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Förord 
Arbetet med denna uppsats har minst sagt bidragit till många nya insikter inom Content 

marketing som marknadsföringsmetod. Men bakom insikterna ligger många timmar av 

analyser, diskussioner och otaliga tryck på backslash-tangenten. I svaga stunder har vi ryckt 

vårt hår i förtvivlan, stirrat tomt in i vårt gemensamma drivedokument (även kallad vår bäbis) 

och många gånger gett upp skrivandet klockan 13 på fredag eftermiddag eftersom andra, 

mycket roligare, saker har lockat. Förutom att vi vill tacka oss själva som tillsammans har 

lyckats ro denna uppsats i mål, vill vi tacka Leslie Knope som har funnits där för oss under 

varje lunchpaus i 10 veckors tid. Leslie, den guldhåriga gudinnan i Parcs and Recreation som 

på sitt eget sätt har uppmuntrat oss med adjektiv som sällan gör sig förstådda i följd av 

varandra. 

 

“We need to know whats important in life. Friends, waffles and work.  

Or waffles, friends and work. It doesn’t matter. But work is third.” 

- Leslie Knope 
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Abstract  

Title: "I think it's a gentle kind of marketing"- A critical discourse analysis of Content 

Marketing in podcasts. 

 
The aim of this study was to investigate in what way content marketing can be understood 

through podcasts as an alternative marketing tool. The material which the study was based on 

is Ölpodden, a podcast initiated by Carlsberg Sweden. The study intended to shed light on the 

interdiscursivity that emerges when brands are communicated through podcasts. Another aim 

was to understand how relationships and identities are constructed through the podcast by 

examining its intended audience. In order to achieve this a critical discourse analysis was used 

as both underlining theory and comprehensive method. The critical discourse analysis was 

also supplemented with two theorists witch highlights the audience’s construction of identity. 

The consumer's thoughts on Ölpodden was of importance to illustrate the convergence culture 

and the consumption of the podcast. Qualitative interviews were therefore used as a 

supplement to the critical discourse analysis. The purpose for the study was to contribute to an 

increased understanding of content marketing and a deeper knowledge of the communicative 

strategies it is based on. This purpose led to two main research questions containing two sub- 

questions each. The first main question and subqueries were to answer on: How the discourse 

in Ölpodden could be understood and problematized in relation to convergence, 

commercialization and consumption culture, which the intended audience are and how groups 

and identities are created through the discourse. The other main question and subqueries were 

to answer on: How the discourse could be understood and problematized from a user 

perspective, in what way the discourse has impact on the listeners subjectivity and objectivity 

and how the recipients statements answers to a convergence culture. The result of the study 

indicates that the interdiscursivity in Ölpodden contains an entertainment discourse, a 

information discourse and a promotional discourse. Through these discourses the podcast 

aims to give beer a higher status in society. The podcast also creates an identity which the 

listener is expected to want to fit into. In the quest to fit into this identity individual's 

consumption patterns can change. Which ultimately would lead to increased gain for large 

concerns such as Carlsberg.  

 

Key words: Content marketing, Podcast, Norman Fairclough, Critical discourse analysis, 

Interdiscursivity, Pierre Bourdieu, Henry Jenkins, Convergens, Word of mouth 
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1. Inledning 
Dagens medielandskap kan sägas vara präglat av en konsumtionskultur. Zygmunt Bauman 

(2008:21) talar om det konsumtionsinriktade samhället som ställer höga krav på individens 

förmåga att marknadsföra sig själv. Att lyfta fram den perfekta historien om sig själv blir allt 

mer en vardaglig och essentiell handling. Andrew Wernick (1991:109f, 186) kallar detta för 

“promotionalization” och menar att det sociala livet har omslutits av marknadsföringstermer 

där både individer och institutioner präglas av en marknadsdiskurs. Denna problematik faller 

givetvis lika så på våra produkter och varumärken som genom dagens allt mer sofistikerade 

reklam anpassas för att matcha konsumentens historia. Samtidigt har internet, mobilitet och 

sociala medier förändrat förutsättningarna för marknadskommunikation. Det räcker inte 

längre att enbart sända ut ett budskap. Idag behöver budskapet i sig, eller sättet det levereras 

på, skapa värde och relevans för konsumenten (Bjarregren och Tegborg 2013:10ff). Content 

marketing, eller den svenska översättningen innehållsmarknadsföring, är ett angreppssätt som 

svarar på denna problematik.  

Content marketing är en marknadsföringsmetod som innebär att regelbundet dela med 

sig av värdefull information till sin målgrupp – information som anknyter till ett varumärke 

och förstärker det. Det handlar om att kommunicera utan att sälja, att generera intresse och att 

bygga tillit. Content Marketing Institute (Pulizzi, 2011) menar att content marketing är en 

metod för att skapa och sprida värdefullt och relevant innehåll. Genom att dela med sig av sin 

kunskap är förhoppningen med content marketing att generera intäkter från mottagarna samt 

att de slutligen ska bli lojala kunder. Det innebär även att företaget eller organisationen 

sprider sina budskap genom egna mediekanaler. Dessa är egenskaper som bidragit till att 

content marketing har blivit en av de främsta marknadsföringsmetoderna idag (Harad 

2013:18). 

Att reklam skapas under dessa förutsättningar kan anses effektivt. Dock medför det en 

viss problematik gällande framställning och huruvida konsumenten upplever innehållet som 

reklam eller inte. I dagens digitala samhälle där information och innehåll blir allt mer 

lättillgängligt ökar också efterfrågan på strategisk kommunikation för att nå fram till en 

reklamkritisk skara konsumenter. Detta kan problematiseras ytterligare genom den 

konvergenskultur som Henry Jenkins (2012:15) beskriver suddar ut gränsen mellan producent 

och konsument idag. Att individer engageras emotionellt genom content marketing säger 

något om hur konsumenten påverkas inom en konvergenskultur. Individer bjuds in till att 
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engagera och integrera sina egna känslor och tankar i dialog till konsumtionssamhället. 

Genom att göra detta blir varumärken en del av konsumenternas vardagliga liv. 

Under det senaste året har allt fler företag tagit sig an content marketing genom egna 

podcasts (Winberg, 2014). I en studie om varumärkesbaserad underhållning beskriver Hudson 

& Hudson (2006:489ff) hur den nutida digitala reklamens utveckling allt mer går mot 

underhållningens värld där varumärken och produkter genomsyras av berättelsens attraktiva 

innehåll, i motsats till den vanligtvis kanske förutsägbara reklamen. Podcasten som 

marknadsföringsverktyg vittnar om denna konsumtionskultur där berättelser och 

underhållning ska locka konsumenterna. 

Ett sådant exempel är Ölpodden som lanserades i juli 2014 och handlar om en av de 

senaste årens stora trender, öl (Andrén, 2014). Programledare och podcastens ansikte utåt är 

Christian Eikner. Eikner arbetar till vardags som barchef på Nya Carnegiebryggeriet, ett 

bryggeri delvis ägt av Carlsberg Sverige (fortsättningsvis benämnt Carlsberg). Det är också 

Carlsberg och deras PR-byrå, Cohn & Wolfe som står bakom idé och produktion av 

Ölpodden. Enligt Carlsbergs kommunikationschef, Henrik Byström, vill företaget genom 

detta initiativ nå ut till en intresserad publik som själva aktivt söker upp podcasten (Andrén, 

2014).  

Ölpodden läggs ut en gång i månaden på iTunes och Soundcloud. I varje avsnitt gästas 

podcasten av olika ölprofiler och bland annat diskuteras smaktrender, hemmabryggning och 

de bästa kombinationerna av öl och mat (Nya Carnegiebryggeriet, 2014).  

En intressant aspekt, som även motiverar valet av Ölpodden som material, är dess 

tydliga koppling till ölkonsumtion och likhet med annan alkoholreklam. All reklam som styrs 

av Sveriges alkohollag måste iaktta särskild måttfullhet, får inte uppmuntra till konsumtion 

och är förbjuden i all svensk radio (Alkohollagen 2010:1622). Dessutom får alkoholreklam i 

Sverige inte kopplas till personer, attribut eller livsstil. När ett företag väljer att prata om 

alkohol i en podcast, en kanal som inte styrs av alkohollagen, blir innehållet extra relevant att 

granska.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Studien ämnar belysa den interdiskursivitet som framträder när varumärken kommuniceras 

via mediet podcast. Ambitionen med studien är att med utgångspunkt i podcasten Ölpodden, 

och dess mottagare, bidra till en ökad förståelse för content marketing och fördjupad kunskap 

om de kommunikativa strategier den bygger på. Studien söker också förståelse för hur 
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relationer och identiteter skapas i podcasten genom att se till dess tilltänkta publik. För att 

göra detta utgår studien från två huvudfrågor med vardera två underfrågor; 
 

1. Hur kan diskursen i Ölpodden förstås och problematiseras i relation till konvergens, 

kommersialisering och konsumtionskultur? 

