempel på förekomsten av produkt-
placering av vinerna Perfect Day i Fredagspodden och hur, som resultat av 
detta, hashtaggsen #perfectdayrose och #perfectdaywhite uppkommit. 

Kapitlet om fallstudien följs upp av ett teorikapitel där vi redogör för de 
teorier och modeller som uppsatsen baseras på. Vi förklarar inledningsvis hur 
kommunikationsprocesser förändrats som ett resultat av användandet av 
sociala medier, och hur dessa numera inte enbart består av en sändare och en 
mottagare utan även en tredje part. Vidare behandlas celebrity endorsement, 
parasociala relationer och Source Credibility Model som samtliga kan för-
knippas med marknadsföring där kändisar används. Vi redogör sedan för 
Elihu Katz och Paul Lazarsfeld teori Tvåstegshypotesen från år 1964 och 
gestaltar sedan denna opinionsbildning i en egenkonstruerad figur utefter 
Windahls modell. Därefter beskrivs opinionsbildning som word-of-mouth, 
samt electronic word-of-mouth vilket opinionsbildning kommit att kallas då 
det sker på internet och sociala medier.  

I metodkapitlet diskuterar vi olika metoder som vi möjligen skulle kunnat 
använda för att besvara studiens syfte och frågeställning, och motiverar 
därefter vårt val av den kvalitativa intervjumetoden. I detta kapitel presente-
rar vi även fallstudiens urval, genomförande och analysmetod samt dess 
validitet, reliabilitet och vårt etiska förhållningssätt i studien.  

Följande kapitel presenterar tematiskt studiens resultat i form av representa-
tiva citat från de intervjuer vi genomfört. Efter varje tematisk indelning 
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analyserar vi respondenternas uttalanden baserat på uppsatsens teorikapitel. 
Kapitlet avrundas med en sammanfattning av analyserna samt de modeller vi 
utvecklat utefter resultatet som bygger på tvåsteghypotesen. 

I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi de olika resultaten från fallstudien, 
granskar vårt arbete med en kritisk infallsvinkel samt resonerar kring pro-
duktplaceringens baksidor. Slutligen ger vi förslag på framtida forskning 
inom ämnet. 
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2 PODDRADIO 

För att läsaren skall få en möjlighet att sätta sig in i ämnet ges i detta kapitel 
en förklaring av poddradion, hur den används och vilka personer som är de 
typiska poddradiolyssnarna. Det redogörs även för hur poddar utnyttjas i 
marknadsföringsstrategier samt för de metoder som används i detta syfte.  

2.1 Om poddradion 

År 2004 uppkom mediet som ett resultat ur konvergensen av den då moderna 
iPoden och den klassiska rundradion (Markman & Sawyer, 2014; Markman, 
2012; Tulley, 2011). Det engelska begreppet podcasting sägs ha myntats av 
den kände MTV-profilen Adam Curry som också kallas ”The Podfather” 
(Berry, 2006, s. 152). Vidare i denna uppsats kommer vi dock fortsätta att 
benämna mediet vid dess svenska namn poddradio, och att benämna de olika 
poddradiokanalerna som poddar.   

Att lyssna på poddar blir allt mer populärt bland den svenska befolkningen. 
År 2014 lyssnade över 1,6 miljoner svenskar på mediet, vilket är en marginell 
ökning från det föregångna året (isobar.com, 2014). En podd är en ljudfil som 
legalt både får laddas upp av en producent och laddas ner av lyssnarna från 
internet med hjälp av en dator eller en annan bärbar mottagare, så som en 
mobiltelefon (Nationalencyklopedin, 2014-09-19). Tulley (2011) berättar att 
poddradion, liksom rundradion, är en ljudinformationskälla som vanligen 
består av inspelade live-framträdanden. Men till skillnad från radioprogram 
kan poddar spelas upp från olika apparater, oberoende av tid och rum, och 
dessutom pausas för att lyssnandet ska kunna återupptas vid ett senare till-
fälle. Avsnitten är vanligtvis mellan 30 till 60 minuter långa (ibid.).  

En undersökning visar att de typiska poddradiolyssnarna är höginkomsttagare 
eller i åldrarna 20 till 29 år, och att 70 procent av den totala lyssnarpopulat-
ionen är under 40 år (isobar.com, 2014). Dock har användarvanorna ändrats 
de senaste åren då lyssnandet blivit mindre frekvent. Detta kan vara ett tecken 
på att lyssnarna funnit en favoritpodd som de håller fast vid (ibid). Enligt 
Daytona, som varje år delar ut det Svenska Podradiopriset, är några av de 
populäraste poddarna år 2014 Värvet, P3 Dokumentär, Alex & Sigges podcast 
och Tack för kaffet (Daytona.se, 2014). 
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2.2 Marknadsföring i poddradion 

En poddradioproducent är både en producent och konsument, det vill säga en 
så kallad prosument (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 15). Till skillnad 
från massmedier där kommunikationen färdas enkelriktat möjliggör podd-
radion för individer att både producera och ta del av andras poddar, vilket 
därmed kan betecknas som en tvåvägskommunikation (Luo & Jiang, 2012). 
Poddradion kan användas och produceras i amatör och professionella men 
även i kommersiella syften. Detta har resulterat i att det finns en stor mängd 
poddar av olika genre, som därmed olika grupper av lyssnare (Tulley, 2011). 
Poddradion sägs därför ha segmenterat publiken i relativt små grupper med 
specifika intressen. Denna uppdelning har företag och organisationer kommit 
att utnyttja i marknadsföringssammanhang för att nå sin målgrupp (Berry, 
2006). Studier har visat att marknadsföringsaktiviteter i redaktionellt inne-
håll, så som i poddradion, är mer effektiva än i kommersiellt innehåll på 
grund av den allt mer mättade reklamvärlden (Tessitore & Geuens, 2013; van 
Reijmersdal, 2011; Reijmersdal, Neijens, & Smit, 2009; Homer, 2009; Karrh, 
McKee, & Pardun, 2003). Två väl använda marknadsföringsstrategier i 
poddradion är sponsorskap och produktplacering.  

 2.2.1 Sponsorskap 

En vanligt förekommande marknadsföringsmetod i medieinnehåll är sponsor-
skap som innebär att företag bidrar ekonomiskt i en medieproduktion för att i 
gengäld bli omnämnda som sponsorer (Wenner, 2004). Därigenom kan 
företagets varumärke eller produkter associeras till produktionsinnehållets 
image och värderingar. I poddradion presenteras oftast sponsorsmeddelanden 
i början eller i slutet av ett avsnitt. För att exemplifiera detta kommer följande 
ett utdrag ur Kristoffer Triumfs podd Värvet avsnitt 150. 

” En annan sak som gör att Värvet kan tuffa på är sponsorer och 
EON är en sådan. Och de vill tipsa om att hushållsprodukter i 
standby-läge drar el (…). 

(Värvet, avsnitt 150) 

I förgående citat framgår det tydligt att EON är sponsor till Värvet. Enligt 
etiska riktlinjer framtagna av International Chamber of Commerce skall 
mottagaren bli ärligt och tydligt informerad, så som i föregående exempel, då 
sponsring förekommer (abfi.ie, 2003). Detta skiljer sig från produktplace-
ringens mer diffusa förekomst.  
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 2.2.2 Produktplacering 

Att produktplacering är en metod som fortfarande är på frammarsch är ett 
faktum som flertalet forskare är eniga om (Chang, Newell, & Salmon, 2009; 
Homer, 2009; Wiles & Danielova, 2009; Reijmersdal et al., 2009; Lehu, 
2007; Wenner, 2004). Metoden har blivit en mycket viktig komponent i 
underhållningsmedia, och handlar om att varumärken eller produkter placeras 
i medieinnehåll i utbyte mot ekonomisk ersättning (Wenner, 2004). Genom 
att visa, nämna eller använda en produkt i till exempel ett tv-program mark-
nadsförs varumärket i det redaktionella materialet istället för i det kommersi-
ella. Då placeringen kan vara både visuell eller verbal, eller till och med en 
kombination av dessa, används tekniken inom flertalet olika uttrycksmedel så 
som i musik, film, television, radio och poddradio (van Reijmersdal, Tutaj, & 
Boerman, 2013). Produktplacering handlar om att omedvetet påverka publi-
ken för att skapa positiva associationer till varumärket, och därför har meto-
den många gånger definierats som smygreklam. Denna metod kan i praktiken 
se ut på olika sätt. Ett exempel på sådan smygreklam gavs i inledningen till 
denna uppsats, men för att belysa dess mångsidighet ges ytterligare ett 
exempel från Alex och Sigges podcast nedan. 

” När ni då kommer in i bilden, in i rummet, så är det då ett ho-
tellrum. På hotell Avalon i Göteborg, och Alex sitter hukad 
över datorn och muttrar över olika klipp som han självplågar 
sig med. 

 (Alex och Sigges podcast, avsnitt 129) 

Varken i föregående citat eller senare i poddavsnittet presenteras Hotel 
Avalon som sponsor till podden, men att varumärken eller produkter om-
nämns på detta vis är oftast ingen tillfällighet. Genom denna teknik kan ett 
företag eller en organisation komma närmare sin målgrupp då produktplace-
ring i det redaktionella innehållet tenderar att lättare tas emot av mottagaren 
eftersom denne inte reflekterar över bakomliggande motiv till förekomsten 
(Lehu, 2007). Vidare i denna uppsats kommer vi att rikta in oss på produkt-
placering som metod vid marknadsföring i poddradion.  

 2.2.3 Mer om produktplacering 

För marknadsföringsaktörer innefattar metoden produktplacering begrepp 
som branded entertainment, brand placement, brand integration och enter-
tainment marketing, som samtliga beskriver varumärkesplacering i under-
hållningsmedia (Lehu,	  2007,	  s.	  1;	  Chang	  et	  al.,	  2009,	  s.	  783-‐784). Metoden 
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kan alltså definieras på åtskilliga sätt. Lehu (2007) delar in produktplacering i 
fyra kategorier: smygande placering, minnesväckande placering, klassisk 
placering och varumärkesplacering. Smygande och minnesväckande place-
ring påminner tämligen om varandra och används i regel när det som placeras 
är välkänt inom målgruppen. Klassisk placering innebär att produkten istället 
presenteras utan särskild anknytning till mottagaren. Denna typ av placering 
kan dock passera mottagaren obemärkt om det pågår annat samtidigt. Vid 
varumärkesplacering får varumärket den betydande rollen. I detta fall är de 
associationer som kopplas till varumärket viktigare att exponera än själva 
produkten (Lehu,	  2007).  

Wenner (2004) menar att en kombination av att reklamvärlden idag är mer 
mättad av information om varumärken och produkter samt att de kanaler som 
budskapen förmedlas genom blivit allt fler resulterat i att konsumenterna 
blivit informationströtta (ibid.	   2004). Företag och organisationers strävan 
efter att tränga igenom informationsbruset för att nå målgruppen sägs därför 
ha lett till produktplaceringens framväxt som marknadsföringsmetod. Då 
produktplacering används i marknadsföringsstrategier sägs mottagarna i allt 
större utsträckning påverkas omedvetet då de ägnar sig åt sådan underhåll-
ningsmedia så som till exempel att titta på tv eller lyssna på radio (Tessitore 
& Geuens, 2013). 

I en studie av Van Reijmersdal (2011) jämfördes effekterna av produktplace-
ring i radioprogram med effekterna av traditionell radioreklam. Resultaten 
visade att produktplacering uppfattades som mer trovärdig än traditionell 
reklam och därmed resulterade i bättre hågkomst hos mottagarna. Studien 
visade även att mottagarna då de är medvetna om annonsörens mål mot ökad 
försäljning, så som vid traditionell reklam, inte lägger lika stor vikt vid att 
processa informationen. Reijmersdal (2011) menar därför att mottagare av 
reklambudskap blivit allt mer skärpta vid utvärdering av reklammeddelanden 
och därmed intagit en passiv roll som betraktare (ibid. 2011). Detta instäm-
mer även Tessitore och Geuens (2013) i och förklarar att då traditionell 
reklam visats blivit mindre effektiv, samt att mottagarna nu dessutom lättare 
kan undvika reklam i och med televisionens utveckling, har en problematik 
uppstått för marknadsföringsaktörer då de måste utveckla nya strategier för 
att nå fram till mottagarna (Tessitore & Geuens, 2013).  

Lehu (2007) beskriver i sin bok Branded Entertainment hur produktplacering 
kommit att explodera på marknaden, men att den vid felanvändning kan 
misslyckas med att uppfylla sitt syfte. Om produktplaceringen är för välinte-
grerad i medieinnehållet kan den förbigå publiken, vilket därmed kan resul-
tera i stora förluster för annonsören (Reijmersdal, 2009, Lehu, 2007, Fill, 
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2003). Van Reijmersdal (2009) instämmer och belyser att repetition av 
produktplacering i medieinnehåll underlättar för mottagaren att processa 
informationen för att på så vis minnas varumärken bättre. Även Homer 
(2009) understryker detta och menar att det är av stor vikt att varumärken 
uppmärksammas för att varumärkeskännedom och associationer till produk-
ten skall uppstå och uttrycker sig på följande vis: "If you notice it, it´s bad. 
But if you don´t notice, it´t worth-less" (Homer, 2009, s. 21).  Homer (2009) 
lyfter dock fram en risk med upprepning av varumärken och understryker att 
exponeringen bör ligga på en jämn nivå. Då budskapet upprepas allt för ofta 
kan detta leda till irritation och reklammättnad hos mottagaren. Genom att i 
stället upprepa produktplaceringen i flera olika format, så som i tidningsartik-
lar, radio -och tv-kanaler, kan mottagaren bearbetas på ett mer övergripande 
plan, vilket skapar möjligheter för marknadsföringen att bli än mer effektiv 
(ibid. 2009).   
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3 FALLSTUDIE – PERFECT DAY 

Redan långt innan studien påbörjades uppmärksammade vi vid festliga 
tillställningar att de två vinerna Perfect Day Rosé och Perfect Day White var 
två återkommande samtalsämnen bland våra väninnor. Även Hannah Widell 
och Amanda Schulman samt deras podd Fredagspodden dök upprepade 
gånger upp i olika konversationer. Dessutom stötte vi nästintill dagligen på 
Hannah, Amanda eller vinerna Perfect Day på sociala medier så som Fa-
cebook och Instagram, eftersom att någon av våra vänner gillat eller kom-
menterat bilder som publicerats av Hannah eller Amanda. Därmed uppstod 
intresset för hur marknadsföringsbudskap sprids genom ett medium till 
lyssnaren och sedan vidare i sociala medier. På grund av detta bestämde vi 
oss för att undersöka Fredagspodden i en fallstudie. Nedan följer ett citat 
hämtat från Fredagspoddens Facebook-sida som presenterar systrarna med 
deras egna ord. 

” Hannah Widell och Amanda Schulman driver tillsammans det 
framgångsrika mediabolaget Perfect Day Media, sedan sep-
tember 2011. Systerduon har på bara något år fått en mega-
publik och gjort succé inom medievärlden. De har skapat ota-
liga tv-produktioner, skapat en egen tv-show (Hannahs och 
Amandas Hotell), släppt en bästsäljande kokbok, (Magisk 
Sommar 2013) och deras podcast – Fredagspodden, är idag en 
av landets mest lyssnade podcaster [sic.] som har över 100.000 
nerladdningar varje vecka. Här samlas alla våra lyssnare som 
vill ta del av eftersnacket om Fredagspodden. Välkomna in! 

 (Widell & Schulman, 30 oktober, 2014) 

Hösten år 2014 började även deras program Ett härligare liv med eftersnack i 
vodcasten Ett härligare liv och lite till att sändas på Svt Play. Deras använ-
dande av tvoddcast-mediet, en innovation som till skillnad från poddradion 
kombinerar ljud och rörlig bild (Tulley, 2011, s. 272), visar även det på hur 
systrarna ligger i framkant inom mediebranschen. Året 2014 gavs dessutom 
deras böcker The Golden Year samt Middagsparty ut.  

Hannah och Amanda nämner i avsnitt 140 - Jag sparar på dig att Fredags-
podden varje vecka har över 250 000 lyssnare. Enligt statistik publicerad på 
Facebook har Fredagspoddens sida över 9800 följare, eller så kallade gill-
ningar, där majoriteten anges vara i åldrarna 25 till 34 (Widell & Schulman, 
30 Oktober, 2014). Vid efterforskningar på Instagram gjordes även följande 
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noteringar: både Fredagspodden och Perfect Day Media’s användarkonton 
hade över 10 000 följare, Hannah följdes av över 42 000 personer medan 
Amanda följdes av över 70 000 personer. Baserat på denna statistik drog vi 
slutsatsen att Hannah och Amanda var allmänt kända profiler bland unga 
svenska kvinnor i åldrarna 18 till 35, samt att både Fredagspodden och 
Perfect Day Media var bekanta varumärken bland deras fans.  

I Fredagspodden förekommer åtskilliga sponsorsmeddelanden från externa 
företag så som Läkerol, Clear Blue och Loka. Dock marknadsförs Hannah 
och Amandas egna produkter i än större utsträckning. Vad som inte nämns i 
beskrivningen av Hannah och Amanda på Facebook-sidan är att Perfect Day 
Media under året 2014 även lanserade två viner - Perfect Day White och 
Perfect Day Rosé. Produktplacering av dessa har under det senaste halvåret 
haft en central roll i Fredagspodden då systrarna uppmuntrat lyssnarna till 
konsumtion av vinerna som i till exempel avsnitt 114 - När kriser förenar:  

– Men hörrni, älsklingar, gå ut i solen. Drick jätte-
mycket rosévin, säger Hannah.  
– Ni vet vilket! Fyller Amanda i. 
– Ahh, för det ska vara så fint väder att det är helt 
sjukt. 
Amanda funderar lite över Hannahs tidigare kom-
mentar. 
– Eller Hannah, drick måttligt!  
– Ja, jag menar det. Drick måttligt med rosévin, Per-
fect Day.  
– Gärna Perfect Day! Säger Amanda instämmande.  
Hannah skrattar lite. 
– Ah, det tycker vi.   

(Fredagspodden, avsnitt 114) 

Vid vissa av dessa tillfällen har även lyssnarna uppmanats att uppdatera 
bilder på Instagram från de tillfällen då de förtär drycken samt att använda 
sig av hashtaggen #perfectdayrose eller #perfectdaywhite (Widell & Schul-
man, 31 oktober, 2014). Nedan följer ett utdrag ur avsnitt 116 - Dumpa 
honom, där Hannah och Amanda uppmuntrar till just detta:  

– Framför allt det här livet som hashtaggen Perfect 
Day Rosé lever på Instagram, säger Amanda. 
– Jag älskar den! Utbrister Hannah. 
– Den kan jag bli gråtfärdig av. Alltså, ibland när jag 
går in och tittar på er när ni lägger upp, asså bara en 
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fin bild på när ni dricker det eller på vem som drick-
er det eller vad ni äter till… 
Hannah flikar in. 
– Eller en partybild! Eller vad det här nu är… 
– Det är då, och då får man kalla mig sjuk i huvudet, 
men det är då jag blir riktigt rörd, säger Amanda.  
– Ja, alltså, det är ju underbart! Tillägger Hannah. 
– Ja alltså det är det finaste jag har i mitt liv tror jag. 
– Det är ett så härligt sätt att få följa er! Tänker jag, 
säger Hannah och fortsätter. Man får vara med er på 
era festliga saker hit och dit och sådär. (…) Fram-
förallt så blir det som en liten samling av väldigt 
många av er som lyssnar på oss.  

(Fredagspodden, avsnitt 116) 

Sammanslaget har hashtaggarna #perfectdayrose och #perfectdaywhite i 
dagsläget använts vid uppdateringar av över 3000 bilder på Instagram, men 
det är okänt hur många personer som exponerats för bilderna. Detta är ett 
tydligt exempel på hur marknadsföringsbudskap sprids genom ett medium till 
lyssnaren och sedan vidare i sociala medier. Att undersöka detta fann vi 
väsentligt då effekterna av dem kan komma att ha en vital roll i framtida 
marknadsföringsstrategier.  

  



It’s	  'like'	  a	  #perfectday	   	   Ann	  Gustavsson	  &	  Elin	  Henriksson	  

15 

 

4 TEORI 

Eftersom det fenomen vi undersökte inbegriper både principer för tradition-
ella medier och sociala medier samt att det till stora delar bygger på kändis-
skap, ansåg vi att det fanns en anledning att involvera och diskutera en rad 
olika teorier och vetenskapliga modeller. 

4.1 En kommunikationsmodell i förändring 

Tidigare forskning om kommunikationsprocesser har främst fokuserat på hur 
sändarens budskap påverkar mottagaren. Emellertid har även studier visat att 
mottagarnas sociala omgivning är en betydande faktor för hur attityder till 
varumärken formas då människor tenderar att samtala med varandra om deras 
upplevelser (Noguti & Russell, 2014; Banister & Cocker, 2014; Kelman, 
1961, s. 60). Detta innebär att produktplaceringens budskap inte enbart når 
mottagaren, utan även når individer i dennes nätverk på sociala medier, till 
exempel Facebook, Instagram och Twitter (Khang et al., 2012; Noguti & 
Russell, 2014). Med andra ord så är budskapsspridningen ett skeende som 
inte bara involverar sändare och mottagare utan även en tredje part. Forskare 
menar dock att endast ett fåtal studier berört denna förlängda kommunikat-
ionsprocess (Jensen, 2009; Kent & Saffer, 2014).  

4.2 Kändisar i marknadsföring 

Då flertalet poddar produceras av kändisar ansåg vi det nödvändigt att göra 
en litteraturöversikt för att förstå hur dessa används i marknadsföringssyfte. I 
detta kapitel redogörs fördelar och nackdelar med de vanligast förekom-
mande metoder som används då företag och organisationer samarbetar med 
kändisar. 

 4.2.1 Celebrity Endorsement och Parasociala Relationer 

Fenomenet kändis innebär att en individ blir igenkänd på en global eller 
internationell nivå, men också ofta inom olika kulturella sfärer. Enbart ett 
fåtal människor uppnår kändisskap, vilket gör att det därför uppfattas som ett 
nästintill omöjligt tillstånd (Driessens, 2014, s. 110). McCracken (1989) 
förklarar detta fenomen mer ingående och menar att kändisen är uppbyggd av 
olika värden som associeras med faktorer så som ålder, kön, klass, personlig-
het, livsstil och erfarenhet. Många ser dessutom upp till och önskar att vara 
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som en kändis (Hung, 2014; Thwaites, Lowe, Monkhouse, & Barnes, 2012; 
Marshall, 1997), vilket är ett faktum som marknadsföringsaktörer drar fördel 
av:  

” The effectiveness of celebrity endorsement also may be under-
stood through consumers’ need to identify themselves with 
admired persons. 

 (Carrillat, d'Astous, & Lazure, 2013, s. 17) 

McCracken (1989) påstår att kändisar i reklam skapar super consumers (ibid, 
s. 317) och menar att individer konsumerar produkter i större utsträckning i 
syfte att efterlikna kändisar. Att använda kändisar som ambassadörer åt 
varumärken och produkter har länge varit en väl använd strategi (Mowen & 
Brown, 1981; Hartman, 1979) och är så än idag (Driessens, 2014; Hung, 
2014; Carrillat, d'Astous, & Lazure, 2013; Choi & Rifon, 2012).  

Erdogan (1999) beskriver hur celebrity endorsement, då kändisar används i 
marknadsföring, kan bidra till att ett företag eller organisationer uppfattas 
som pålitliga av dess intressenter, vilket flertalet forskare instämmer i (Hung, 
2014; Keel & Nataraajan, 2012; Choi & Rifon, 2012). Nackdelarna med att 
använda sig av denna strategi i marknadsföringskommunikation är att kon-
sumenterna inte enbart associerar den kändisen till produkten ifråga. Det 
betyder att det finns en risk att negativa värderingar kan förknippas med 
varumärket om kändisen begår en handling som strider mot normen för vad 
som är socialt accepterat (Carrillat et al., 2013; Keel & Nataraajan, 2012; 
Thwaites et al., 2012; Erdogan, 1999). Ett välkänt exempel på en sådan 
företeelse är Tiger Woods uppmärksammade otrohetsskandal som ägde rum 
år 2009 då han var ambassadör för Nike Golf (Carrillat et al., 2013; Knittel & 
Stango, 2013; Carroll, 2010). Att i stället skapa en fiktiv person i syfte att 
agera ambassadör åt ett varumärke minimerar risken för skandaler då företa-
get eller organisationen kan styra figuren (Carrillat et al., 2013; Keel & 
Nataraajan, 2012; Erdogan, 1999). Studier har emellertid visat att det är mer 
effektivt att använda kändisar än fiktiva personligheter som ambassadörer. 
Undersökningar belyser även att användande av kändisar i marknadsföring 
utmärker sig från annan reklam, men att det även kan innebära att produkten 
som marknadsförs överskuggas av profilen (Erdogan, 1999).  

Effektiviteten av celebrity endorsement bekräftas även i Horton och Wohls 
teori om parasociala relationer från år 1956 som sägs förklara de positiva 
aspekterna med kändisar som en del i marknadsföring (Banister & Cocker, 
2014, s. 3; Cummins & Cui, 2014, s. 723; Hung, 2014, s. 155; Labrecque, 
2014, s. 135; Rubin & McHugh, 1987, s. 280). Teorin innebär att individen 
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uppfattar det som att den befinner sig i interaktion med kändisen, det vill säga 
att en tvåvägskommunikation äger rum. Den parasociala interaktionen gör att 
konsumenten känner sig direkt tilltalad, vilket har visats bidra till en lojal 
relation gentemot varumärken och produkter som kändisen marknadsför. 
Detta resulterar i sin tur i en imaginär vänskap, en så kallad parasocial relat-
ion (ibid.). Studier inom detta område fokuserar oftast på den enskilda 
individen i förhållande till kändisen. Forskning om hur sociala medier möj-
liggör för individer att skapa imaginära relationer till andra individer, så som 
kändisar, är ännu relativt ovanlig (Banister & Cocker, 2014). Viktiga kompo-
nenter för hur celebrity endorsement och de parasociala relationerna blir 
effektiva i marknadsföringssyfte anges i ett flertal olika modeller.  

 4.2.2 Source Credibility Model 

En av de mest omdiskuterade och använda modellerna inom celebrity endor-
sement är Source Credibility Model (Carrillat et al., 2013, s. 17). Hovland 
och Weiss (1951) beskriver att trovärdighet och expertis, enligt modellen, är 
två viktiga faktorer hos sändaren för att ett budskap skall uppfattas som 
pålitligt, och får medhåll av ett flertal forskare (Carrillat et al., 2013, s. 17; 
Keel & Nataraajan, 2012, s. 691; Choi & Rifon, 2012, s. 640; Thwaites et al., 
2012, s. 666; Erdogan, 1999, s. 297). Att kändisar uppfattas som pålitliga är 
av stor betydelse för att ett marknadsföringsbudskap skall tas emot och 
processas av konsumenten (Erdogan, 1999). För att kändisen skall framstå 
som trovärdig bör den uppfattas som ärlig och sanningsenlig (Keel & Nata-
raajan, 2012, s. 691). Med expertis avses i stället att kändisen skall ha en viss 
kunskap om det sakområde som produkten i marknadsföringen tillhör (Carril-
lat et al., 2013, s. 17). McCracken (1989) påstår att sändarens expertkunskap-
er har en betydande inverkan på mottagarens konsumtion, men att trovärdig-
het inte har någon direkt påverkan. Även ett flertal forskare hävdar att kopp-
lingen mellan kändis och produkt är avgörande för effektiviteten av mark-
nadsföringsaktiviteter (Choi & Rifon, 2012; Till, Stanley, & Priluck, 2008; 
Till & Busler, 2000; Misra & Beatty, 1990). Erdogan (1999) belyser däremot 
trovärdigheten hos en kändis som den centrala komponenten och får medhåll 
av andra forskare inom ämnet (Hung, 2014; Jin & Phua, 2014; Parmar & 
Patel, 2014; Carrillat et al., 2013; Hong & Wang, 2009; Ohanian, 1990; 
Miller & Baseheart, 1969). Enligt studier är en kombination av expertis och 
trovärdighet att föredra i syfte att uppnå pålitlighet, men det har emellertid 
visat sig att en kändis inte behöver besitta expertis för att uppfattas som 
trovärdig (Ohanian, 1990, s. 41). Nedan återger vi Fogg och Tsengs (1999) 
gestaltning av Source Credibility Model. Där framgår det att expertis och 
trovärdighet tillsammans resulterar i pålitlighet. 
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Figur 1: Source Credibility Model baserad på Fogg och Tsengs (1999) modell. 

I Source Credibility Model belyses sändarens pålitlighet som en förutsättning 
för att celebrity endorsement skall vara effektiv. Pålitligheten uppnås bland 
annat när konsumenten utvecklar en parasocial relation till kändisen, det vill 
säga att den uppfattar kändisen som en vän (Banister & Cocker, 2014). Även 
Katz och Lazarsfeld (1964) påvisar att människor tenderar att påverkas som 
mest av individer i dess umgängeskrets och kallar dessa personer för opin-
ionsbildare.  