-Vilken är den tilltänkta publiken? 

-Hur skapas grupperingar och identiteter genom diskursen? 

 

2. Hur kan diskursen förstås och problematiseras ur ett mottagarperspektiv?  

- På vilket sätt påverkar diskursen lyssnarnas subjektivitet och objektivitet? 

- Hur svarar mottagarnas utsagor på en konvergenskultur?  
 

2. Teori och tidigare forskning 
Det finns ett stort antal studier och tidigare forskning som rör sig inom det fält content 

marketing tillhör. Dock förs större delar av tidigare forskning inom fältet för digitala och 

transmediala lösningar i relation till reklam ur ett marknadsföringsperspektiv. Någon 

relevant forskning gällande hur content marketing kan förstås ur en kritisk synvinkel inom ett 

fält av samtida medie- och kommunikationsvetenskap har inte påträffats. Att aktualisera 

ämnet är därför ytterst relevant. I detta kapitel presenteras teorier och verktyg som används i 

studien. 
 

2.1 Konvergens  
Jenkins (2012:15) beskriver konvergens som ett flöde där mediepubliken söker efter 

upplevelser och värdefullt innehåll i alla medieplattformar. Han menar att konvergensen 

innebär ett “kulturellt skifte”, konsumenterna har större möjlighet att påverka och kan söka 

information från flera olika håll för att skapa sin egen bild av verkligheten. Tanken om att 

medieproducenterna sänder budskap som tas upp av mediekonsumenter går inte att applicera 

på dagens medielandskap, nu är konsumenterna också aktörer. Det betyder att gräsrotsrörelser 

nu kan finnas i samma forum som stora bolag. Olika typer av medier blir också 

sammanblandade. Tidningsredaktioner sänder tv via internet samtidigt som radiostationer 

skriver redaktionella texter och tv-kanaler gör podcasts. Dessutom kan innehållet i budskapet 

vara en blandning av reklam, nöje och samhällsinformation (Storey 2012:216). Dagens 
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medier kan därmed sägas smälta ihop och blir till en deltagarkultur där producenten och 

konsumenten är samma person. Jenkins menar att det är konsumenterna som själva väljer de 

plattformar som bäst passar deras behov (Storey 2012:216). Denna faktor innebär en ökad 

möjlighet för konsumenter att undvika kommersiella budskap. Som ett resultat av detta finns 

ett växande behov av att fylla varumärken med innehåll som förstärker äkta och relevanta 

meddelanden, något som kan definiera hela content marketing-trenden. Det är innehållet som 

ska locka mediekonsumenterna till engagemang, oavsett om det engagemanget grundar sig i 

förtjusning eller irritation (Jenkins 2012:255). Engagerade mediekonsumenter, så som 

podcastlyssnare, blir fans som vill medskapa och sprida budskap. Om innehållet lyckas väcka 

intresse och tankar hos konsumenten som hen vill dela med sig av så ger det, i det tredje ledet, 

högre trovärdighet för ett varumärke som Carlsberg.  
 

2.1.1 Spridbara medier  

Inom content marketing är spridning och att man når sin väl definierade målgrupp viktigt 

(Stenberg, 2012). För att utveckla Jenkins teori om deltagarkulturen vill studien se till hur 

man kan tillskriva spridning av medietexter, som innehållet i Ölpodden, ett värde. Både för 

publiken och företaget.  

Spridbara medier handlar framför allt om vanliga människors möjligheter att påverka 

mediemiljön genom sina egna aktiviteter (Jenkins, Ford och Green 2014:21ff). Om det vi 

direkt eller indirekt kan åstadkomma när vi delar någonting till våra Facebook-vänner eller i 

vårt Twitterflöde eller engagerar oss i specifika intressegemenskaper på internet. På det här 

sättet så fungerar konsumenterna som gräsrotsaktivister för det material som är personligt 

eller socialt meningsfullt för dem. Spridbara medier fungerar enligt principen: om det inte är 

spridbart så är det dött, vilket kräver en engagerad publik som aktivt formar medieflödet så att 

kulturen blir mer deltagande (Jenkins, Ford och Green 2013:293). Det kan till exempel handla 

om att dela eller remixa en medieprodukt, att skapa innehåll tillsammans, eller att anpassa 

innehållet för en specifik kanal. Enligt Jenkins, Ford och Green (2013:199) kan det här 

uppfattas som en typ av gåvoekonomi. De argumenterar också för att spridbara medier ger 

mer makt till konsumenterna som då blir en viktig del i att produkten blir framgångsrik. Det 

är viktigt att producenterna som vill nå de mest hängivna publikerna lyssnar på dem. På så vis 

kan det innehåll som skapas faktiskt motsvara vad dessa publiker vill ha. Följer företag dessa 

riktlinjer är det ett bevis för att de lyssnar på sin publik (Jenkins, Ford och Green 2013:212). 

Motsatsen till att lyssna är att höra publiken. De företag som enbart hör sin publik dras med 
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illusionen om en utsändningsvärld där de istället för att betrakta publikerna som nätverkande 

offentligheter reducerar dem till passiva individer. Rörande detta kan det finnas en poäng med 

att undersöka om Ölpodden lyssnar på sin publik, eller om de endast hör den.  

Jenkins, Ford och Green (2014:142) talar om en engagemangsmodell som sätter 

publiken i centrum. Där ses dem som ett kollektiv av aktiva aktörer, som genom sitt arbete 

kan generera alternativa former av marknadsvärde. Denna modell avspeglar de förändringar 

som hela mediebranschen genomgår i takt med att den digitala kommunikationen synliggör de 

aktiva publikernas tidigare osynliga insatser för att skapa värde och utvidga engagemanget 

kring medieprodukter (Jenkins, Ford och Green 2014:180f). Sprunget ur detta tankesätt finns 

det relevans i att undersöka hur Carlsberg väger in betydelsen av aktiva publikmedlemmars 

roll som gräsrotsförmedlare som formar upplevelsen för andra medlemmar i publiken. 
 

2.2 Word of mouth 
Begreppet word of mouth används ofta som en term inom traditionell marknadsföring och 

innebär att individer berättar om ett företag och/eller dess produkt/tjänst för personer i sin 

omgivning (Kotler, Armstrong & Parment 2011:384). Det kan handla om rekommendationer 

men också om avrådanden i fråga om produkter eller företag som budbäraren har negativa 

erfarenheter av. Budskap som sprids genom word of mouth betraktas i hög grad som 

objektiva och trovärdiga då de speglar hur en persons relation med ett företag ser ut och visar 

om kunden är nöjd eller inte. Den höga trovärdighetsfaktorn gör att word of mouth innebär 

den största möjligheten till att influera andra, både på gott och på ont (Jenkins, Ford och 

Green 2013:2ff).  

Utbredningen av nya medier så som podcasts och nya sätt att konsumera medier 

innebär enligt Jenkins, Ford & Green (2013:75) inte slutet för traditionell marknadsföring. 

Tvärt om så menar de att denna äldsta form av marknadsföring har kommit i nytt ljus genom 

att påstå:  
 
“......suddenly, the importance of recommendations from “the average person” have become 

a renewed priority, and word of mouth, the original form of marketing, is treated as a new 

phenomenon……”  

 
De menar vidare att det tydligt syns att företag de senaste åren på flera olika sätt har börjat 

uppmuntra till word of mouth, men att det går att ifrågasätta företagens transparens. Ett 

exempel som de tar upp är hur anställda på företag kan utge sig för att vara obetalda fans av 



	  

 6	  

varumärket. Detta menar Jenkins, Ford & Green (2013:77) är falska gräsrotsyttringar. De 

benämner detta med begreppet astroturfing vilket förklaras med att AstroTurf är ett känt 

fabrikat av konstgräs, alltså falskt gräs. Begreppet astroturfing används med samma innebörd 

också i denna studie. Detta i diskussionen om Ölpoddens kommunikativa strategier och 

huruvida de bygger på word of mouth.  
 

2.3 Relationsmarknadsföring 
Tufvesson (2005:189) menar att vi har gått från den affärsinriktade marknadsföringen till en 

relationsinriktning. Man talar om ett paradigmskifte. Utvecklingen har gått från ett 

varucentrerat synsätt, i vilken hårdvaran och enskilda affärsuppgörelser varit centrala, till ett 

servicedominerat synsätt i vilken mjukvara, bytesprocesser och relationer är centrala. 