4.3 Tvåstegshypotesen 

Som nämns ovan påverkas människor som mest av individer i dess närhet. 
Katz och Lazarsfeld (1964) benämner dessa individer som opinionsbildare 
och menar att dessa personer har en tendens att lättare ta till sig massmediala 
budskap (Jin & Phua, 2014; A. L. Lee, 2010; Lievrouw, 2009; J. P. Robin-
son, 1976). I teorin om tvåstegshypotesen redogörs för hur företag och 
organisationer använder massmedier för att påverka opinionsledare som 
sedan i sin tur påverkar mindre aktiva personer, det vill säga personer som 
inte tagit del av massmediernas budskap. Genom att använda sig av en 
pålitlig tredje part blir kommunikationsprocessen mer effektiv än om inform-
ationen gått direkt från massmediet till publiken (Katz & Lazarsfeld, 1964). 
Katz och Lazarsfeld (ibid.) förklarar sin teori på följande sätt:  

” That ideas, often, seem to flow from radio and print to opinion 
leaders and from them to less active sections of the population. 

 (Katz & Lazarsfeld, 1964, s. 32) 

Med massmedier avses traditionellt sådana kanaler som når en stor publik, så 
som television, radio och tidskrifter (J. P. Robinson, 1976, s. 307), men idag 
använder sig företag och organisationer även av internet och sociala medier 
då de syftar att nå en större mängd mottagare (M. N. Robinson et al., 2014, s. 
361). Opinionsbildare existerar i samtliga interpersonella relationer och 

Trovärdighet Pålitlighet Expertis 
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nätverk där kommunikation förekommer, till exempel bland vänner, i famil-
jer och på arbetsplatser. Den sista länken i ledet av tvåstegshypotesen är den 
mindre aktiva delen av populationen. Med denna grupp avses sådana indivi-
der som inte själva aktivt sökt upp information, utan i stället tagit del av den 
från en opinionsledare (Loeper, Steiner, & Stewart, 2014; Katz & Lazarsfeld, 
1964, ss. 32-33). Hur personer påverkas av opinionsbildare face-to-face i 
sociala sammanhang kallas för word-of-mouth, och förkortas WOM (East, 
Uncles, Romaniuk, & Hand, 2014, s. 350; S. Y. Lee, 2014). Windahl (1979) 
visualiserar tvåstegshypotesen i en modell. Där framgår det hur massmediers 
budskap först når opinionsbildare (steg 1), som i sin tur sprider budskapet 
vidare till mindre aktiva individer (steg 2).  Baserat på Windahls (ibid) 
modell återger vi en egen tolkning av tvåstegshypotesen i modellen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tvåstegshypotesen baserad på Windahls (1979) modell. 

McQuail (2010, s. 473) riktar kritik mot tvåsteghypotesen då han hävdar att 
opinionsbildares påverkan inte är av betydelse för de nyheter som media 
rapporterar, vilket även andra forskare instämmer i (Gripsrud, 2011; A. L. 
Lee, 2010). Då individer och opinionsbildare enbart har tillgång till informat-
ion förmedlad genom massmedier menar Gripsrud (2011, s. 81) att medierna 
”definierar världen”, och att opinionsbildare i dessa situationer är maktlösa. 
Trots denna kritik visar studier på att människor är som mest mottagliga för 
information som överförs vid interaktion med andra individer, till skillnad 
från den som överförs via massmedier (Chan & Yazdanifard, 2014; Larson & 
Denton, 2014; Chen, Tang, Wu, & Jheng, 2014; Risselada, Verhoef, & 
Bijmolt, 2014; A. L. Lee, 2010; J. P. Robinson, 1976, s. 317; Lin, 1973; Katz 
& Lazarsfeld, 1964). Anledningen sägs vara att vänner och bekanta uppfattas 
som trovärdiga, medan massmedierna misstänks undanhålla information 
(Lin, 1973). 

MASSMEDIA

= opinionsbildare

= mottagare av budskap

= budskap



It’s	  'like'	  a	  #perfectday	   	   Ann	  Gustavsson	  &	  Elin	  Henriksson	  

20 

 

4.4 Opinionsbildare i sociala medier 

Jin och Phua (2014) visar i sin studie hur sociala medier är en effektiv kanal i 
syfte för celebrity endorsement. De beskriver att ju fler följare en kändis har 
på exempelvis Twitter, desto mer pålitlig anses denne, vilket i sin tur resulte-
rar i att allt fler parasociala relationer knyts till kändisen av konsumenterna. 
Att konsumenten kan identifiera sig med kändisen påstås ha en betydande 
påverkan på köpintentionen. Det upptäcktes även att följare var mer benägna 
att sprida kändisars budskap vidare då de uppfattade kändisen som viktig för 
dem, och att följarna förde dialoger med varandra om det som kändisen 
publicerade (idib.). Även ett flertal andra forskare bekräftar att opinionsledare 
i form av såväl kändisar och följare återfinns på sociala medier (Toder-Alon, 
Brunel, & Fournier, 2014; Hung, 2014; Sun-Jae Doh & Jang-Sun Hwang, 
2009). När word-of-mouth sker på internet beskrivs den i stället som electro-
nic word-of-mouth, och förkortas därmed eWOM (Jin & Phua, 2014, s. 181).  

” Any possitive or negative statement made by potential, actual, 
or former customers about a product or company, wich is 
made available to a multitude of people and institutions via the 
internet.” 

 (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004, s. 39) 

Forskning om eWOM har visat att konsumenter läser andra konsumenters 
recensioner innan köp av produkter eller tjänster då de uppfattar dem mer 
trovärdiga än den information som tillhandahålls av företag och organisation-
er (Chen et al., 2014; Jin & Phua, 2014; Shin, Song, & Biswas, 2014; Toder-
Alon et al., 2014). Att konsumenter fungerar som opinionsledare har företag 
och organisationer dragit nytta av genom att involvera dem i marknadsfö-
ringsstrategier. Då företag och organisationer skaffat användarkonton på 
sociala medier har möjligheter skapats för konsumenter att gilla och kom-
mentera uppdateringar och inlägg, vilket sedan andra aktörer på dessa forum 
kan ta del av (ibid.). Dock är det ännu endast ett fåtal företag och organisat-
ioner som vet hur de skall hantera sociala medier i syfte för eWOM’s effek-
ter. Kunskaper om detta kan endast erhållas genom att studera hur människor 
kommunicerar med varandra i nätverk på internet (Toder-Alon et al., 2014). 
Det har dock emellertid visats att eWOM kan uppfattas som mindre pålitlig 
om samtliga recensioner om en produkt eller tjänst är enhetliga. Om recens-
ionerna till exempel enbart påpekar en produkts positiva egenskaper kan 
konsumenten misstänka att företaget eller organisationen ligger bakom 
recensionerna och därför ställa sig kritisk mot dem. Företag och organisat-
ioner bör ha i beaktande att negativa recensioner har starkare influenser än 
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positiva (Sun-Jae Doh & Jang-Sun Hwang, 2009). Studier har visat att 
aktörer på sociala medier, med ett stort antal följare eller vänner, anses vara 
mer pålitliga än andra i syfte för eWOM. Desto fler följare en person har på 
sociala medier desto bättre opinionsbildare kan denne vara (Jin & Phua, 
2014, s. 184). Jin och Phua (2014) påpekar dock att följare inte motiveras att 
dela inlägg gjorda av kändisar om de har ett stort antal följare eftersom det 
kan tas för givet att budskapet redan nått en stor publik.  

4.5  Sammanfattning 

Vi menar att de mest relevanta teorierna och modellerna i ovanstående 
litteraturöversikt för denna studie var Source Credibility Model, parasociala 
relationer och tvåstegshypotesen. Dessa låg därför till grund i vår analys av 
datainsamlingen. Med utgångspunkt i dem hoppades vi få en större förståelse 
för hur lyssnare uppfattar produktplacering av poddradioproducenters egna 
produkter, och hur budskapen om dessa sprids vidare på sociala medier för 
att kunna gestalta detta i en grafisk modell. 
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5 METOD 

Som nämndes i inledningen till denna uppsats var målsättningen med studien 
att undersöka om tvåstegshypotesen gick att utveckla. Med hjälp av en 
fallstudie som behandlade hur lyssnare uppfattar produktplacering av podd-
radioproducenters egna produkter, och hur budskapen om dessa produkter 
sprids vidare på sociala medier syftade vi till att gestalta fenomenet i en 
grafisk modell. I detta kapitel beskrivs hur vi genomfört fallstudien med hjälp 
av fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer för att upptäcka gemen-
samma drag bland respondenterna. För att motivera valet av metod diskuteras 
fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt som skulle kunnat besvara 
studiens syfte och frågeställning. Valet av metod, dess teoretiska ståndpunk-
ter och praktiska genomförande förklaras för att ge studien en transparens, 
samt för att ge läsaren en möjlighet att sätta sig in i analysen. De frågor som 
studien skall besvara är följande: 

• Hur uppfattar lyssnare produktplacering av producentens egna 
produkter i poddradion? 

• Varför sprider lyssnare budskap om poddradioproducenters 
produkter vidare? 

• Hur sprider lyssnare budskap om poddradioproducenters pro-
duktplacering vidare i sociala medier? 

5.1 Olika metoder 

I avsnittet där fallstudien presenteras återges hur vi fick upp ögonen för 
vinerna Perfect Day och Fredagspodden då dessa återkom som samtalsämnen 
vid festliga tillfällen samt i våra flöden på sociala medier. Merriam (1994, s. 
20) menar att idéer till fallstudier ofta grundar sig på problematiska situation-
er i forskarens vardag, vilket i detta fall handlade om hur produktplacering av 
poddradioproducenters egna produkter påverkar lyssnarna att sprida bud-
skapen vidare på sociala medier. Inför uppstarten av uppsatsskrivandet 
undersökte vi vilken metod som var mest lämplig att tillämpa för att studera 
detta fenomen. Vi förstod även att då lyssnandet på poddradion ökar är ännu 
inte detta fenomen tillräckligt utspritt bland den svenska befolkningen för att 
ett slumpmässigt urval ur en population skulle kunna göras. Eftersom vi inte 
heller visste vilka de typiska poddradiolyssnarna var riktade vi in oss på en 
specifik podd och dess lyssnare, och på grund av våra upplevelser och erfa-
renheter beslöt vi oss för att studera Fredagspodden.  
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Valet av podd för fallstudien kan ha färgat undersökningen, vilket vi åter-
kommer till där studiens validitet diskuteras. Ytterligare ett tänkbart problem 
med att ha Fredagspodden som fallstudie var att poddens lyssnare till största 
del bestod av kvinnor, detta skulle kunna innebära att studiens resultat inte 
blev generaliserbart på andra poddar. Vi valde ändå att ta denna risk eftersom 
vi uppfattade det fenomen, som syftet i uppsatsen ämnade undersöka, som 
högst påtagligt i Fredagspodden. Även detta återkommer vi till i validitetsde-
len. 

En metodansats med fokus på mottagarna var nödvändig för att besvara 
studiens syfte, det vill säga att studera mönster i hur Fredagspoddens lyssnare 
tog emot och spred budskap vidare på sociala medier. En metod som ofta 
används i undersökningar för att kunna uttala sig om en viss population är 
enkätundersökningen (Trost, 2007). Den består av ett formulär som innehål-
ler ett flertal frågor där svarsvariablerna oftast är strukturerade, det vill säga 
att de redan är formulerade, men kan även innehålla ostrukturerade svarsvari-
abler som låter mottagaren formulera sig fritt. Enkätmetoden är lämplig då 
syftet är att uttala sig om en större population och dess generella tendenser, 
vilket enbart ger en ytlig kunskap då resultatet oftast redovisas statistiskt 
(ibid, ss. 9-10). Syftet med studien var dock att ge en djupare förståelse för 
uppfattningar samt att finna mönster i intervjudeltagarnas uttalanden. För att 
genomföra en enkätundersökning krävs även förkunskap om den population 
som det skall uttalas om. Vid studiens uppstart hade vi ingen kunskap om 
vem den typiska lyssnaren av Fredagspodden var, och kunde därmed inte 
utforma en enkät med valida variabler (Trost, 2010, s. 32).  

Något som hade varit intressant att inkludera i fallstudien hade varit att 
undersöka i vilket sammanhang och hur ofta vinerna Perfect Day omnämnts i 
Fredagspodden. Enligt Nilsson (2011, s. 119) lämpar sig en kvantitativ 
innehållsanalys då en större mängd observerbart material skall analyseras och 
jämföras med annat medieinnehåll. Denna metod hade varit användbar om 
studien syftat till att jämföra olika avsnitt av Fredagspodden och därmed i 
vilken utsträckning produktplacering av vinerna Perfect Day kommit till 
uttryck. Vid tillämpning av denna metod operationaliseras texten för att 
bearbetas statistiskt och ger därmed ett ytligt resultat (Johansson, 2011). En 
kvalitativ innehållsanalys behandlar till skillnad från den kvantitativa inne-
hållsanalysen en mindre mängd text för att upptäcka det latenta innehållet 
med fokus på avsändaren (Østbye & Larsson, 2004, s. 64). Med denna metod 
hade vi kunnat analysera uttalanden där produktplacering av vinerna Perfect 
Day förekommit i specifika avsnitt av Fredagspodden, och på så vis dra 
slutsatser om hur producenterna försökt påverka lyssnarna till att konsumera 
dessa. Varken en kvantitativ eller en kvalitativ innehållsanalys kunde dock 
användas för att besvara studiens syfte. 
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5.2 Kvalitativ intervju 

Då syftet med studien var att klargöra hur produktplacering av producenter-
nas egna produkter sprids av lyssnarna på sociala medier var det för studien 
viktigt att den metod som valdes ämnades undersöka mottagarna. I den 
kvalitativa intervjun ges möjligheten för intervjudeltagaren att själva sätta ord 
på upplevelser, värderingar och reflektioner, vilket därmed kan avslöja 
dennes uppfattningar (Østbye & Larsson, 2004, s. 102). Med denna metod 
kunde vi undersöka mönster i hur Fredagspoddens lyssnare tagit emot och 
spridit budskap om produkterna vidare med hjälp av frågor som konstruerats 
utefter studiens syfte. Eftersom att vi dessutom inte syftade till att få ett 
generaliserbart resultat utan snarare till att utforska fenomenet lämpade sig 
den kvalitativa intervjumetoden bra. Vi ansåg att fokusgruppsintervjuer och 
enskilda intervjuer som passande intervjumetoder för att genomföra datain-
samlingen. Enligt Fern (2001, s. 176) kan en triangulering, det vill säga en 
kombination av flera olika metoder, stärka validiteten då detta blir en slags 
kontroll av undersökningens resultat. Ett problem med triangulering är dock 
att det finns en risk att resultaten inte stämmer överens, vilket gör det svårt att 
dra slutsatser utifrån datainsamlingen (Fern, 2001, s. 8). I vårt fall var detta 
dock inget problem då vi ville få fram så många aspekter som möjligt från 
respondenterna. Risken att resultaten från fokusgruppsintervjuerna och de 
enskilda intervjuerna skulle skilja sig åt radikalt bedömde vi även som liten, 
vilket även innebar att kombinationen av de två intervjumetoderna inte helt 
levde upp till kriterierna för att kallas en triangulering. Genom att kombinera 
metoderna hoppades vi emellertid på att komma fram till nya insikter om 
intervjumetodernas fördelar och nackdelar. Vi använde oss därför av båda två 
för att på så vis utnyttja dess positiva aspekter, och därmed inte gå miste om 
viktig datainsamling.  

Den kritik som riktas mot den kvalitativa intervjun påstår att den inte är en 
”riktig” studie, utan enbart en förstudie till den kvantitativa studien. Trost 
(2010, s. 31) omkullkastar detta påstående och menar att både den kvalitativa 
och kvantitativa metoden kan användas i såväl förstudie som i den huvudsak-
liga studien. Ytterligare kritik som riktas mot intervjumetoden är att den 
enbart ger en begränsad bild av det som undersöks eftersom det kan vara 
svårt för forskaren att tolka respondenten korrekt (Ahrne & Svensson, 2011, 
s. 56). Ahrne och Svensson (2011, s. 56) beskriver ändå metoden som ett 
”oslagbart verktyg” då den möjliggör för respondenten att själv sätta ord på 
tankar och känslor så att forskaren kan komma så nära sanningen som möjligt 
vid dennes tolkning av uttalandena.  
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 5.2.1 Fokusgrupper 

En fokusgrupp kan definieras som ett samtal med ett tema i fokus, där inter-
vjuaren styr och observerar vad som diskuteras av deltagarna (Trost, 2010, ss. 
44-45). Fokusgrupper är användbara när man vill undersöka hur attityder och 
åsikter formas i sociala sammanhang (Halkier & Torhell, 2010, s. 26). Meto-
den skapar även förutsättningar för att djupa diskussioner skall äga rum 
mellan respondenterna. I och med detta förväntade vi oss att deltagarna skulle 
avslöja uppfattningar om av vinerna Perfect Day då de samtalade med 
varandra. En förutsättning för att fokusgruppintervjuerna skulle ge oss den 
information vi behövde var att det fanns ett socialt samspel deltagarna emel-
lan. Dock finns det även problematiska aspekter med detta. Om gruppens 
medlemmar har allt för lika åsikter blir gruppdynamiken homogen, därmed 
ökar sannolikheten att ett socialt utbyte mellan parterna uteblir. Har med-
lemmarna i gruppen å andra sidan vitt skilda åsikter i sakfrågan blir gruppen i 
sin tur heterogen, vilket kan resultera i konflikter (ibid.). Vi valde därför att 
även genomföra enskilda intervjuer för att se om respondenten uttryckte sig 
annorlunda då den inte påverkades av andra.  

 5.2.2 Enskilda intervjuer 

Den enskilda intervjun beskrivs som ett samspel mellan två individer där den 
ena ställer frågor som den andra besvarar (Lantz, 2013, s. 11). De enskilda 
intervjuerna genomförde vi för att skapa utrymme för deltagarens individu-
ella uppfattningar (Halkier & Torhell, 2010, s. 11), men även här förväntade 
vi oss att deltagarna skulle avslöja sina inställningar till vinerna Perfect Day. 
Eftersom enskilda intervjuer ger större utrymme för deltagaren att utveckla 
sina resonemang hoppades vi på att få en mer ingående redogörelse för hur 
budskapen spreds på de sociala medierna. Det var viktigt att vi inte såg 
intervjun som ett samtal, utan att vi medvetet fokuserade på att styra diskuss-
ionen i rätt riktning för att på så vis besvara studiens syfte (Lantz, 2013).  

 5.2.3 Urval 

För att få tag på lyssnare av Fredagspodden och därmed fallstudiens populat-
ion letade vi på sociala medier för att få en uppfattning om vilka dessa var. 
Mest konkret information fann vi på Fredagspoddens Facebook-sida där det 
angavs att majoriteten av sidans 9800 följare var i åldrarna 25 till 34. Då vi 
gjorde egna undersökningar på systrarnas Instagram- och Twitter-konton fick 
vi uppfattningen att det främst var unga vuxna kvinnor som gjort uppdate-
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ringar som på något vis relaterade till Fredagspodden, och att det inte var lika 
vanligt förekommande bland kvinnor över 30 år.  

Inför såväl fokusgruppintervjuerna och de enskilda intervjuerna gjordes ett 
typurval, vilket innebar att deltagarna i studien valdes utefter hur väl de 
representerade Fredagspoddens lyssnare. Denna metod lämpar sig då man 
söker efter mönster hos ett fenomen (Larsson, 2011, s. 61), vilket studiens 
syfte handlar om. Efter att vi gjort en viss efterforskning visade det sig att 
unga vuxna tenderar att vara så kallade early adopters vad gäller de moderna 
teknologierna (S. Y. Lee, 2014, s. 308; Huh & Kim, 2008, s. 43; Chau & 
Lung Hui, 1998, s. 225). En early adopoter är en individ som lättare tar till 
sig och anpassar sig vid förändringar, samt fungerar som en stark opinionsle-
dare som ofta lyckas övertala mer kritiskt inställda personer (S. Y. Lee, 
2014). Vi avgränsade oss därför till lyssnare av Fredagspodden i åldrarna 18 
till 29 år då denna grupp kunde tänkas bestå av early adopters, och därmed ge 
oss intressant information angående opinionsbildning av vinerna Perfect Day. 
De respondenter vi sedan kom att intervjua var dock i åldrarna 18 till 28 år. 
Eftersom vi dessutom upplevt att Fredagspodden varit ett stående samtal-
sämne bland våra väninnor valde vi att avgränsa urvalet till kvinnor.  

Fokusgrupperna utformades utefter sammansatta grupper där samtliga delta-
gare kände till varandra, men inte var närstående vänner (Halkier & Torhell, 
2010, s. 28). Fördelen med att använda redan existerande sociala nätverks-
grupper är den att deltagarna lättare tar del av diskussionen då de känner sig 
trygga att uttrycka åsikter i varandras sällskap. Nackdelen med detta urval är 
att deltagarna kan ta varandras åsikter förgivna och därmed inte förklarar dem 
mer ingående. I en fokusgrupp bestående av icke existerande sociala relation-
er finns inte heller några dominansrelationer som påverkar hur deltagarna 
uttalar sig (ibid.). Vi valde dock att ändå genomföra fokusgruppintervjuer 
med deltagare som sedan tidigare var bekanta med varandra eftersom vi 
trodde att, som nämnts tidigare, det skulle resultera i djupare diskussioner.  

För att lokalisera lyssnare använde vi oss av snöbollsmetoden (Larsson, 2011, 
s. 63). Denna metod går ut på att forskaren efter avslutad intervju frågar 
respondenten om denne känner någon som stämmer in på urvalet och som 
kan tänka sig att delta (ibid.). Först bad vi våra närstående vänner om tips på 
väninnor i deras bekantskapskretsar som aktivt lyssnade på Fredagspodden. 
Nästa steg bestod av att ta kontakt med dessa på facebook eller via textmed-
delanden i mobilen för att ställa frågan om de kunde tänkas sig att ställa upp 
och om de i sin tur hade väninnor som var aktiva lyssnare. På detta vis fick vi 
kontakt med intervjudeltagare som vi själva inte hade någon nära relation till, 
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vilket kan ha gjort att vi bibehållit en objektivitet till studien då relationen 
inte skulle påverka intervjun.  

 5.2.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes enligt metoden halvstrukturerad livsvärdsintervju 
som ämnar att utifrån intervjupersonens perception tolka konsekvenser av 
fenomenet. Intervjuguiden fokuserade på olika teman i stället för välformule-
rade frågor vilket gjorde att intervjuerna gick att liknas vid icke arrangerade 
dialoger mellan bekanta (Kvale & Brinkmann, 2014). Utefter de riktlinjer 
som Kvale och Brinkmann (ibid.) belyser utformades en intervjuguide (se 
bilaga 1) med avsikten att täcka ämnet och få svar på det som önskades. För 
att locka fram respondenternas berättelser hade vi ett narrativt förhållnings-
sätt i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 194). Det innebär att respon-
denten delar med sig av sina egenupplevda berättelser (ibid.). 

Två fokusgruppintervjuer bestående av fyra personer vardera, samt tio 
enskilda intervjuer genomfördes. Därmed medverkade totalt 18 respondenter 
i undersökningen, vilket vi beräknade skulle ge oss en mättnad. Enligt Lars-
son (2011) är de standardiserade rekommendationerna att anordna tre till fyra 
fokusgruppintervjuer innehållandes fyra till tolv deltagare, men eftersom 
fokusgruppintervjuerna kombinerades med enskilda intervjuer ansåg vi att 
två fokusgrupper var nog uttömmande. Då intervjuerna hade fokus på det 
narrativa var det viktigt att möjliggöra utrymme för deltagarnas berättelser. 
Därför ansågs fokusgrupper bestående av fyra personer att vara av lämplig 
storlek. Fokusgruppsintervjuerna tog cirka 45 minuter vardera att genomföra 
och utfördes i grupprum på Karlstads universitet. Valet av en institutionell 
plats gjordes för att skapa neutralitet vid tillfället (Halkier & Torhell, 2010). 
De enskilda intervjuerna tog cirka 20 minuter vardera att genomföra och 
utfördes av oss på varsitt håll. Då vi anpassade oss efter deltagarnas möjlig-
heter att ställa upp gjordes intervjuerna i olika sorters miljöer, och några av 
dem blev även nödvändiga att genomföra på Skype då intervjupersonerna 
befann sig på annan ort. Intervjuerna via Skype gick att liknas vid en telefo-
nintervju då kameran, på respondenternas begäran, var avstängd. Telefonin-
tervjuer lämpar sig vanligtvis inte vid frågor av djupare karaktär, men då vi 
inte hade ekonomisk möjlighet eller tid att ta oss till den ort där respondenten 
befann sig tvingades vi förbise detta (Trost, 2010, s. 42).  

Inför datainsamlingen testades intervjumanualen i en pilotintervju för att vi 
skulle upptäcka eventuella brister (Halkier & Torhell, 2010). Intervjuguiden 
redigerades därefter då vissa frågor var i behov av omformulering. Dock 
uppskattades datan från pilotintervjun som användbart material i studien då 
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de svar som gavs var uttömmande i förhållande till syftet. Därför valde vi att 
inkludera denna fokusgrupp i undersökningen. Transkriberingen av samtliga 
intervjuer genomfördes samma dag som de ägt rum för att de skulle ligga 
färskt i minnet. Inför intervjuerna skickades även sms till deltagarna med en 
påminnelse om datum och tid för intervjun (Halkier & Torhell, 2010).  

Vi deltog båda två vid fokusgruppintervjuerna men hade olika uppgifter då 
den ena agerade moderator och den andra förde anteckningar samt skötte 
inspelningen. Grupprummets möblering bestod av ett runt bord, vilket kon-
trollerades innan lokalen bokades, eftersom ett sådant kan skapa bättre 
förutsättningar för diskussioner då deltagarna kan se varandra.  

Inledningsvis gavs en orientering om hur intervjun skulle genomföras, vilket 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) menar lugnar och uppmuntrar deltagar-
na. Intervjuerna spelades in med hjälp av applikationen Röstmemon som vi 
laddade ned till våra mobiltelefoner och intervjufrågorna skapades utefter sex 
stycken teman: 

• Tema 1: Generella tankar om poddradion. 
• Tema 2: Tankar och åsikter om Fredagspodden. 
• Tema 3: Produktplacering i Fredagspodden. 
• Tema 4: Produktplacering av vinerna Perfect Day i Fredagspodden. 
• Tema 5: Hur lyssnare pratar om vinerna Perfect Day med andra.  
• Tema 6: Avslutning. 

Varje tema innehöll ett antal frågor som vi ville ha svar på men som vid 
tillfället då de ställdes anpassades utifrån vad som sagts i tidigare diskussion. 
Teman och frågor var konstruerade efter en så kallad trattmodell där intervju-
erna inledningsvis innehöll mer öppna frågor, men som sedan gick mot allt 
mer strukturerade frågor (Halkier & Torhell, 2010, s. 37). Vid de enskilda 
intervjuerna ställdes, efter orienteringen, ett antal demografiska frågor. Då 
det skulle ta allt för lång tid att ställa de demografiska frågorna vid fokus-
gruppintervjuerna skickades frågorna ut till deltagarna per mejl i förväg 
(Bilaga 2). Dessa frågor ställdes för att göra ytterligare identifiering av 
poddens lyssnare och på så vis se mönster och möjliggöra för kopplingar till 
teorier.  

De teman som användes i intervjuguiden formulerades i syfte att uppmuntra 
deltagarna att dela med sig av sina berättelser. Tema 1 syftade till att under-
söka generella åsikter om podden för att på så vis leda in intervjudeltagaren i 
ämnet. I Tema 2 var vi intresserade av utmärkande drag i intervjupersonernas 
berättelser om varför de hade förtroende för vad som sades i Fredagspodden 
och fann den tilltalande. Ett exempel på en fråga i detta tema är ”Berätta vad 
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som fick er att börja lyssna på Fredagspodden?”. Nästa tema syftade till att ta 
reda på hur väl intervjupersonerna uppfattat och hur de reagerat på expone-
ring av produktplacering i Fredagspodden. Ett exempel på en fråga i Tema 3 
är ”Vad tycker ni om produktplacering i poddar?”. I Tema 4 blev frågorna 
mer strukturerade då de riktades in mot studiens primära syfte. En fråga som 
ställdes inom temat var ”Hur pratar de om vinerna Perfect Day?”, vilken 
anspelade på Hannah och Amandas kommunikation rörande produkterna. För 
att sedan undersöka hur intervjupersonerna påverkats av produktplaceringen 
behandlade Tema 5 hur lyssnare både sprider och tar del av information om 
vinerna Perfect Day på sociala medier. Ett exempel från detta tema är ”Har ni 
sett uppdateringar på Facebook, Instagram eller Twitter om vinerna? Eller har 
ni själva gjort uppdateringar om dem?”. Avslutningsvis i tema 6 sammanfat-
tade moderatorn vad som diskuterats under intervjun och kontrollerade om 
deltagarna kunde bekräfta detta.  

 5.2.5 Analysmetod  

Halkier (2010) beskriver hur en översikt av det transkriberade materialet görs 
med hjälp av kodning och kategorisering. Han förklarar denna procedur med 
följande citat: ”(…) man förtätar de långa dataavsnitten i fokusgruppsutskrif-
ten genom att ge en tematisk huvudrubrik åt varje avsnitt som hänger ihop 
betydelsemässigt.” (ibid. s, 71). Efter att materialet från fokusgruppintervju-
erna och de enskilda intervjuerna transkriberats läste vi först igenom datain-
samlingen, för att sedan läsa igenom den ytterligare en gång samtidigt som vi 
kodade och kategoriserade texterna. I praktiken innebar detta att vi med hjälp 
av de utskrivna transkriberingarna gick igenom texterna för att med penna 
stryka under intressanta teman. För att kategoriseringen skulle ske effektivt 
kompletterades även understrykningarna med kommentarer som beskrev dess 
innehåll. Därefter samlades och sorterades de understrukna delarna i de 
kategorier som formulerats utefter studiens forskningsfrågor. Detta gjordes 
för att upptäcka samband och olikheter i respondenternas uttalanden (Bryman 
& Bell, 2007). 