Relationsmarknadsföring är ett perspektiv som kommit fram under de senaste 

årtiondena. Detta innebär att tonvikten övergår från att skaffa kunder och enskilda affärsavtal 

till att vårda de lojala kunderna och relationerna till dessa (Tufvesson 2005:187f ). 

Carlsbergs ölpodcast kan ses som ett exempel på denna nya typ av marknadsföring. 

Genom innehållet i podcasten byggs en starkare relation till konsumenten. Innehållet visar 

också vilka värden företaget anser att deras tilltänkta åhörare, kunderna, vill ha (Tufvesson 

2005:190).  
 

2.4 Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen gör det möjligt att ställa upp teorier och metoder för 

att problematisera och undersöka relationen mellan diskursiv praktik och social och kulturell 

utveckling (Winther Jørgensen och Philips 2000:66). Med diskurs menas att texter är 

inbäddade i olika situationer, institutioner och dolda strukturer i samhället (Wodak 1999:8). 

Diskursanalyser utgår från uppfattningen om att språket bidrar till att forma verkligenheten. 

Frågor ställs om vad olika texter säger om gränserna för det samhälleligt acceptabla. Analysen 

kan ställa frågor om vilka intressen som tjänar på att gränserna dras på det aktuella sättet och 

vad som betraktas som normalt i en given situation. I diskursanalysen används således texten 

som ett hjälpmedel för att upptäcka förhållanden inom olika situationer i samhället. Genom att 

studera texter kan en uppfattning om sakers tillstånd i ett vidare sammanhang uppnås 

(Esaiasson et al. 2002:235). Därför måste texten ses ur ett samhällskritiskt perspektiv genom 

frågor om vad texten är en del av eller motverkar i samhället. Den kritiska diskursanalysen är 
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kritisk så till vida att den kastar ljus över hur diskursen i samhället upprätthåller den sociala 

värld som innebär ojämlikhet och obalanserade maktförhållanden (Berglez 2000:203).  

Texter är inte skapade ur tomma intet, bakom varje text finns det en avsändare som av 

olika anledningar har skrivit den. Det finns många sätt att gå till väga för att upptäcka vilka 

bakomliggande orsaker det finns för texten. Forskaren bör ställa ett antal olika frågor inför en 

diskursanalys. Frågorna ska kunna ge svar på om det kan finnas ett visst intresse bakom 

publiceringen av texten, om specifika ord eller formuleringar återkommer och ur vems 

perspektiv verkligheten beskrivs. När frågor som dessa väcks öppnar de även upp för 

ideologikritiska tankar som kan undersökas med hjälp av kritiskt diskursanalys. Begreppet 

diskurs inrymmer såväl talspråk som skriftspråk. Genom att lyssna på Ölpodden utifrån detta 

perspektiv kan studien säga något om de maktrelationer som förutsätts ligga invävda i 

diskursen.  

När samhället förändras, förändras också texterna. Därför är analyser av medietexter 

viktiga för att kartlägga samtida processer av sociala och kulturella förändringar (Fairclough 

1995;2). Dagens både mediala- och materiella förutsättningar har därmed förändrat hur texter 

ser ut och var de återfinns, vilket i denna studie exemplifieras genom Ölpodden.  

De resterande avsnitten i detta kapitel beskriver Norman Faircloughs angreppssätt på 

diskursanalys, eftersom den är ansedd att vara den mest utvecklade teorin och metoden för 

forskning om kommunikation, kultur och samhälle inom den kritisk-diskursanalytiska 

riktningen (Winther Jørgensen och Philips 2000:66).  
 

2.5 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Det finns en viktig skillnad mellan Faircloughs angreppssätt och poststrukturalistisk 

diskursteori. Diskursen ses i den kritiska diskursanalysen inte bara som konstituerande utan 

även som konstituerad. Det är centralt i Faircloughs perspektiv att diskurs är en viktig form av 

social praktik, som både producerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, 

inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. 

Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Social struktur 

uppfattar Fairclough som sociala relationer både i samhället som helhet och i bestämda 

institutioner (1995;125ff, Winther Jørgensen och Phillips 2000:15f).  

Angående Faircloughs syn på medier så hävdar han att alla olika typer av medier både 

påverkar och hjälper till att skapa den vardagliga sociala verkligheten som människan lever i. 

Medierna har stor makt när det gäller urval av ämnen och hur de ska presenteras och förstås. I 
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förlängningen leder detta till vad vi pratar om i vår vardag. Medierna har satt en ram för våra 

samtalsämnen och därmed vår sociala verklighet (Fairclough 1995;2f, 62ff). Med detta 

angreppssätt går det att undersöka hur Ölpodden verkar för att integrera ett visst önskat sätt att 

tala om öl. En öldiskurs som i slutändan kan gynna ölbryggerier som Carlsberg.  
 

2.5.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough använder den detaljerade textanalysen till att få insikt i hur diskursiva processer 

kan avläsas lingvistiskt i specifika texter. Men han kritiserar några angreppssätt inom 

lingvistiken för att uteslutande koncentrera sig på textanalys och för att arbeta med en 

förenklad och ytlig förståelse av förhållandet mellan text och samhälle. För Fairclough 

(1992:63ff) är en textanalys utan komplement otillräcklig som diskursanalys, eftersom den 

inte belyser förbindelser mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och 

strukturerna. Det behövs enligt honom ett tvärvetenskapligt perspektiv där textanalys och 

social analys kombineras.  

Fairclough (2010:59) framhåller att varje fall av språkbruk är en kommunikativ 

händelse som har tre dimensioner. För att använda dimensionerna i en diskursanalys 

strukturerade han en modell (figur 1). Den första dimensionen beskriver den kommunikativa 

händelsen som en text. Ett tal, en bild, en skrift eller en blandning av det språkliga och det 

visuella. Den andra dimensionen beskriver händelsens diskursiva praktik. Vilken innefattar 

både produktion och konsumtion av texten. Den tredje dimensionen beskriver händelsens 

sociala praktik. Analysen av podcastsändningarna innefattar alla tre dimensioner. Det vill 

säga att studien ser till:  
 

1) textens egenskaper (text)  
 
2) produktions- och konsumtionsprocesser som är 
förbundna med texten (diskursiv praktik) 
 
3) den bredare sociala praktik som den 
kommunikativa händelsen är en del av (social 
praktik)  

 

 

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Fairclough 2010:133) 
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3 Teorins analytiska verktyg  
Fairclough presenterar ett antal olika verktyg som kan användas för att analysera texter. 

Verktygen är anpassade till de olika nivåerna i den tredimensionella modellen (Figur 1.) 

Nedan presenteras de analytiska verktyg som har använts i denna uppsats.  
 

3.1 Analytiska verktyg för nivå 1: Text 
Enligt Fairclough avser text olika former av semiotik, exempelvis konversationer, intervjuer 

och skrivna texter. Textanalysen koncentrerar sig på formella drag hos texten: vokabulär, 

grammatik och sammanhang mellan satser, som konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt. 

Genom att i detalj analysera texten och dess egenskaper skapas en bild av hur språket formar 

diskurserna. Man undersöker då vilka ord som används och hur meningarna är uppbyggda 

(Fairclough, 1992:75). Det förekommer en mängd språkteoretiska redskap när en textanalys 

ska göras. Winther Jørgensen och Phillips (2000:87) lyfter fram två viktiga grammatiska 

element: transitivitet och modalitet.  

Vid analyserar av transitivitet undersöks hur händelser och processer förbinds eller 

inte förbinds med subjekt och objekt. Intresset ligger vid att kartlägga de ideologiska 

konsekvenser som olika framställningsformer kan ha. Ett sätt att undersöka transitiviteten är 

att se huruvida aktörer, så kallade agenter, uppmärksammas eller bortses från i texten.  En 

text kan bli avpersonaliserad genom att subjektiv ersätts med verb eller adjektiv, vilket 

påverkar hur textens innehåll uppfattas. Om agenten inte nämns i texten så finns den ändå där 

men är dock så nedtonad att den är svårare att uppmärksamma. Det ger olika innebörd om en 

agent kopplas till både process och effekt eller bara exempelvis effekt. Att analysera 

transitiviteten innebär därför att agenterna identifieras och de sammanhang agenterna placeras 

i undersöks (Winther Jørgensen och Phillips 2000:87). 