Enligt Wibeck (2000, s. 96) kan analyser av fokusgrupper vara antingen 
horisontella eller vertikala. Den horisontella presenterar återkommande 
samtalsämnen från de olika fokusgrupperna, medan den vertikala analysera 
uttalanden om samtalsämnet separat (ibid.). Då vårt syfte handlade om att 
finna mönster i hur produktplacering i poddradion sprids vidare av opinions-
bildare i sociala medier ansåg vi den horisontella analysmetoden mest lämp-
lig. Vi fann även denna metod passande vid analys av de enskilda intervjuer-
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na då samtliga uttal från gemensamma samtalsteman skulle redovisas till-
sammans. 

Wibeck (2000, s. 98) nämner även att det finns tre olika sätt att återge ana-
lysen: rådata, beskrivande och tolkande. Då texten presenteras med rådata 
inkluderas samtliga uttalanden från respondenten, även tvekljud och oavslu-
tade meningar, vilket gör texten svår att ta till sig. Den beskrivande analysen 
sammanfattar i stället innehållet och återger respondenternas kommentarer 
med representativa exempel. Tolkningsanalysen, som anses vara den mest 
problematiska metoden, går ut på att öka förståelsen för de underliggande 
gemensamma värderingarna hos respondenterna. Denna metod skiljer sig 
således från den beskrivande då den inte enbart sammanfattar texten, utan 
även tolkar den (ibid.). För att finna mönster av underliggande uppfattningar 
valde vi att kombinera den beskrivande och tolkande analysen, men utgick 
främst från den sistnämnda eftersom den, vilket även nämnts ovan, ämnar till 
att öka förståelsen av ett fenomen. Den tolkande analysen lämpade sig därför 
bra då studiens syfte var att i en fallstudie behandla hur lyssnare uppfattar 
produktplacering av poddradioproducenters egna produkter, och hur bud-
skapen om dessa sprids vidare på sociala medier för att skapa en grafisk 
modell.  

5.3 Forskningskvalitet 

Under samtliga delmoment av uppsatsskrivandet strävade vi efter att uppnå 
så hög validitet och reliabilitet i resultatet som möjligt. Trost (2010, ss. 131-
135) beskriver att validitet handlar om hur de frågor som ställs i studien är 
giltiga, det vill säga att de är formulerade för att besvara studiens syfte. Att 
studien dessutom skulle ge samma resultat oavsett vilken forskare som 
genomför undersökningen vid en förnyad mätning gör studiens resultat 
tillförlitligt, vilket benämns som reliabilitet (ibid.). Vi värderade även det 
etiska förhållningssättet i studien genom att behandla deltagarna i undersök-
ningen med respekt. Merriam (1994, s. 188) menar att detta kan stärka 
studiens validitet och reliabilitet ytterligare.  

 5.3.1 Validitet och reliabilitet 

Vi besatt ingen större erfarenhet av att utföra intervjuer eller att formulera 
intervjufrågor innan det att studien genomfördes. Intervjuarens kompetens att 
göra detta kan vara avgörande för studiens resultat (Merriam, 1994, s. 93). 
För att intervjuerna skulle bli uttömmande i förhållande till studiens syfte 
fann vi intervjumanualen till stor hjälp. Då vi utformade denna strävade vi 
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efter att den skulle bestå av frågor som återspeglade studiens syfte (Halkier & 
Torhell, 2010, s. 105), och med ord som uppmuntrade intervjudelatagarna att 
delge sådan information. Vi undvek även att använda oss av ledande frågor 
för att respondenterna själva skulle sätta ord på sina upplevelser. Några 
exempel på formuleringar av detta slag är: ”Berätta vad (…)?”, ”Hur uppfat-
tar ni (…)?”, ”Vad tycker ni om (…)?” och ”Hur upplever ni (…)?”.  

Eftersom en av oss var aktiv lyssnare av Fredagspodden innan studien ge-
nomfördes fanns en risk att undersökningen kunde påverkas av dennes 
förkunskaper. Merriam (1994, s. 20) beskriver hur forskningsfrågor många 
gånger upptäcks av forskaren i den vardagliga situationen, och att forskarens 
attityder till problemet kan vara avgörande vid genomförande av intervjuer då 
detta kan påverka respondentens uttalanden (ibid. s. 94). Med andra ord kan 
den förförståelse som en av oss besatt ha färgat studiens resultat. Vi var dock 
medvetna om denna risk och strävade efter att motverka detta under uppsat-
sens förlopp. Ett exempel på hur detta gjordes är, återigen, då vi formulerade 
frågorna. Stor vikt lades vid att frågorna skulle vara så öppna som möjligt för 
att inte leda intervjudeltagarna till specifika uttalanden. Ytterligare en risk 
med förkunskaperna var då intervjudatan analyserades. Omedvetet uteslu-
tande av mönster och passager i texten skulle kunnat förekomma, men för att 
undvika detta granskade vi texten i flera omgångar. Bryman och Bell (2007, 
s. 410) belyser ett objektivt förhållningssätt till studiens genomförande som 
en viktig aspekt. 

Studien bestod av två kvalitativa intervjumetoder - fokusgruppsintervjuer och 
enskilda intervjuer. Kritik som ofta riktas mot dessa metoder och som kan 
påverka studiens validitet är problematiken i att avgöra hur sanningsenliga 
respondenternas uttalanden är. Vid fokusgruppsintervjuer kan intervjudelta-
garens uttalanden påverkas av de andra deltagarnas närvaro, medan respon-
denten i enskilda intervjusituationer kan uttala sig på ett visst sätt i syfte att 
förmedla en önskad bild av sig själv (Wibeck, 2000, s. 144). Emellertid 
uppfattade vi fokusgrupperna som välkomponerade då samtliga intervjudel-
tagare tog för sig i diskussionerna samt lät de andra deltagarna prata till 
punkt. Vi hade dock svårt att avgöra om respondenterna i de enskilda inter-
vjuerna var sig själva då dessa enbart var bekanta till oss och inte nära vän-
ner.  

Då vi använde oss av två metoder i denna studie kan detta liknas vid, som 
även nämns ovan, en triangulering. Respondenternas samtalsämnen i såväl 
fokusgruppsintervjuerna som i de enskilda intervjuerna stämde överens med 
varandra, vilket skulle kunna ge resultatet högre validitet (Svensson & 
Starrin, 1996, s. 218).  
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Kritik som ofta riktas mot fallstudier handlar om hur dessa enbart studerar ett 
enstaka fall, och att resultatet på grund av detta riskerar att inte bli generali-
serbart (Merriam, 1994). Dock ansåg vi att denna metod var mest lämplig för 
att besvara studiens syfte. Då poddradiolyssnandet ännu inte är nog utbrett 
bland Sveriges befolkning betydde det att en studie baserad på ett slumpurval 
inte var möjlig att genomföra. Det vill säga att för komma i kontakt med och 
undersöka en population bestående av poddradiolyssnare var det nödvändigt 
för oss att rikta in oss på en specifik podd. Ytterligare kritik som kan riktas 
mot denna studie är att urvalet endast bestod av kvinnor då vi tidigare endast 
kommit i kontakt med kvinnliga lyssnare av Fredagspodden. Därför är det 
svårt att avgöra hur pass generaliserbart studiens resultat är på manliga 
poddradiolyssnare. Att det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män 
uppfattar produktplacering samt sprider budskap om dessa vidare på sociala 
medier är en tänkbar möjlighet som vi dock inte kan uttala oss om.  

 5.3.2 Etiskt förhållningssätt  

I denna studie vidtogs de etiska förhållningssätten baserade på Vetenskapsrå-
dets forskningsetiska riktlinjer God forskningssed (2011). Merriam (1994, s. 
188) beskriver forskarens etiska förhållningsätt i fallstudier som mer proble-
matisk än vid andra studier. Anledningen menar hon är den att det kan vara 
svårt att definiera relationen mellan forskaren och deltagaren, och att forska-
ren därmed kan vara omedveten om de risker som deltagaren utsätts för. Det 
var därför viktigt för oss att göra respondenterna bekväma i intervjumiljön, 
det vill säga att de skulle känna sig trygga att uttrycka sina åsikter fritt. Vid 
samtliga intervjuer påpekade vi för respondenterna att det inte fanns några 
rätt eller fel svar på de frågor som ställdes. De informerades även om att 
deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när helst de ville, vilket även 
Trost (2010, s. 124) lyfter fram som en viktig aspekt med intervjun. 

Trost (2010) beskriver även konfidentialitet vid hantering av deltagarnas 
uppgifter som en självklarhet vid genomförande av en undersökning. Vid 
intervjuerna utlovades därför respondenterna att deras identiteter skulle 
hanteras konfidentiellt, det vill säga att de skulle vara helt anonyma då 
resultatet av studien presenterades. För att kunna hålla detta löfte benämndes 
samtliga respondenter vid transkriberingen med en unik siffra.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Studiens resultat presenteras i olika tematiska kapitel och baseras på uttalan-
den som gjorts av undersökningens respondenter. De citat som valts ut ansåg 
vi representerade deltagarnas åsikter och uppfattningar. I slutet av varje 
kapitel följer en analys av resultatet med utgångspunkt ur de teorier och 
modeller som presenterats i litteraturöversikten. 

6.1 Om respondenterna 

För att öka läsarens förståelse inför analyserna följer nedan en kort beskriv-
ning av studiens respondenter, hur de uppfattar Hannah och Amanda samt 
deras tankar om poddradion. 

 6.1.1 Fredagspoddens lyssnare 

De kvinnor som intervjuades i denna studie var i åldrarna 18 till 29. I de svar 
respondenterna gav på våra bakgrundsfrågor såg vi ett intressant levnads-
mönster som återkom i samtliga intervjuer. Kvinnorna angav att deras fritids-
aktiviteter huvudsakligen bestod av att träna, umgås med vänner samt att 
besöka barer och nattklubbar ungefär en till tre gånger per månad. De var alla 
aktiva på minst två av följande sociala medier: Facebook, Instagram och 
Twitter. Tydligt var dock att Instagram användes i störst utsträckning, och att 
det främst var där som respondenterna sett eller gjort uppdateringar om 
vinerna Perfect Day. Ett fåtal respondenter var även aktiva på Twitter, men 
ingen av intervjudeltagarna angav att de gjort eller sett uppdateringar om 
vinerna på Facebook. Det framkom dessutom att ett flertal av respondenterna 
följde Hannah, Amanda, Fredagspodden och Perfect Day Media på Instag-
ram.  

 6.1.2 Hannah och Amanda 

Då vi bad respondenterna att uttrycka sina åsikter om Hannah och Amanda 
lovordades de av samtliga intervjudeltagare. Sammantaget beskrevs dem som 
härliga, öppna, personliga och positiva. Flera av respondenterna kunde själva 
identifiera sig i dem och tog ofta till sig av deras råd och visdomsord. De 
upplevde även att Hannah och Amanda inte bryr sig om vad andra människor 
tycker om dem, vilket uppskattades starkt då det inspirerade respondenterna 
till att våga gå sin egen väg. 
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 6.1.3 Generella åsikter om poddradion 

Flera av respondenterna belyste poddradions fördelar i jämförelse med den 
traditionella radion. De menade att den skapade möjligheter för lyssnaren att 
själv välja vad denne skulle lyssna på. Många beskrev att de laddade ned 
olika poddradioavsnitt för att kunna lyssna på dem när helst de ville, och 
förklarade även att de på så vis kunde sysselsätta sig med annat samtidigt. Att 
lyssna på när andra människor samtalar i poddradion beskrev respondenterna 
som behagligt och lugnande, vilket passade bra vid tillfällen då de inte kände 
för att lyssna på musik.  

6.2 Åsikter om reklam i poddradion 

I en av frågorna som ställdes i intervjuerna bad vi respondenterna berätta vad 
det tyckte om sponsorsmeddelanden och produktplacering i poddradion. 
Denna fråga ställdes för att införskaffa förförståelse inför kommande ana-
lyser av fallstudien, och på så vis möjliggöra för oss att kunna besvara studi-
ens syfte. Vi var därför intresserade av respondenternas attityder till reklam 
av detta slag, det vill säga om de ansåg sig vara mottagliga eller inte. 

 6.2.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Respondenterna hade svårt att avgöra vad de egentligen tyckte om reklam i 
poddradion, samt var och hur i avsnittet som denna skulle placeras. De flesta 
ansåg att då produktplacering och sponsorsmeddelanden förekom skulle detta 
framkomma klart och tydligt och inte smygas in i det redaktionella innehållet. 
Till en början var respondenterna motstridiga till förekomsten av reklam i 
poddar.  

” Om de bara rabblar upp dem snabbt och säger någon liten me-
ning så tycker jag inte att det gör någonting. Det kan vara job-
bigt om de slänger in det mitt i avsnittet också, för då blir det 
liksom ahapp, nu är det reklam. Hellre att de tar det i början el-
ler i slutet. Det tycker jag är helt okej. 

Intervjurespondent 2 

 

” Svårt att säga vad som är bäst, om man ska säga ”Vi sponsras 
av det här och det här” eller om man smyger in det. Egentligen 
känns det ju lite mer ärligt att säga ”Den här podcasten spons-
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ras av bla bla bla” och de gör det här och därför tycker vi att de 
är bra. 

Intervjurespondent 10 

Efter ett tag visade dock respondenterna en viss förståelse till reklamens 
förekomst. En av deltagarna menade att hon kunde gå med på att smygreklam 
förekom med villkoren att det inte gjordes för säljande. Enligt henne var 
sådan reklam dålig marknadsföring och irriterande. Samtliga respondenter 
var dock eniga om att användandet av sponsorsmeddelanden och produktpla-
cering var okej då de förstod att det var en förutsättning för att poddar skulle 
kunna produceras.  

” Samtidigt som man stör sig på det, så vet man att det är nöd-
vändigt för annars skulle inte podden kunna finnas. Jag vet 
inte, jag är väldigt likgiltig. Det måste finnas men ändå så stör 
man sig på det. 

Fokusgruppsdeltagare 2 

” Det är ju på det sättet som de går runt, så jag förstår ju helt och 
hållet att de blir sponsrade för att annars skulle de ju inte kunna 
producera podden heller. 

Intervjurespondent 4 

Även då respondenterna uttryckt åsikter om reklam i poddradion, hade de 
svårt att ge exempel på varumärken och produkter som nämnts i poddar som 
de lyssnat på. I fokusgruppsintervjuerna kunde respondenterna däremot ge 
exempel efter att ha diskuterat åsikter och uppfattningar om reklam i poddar 
med varandra. I de enskilda intervjuerna behövde respondenterna i stället bli 
påminda om produktplaceringen av vinerna Perfect Day för att på så vis 
komma på andra produkter som annonserats i poddar. 

” Jag har ju gått på det själv (…). De var ju sponsrade av Läke-
rol, och jag var i affären några veckor senare och då såg jag 
Läkerol och tänkte den ser god ut och då köpte jag. Så det fun-
kar ju, framförallt just för igenkänningsfaktorn. 

Intervjurespondent 3 
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 6.2.2 Analys 

Det var tydligt att producentens ärlighet var avgörande för hur lyssnarna tog 
emot marknadsföringsbudskap i poddradion, även då de inte alltid bokstavligt 
talat uttryckte detta. Vi uppfattade också att samtliga respondenter talade om 
smygreklam i negativ bemärkelse, att sådan reklam rent av kunde göra stor 
skada på producentens pålitlighet. Så länge producenten var ärlig med vad 
som var reklam och inte samt när detta förekom fann respondenterna mark-
nadsföring i poddradion fullt acceptabelt. Respondenterna talade om detta 
som en win-win situation där de stod ut med producentens reklam för att i 
gengäld blev underhållna. Vi kunde även uttolka att deltagarna inte bara 
accepterat att reklamen förekom, utan att den dessutom gett effekt då rekla-
men många gånger lett till konsumtion.  

Enligt Source Credibility Model är trovärdighet och expertis de två grundläg-
gande faktorerna hos en sändare för att denne skall uppfattas som pålitlig 
(Carrillat et al., 2013). McCracken (1989) menar dock att sändarens trovär-
dighet inte har någon direkt påverkan, utan att det snarare är expertisen som 
är den centrala faktorn för att ett budskap skall tas emot av mottagarna. 
Utifrån vår analys ställer vi oss kritiska mot McCrackens (1989) påståenden 
då studiens resultat pekar på det motsatta. Vi understryker i stället trovärdig-
het som en förutsättning för att sändaren skall uppfattas som pålitlig. Expertis 
ser vi däremot som en av flera andra egenskaper hos sändaren som gör att 
denne kan uppfattas som trovärdig av mottagaren. Andra egenskaper som vi 
uppfattade att respondenterna värderade var transparens och ärlighet.  

Vi drar slutsatsen att då producenten presenterar sponsorsmeddelanden och 
produktplacering i poddradion klart och tydligt är chansen stor att denne 
uppfattas som trovärdig av dess lyssnare. Därför bör producenten vara ärlig 
om vad som är reklam i podden och vad dess bakomliggande motiv är. Om 
producenten dessutom besitter en expertkunskap inom det ämnesområde som 
reklamen handlar om kan detta bidra till påverkan, men vi menar att experti-
sen inte är ett krav för att budskapet skall tas emot av mottagaren.  

6.3 Relationen till Hannah och Amanda 

Pålitlighet beskrivs som en viktig faktor hos opinionsbildare. I teorikapitlet 
redogörs för hur parasociala relationer till kändisar kan stärka denna faktor. 
Med anledning av detta ansåg vi det relevant att undersöka hur lyssnarna 
förhöll sig till Hannah och Amanda, det vill säga om parasociala relationer 
till systrarna fanns bland deras lyssnare.  
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 6.3.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Vi kunde se ett tydligt mönster i samtliga intervjuer då respondenterna 
genomgående benämnde Hannah och Amanda som vänner till dem. Även vid 
de enstaka tillfällen då respondenten inte uttalade ord som vän eller kompis 
gavs ändå en målande beskrivning av systrarna som just det.  

” Det känns ju liksom som att det är två kompisar som man sitter 
och lyssnar på bara för att de är så öppna, även om man inte 
känner dem överhuvudtaget liksom. Det är jättekonstigt men 
om jag skulle se dem på stan så skulle det ju kännas som att 
jag vill säga hej hej! 

Intervjurespondent 4 

” Det känns nästan som att det blir en kompisrelation. Det är ju 
många som jag har pratat med om just den podden och att det 
känns som att de typ blir ens kompisar. 

Intervjurespondent 8 

” Man tycker mer om dem efter ett tag. Precis som man gör med 
alla människor man träffar egentligen, först innan man liksom 
lär känna varandra. Eller varandra, jag känner ju inte dem. 

Fokusgruppsdeltagare 1 

 6.3.2 Analys 

Under både fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervjuerna noterade vi 
hur deltagarna lös upp då Hannah och Amanda fördes på tal. Många gånger 
behövde vi inte ens ställa de frågor som syftade till att undersöka teorin om 
parasociala relationer eftersom respondenterna själva tog initiativ och berät-
tade om sin relation till systrarna. Vi fann det mönster som återkom i samt-
liga intervjuer häpnadsväckande. Respondenterna använde inte bara ord som 
vänner och kompisar då de talade om Hannah och Amanda, de uttryckte sig 
även på ett sådant vis att vi fick intrycket av att systrarna betydde mycket för 
dem. Vi tolkade det som att de såg på Hannah och Amanda som nära vänner i 
deras inre kompiskrets, även då de flesta respondenter sa sig förstå att denna 
relation inte var ömsesidig. Teorin om parasociala relationer bekräftas där-
med stark i denna studie. Med anledning av detta drar vi slutsatsen att podd-
radion är en effektiv kanal för att bygga parasociala relationer till sin publik.   
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Enligt Katz och Lazarsfeld (1964) påverkas människor som mest av personer 
i dess inre bekantskapskrets. Sådana individer fungerar många gånger som 
opinionsbildare och påstås ha större inverkan på människor omkring dem än 
vad massmedierna har (ibid.). Då det tydligt visat sig att Hannah och Amanda 
betraktas som nära vänner bland dess lyssnare så tror vi att tvåstegshypotesen 
och parasociala relationer i kombination kan förklara varför kändisar blir 
starka opinionsbildare, och därmed varför Celebrity Endorsement är effektiv i 
marknadsföring. Vi menar att en viktig komponent vid Celebrity Endorse-
ment är att relationen mellan kändis och konsument vårdas. Det är, enligt oss, 
ett framgångsrikt koncept om kändisen sätter en personlig prägel på innehål-
let och bjuder på sig själv i all kommunikation till publiken. Poddradion 
möjliggör för detta då det personliga tilltalet faller sig naturligt eftersom 
producenten talar direkt till lyssnarna.  

6.4 Perfect Day i Fredagspodden 

För att besvara en av frågorna i frågeställningen, hur lyssnare uppfattar 
poddradioproducenters produktplacering av deras produkter, undersökte vi 
hur respondenterna förhöll sig till denna förekomst. Vi undersökte även om 
uppfattningarna skiljde sig från deras generella åsikter om produktplacering 
och sponsorsmeddelanden i mediet. Dessutom var vi intresserade av hur 
deras åsikter påverkades av deras relation till Hannah och Amanda. I detta 
stycke analyserar vi citaten för att testa teorin om parasociala relationer i 
kombination med Source Credibility Model.  

 6.4.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Vi upptäckte under intervjuerna att respondenter som tidigare ställt sig 
kritiska till produktplacering i poddradion fann det fullt acceptabelt då det 
gällde produktplacering av Hannah och Amandas egna produkter - vinerna 
Perfect Day. De förklarade detta med att de gärna ville ställa upp för systrar-
na och att de unnade dem framgång. Samtliga intervjudeltagare hade därför 
överseende när vinerna omnämndes i Fredagspodden.  

” De har pratat så mycket om vinerna i podden, och jag tycker 
om att dricka rosévin på sommaren och jag tycker om dem 
som personer. Jag kan känna att jag vill stötta dem och köpa 
deras vin. 

Intervjurespondent 9 
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” Det känns nästan lite mer okej att de gör reklam för Perfect 
Day, för att det är ju ändå deras produkt. Så därför känns det 
kanske lite mer okej, för det handlar ju om dem på något sätt. 

Intervjurespondent 3 

Flera av respondenterna beskrev även att de fann produktplaceringen av 
vinerna Perfect Day som tilltalande eftersom detta ofta gjordes i kombination 
med romantiserade scenarion.  

” De pratar ju mycket om det, men det tycker jag att de kan få. 
Det är ju ändå deras, och en del av vad de håller på med. Det är 
ju så fint när de målar upp bilder av hur man ligger i badkaret 
med ett glas Perfect Day. De målar upp så fint och då måste 
man testa det typ. 

Intervjurespondent 1 

” De dricker det själva tillsammans med sina vänner och säger 
att vi också borde göra det, vi poddlyssnare såklart. Så nu när 
det är fredag och vi ska umgås med våra vänner så är det ju 
klart att vi ska dricka Perfect Day. 

Intervjurespondent 5 

Vid ett flertal tillfällen uppfattade vi det som att respondenterna beskrev 
produktplaceringen av vinerna Perfect Day som effektiv. Detta framkom 
tydligt då de gav exempel på tillfällen då systrarnas romantiserade scenarion i 
kombination med uppmaningar att köpa vinerna påverkat dem till konsumt-
ion.  

” När man stod där på systembolaget och skulle välja ett rosévin 
så var valet ganska enkelt. Eftersom det ligger i bakhuvudet på 
något sätt. Det är ju det perfekta rosévinet.  

Fokusgruppsdeltagare 3 

 6.4.2 Analys 

Banister och Cocker (2014) menar att parasociala relationer resulterar i att 
konsumenter blir lojala mot varumärken och produkter som kändisar mark-
nadsför. Vi tror att det kan finnas ett samband mellan den lojalitet som 
konsumenten har till ett visst varumärke och den pålitlighet som konsumen-
ten hyser till kändisen. Vi uppfattade det som att respondenterna ansåg 
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produktplacering av vinerna Perfect Day som acceptabelt på grund av att det 
är Hannah och Amandas egna produkter. Anledningen till acceptansen bland 
lyssnarna tror vi berodde på de parasociala relationerna till dem, att resultatet 
av de imaginära vänskapsrelationerna till systrarna gjorde att lyssnarna 
uppfattade dem som pålitliga och därför blev de lojala. I respondenternas 
uttalanden om vinerna Perfect Day återgavs flera gånger berättelser som 
vittnade om att de hade köpt deras produkter eftersom de ville stötta deras 
vänner, det vill säga Hannah och Amanda. Respondenterna var alltså lojala 
till systrarna.  

Vi uppfattade aldrig några tecken i respondenternas berättelser som tydde på 
att de ansåg Hannah och Amanda som experter gällande viner, vilket gör att 
vi återigen ifrågasätter Source Credibility Model. Hannah och Amandas 
pålitlighet som sändare berodde med andra ord på deras trovärdighet, den 
avsaknade expertisen som vinkännare spelade därmed ingen roll. Anledning-
en till att systrarna uppfattades som pålitliga berodde inte heller på att pro-
duktplaceringen gjordes ärligt eller transparant. Det berodde snarare på att de 
talade öppenhjärtat om sitt privatliv och på så vis uppfattades som pålitliga. I 
och med detta bekräftas teorin om de parasociala relationerna återigen. Vi 
tror att kändisar kan lyckas bättre och komma lindrigare undan med smygre-
klam av deras egna produkter på grund av de parasociala relationerna som 
finns bland dess publik. Respondenterna berättade om hur produktplacering 
av vinerna Perfect Day gjorts genom att systrarna målat upp romantiserade 
scenarion, bland annat sådana där de berättade om hur de själva drack vinerna 
med sina vänner. Hannah och Amanda satte alltså en personlig prägel på 
innehållet och bjöd på sig själva då de talade om produkterna, vilket även det 
kan vara betydande för att uppnå pålitlighet bland lyssnarna. 

6.5 Lyssnaren som opinionsbildare 

Opinionsbildare sägs, som även nämns ovan, ha stor påverkan på individer i 
deras bekantskapskretsar. Vi undersökte därför hur lyssnare av Fredagspod-
den samtalar med vänner om vinerna Perfect Day. Citaten analyserades i 
detta stycke utifrån teorin om tvåstegshypotesen då vi ville undersöka hur 
rollen som opinionsbildare kan lämnas över till en annan individ. Med andra 
ord undersökte vi hur Hannah och Amanda påverkat lyssnaren att agera 
opinionsbildare, och hur budskapen om vinerna Perfect Day spridits genom 
WOM.  
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 6.5.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Under intervjuerna framkom det att nästintill samtliga respondenter hade 
druckit vinerna och att de vid detta tillfälle även låtit andra smaka av dem. Vi 
uppmärksammade också att samtliga respondenter samtalat med andra om 
vinerna och att dessa då oftast omnämnts i positiva bemärkelser, även i de 
fall då vinerna inte fallit dem i smaken. De respondenter som ännu inte 
smakat av vinerna planerade dock att göra detta inom en snar framtid då de 
blivit rekommenderade av vänner. Under intervjuerna återgav flera av re-
spondenterna berättelser om hur personer i dess omgivning fått kännedom om 
vinerna på grund av närståendes fördelaktiga omdömen.  

 

” Vi har sagt att det här är Hannah och Amandas vin, som vi 
lyssnar på, ni måste smaka! Alldeles uppspelta liksom, och att 
det är så kul. Det är våra kompisar som har släppt ett vin! Man 
tycker att det är häftigt liksom, att de har släppt ett vin, så det 
vill man ju visa för andra. Så att de också ska se att det är häf-
tigt typ. 

Intervjudeltagare 2 

” Jag har sagt att jag köper med en sådan så får du smaka av 
mig. 

Intervjurespondent 10 

” Jag har gett bort flaskan. Den är ju så fin! Liksom Perfect Day, 
det är fint. Jag har gett bort många flaskor. Men jag är ingen 
vinkännare… 

Fokusgruppsdeltagare 8 

Flera av respondenterna delade även med sig av berättelser om hur de själva 
kommit i kontakt med vinerna genom rekommendationer. 

” Jag har smakat det av min mamma som köpte det. Hon är ju 
verkligen en sucker för Hannah och Amanda. Så hon köpte två 
vinflaskor, sen köpte hon deras bok. En till mig och en till 
henne själv för att hon tycker att de är så himla bra, så det är ju 
på det sättet som jag har fått alla deras grejer. 

Fokusgruppsdeltagare 2 
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” Första gången jag drack vinet var hemma hos min mamma. Då 
hade hon köpt det för att min syster hade fått det rekommende-
rat av en kompis som hade lyssnat på podden. 

Intervjurespondent 7 
 

 6.5.2 Analys 

Den upplevda vänskapsrelationen till Hannah och Amanda visade sig även 
resultera i att respondenterna gärna rekommenderade vinerna till sina vänner. 
Vi kunde även urskilja hur dessa rekommendationer dessutom spridits i flera 
led, det vill säga från en kompis till en annan och sedan vidare till en tredje. 
Den tredje personen i kommunikationsledet behövde alltså inte själv ha 
exponerats för produktplaceringen då budskapet nådde fram till denne ändå. 
Emellertid visade det sig dock att den tredje parten många gånger hade tagit 
del av produktplaceringen av vinerna Perfect Day i Fredagspodden, och att 
den således utsattes för ytterligare påverkan genom sina vänner.  