Ordet modalitet betyder ”sätt” och analyser av modalitet fokuserar på talarens grad av 

instämmande i en sats. Olika modaliteter, där talaren på olika sätt förbinds med sitt påstående, 

får konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem. En typ av modalitet är sanning, när talaren instämmer fullständigt i sitt 

påstående. Ett annat exempel på modalitet som konstruerar sociala relationer på ett bestämt 

sätt är tillåtelse. Talaren sätter sig i en position där hen kan ge mottagaren lov att göra ett eller 

annat. Ett begrepp som passar väl till modalitetsbegreppet är affinitet. Låg affinitet innebär att 

risken för att ha fel elimineras, detta genom att säkerheten i påståendet tonas ner då talaren 

visar osäkerhet. Ett sätt att göra affiniteten lägre är att ge flera alternativ till vad som sker 
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såväl som att lägga in ord som kanske, lite, liksom och liknande ord. Hög affinitet innebär 

istället att uttalandet sker med stor säkerhet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:87f).   

Stilnivåer också något som kan analyseras för att närmare förstå en text. Stilnivåer är 

ett retoriskt begrepp som härstammar från antiken där man benämnde nivåerna vid namnen 

Humilis (den låga stilen), Mediocris (mellanstilen) och Sublimis (den höga stilen). I den låga 

stilen återfinns talspråket, det är enkelt och vardagligt. Till denna stilnivå hör användningen 

av metaforer, ironi och sarkasm. Här förekommer också dialektala uttryck, slang och 

svordomar vilket inte används i de övriga stilnivåerna. I mellanstilen är uttrycken mer av det 

formella slaget men ändå inte alltför högtidliga. Nyhetsuppläsningar och texter i dagstidningar 

hör till denna stil. I den höga stilen finns det högtidliga språket så som lagtexter, formella tal 

och religiösa predikningar (Lindqvist Grinde 2008:298ff).  

Fairclough betonar att det inte finns en given mall att utgå ifrån vid utförandet av en 

diskursanalys, varje forskare gör sina val utifrån ”[...] the specific nature of the project” 

(Fairclough 1992:225). Undersökningen kräver därmed ett angreppssätt med analysfrågor 

som hjälper till att synliggöra forskningsproblematiken. Trots att Fairclough (Wetherell, 

Taylor och Yates 2001:229f) lyfter fram att all skriven text riktar sig mot en viss läsare i 

blickfånget och orienterar sig mot en viss form av respons och reception från läsaren, saknas 

ändå ett verktyg för att synliggöra just denna aspekt. Till denna uppsats behövs ett verktyg 

som kastar ljus på sambandet mellan textens utformning och avsändarens tilltänkta publik. 

Därför kompletteras analysen med en annan teoretiker som belyser just det sambandet, Chaïm 

Perelman. 
 

3.1.1 Perelman och publiken  

Content marketing är marknadsföring riktad till en väldefinierad målgrupp med målet att 

generera lönsamma kunder (Pulizzi, 2011). I studier om content marketing har publiken, eller 

åhörarna, därför en central roll. Publikens tidigare uppfattningar och förståelser är faktorer 

som starkt påverkar vilka argument för konsumtion som lyfts fram i texten. Detta är dock 

något som Faircloughs teorier och verktyg inte är anpassade till. För att studera publiken och 

förstå vilken målgrupp Ölpodden riktar sig till används därför begrepp från Chaïm Perelman 

och hans retoriska domäner.  

Perelman (2013:44f) menar att det inte behöver finnas en faktisk publik för att en 

retorisk situation ska uppstå. Talaren har alltid en mental uppfattning om sina åhörare, oavsett 

om de finns i rummet eller inte. Publiken är därmed en mental föreställning om vilka som ska 



	  

 11	  

höra eller läsa en specifik text. Det mest avgörande för textens uppbyggnad och argument är 

den föreställda publikens föreställda medhåll i vad talaren vill förmedla (Perelman 2014:10f). 

Vidare resonerar Perelman (2014:9) om att sändaren av text inte behöver vara just en ensam 

talare som hen ofta beskrivs inom den klassiska retoriken. Han menar att sändaren likväl kan 

bestå av flera personer och att talet likaså kan vara en film eller en dagbok. Med detta 

omformas och öppnas retorikens domäner till att kunna appliceras på alla moderna texter som 

en podcast.  
 

3.2 Analytiska verktyg för nivå 2: Diskursiv praktik  
I den andra nivån, den diskursiva praktiken, intresserar man sig för hur en text konsumeras 

och produceras (Fairclough 1992:78). Analysen koncentrerar sig på hur textförfattare bygger 

på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text, och på hur textmottagare också 

använder förhandenvarande diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av densamma. 

Texten kan begränsas eller utvecklas beroende på maktförhållanden och olika tillträde till 

diskursen (Fairclough 2010:58ff). 

I analysen av den diskursiva praktiken undersöks intertextualiteten och 

interdiskursiviteten i podcasten. Med intertextualitet menas processen av att en text bygger på 

en tidigare text. Det kan också handla om att delar av texten innehåller element från andra 

texter inom samma diskurs. Fairclough (1992:102) menar att språket kan förändra den 

enskilda diskursen men också dess sociala omvärld genom att foga samman element från 

olika texter. I denna uppsats möjliggörs därmed studerandet av såväl reproduktion av 

diskursen i Ölpodden som förändring av den. Med begreppet intertextualitet i åtanke mäts 

förhållandena mellan stabilitet och instabilitet samt mellan förändring och kontinuitet i 

podcasten. 

Med interdiskursivitet menar Fairclough den händelse av att flera diskursanordningar 

blandas och olika diskurser därmed kan urskiljas i en och samma text. Interdiskursivitet ses 

som en annan form av intertextualitet. I analysen av Ölpodden används måtten hög- 

respektive låg interdiskursivitet. Med hög interdiskursivitet menas att flera diskurser 

förekommer i texten vilket tyder på sociala förändringar. Låg interdiskursivitet innebär att den 

dominerande diskursen är oföränderlig, den reproduceras och upprätthålls (Winther Jorgensen 

och Phillips 2000:77f).  

De redskap som Fairclough brukar använda, vilka ovan presenterats, koncentrerar sig 

främst på produktionen av texten. För att kunna analysera konsumtionen av texten behövs en 



	  

 12	  

undersökning som ser till hur mottagarna av Ölpodden tolkar densamma. Studien gör därav 

något som Fairclough sällan gör, det vill säga en receptionsundersökning. I denna intervjuas 

personer som representerar det typiska “fanet” av Ölpodden. 
 

3.3 Analytiska verktyg för nivå 3: Social praktik  
I den yttersta nivån av Faircloughs tredimensionella analysmodell finns den sociala praktiken. 

I denna nivå analyseras huruvida den diskursiva praktiken återskapar eller omstrukturerar den 

existerande diskursordningen och vilka konsekvenser det har i en bredare social praktik.  

Två aspekter tas i beaktning vid analysen på denna nivå. Den första aspekten är 

kopplingen mellan den diskursiva praktiken i nivå två och den diskursordning i nivå tre som 

praktiken kan sägas höra hemma i. Här diskuteras också de regler, skrivna och oskrivna som 

kan tänkas härstamma till diskursordningen (Fairclough 1992:237). Den andra aspekten är 

placeringen av diskursen i ett socialt och kulturellt sammanhang. Detta kan enligt Fairclough 

(Winther-Jorgensen och Phillips 2000:90) inte göras genom att enbart använda 

diskursanalysens teorier och metoder. I denna studie används därför konsumtions- och 

konvergensteorier för att analysera textens sociala praktik. Därtill används den franske 

sociologen Pierre Bourdieus teorier om det sociala rummet för att diskutera hur relationer och 

identiteter skapas i podcasten. 
 

3.3.1  Bourdieu och individen 

Bourdieu (1979:297f) talar om “det sociala rummet” och beskriver det som en karta över 

olika sociala fält där det finns sociala regler att följa. I denna studie ses fälten både kunna 

konstruera och reproducera diskurser. Varje individs ekonomiska och kulturella kapital avgör 

vilket socialt fält hen kan placeras i, och därmed vilka diskurser hen har tillträde till. Personer 

inom de olika fälten ser på andra människor på olika sätt beroende på den position fältet sätter 

dem i (Bourdieu 1979:297). Olika diskurser, konsumtionsmönster och antaganden kan därför 

ses som naturliga för Ölpoddens fans, då de befinner sig inom samma fält. Dessa beteenden 

och tendenser till handlingsmönster kallas för “habitus”. Bourdieu (1979:289) menar att varje 

persons habitus kan användas för att se hur dennes kulturella och ekonomiska kapital 

påverkar tycke och smak. Smaken blir också den gemensamma nämnaren inom varje fält och 

kan ses som ett symboliskt uttryck för vilken klass en person tillhör (Bourdieu 1979:302-304).  

Olika grupper av människor som alltså återfinns i dessa sociala fält definieras utifrån 

vad de inte är. Ofta används motsatser som fattig-rik, smart-dum eller fint-fult för att beskriva 
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olika sociala identiteter. Det finns också en mängd bestämda egenskaper, yrken och 

preferenser som ses som naturliga i det specifika fältet (Bourdieu 1979:300). Personer inom 

samma fält så som Ölpoddens lyssnare länkas därmed samman med föreställningar och 

associationer. Samma språk används och de inlärda sociala koderna ses som självklara vilket 

gör att personer inom samma fält inte ifrågasätter varandra. Däremot ifrågasätts personer i 

andra sociala fält då uppdelningen i det sociala rummet tillåter människor att markera och 

hålla avstånd till andra samt att skilja på “vi” och “dem” (Bourdieu 1979:302).  

Bourdieu (1979:306f) beskriver att personer som tillhör grupper med högt 

ekonomiskt- och kulturellt kapital anses ha en konsumtion som utmärker sig i positiv 

bemärkning. Dessa personer anses också ha ett konsumtionsmönster som särskiljer sig som 

någonting finare än den stora massans. Personer med lågt kulturellt- och ekonomiskt kapital 

anses istället ha ett konsumtionsmönster som är vulgärt. Denna studie använder Bourdieus 

beskrivningar av de olika sociala fälten för att förstå och beskriva det klimat som Ölpodden 

produceras i samt de samhällsgrupper som inkluderas och exkluderas av texten.  
     

 

4 Material  
I de två första avsnitten i kapitlet presenteras det empiriska material som använts för att söka 

svar på studiens syfte och frågeställningar. Slutligen behandlas etiska aspekter kring 

respondentintervjuer.  

 

4.1 Ölpodden 
Det första steget i valet av material var att identifiera en podcast som kunde exemplifiera 

content marketing på ett tydligt sätt. Då syftet var att analysera ett fenomen snarare än att 

kvantifiera det, var stora slumpmässiga och statistiskt representativa urval inte passande. I 

detta fall var det tvärtom bättre att göra ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet av 

material för studien kallas för typurval, vilket är en teknik som lämpar sig då man är ute efter 

att hitta mönster i det fenomen som undersökningen baseras på (Larsson 2000:57). Denna 

teknik tillät studien att fritt eftersöka den podcast som bäst kunde belysa content marketing 

som begrepp. Av den anledningen blev analysens huvudsakliga empiriska material Ölpodden. 

En svårighet i urvalsprocessen är att veta hur mycket material som behövs för att få ett 

så pålitligt resultat som möjligt. Lösningen på det problemet blev i detta fall användningen av 
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mättnadsmetoden. Med mättnadsmetoden menas att ta del av material tills dess att ingen ny 

information påträffas (Kvale och Brinkmann 2012:129). Specifika avsnitt av podcasten valdes 

därför inte ut till studien. Analysen började istället på avsnitt ett och fortsatte tills det att 

mättnad uppstått. Detta gjordes för att undvika ett för litet urval, där inga slutsatser kan dras, 

samt för att undvika ett för stort urval då det kan försvåra mer djupgående tolkningar av 

materialet (Kvale och Brinkmann 2012:129). Efter att ha analyserat tre avsnitt, sammanlagt 

135 minuter, gjordes bedömningen att mättnad uppstått. 

 

4.2 Intervjuer  
För att belysa konvergenskulturen och konsumtionen av podcasten är konsumenternas tankar 

om Ölpodden av vikt för studien. Kvalitativa intervjuer används därför som ett tillägg till den 

diskursiva nivån i analysen. Intervjusvaren används också för att analysera och jämföra 

resultat i textnivå och social praktik.  

Urvalsprocessen för personliga intervjuer i en kvalitativ studie ska inte ta fram ett 

slumpmässigt urval utan hitta en ändamålsenlig grupp intervjupersoner (Larsson 2000:56). Då 

denna studie inte sökte klarlägga variationer så valdes inte respondenterna ut efter deras 

olikheter. Istället användes ett typurval där personer som representerar det typiska “fanet” av 

Ölpodden eftersöktes (Larsson 2000:57). En naturlig urvalsgrupp för ändamålet i denna studie 

var personer som lyssnat på samtliga avsnitt av podcasten samt “gillat” Ölpoddens 

Facebooksida och därigenom var tänkbara fans av podcasten. För att hitta dessa respondenter 

kontaktades administratören av Ölpoddens Facebooksida. Med hjälp av ett inlägg på sidan, 

skriven av administratören, uppmanades lyssnare att delta i studien. I inlägget informerades 

urvalsgruppen om vilket ämne intervjun skulle behandla samt vad den skulle användas till. 

Respondenterna fick sedan möjligheten att själva välja tid och datum för intervjun. Enligt 

respondenternas önskemål genomfördes intervjuerna per telefon den 2 februari 2014 samt den 

3 februari 2014. Den genomsnittliga längden för intervjuerna var 20.15 sekunder. 

Respondenternas svar spelades in och transkriberades. Transkriptionerna utgjorde följaktligen 

underlag för den genomförda analysen.  

Då intervjuerna var av vikt för att påbörja arbetet med analysen så var tiden för att 

finna respondenter och genomföra intervjuerna begränsad. När efterlysningen på Ölpoddens 

Facebooksida låg uppe och lyssnare började höra av sig så bokades och genomfördes därför 

intervjuer löpande tills dess att teoretisk mättnad var uppnådd. Med teoretisk mättnad menas 

att inga nya upptäckter eller aspekter upptäcktes i svaren på intervjufrågorna. När tre 
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intervjuer var genomförda hade mättnad uppståtts, samtliga respondenters svar liknade 

varandra och speglade uppsatsens teorier och syfte.  

Uppsatsen har begränsats till att inte lägga någon vikt vid att jämföra respondenternas 

utsagor baserat på demografi eller psykografi. Istället användes utsagorna till att påvisa 

likheter och olikheter i respondenternas svar och sedan jämföra dessa med resultatet av 

diskursanalysen. 
 

4.2.1 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humaniora- och samhällsforskning har stått 

till grund för de etiska ställningstaganden som gjorts inför intervjuerna i denna uppsats. De 

grundläggande individskyddskraven är indelade i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015).  

Informationskravet har tagits i beaktning genom att samtliga respondenter har 

informerats om deras uppgift i studien, villkoren för deltagandet samt deras frivillighet och 

rätt att avbryta intervjuerna. Samtyckeskravet har efterlevts genom att alla respondenter har 

tillfrågats om sitt samtycke till medverkan samt att ingen av respondenterna varit under 15år. 

Konfidentialitetskravet uppnås i denna studie genom att alla personuppgifter i det 

transkriberade materialet har ersatts med beskrivningen: Respondent 1, Respondent 2 osv. 

Personuppgifter är således inte sparade. Den sista delen i individskyddet, nyttjandekravet, har 

tagits i beaktning genom att allt insamlat material från respondenterna enbart har använts i 

studien och inte kommer att användas i något annat ändamål.  

 

5 Metod och forskningsdesign 
I detta kapitel beskrivs forskningsansatsen; det vill säga hur teorierna har applicerats på 

studiens valda material. Kapitlet innehåller också en metoddiskussion. 
 

5.1 Operationalisering av kritisk diskursanalys 
Faircloughs tredimensionella modell operationaliserades genom ett antal nyckelfrågor som 

kopplar tillbaka till teorier och de tre dimensionerna av diskursanalysen. Podcastens avsnitt 

genomlyssnades upprepade gånger tills dess att varje nyckelfråga var besvarad. De mest 

relevanta delarna i varje avsnitt transkriberades för att analyseras på detaljerad textnivå och 

diskursiv nivå. Därefter analyserades dimensionerna nivå för nivå vilket enligt Winther 



	  

 16	  

Jorgensen & Phillips (2000:81) ska ses som det idealtypiska. Däremot menar de att det kan 

finnas svårigheter med att gå rätt fram efter en sådan linjal i det konkreta arbetet. Dessa 

svårigheter upplevdes också i denna studie då det var nödvändigt att röra sig fram och tillbaka 

mellan stegen vid ett flertal tillfällen under arbetets gång. 
 

5.2 Kvalitativa intervjuer  
I en av Faircloughs tre dimensioner, den diskursiva praktiken, belyses det hur texter 

konsumeras. Som tidigare nämnts har kvalitativa intervjuer använts som metod för att ta reda 

på hur Ölpodden konsumeras. Genom att addera kvalitativa intervjuer till studien belyses 

nyanser som annars inte skulle ha varit omedelbart uppenbara i den diskursiva nivån 

(Daymon och Holloway 2011:177f). De kvalitativa intervjuerna var det första steget i 

insamlingen av empiri. Forskarna bakom studien hade därför ingen förförståelse för materialet 

innan den kritiska diskursanalysen påbörjades. Därmed kunde respondenternas förförståelse 

addera en djup inblick i materialet. 