Rekommendationerna var inte heller alltid verbalt uttryckta utan hade likaså-
väl skett då respondenterna serverat vinet vid till exempel middagsbjudning-
ar. Enligt Katz och Lazarsfeld (1964) har opinionsledare lättare för att upp-
fatta och ta till sig massmediala budskap, och har även en tendens att sprida 
dessa vidare. I och med de resultat vi fick fram i intervjuerna antar vi att 
Fredagspoddens lyssnare har tydliga ambitioner att bli opinionsbildare. Flera 
av respondenterna angav nämligen att de vid ett flertal tillfällen rekommen-
derat eller blivit rekommenderade vinerna. Vi tror även att inverkan av 
reklam på opinionsbildare kan bli än mer effektiv då den kommuniceras av 
en kändis genom poddradion vars lyssnare uppfattar kändisen som en god 
vän till dem. Även detta antyder att poddmediet kan vara mer effektivt i 
marknadsföringssyfte i jämförelse med massmedier då budskapet kan framfö-
ras mer personligt. 

6.6 Perfect Day på Instagram 

Vi fann det även betydande att undersöka hur opinionsbildare påverkar 
individer i dess nätverk då kommunikationen sker på sociala medier för att 
kunna besvara studiens syfte. På till exempel Facebook, Instagram och 
Twitter möjliggörs det för ett budskap att nå fler mottagare än vid de tillfällen 
då individer samtalar face-to-face. Vi undersökte därför hur budskapen från 
Hannah och Amandas produktplaceringar i Fredagspodden spreds och togs 
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del av på sociala medier, det vill säga genom eWOM. Nedan presenteras 
citaten ur ett sändarperspektiv och ett mottagarperspektiv.  

 6.6.1 Respondenternas svar och uttalanden - Sändarperspektiv 

Flera av respondenterna berättade att de hade gjort uppdateringar om vinerna 
Perfect Day på Instagram och Twitter och att de ofta samtidigt hashtaggat 
#perfectdayrose eller #perfectdaywhite. De talade även om att Hannah och 
Amanda brukade gilla eller kommentera bilderna vid de tillfällen då de 
använt sig av hashtaggarna, vilket var något som vi uppfattade att responden-
terna uppskattade. 

” Jag tror det var på Twitter som jag la ut en bild på när jag och 
en kompis höll i vinflaskan, och så skrev jag något och 
hashtaggade Perfect Day och typ fredagspodden och Hannah 
och Amanda. De svarade ju faktiskt, de är väldigt duktiga på 
det (…). Det känns som att de vill ta hand om sina lyssnare. 
Det är väldigt kul! 

Intervjurespondent 2 

I respondenternas berättelser framkom det även att vid de tillfällen då de gjort 
uppdateringar och använt sig av hashtaggarna berodde det många gånger på 
att Hannah och Amanda uppmanat dem till detta i Fredagspodden. De berät-
tade också att de deltagit i tävlingar som arrangerats av Hannah och Amanda. 
För att delta i dessa uppmanades lyssnarna att publicera en bild på Instagram 
med fokus på ett av vinerna tillsammans med hashtaggarna #perfectdayrose 
eller #perfectdaywhite.   

” Vi var med i den där tävlingen som Hannah och Amanda hade. 
Man skulle lägga upp en bild på vinet och hashtagga någonting 
så kunde man vinna en resa för två till Stockholm och gå på 
deras live-podd. 

Intervjurespondent 1 

 6.6.2 Analys 

Som även nämns ovan möjliggör sociala medier för ett budskap att spridas 
till allt fler personer än vid samtal face-to-face. Det skapar därför bättre 
förutsättningar för att en större mängd människor ska kunna ta del av mark-
nadsföringsbudskapet. Vi förstod att Hannah och Amanda aktivt använde 
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sociala medier för att sprida budskap vidare då vi flera gånger sett att de gjort 
uppdateringar om vinerna på Instagram och använt sig av hashtaggarna 
#perfectdayrose och #perfectdaywhite. Respondenterna berättade även att de 
uppmanats att göra det samma. De tillfällen då respondenterna gjort uppdate-
ringar på Instagram och använt sig av hashtaggarna fick de bekräftelse då 
Hannah eller Amanda gillade eller kommenterade dessa bilder.   

I respondenternas berättelser om hur de spridit budskapet om vinerna Perfect 
Day vidare på Instagram såg vi ett intressant mönster. Kommunikationspro-
cessen bestod nämligen av ett flertal steg, vilka gick att urskilja i flera av 
respondenternas skildringar. I det första steget uppmanade Hannah och 
Amanda Fredagspoddens lyssnare att göra uppdateringar om vinerna Perfect 
Day samt att använda sig av hashtaggarna #perfectdayrose och #perfect-
daywhite. I nästa steg gjorde lyssnarna uppdateringar på Instagram enligt 
systrarnas anvisningar, vilket deras följare i det tredje steget exponerades för. 
Då följarna gillade eller kommenterade dessa bilder togs budskapen vidare i 
ett fjärde steg, och kunde nu även ses av deras följare. På detta vis blev en 
större om än okänd mängd människor exponerade för vinerna. Det blev för 
oss tydligt att respondenterna varit starka opinionsbildare för vinerna Perfect 
Day, men vi kunde dock inte dra liknelser till Katz och Lazarsfelds (1964) 
tvåstegshypotes då denne enbart består av två steg. Hur respondenterna agerat 
opinionsbildare stämde däremot väl in på Katz och Lazarsfelds (ibid.) be-
skrivning. 

 6.6.3 Respondenternas svar och uttalanden - Mottagarperspektiv  

När vi frågade respondenterna om de sett uppdateringar om vinerna Perfect 
Day på sociala medier hade de till en början svårt att minnas om detta före-
kommit. I fokusgruppsintervjuerna blev respondenterna påminda av varandra 
efter en stunds diskussion, medan vi i de enskilda intervjuerna blev tvungna 
att ställa ytterligare frågor för att få svar av respondenten. Något som stod 
klart i intervjuerna var att samtliga respondenter någon gång hade stött 
uppdateringar om vinerna i form av bilder eller hashtaggar. En av de förkla-
ringar som gavs till hur detta hade skett var att respondenterna av nyfikenhet 
besökt Hannah eller Amandas Instagram eller tittat på vinernas hashtaggar.   

” När de pratade om hashtaggar så undrade jag hur många det 

egentligen som använder det och då var jag inne och kollade. 

Fokusgruppsdeltagare 6 
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Andra respondenter berättade i stället hur de av en slump kommit i kontakt 
med uppdateringar eller hashtaggar om vinerna eftersom de dykt upp i deras 
instagramflöden. En annan variant var att någon av deras vänner gillat en 
uppdatering om vinerna och att uppdateringen på så vis fångat respondentens 
uppmärksamhet.   

” Mina kompisar hade gillat och därför kom det upp i Instagram-
flödet, och sen gick jag via dem in på deras profiler och kol-
lade. 

Intervjudeltagare 8 

 6.6.4 Analys 

Hur respondenterna agerat opinionsbildare på Instagram blev inte bara 
bekräftat ur tidigare nämnda sändarperspektiv, utan även ur ett mottagarper-
spektiv. I vissa fall hade respondenten hört talas om Hannah eller Amandas 
Instagramkonton eller vinernas hashtaggar genom Fredagspodden, och 
därefter av nyfikenhet sökt upp dessa. Andra gånger hade respondenternas 
vänner gillat bilder eller använt sig av hashtaggarna #perfectdayrose eller 
#perfectdaywhite då de själva uppdaterat bilder på vinerna, vilket resulterat i 
att de dykt upp i respondentens flöde. Respondenternas berättelser ur motta-
garperspektivet skildrade därmed steg tre och fyra i ovanstående kommuni-
kationsprocess som äger rum på Instagram. Som även bekräftas i sändarper-
spektivet har sociala medier skapat förutsättningar för att opinionsbildare 
skall kunna påverka människor i dess nätverk i fler än de två steg som gestal-
tas i tvåstegshypotesen.  

6.7 Sammanfattning av analys 

Poddradion beskrevs som praktisk av respondenterna i undersökningen då 
den möjliggör för användaren att själv välja vad den vill lyssna på samt när 
den vill lyssna. Respondenterna angav även att då sponsorsmeddelanden och 
produktplacering förekommer i poddradion skall det vara enkelt för lyssnaren 
att avgöra vad som är reklam och inte. Dessutom ansågs smygreklam som ett 
irritationsmoment som gjorde att poddradioproducenten uppfattades som 
oärlig då sådan användes, och blev därmed rent av skadlig för producentens 
pålitlighet. För att lyssnare skall uppfatta en producent som pålitlig och 
därmed ta till sig reklam som placeras i poddradion kan parasociala relationer 
till denne vara avgörande. Det visade sig nämligen att lyssnarna blev mer 
lojala när de såg producenten som en nära vän. Enligt vår undersökning är 
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poddradion ett bra medium för att skapa parasociala relationer i publiken. För 
att detta ska uppnås bör producenten sätta en personlig prägel på innehållet 
och bjuda på sig själv i podden.  

En av studiens mest intressanta upptäckter var att då parasociala relationer 
existerar till poddradioproducenten tenderar lyssnarna att bli mer förlåtande 
när produktplacering av producentens egna produkter förekommer. Det 
visade sig att respondenterna, på grund av de parasociala relationerna, ville 
stötta producenterna och agerade därför som opinionsbildare för deras pro-
dukter både genom WOM (word-of-mouth, se sida 15) och eWOM (electro-
nic word-of-mouth, se sida 16) på sociala medier. Då lyssnarna var opinions-
bildare på sociala medier kunde vi se att budskapen spreds i flera steg, vilket 
inte stämmer överens med tvåstegshypotesen som enbart skildrar opinions-
bildning i två steg. Med anledning av detta ansåg vi att tvåstegshypotesen var 
för kort och att nutida opinionsbildning på sociala medier bör återges i flera 
steg.  

 6.7.1 Flerstegshypotesen 

Tvåstegshypotesen redogör för hur företag och organisationer använder sig 
av massmedier för att påverka opinionsbildare bland publiken, som sedan i 
sin tur genom WOM påverkar mindre aktiva individer (Katz & Lazarsfeld, 
1964). Dock gestaltas enbart hur påverkan av opinionsbildare sker i en 
envägskommunikation till mindre aktiva individer, och därmed inte för andra 
tänkbara effekter då dessa sprider budskapet vidare. Katz och Lazarsfelds 
(1964) modell är dessutom från år 1964 och skildrar därmed inte eWOM på 
sociala medier. Då vi trodde att nutida opinionsbildning bestod av flera steg 
ansåg vi det viktigt att undersöka hur tvåstegshypotesen möjligtvis skulle 
kunna byggas på med ytterligare steg. I vår fallstudie framkom tydligt hur 
opinionsbildning ser ut i sociala medier idag. Vi har utifrån studiens resultat 
skapat tre modeller för att gestalta teorin om opinionsbildning i sociala 
medier, vilken vi benämnt som Flerstegshypotesen. Vi hoppas att vår mer 
utvecklade modell kan komma att bli ett redskap för att förstå hur enskilda 
personer, företag och organisationer sprider tankar och idéer i en mer organi-
serad form. Modellen skulle exempelvis kunna ge förståelse för hur denna 
process sker via poddradion och hur detta sedan sprids och återkopplas via 
sociala medier.  
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 6.7.2 Opinionsbildning genom sociala medier 

I figur 3 vill vi visa hur producenten förmedlar ett budskap i poddradion och 
hur detta budskap tas emot av dess lyssnare, det vill säga både opinionsbil-
dare (de stora ofyllda ringarna) och enskilda lyssnare (de små ofyllda ringar-
na). Opinionsbildarna sprider sedan budskapet vidare genom både WOM och 
eWOM på sociala medier, vilket visas med de heldragna och prickiga linjerna 
i figuren nedan. Då budskapet sprids vidare på sociala medier kan en större 
mängd individer ta del av det än vid face-to-face-interaktioner. Det blir i och 
med detta svårt att uppskatta hur många mottagare ett budskap på sociala 
medier faktiskt når.  

Figur 3: Poddradion och opinionsbildning på sociala medier. Den utvecklades med 
utgångspunkt ur den ursprungliga modellen skapad av Katz och Lazarsfeld (1964) 
som de kallar för tvåstegshypotesen.  

 6.7.3 Budskapsspridning på sociala medier  

Då opinionsbildaren spridit ett budskap genom sociala medier till en mängd 
mottagare förmedlas budskapet vidare ytterligare då dessa gillar eller kom-
menterar uppdateringen. En mottagare kan på så vis exponeras för budskap 
från flera olika opinionsbildare, och även själv agera opinionsbildare då 
denne gillar eller kommenterar. Budskapet sprids alltså mellan opinionsbil-
dare och mottagare, men även mellan mottagare och mottagare, vilket skiljer 
sig från figur 3 och visas i figur 4 med prickiga linjer bestående av pilar i 
respektive ände. Det skapas därmed goda förutsättningar för tvåvägskommu-
nikationer, det vill säga att mottagare utsätter varandra för deras budskap. 
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Enligt vår teori kan alla individer som tar emot ett budskap agera opinions-
bildare.  

 

Figur 4: Spridning av budskap på sociala medier. Den utvecklades med utgångs-
punkt ur den ursprungliga modellen skapad av Katz och Lazarsfeld (1964) som de 
kallar för tvåstegshypotesen.  

 6.7.4 Budskapet i ett kretslopp  

Eftersom sociala medier skapar förutsättningar för budskap att spridas till en 
stor publik, och för opinionsbildare att även vara mottagare av andra opin-
ionsbildares budskap kan denna process liknas vid ett enda stort kretslopp. Vi 
menar att budskapet förr eller senare även kan nå den ursprungliga sändaren, 
vilket skildras nedan i figur 5. Sändaren kan på så sätt dra slutsatser om hur 
stor spridning budskapets fått och hur det har tagits emot, till exempel om 
budskapet väckt positiva eller negativa reaktioner eller om det överhuvudta-
get uppmärksammats.  

 

Producent
i poddradion

= opinionsbildare

= budskap

= budskap som färdas genom 
sociala medier.

= okänt antal mottagare av ett budskap

= budskap som färdas mellan individer
på sociala medier.
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Figur 5: Opinionsbildningens kretslopp genom sociala medier. Den utvecklades med 
utgångspunkt ur den ursprungliga modellen skapad av Katz och Lazarsfeld (1964) 
som de kallar för tvåstegshypotesen.  