Receptionsstudier är grundade i kvalitativa intervjuer och möjliggör en inblick i hur 

respondenter skapar förståelse för en specifik medieprodukt (Schröder et al. 2003:122ff). 

Kvalitativa samtalsintervjuer är utformade på ett sätt som etablerar ett öppet samtal om det 

som ska studeras, samtidigt som intervjuaren har möjlighet att mer eller mindre styra samtalet 

dit denne vill. En intervjuguide utformades och strukturerades utifrån teman som konvergens, 

värdeskapande, relation och framställning. En tematisk och strukturerad intervjuform som 

denna innehåller ett flertal konkreta frågor men lämnar också utrymme för öppna svar 

(Larsson 2000:55). Intervjuerna gav alltså möjligheter att få svar på studiens specifika 

frågeställningar samtidigt som den öppnade upp för andra tankar och åsikter kring Ölpodden.  

 

5.2.1  Intervjuanalys 

Detta arbete använder sig av en tematisk analys, vilket innebär att de intervjuade 

respondenternas svar ställs samman efter teman som i sin tur följer uppsatsens 

frågeställningar. Det innebär att respondenterna inte delas upp var för sig utan att deras svar 

kategoriseras ihop. Redan i intervjuguiden tematiserades frågorna i olika kategorier, och 

efterföljande intervjuanalys fortsatte i samma spår. Detta skapade möjligheten att ordna 

respondenternas svar efter studiens frågeställningar. Intervjuanalysen knyter an till den 

tidigare litteraturen som presenterades i det teoretiska ramverket. Detta för att undersöka och 
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analysera svarens samband till de teman och teser som presenterades där. I analysen 

behandlas respondenterna som ospecificerade lyssnare. I de fall det anses intressant att 

specificera enstaka respondenter eller skilja dem åt så benämns dem vid namn.  
 

5.3 Metoddiskussion 
Syftet med uppsatsen är inte att söka en absolut sanning. Förhållningssätt och metoder bygger 

istället på tolkningar utifrån de teorier som sattes upp för studien. Valet av metod gjorde det 

möjligt att välja det material som passade studien bäst för att på så vis tolka precis det som 

sökte tolkas. 

I diskussioner om uppsatsers trovärdighet diskuteras ofta begreppen reliabilitet och 

validitet, dessa begrepp används dock främst vid positivistiska, kvantitativa undersökningar 

(Trost 2005:113). Reliabilitet innebär att undersökningen är korrekt utförd, det vill säga att 

resultatet av undersökningen skulle bli detsamma oavsett vem som utförde den. Att använda 

det begreppet på denna studie kan bli problematiskt. De personliga tolkningarna av studiens 

teoretiska ram kan bidra till att verktygen uppfattas och används på olika sätt beroende på 

forskarens förförståelse. Å andra sidan menar Hartman (2004:275) att hermeneutiska 

tolkningar alltid är osäkra och att det inte går att kontrollera om någon har tolkat något på rätt 

sätt. Däremot går det att se om en tolkning är sakligt riktig och rimlig eller inte. Detta kan 

uppnås genom att rättfärdiga sina tolkningar och beskriva metoder och tillvägagångssätt noga 

(Trost 2005:113). Detta var också ambitionen i arbetet med studien.  

Begreppet validitet handlar om studiens giltighet. För att undersöka validiteten ställs 

frågan om studien verkligen undersöker det den är tänkt att undersöka och ingenting annat. 

Detta möjliggör svar på om studien använder sig av relevanta analytiska redskap och om de 

frågor som ställs till texterna ger rimliga empiriska indikationer på de fenomen som är 

menade att undersökas (Esaiasson et al. 2002:239). Eftersom diskurser per automatik är 

relaterade till situationer som skapar dess mening så speglar de inte alltid verkligheten utan 

snarare betydelser som konstruerar människor i viss kontext. Gee och Green (1998:159ff) 

menar därför att det är viktigt att diskursanalytiker visar att resultaten inte enbart består av 

egna åsikter utan har akademisk koppling. De hävdar att validiteten för en diskursanalys 

bygger på tre delar. Den första delen handlar om överensstämmelse, ju oftare samma data ger 

liknande resultat från användning av olika metoder, eller från flera analyser, desto mer 

validitet kan studien sägas ha. Detta kan sägas vara uppnått då resultatet av analysen på de 

olika nivåerna i materialet korrelaterar. Den andra delen handlar om att det finns ett medhåll 
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mellan personer inom diskursen och diskursanalytikern om att analysen speglar det faktiska 

sociala språket och hur det används och uppfattas. Detta gjordes genom respondentintervjuer 

som kunde bekräfta tolkningarna i analysen. Den tredje delen som validiteten är uppbyggd av 

handlar om att såväl diskursanalytikern som läsaren av uppsatsen ska kunna förstå vad som 

har föregått den aktuella diskursen. De ska också kunna förutsäga möjliga saker som kan 

hända i relaterade situationer i framtiden. Detta gjordes genom en analys av den yttersta nivån 

i Faircloughs tredimensionella modell där kontext och relevanta teorier belyser den 

ifrågavarande sociala praktiken.  

Studien innehöll också kvalitativa intervjuer där validiteten kan diskuteras ytterligare. 

I en intervjusituation finns alltid en risk för att frågeformuleringarna styr intervjusvaren i en 

bestämt riktning (Larsson 2010:61). Därav skulle en intervju kunna locka fram tolkningar 

som podcastlyssnaren annars inte skulle ha gjort. Intervjufrågorna utformades därför för att 

kunna ge respondenterna utrymme att ge uttryck för sina mer spontana tolkningar.  

Ett möjligt validitetsproblem är det något modifierade angreppsättet studien har på 

receptionsanalysen. I en regelrätt receptionsanalys hade respondenterna fått lyssna på ett eller 

flera avsnitt av Ölpodden vid samma tillfälle som intervjun hölls för att då få en insikt hur 

innehållet tolkats. Den bristande validiteten ligger här i att denna studie inte inhämtat direkta 

insikter i hur lyssnare skulle tolkat innehållet om det legat färskt i minnet och därigenom inte 

kunnat besvara en viss aspekt i receptionsanalysen. Detta var dock varken möjligt eller 

önskvärt då studien sökte nå en insikt i hur lyssnare med en djupare förförståelse tolkar både 

innehållet men också hela sin relation till podcasten och dess producenter.  
 

6 Analys  
Avsnittet är ordnat efter Faircloughs tre dimensioner. Därav börjar kapitlet med analys av 

nivå ett: textnivå, för att sedan gå vidare till nivå två: diskursiv praktik och till sist nivå tre: 

social praktik. Under varje nivå finns tillägg från respondentintervjuerna samt resonemang 

utifrån övriga teorier nämnda i teorikapitlet, så som Jenkins, Perelman och Bourdieu.  
 

6.1 Textnivå 

6.1.1 Stil, språk och uttryck 

Både den stil och de ordval som används i Ölpodden har stor betydelse för hur texten 

uppfattas. Här har identifierats en stark prägel av stilnivån Humilis, den låga stilen. Texten är 
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i huvudsak talspråk, den är enkel och ledig och har en vardaglig prägel. Slang och dialektala 

uttryck är ytterligare tecken på en lägre stilnivå. Ett exempel är när programledaren pratar om 

vin och säger:  
 

“Men det är ju fortfarande så att folk går in på bolaget och vill inte pröjsa mer än fjorton 

spänn för en halvliter öl. Men dom kan gå över på vinhyllan och betala tvåhundrafemtio 

spänn för en Amarone.”  

 
Här används slanguttrycken “spänn” istället för kronor och “pröjsa” istället för betala. 

Användningen av dessa slanguttryck gör att meningen framstår som mindre definitiv och 

mindre som fakta. Om samma påstående skulle sägas med ordval ur en annan stilnivå så 

skulle det framstå som sanning vilket inte kan ses vara talarens mening i detta fall. Den låga 

stilnivån och slanguttrycken tillåter talaren att driva mer hårdföra teser utan att denne behöver 

visa att det finns fakta bakom sin tes. Det här tyder på att texten har en låg affinitet. Talaren 

använder ett språk och uttryck som gör att denne inte behöver riskera att ha fel eftersom 

argumenten inte läggs fram som fakta. Analysen har kunnat identifiera ett flertal sekvenser av 

Ölpodden där man talar om “folk”, vin och ölsorter i nedvärderande ton. I dessa sekvenser har 

texten genomgående en låg affinitet. Säkerheten tonas ner genom ord som visar på viss 

osäkerhet och uttryck som härleds till en låg stilnivå med talspråk och slanguttryck. Ett 

ytterligare exempel på den låga stilnivån är när samtalet går över på hembryggerier och 

programledaren säger “WOW nu ska jag starta ett eget bryggeri och jag gör så jävla bra öl 

för det säger mina kompisar”. Här används ett sarkastiskt tonfall där talaren härmar en 

hypotetisk hemmabryggare, en föreställd person som kan sägas tillhöra ett annat fält i det 

sociala rummet. Sarkasm och ironi hör till stilnivån Humilis och används inte i varken mellan 

eller hög stilistisk nivå där texterna är mer formella och högtidliga (kap:3.1). Svordomen i 

meningen utgör ytterligare ett exempel på att talet ingår i den låga stilnivån. Att texten ser ut 

på det här sättet gör den både inkluderande och exkluderande. Sarkasm är i sig exkluderande 

då det är ett sätt att förlöjliga dem som inte förstår. Men samtidigt är sarkasm inkluderade då 

det förenar den grupp som inte blir utsatta för förlöjligandet.  