 6.7.5 Sammanfattning av flerstegshypotesen 

De tre figurerna som presenteras ovan ger en grafisk beskrivning av våra 
tankar kring det vi kallar flerstegshypotesen, och skildrar eWOM om poddra-
dioproducentens budskap på sociala medier. Vi valde att skapa tre modeller 
för att ingående förklara flerstegshypotesens olika steg och därmed göra den 
mer begriplig. Den största skillnaden från Katz och Lazarsfelds (1964) 
tvåstegshypotes där kommunikationen sker enkelriktat, är att flerstegshypote-
sen skildrar tvåvägskommunikation på sociala medier. Modellerna visar hur 
opinionsbildare först tar emot ett budskap från poddradion, och sedan för 
detta vidare på sociala medier där dess funktioner skapar möjligheter för 
budskapet att spridas ytterligare. Genom att en användare på till exempel 
Instagram gillar eller kommenterar en opinionsbildares uppdatering kan 
budskapet dessutom nå dennes följare. I och med att användare kan göra 
uppdateringar och ge respons på andras uppdateringar kan budskapet också 
nå den ursprungliga sändaren, vilket resulterar i ett kretslopp. En användare 
av sociala medier kan därför vara en opinionsbildare, en sändare samt en 
mottagare av ett budskap. Vi benämner denna oändliga process som fler-
stegshypotesen och har i de tre modellerna försökt att förklara denna.  

  



It’s	  'like'	  a	  #perfectday	   	   Ann	  Gustavsson	  &	  Elin	  Henriksson	  

50 

 

7 DISKUSSION 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur tvåstegshypotesen förändrats då 
bilden av opinionsbildning idag är mer komplicerad. Med hjälp av en fallstu-
die som behandlar hur lyssnare uppfattar produktplacering av poddradiopro-
ducenters egna produkter, och hur budskapen om dessa sprids vidare på 
sociala medier syftade vi till att gestalta fenomenet i en grafisk modell. För 
att studera problematiska situationer lämpar sig en fallstudie då den kan ge 
insikt i generella frågor inom ett visst område (Merriam, 1994). För att 
besvara studiens syfte valde vi att undersöka Fredagspodden i en fallstudie.  

7.1 Slutsatser  

Den största upptäckten i denna studie anser vi är hur parasociala relationer 
kan ha stor inverkan på hur lyssnare accepterar produktplacering av poddra-
dioproducenters egna produkter i allt större utsträckning än annan reklam, 
som till exempel sponsorsmeddelanden. När lyssnare av en podd upplever 
producenten som en nära vän uppfattas denne även som mer trovärdig. 
Trovärdighet har länge angivits som en viktig faktor för att en sändare skall 
uppfattas som pålitlig, och kan därför vara effektiv i marknadsföringssyfte 
för att påverka konsumenter (Carrillat et al., 2013). Det visade sig även att 
sändarens expertkunskaper inte var av lika stor vikt som påstås i Source 
Credibility Model, då sändaren kan uppfattas som pålitlig av att enbart ha 
hög trovärdighet. För att poddradioproducenter skall uppfattas som pålitliga 
och därmed bli effektiva i marknadsföringssyfte bör de sätta en personlig 
prägel på innehållet, bjuda på sig själva samt vara ärliga och transparanta. På 
så vis knyts parasociala relationer bland lyssnare till poddradioproducenter. 

Ytterligare en tänkbar anledning till varför lyssnare har överseende med 
poddradioproducenters produktplacering av egna produkter kan vara att de 
ser detta som en win-win-situation, det vill säga att de står ut med producen-
tens reklam för att i gengäld bli underhållna. Utifrån respondenternas berät-
telser i fallstudien kan vi även spekulera i att reklam i poddradion kan på-
verka lyssnarna till konsumtion då flertalet av dem angav att de köpt produk-
ter som producenten rekommenderat i podden.  

Vi skapade flerstegshypotesen som har sin utgångspunkt i Katz och Lazars-
felds (1964) tvåstegshypotes, men som utvecklades utefter de resultat som 
uppenbarade sig i fallstudien. Flerstegshypotesen består av tre figurer som i 
flera steg gestaltar hur budskap sprids genom poddradion till opinionsbildare, 
och hur dessa sedan sprider budskap vidare i sociala medier till ett okänt 
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antal mottagare. Till skillnad från tvåstegshypotesen som skildrar traditionell 
WOM, redogör flerstegshypotesen för hur eWOM ter sig på sociala medier. 
Vi tror även att denna studies resultat möjligtvis skulle kunna appliceras vid 
andra situationer då budskap från ett medium, till exempel tv eller rundradio, 
sprids vidare av mottagarna på sociala medier.  

Sammantaget fann vi studiens resultat angående de parasociala relationerna 
till Hannah och Amanda som högst häpnadsväckande eftersom vi inte kunnat 
föreställa oss att dessa relationer skulle komma fram så tydligt i undersök-
ningen. Med anledning av detta väcktes ett flertal frågor hos oss. Hur pass 
generaliserbart är studiens resultat? Har lyssnare av andra poddar samma 
förhållande till producenterna? Och i vilken utsträckning kan detta påverka 
lyssnare att köpa de produkter som marknadsförs i poddradion? Ser de 
parasociala relationerna annorlunda ut beroende på om de knyts genom tv, 
radio eller poddradio? Går det exempelvis att jämföra tittarnas relation till 
Jay Leno i det amerikanska programmet The Tonight Show med den relation 
som Fredagspoddens lyssnare har till Hannah och Amanda?  

7.2 Kritisk granskning av det egna arbetet 

I fokusgruppsintervjuerna uppfattade vi att vissa respondenter till en början 
inte delgav information om att de blivit påverkade till konsumtion på grund 
av reklam i poddradion. Dock framkom berättelser som indikerade på sådana 
skeenden efter att ämnet diskuterats i gruppen. Vi hade svårt att avgöra om 
undanhållandet av informationen gjordes medvetet av respondenterna, och att 
det möjligen kan ha berott på att de ville upprätthålla en slags värdighet inför 
de andra deltagarna för att inte bli uppfattade som lättlurade. Med andra ord 
kan det finnas ytterligare information som inte respondenterna delat med sig 
av till oss och som kan ha varit av betydelse för studiens resultat. Eftersom vi 
inte har några tidigare erfarenheter av intervjuteknik kan detta i sådana fall 
vara den bakomliggande orsaken. Vi såg dock att tydliga mönster gick igen i 
både fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervjuerna, vilket kan tyda på 
att undersökningen gett relevant data.   

Som nämndes i stycket om validitet och reliabilitet var en av oss aktiv lyss-
nare av Fredagpodden sedan tidigare. Vi är medvetna om att detta kan ha 
färgat studien även då vi aktivt jobbat för att undvika det. Eftersom den andre 
av oss inte lyssnade på Fredagspodden innan studien genomfördes, och sedan 
enbart lyssnat på något enstaka avsnitt för att införskaffa bakgrundsinformat-
ion, är det vår förhoppning att vårt eget engagemang för poddradion i all-
mänhet och för Fredagspodden i synnerhet, inte mer än marginellt har påver-
kat resultatet. 
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De slutsatser vi dragit av studiens resultat kan förhoppningsvis ge en förstå-
else för hur produktplacering av poddradioproducenters egna produkter kan 
spridas vidare av deras lyssnare på sociala medier. Dock genomfördes under-
sökningen i en fallstudie av Fredagspodden där samtliga respondenter dessu-
tom var kvinnor. På grund av valet av podd samt att respondenterna inte 
representerades av både män och kvinnor, kan givetvis generaliserbarheten 
ifrågasättas. Resultatet kanske ändå kan belysa ett fenomen som är högst 
påtagligt just nu, även om vi förstår att fler studier krävs för att i någon mån 
kunna påstå att forskning har kunnat visa på mer generella mönster.  

7.3 Implikationer för samhälle och yrkesliv 

I 9§ om Reklamidentifiering i marknadsföringslagen (2008:486) anges det 
hur reklambudskap skall utformas på ett sådant vis att mottagaren kan avgöra 
när denne exponeras för reklam: ”All marknadsföring ska utformas och 
presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.”. 
Som tidigare nämnts i uppsatsen är syftet med produktplacering att omed-
vetet påverka publiken för att på så vis skapa positiva associationer till 
produkten. En definition som inte går helt hand i hand med paragrafen om 
reklamidentifiering. Efter att vi i denna uppsats studerat hur produktplacering 
av vinerna Perfect Day kommit till uttryck i Fredagspodden ställer vi oss 
därför frågan - var går gränsen mellan produktplacering och missledande 
smygreklam? Vi uppfattar gränsen som en hårfin och därmed som en mycket 
problematisk balansgång för medieaktörer vid marknadsföringsaktiviteter. Då 
mottagarna visats mer och mer resistenta för den traditionella och lättavslö-
jade reklamen skapas dessutom än mer utrymme för marknadsaktörer att 
ägna sig åt sådana metoder som produktplacering. Vad har detta för påverkan 
på samhället? Hur skall medieaktörer hantera detta ansvar inför medborgarna 
och samtidigt värna om företag och organisationers bästa? Med denna studies 
resultat i åtanke kan vi spekulera i om produktplacering som metod kommer 
att fortsätta sin frammarsch. Därmed anser vi att problematiken som medföl-
jer denna metod är nödvändig att utreda närmare för att gå till botten med den 
eventuella påverkan som sker på medborgarna och samhället.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi avgränsade oss till att endast undersöka hur budskap om produktplacering 
av poddradioproducenters egna produkter sprids vidare av lyssnarna på 
sociala medier, och uteslöt därmed företag och organisationers produktplace-
ring eller sponsorsmeddelanden i poddradion. Ett förslag till framtida forsk-
ning är att utefter denna studies resultat fördjupa sig ytterligare i fenomenet, 
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men vi uppmanar även till forskning om mer generella uppfattningar och 
effekter av produktplacering och sponsorsmeddelanden i poddradion. Forsk-
ning om detta tror vi kan vara intressant för marknadsföringsaktörer. 

En annan aspekt vi uppmärksammat under studiens genomförande är det 
etiska förhållningssättet då marknadsföring av alkoholhaltiga drycker sker i 
poddradion. Vi tror att detta skulle vara av intresse att undersöka ur ett 
juridiskt perspektiv.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Intervjumanual  
”Komihåg-lista”  

• Vid individuella intervjuer: deltagarnas kontaktuppgifter antecknas samt 

information om hur de kan nå oss lämnas ut. 

(Vid intervju med fokusgrupp har kontaktuppgifter och bakgrundsinform-

ation samlats in via mejl). 

• Vi presenterar oss och berättar att intervjun kommer att handla om poddar 

och Fredagspodden. 

• Förutsättningarna för intervjun redogörs, det vill säga att deltagandet är 

frivilligt och att intervjupersonen när helst den vill får avbryta samt att 

samtliga uppgifter om intervjupersonerna hanteras konfidentiellt.  

• Vi redogör för moderatorns roll i intervjun. 

• Tillåtelse om att spela in intervjun erhålls. 

• Tidsåtgången beräknas till cirka 45 minuter. 

• Vi försäkrar oss om att intervjupersonerna har förstått förutsättningarna. 

• En av oss agerar moderator, den andra för anteckningar samt ansvarar för 

inspelning av intervjun.  

 

Intervjumanual 

Vid individuell intervju 

– Ålder, utbildning, yrke, civilstatus? 

– Vad gör du på fritiden?  

– Går du ut ofta? 

– Har du Facebook, Instagram och Twitter? Aktiv? (uppdateringar, gill-

ningar osv.) Varför skaffade du konto där? Var du först av dina vän-

ner? 

– Läser du bloggar? 

– Tycker du om att prova på nya saker? Gör du det ofta? 
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 Tema 1: Generella tankar om podden.  

– Kan du/ni berätta vad du/ni tänker om poddar?  

 

Tema 2: Tankar och åsikter om Fredagspodden. 

– Varför lyssnar du/ni på Fredagspodden?  

– Berätta om vad som fick dig/er att börja lyssna på Fredagspodden? 

– Vad tycker du/ni om Hannah och Amanda?  

– Har dina/era uppfattningar om dem förändrats sedan du/ni började 

lyssna? 

– Brukar du/ni prata med andra om Hannah och Amanda eller Fredags-

podden? I sådana fall varför? Och hur? 

 

Tema 3: Produktplacering i Fredagspodden. 

– Uppfattar du/ni att Hannah och Amanda pratar om olika varumärken i 

Fredagspodden? 

– Vad tycker du/ni om produktplacering i poddar?  

– Tycker du/ni att reklam i poddar skiljer sig från övrig reklam? 

– Upplever du/ni att reklam i poddar är bra för företag?  

 

Tema 4: Produktplacering av vinerna Perfect Day i Fredagspodden. 

– Har du/ni uppfattat om Hannah och Amanda nämnt vinet Perfect Day 

i Fredagspodden? 

– Hur pratar de om vinerna Perfect Day (white och rosé)? 

– Har dina/era uppfattningar om produkterna förändrats under tiden 

du/ni lyssnat på Fredagspodden? 

– Har du/ni köpt och smakat vinet sedan du/ni börjat lyssna på Fredags-

podden? 

 

Tema 5: Hur lyssnare pratar om vinerna Perfect Day med andra. 
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– Skulle du/ni kunna tänka dig/er att/har du/ni rekommenderat vinet till 

någon annan?  

– Har du/ni sett uppdateringar på Facebook, Instagram eller Twitter om 

vinet? Eller har du/ni själva gjort uppdateringar om det? (hashtagg) 

– Följer du/ni Hannah, Amanda och/eller Perfect Day på Instagram? 

Facebook? Twitter? 

– Brukar du/ni kommentera/gilla uppdateringar av Hannah och/eller 

Amanda på sociala medier? 

– Är du/ni med i någon grupp/fan page på facebook tillsammans med 

andra lyssnare av Fredagspodden? 

 

Tema 6: Avslutning. 

– Moderatorn sammanfattar intervjun.  

– Vill du/ni tillägga någonting? 

– Vi tackar intervjupersonerna för deras deltagande.  

 

 

Förslag på följdfrågor: 

– Hur menar du nu? 

– Ska jag tolka det som… 

– Kan du utveckla… 

– Vad tänkte du då? 

– Kan du ge ett exempel? 

– Har du fler exempel? 

– Kan du jämföra… 

– Mer konkret, vad menar du… 
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Bilaga 2. 
Bakgrundsfrågor till deltaganden i fokusgruppsintervjuerna 

 

Ålder: 

Utbildning:  

Yrke: 

Civilstatus: 

Beskriv kortfattat vad du gör på fritiden: 

Hur ofta går du ut? (festar, tar ett glas vin etc.) 

Har du Facebook/Instagram/Twitter eller annat? Beskriv kortfattat dina 

användarvanor av dessa (ex. aktiv, icke aktiv, gillar, delar, kommenterar).  

Läser du bloggar? 