Texten är inte enbart utsmyckad med slanguttryck och svordomar utan också med 

metaforer. Också det är ett sätt att göra en text mer vardaglig och enkel i sitt slag (kap:3.1). 

Ett exempel är när en av podcastens gäster ska förklara varför hen tror att det är svårt att starta 

eget företag i Sverige då denne tror att personer i Sverige missunnar andra att lyckas. Gästen 

säger då att: “Men det är ju sådär, man ska riva ner grannens staket; man ska inte bygga ett 

eget”. I det här fallet kan staketet vara en metafor för företaget eller måhända för “den egna 
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lyckan”. När ordet staket används så blir uttalandet ett uttryck för något som åhöraren ska 

uppfatta som ett uppenbart fel. Att det är fel att utan lov riva en grannes staket är en åsikt som 

inte kommer att ifrågasättas. Användningen av metaforer i sådana meningar gör affiniteten 

låg. Det blir lättare för talaren att vara krass i sina uttalanden utan att själv behöva stå för 

uttalandet och utan att behöva visa på sanningshalten i det.  

Trots att stilnivån kan konstateras ha en stark prägel av Humilis så går det att 

identifiera stilbyten och också förändringar i modaliteten. När gästerna blir tillfrågade om 

tillverkningsprocesser eller olika spannmål samt när en intervju med en expert spelas upp i 

podcasten så ändras stilnivån bitvis till mellannivån Mediocris. I den här stilnivån frångås den 

vardagliga tonen och talspråket, och en mer formell ton kan identifieras (kap:3.1). I synnerhet 

den intervjuade experten talar med många vetenskapliga termer kring öl och lägger fram sina 

meningar som fakta. Att övergå till Mediocris, en stilnivå som också återfinns i till exempel 

nyhetstexter, blir en naturlig övergång när samtalet går från att handla om tycke och smak till 

att handla om ölet ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Om talarna vid användning av den 

enkla stilnivån kunde använda hårdföra resonemang utan att behöva stå bakom dem eller 

underbygga dem med fakta så kan de i dessa fall, med användning av mellanstilnivån istället 

visa sig pålästa. Affiniteten är i dessa stycken betydligt högre, sakligt språk och tekniska 

uttryck gör att texten uppfattas mer som fakta än som en personlig åsikt. Dessa korta delar av 

podcasten, där språket kan sägas tillhöra mellanstilnivån, är de delar som kan konstateras vara 

rent informativa för lyssnaren. En intressant aspekt med detta är att dessa partier i texten är 

relativt få trots att svaren i respondentintervjuerna tyder på att information är något som 

lyssnarna söker och uppskattar mest med Ölpodden. Vid frågan om varför en respondent 

fortsatt att lyssna på Ölpodden svarar hen att: “det är liksom ett sätt att få information utan att 

sitta och leta.”. En annan respondent förklarar att hen tidigare sökt information på bloggar 

och andra internetsidor men nu istället kan få den informationen via Ölpodden. En respondent 

reagerar också på frågan om Ölpodden är mer underhållning eller mer reklam och vill lägga in 

just information i den skalan. Hen menar att Ölpodden är ungefär lika delar underhållning och 

information med en övervikt mot information. Denna höga värdering av information och 

uppfattning av innehållet som information stämmer alltså inte överens med vad som på 

textnivå kan identifieras som ren informativ text. Därmed kan det vara så att lyssnarna 

uppfattar meningar med låg affinitet som information trots att dessa på textnivå byggs upp 

som personliga åsikter. Detta kan tyda på att den information som lyssnarna eftersöker i själva 

verket är information om vad experternas personliga åsikter är och att de alltså inte i första 

hand eftersöker faktabaserad information. Det kan också vara så att lyssnarna uppfattar texten 
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som information och att de inte är medvetna om den låga affiniteten i uttalandena. Detta 

skulle kunna bero på att de ser upp till programledaren och gästerna i Ölpodden som experter 

och därför inte ifrågasätter det som sägs i podcasten. 

6.1.2 Vi, dem och publiken 

Det är genomgående programledaren och gästerna som är de aktiva agenterna i Ölpodden. 

Texten innehåller en del kritik mot andra drycker, mot vissa ölsorter och mot grupper av 

människor. Vid dessa tillfällen används ofta ordet “Man” eller andra ord som får representera 

jaget, som till exempel i meningen: “driver man krog eller jobbar med öl då då är du ju 

snuskigt rik liksom så är det ju”. I den här meningen betyder orden “man” och “du” 

egentligen “jag”. Gästen pratar om fördomar hen har upplevt då denne själv driver en krog, 

men hen skriver ur sig själv ur meningen och får uttalandet att verka mer allmängiltigt. I dessa 

stycken där texten är kritisk finns också agenterna “Folk” och “Svenskar”. De tillskrivs aktiva 

verb som: vill inte, håller på med, tror, tycker, gör och vill ha. I uttalandet: “Och glädjande 

nog där också att folk faktiskt börjar betala vad det måste kosta….” är folk aktiva agenter, de 

“börjar betala”. Intressant är att dessa meningar där folk är aktiva agenter med få undantag 

handlar om hur folket gör, tycker eller tänker något som talaren upplever vara negativt. I 

andra delar av texten, till exempel delar där gästerna är positiva till något, som när de pratar 

om sina favoritöl, så används istället ordet “jag” för den aktiva agenten. Programledaren säger 

vid ett tillfälle att:  
 

“Nu har vi på bordet Fullers ESB den ligger på 5,9 procent men den är, tycker jag, en av 

mina absoluta favoritöl. Den är maltig och rund men har ändå en skön humlebalans. Daniel 

sken upp när jag sa att jag hade tagit med mig den här för att han sa att det var hans 

favoritöl.”  

 
I den här meningen är “jag” agenten och en gäst “Daniel” omnämns också vid namn och blir 

en aktiv agent som “sken upp”. Att transitiviteten ser ut på det här sättet blir en naturlig följd 

av hur samtalet bitvis är positivt och bitvis förs i en tydligt kritisk vi mot dem-anda. 

Agenterna blir mer tydliga och har en starkare koppling till både process och effekt när 

samtalet handlar om positivitet kring öl och rekommendationer till lyssnaren. Detta kan bero 

på att det är enklare att stå bakom en åsikt som är positiv och inte riskerar att stöta på 

motstånd hos publiken. I ett negativt resonemang där man till exempel talar nedsättande om 

någon eller något kan det därför vara enklare att dölja sig själv som aktiv agent genom att 

använda ord som “man” istället för jag, vilket ofta görs i Ölpodden. 
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Men det finns å andra sidan många aspekter kring öl som inte kritiseras i avsnitten. I 

texten återfinns enbart positivitet kring den öltrend som programledaren och gästerna menar 

präglar Sverige och varje svensk idag. Inga reflektioner kring huruvida trenden är bra eller 

dålig ur ett samhälls- och hälsoperspektiv kan identifieras i texten. På dessa vis skapas 

sanningar om ölet som något positivt. Texten skapar också lyssnarna till subjekt genom 

meningar som generaliserar och kallar en viss grupp av människor för “Folk” och 

“Svenssons”. Både gäster och programledare målar upp en bild av en grupp människor som 

det finns ett gemensamt missnöje emot. Gruppen beskrivs som “folk” som beställer IPA 

(förkortning av ölsorten India Pale Ale) för de tror att de är trendiga, men att de inte vet vad 

de beställer och inte kan svara på frågan om vilken typ av IPA de vill ha. Genom att gruppera 

människor på dessa sätt skapas lyssnarens identitet. Lyssnaren förväntas kunna identifiera sig 

med den kunniga gruppen av öldrickare som programledaren och gästerna ses tillhöra. Den 

andra gruppen som skapas i texten, “folket”, är istället en grupp som lyssnaren förväntas se 

ner på. Samtalet skapar en känsla av att lyssnaren måste ha stor kunskap om öl för att inte 

riskera att förlöjligas. Känslan är att de som lyssnar på Ölpodden ska vilja sätta sig över och 

veta bättre än vanligt folk. När Perelman (kap:3.1.1) talar om den mentala föreställningen av 

publiken så menar han att en talare alltid pratar inför den föreställda åhöraren och dennes 

föreställda medhåll. Genom att applicera den teorin på Ölpodden förstås att det finns en 

föreställd publik som är just denna grupp som tycker sig vara för mer än andra. En grupp som 

är väldigt kunnig om öl och som ser ner på det “vanliga folket”. Vilket alltså både har 

inverkan på textens uppbyggnad och på lyssnarens identitet.  
 

6.2 Diskursiv praktik 

6.2.1 En ny genre för Carlsberg 

Ölpodden och dialogerna i den bygger på texter i redan existerande diskurser och genrer. 

Dessa diskurser och genrer används också av mottagarna i deras konsumtion av podcasten 

och deras tolkning av vad som sägs i den. Fairclough ser genrers som ett språkbruk som är 

förbundet med och konstituerar en del av en bestämd praktik (kap:3.2). På så vis kan texter 

relateras till ett faktiskt socialt handlande och det blir naturligt att tänka sig att ändrade 

materiella och institutionella villkor leder till textförändringar. Carlsberg som i regel enbart 

haft möjlighet att marknadsföra sina produkter genom en karaktäristisk reklamgenre, kan nu 

genom Ölpodden göra textförändringar som bidrar till uppkomsten av nya genrers när det 
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kommer till att tala om en av deras produkter, ölet. Genom ett medium som podcast tillåts de 

tala om öl genom andra redan existerande genres såsom informations- diskussions- och 

vanliga samtalsgenres. Reglerna, både skrivna och oskrivna, är mer tillåtande i denna typ av 

medium där Carlsberg själva äger kanalen. Textförändringarna kontrollerar de därmed själva, 

de sätter ramarna för vad som får och inte får sägas.  

Vid flera tillfällen blandas ren reklamgenre in i podcasten, specifika bryggerier lyfts 

fram och lyssnare uppmanas att testa vissa utvalda ölsorter. Programledaren talar också om 

“veckans öl” och ber sina gäster berätta om sin favoritöl. Den reklam som återfinns i 

Ölpodden framhåller ofta Carlsberg och/eller ölsorter som på olika sätt har koppling till 

koncernen. Ett exempel på det är när Birgitte Skadhauge från Carlsbergs laboratorium i 

Köpenhamn intervjuas om sitt intresse för innovation inom öltillverkning och hon säger: 

“...and of course Carlsberg was then the perfect place for this [...] so I am in my dreamjob”. 

Genom dessa uttalanden framhålls Carlsberg som det perfekta företaget för att utveckla ölets 

smaker. Detta kan ses som ett sätt att påverka lyssnaren att tänka på Carlsberg som ett 

bryggeri som är “först med det senaste” i branschen. Det är också intressant att en ölexpert 

från just Carlsbergs bryggeri har valts ut. Att just Skadhauge får vara rösten för expertis inom 

området ger henne, och indirekt Carlsberg, tolkningsföreträde och lyssnaren ges därmed inte 

en oberoende insikt utan får sin kunskap ur Carlsbergs synvinkel.  

Å andra sidan väljer Skadhauge en öl som inte är producerad av Carlsberg när hon 

berättar vilken som är hennes egna favoritöl, hon säger då:“I would say the top top favourite 

is Coopers Pale Ale from Australia![...] They make very, very nice beers”. Varpå 

programledaren bekräftar detta genom att säga: “They do make extremly nice beers”. Även 

om det går att märka tendenser till att reklamen handlar om Carlsberg så finns det alltså 

undantag. Flera gäster nämner också små bryggerier och förhållandevis okända ölsorter när de 

berättar om sina favoritöl. Man rekommenderar små franska microbryggerier och ett litet 

bryggeri i Finland som gör öl på sädesslaget spelt. Dessa rekommendationer och 

beskrivningar av favoritöl blir reklam för just de bryggerierna och ölsorterna, och alltså inte 

för Carlsberg på ett direkt sätt. Men det går också att argumentera för att dessa 

rekommendationer av öl genererar uppmärksamhet för öl i stort och i förlängningen kan det 

också bidra till att ölförsäljningen ökar. Vilket därmed gynnar stora bolag som just Carlsberg.  
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6.2.2 Ölet - den civiliserade drycken 

Samtalet i Ölpodden kan sägas reproducera innebörden i texter där ölet är en symbol för 

avslappning och njutning. Att ta en “fredagsöl” eller att “gå ut och ta en öl efter jobbet” är 

begrepp som kan härledas till samma diskurs som Ölpodden kan placeras i. Ölet beskrivs med 

ord som “fantastiskt gott” och lyssnaren uppmanas att njuta av ölen, inte bara dricka den. 

Gästerna tipsar lyssnaren om att “[...] ta hand om varandra, ta hand om era nära och kära 

och njut av öl”. Man ger tips om att lyssna på sin favoritmusik eller gå ut och se ett liveband 

samtidigt som man dricker en god öl. Ölet kopplas också ihop med matlagning då gästerna 

tipsar om olika maträtter som kan passa till olika ölsorter samt hur öl kan användas för att 

blanda välkomstdrinkar eller som smaksättare i grytor. Dessa tips innebär att texten sätter in 

ölet i en civiliserad och kultiverad ram där smaker och samvaro överskuggar berusningsgrad. 

Det här förhållningssättet hör hemma i en diskurs där alkoholens baksidor inte får utrymme. 

Att öl kan ha kopplingar till ungdomars alkoholkonsumtion eller till sociala problem i 

samhället är ämnen som inte får plats i diskursen. Men intertextualiteten i diskursen kan också 

sägas vara något instabil då den inte stannar vid att reproducera beskrivningar av öl utan 

också utvecklar samtalet till att handla om komplicerade processer i öltillverkning och ölet ur 

ett mer vetenskapligt perspektiv. Att texten i diskursen inte är stabil kan förklaras med att de 

olika gästerna i avsnitten har olika förförståelse och olika expertis i ämnet som behandlas och 

därmed talar om öl på olika sätt. En annan faktor som skapar förändring i intertextualiteten 

kan förstås genom att titta på hur ölet som dryck har blivit en allt större trend där intresse för 

expertis i smaker och tillverkningsprocesser har ökat. Detta intresse är också något som 

lyssnarna i respondentintervjuerna förklarar är en stor faktor till att de lyssnar på Ölpodden. 

Vid frågan om varför hen fortsätter lyssna på Ölpodden så svarar en av respondenterna att “... 

det är intervjuer med olika bryggare och personer som arbetar med öl och det är intressant 

att lyssna på vad de har att säga”. Därmed kan textens förändring mot att släppa in mer 

vetenskapliga begrepp sägas vara en bidragande faktor till lyssnarnas intresse för Ölpodden. 

Orsaken till förändringen i intertextualiteten kan också förstås genom att titta på den höga 

interdiskursiviteten, alltså att fler än två diskurser blandas i Ölpodden.  

De diskurser som identifierats i podcasten är en underhållningsdisurs, en 

informationsdiskurs och en promotionsdiskurs. Precis som tidigare diskuterats angående 

genre så görs direkt reklam för vissa ölmärken, typer av öl och bryggerier. Det görs också 

försök att få upp ölet på agendan genom att sänka status på vin och höja status på öl. I 

samtalet finns tydliga antikampanjer mot vin, ett exempel på det är när en av gästerna säger:  
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“En av orsakerna till att jag tycker att öl tyder på civilisation och är överlägset vin: Vin; Jag 

menar i princip kan man bara trampa på druvor och vänta -så blir det någonting drickbart, 

jag vet inte om det blir så gott och så sofistikerat, men det blir alkohol. Lägger man bara 

korn i en hink med vatten så dör den ju bara…” 

 
Med det här citatet vill gästen säga att öl är en mer civiliserad dryck på grund av att det är mer 

tekniskt krävande att tillverka öl. Andra gäster framhåller istället ölets överlägsenhet genom 

att påpeka att ölet är bättre att kombinera med mat. En gäst säger att : “Ja hela grejen med att 

para ihop öl och mat; jag menar där kan man ju vända om vem som helst som inte gillar öl…”. 

En annan gäst riktar sig direkt till lyssnaren och uppmanar hen att göra en trerätters middag 

med öl som enda dryck till både fördrink, förrätt, varmrätt och efterrätt. Hen vill då att 

lyssnaren ska bjuda hem vinentusiaster till denna middag för att på så vis omvända dem. 

Dessa rekommendationer och uppmaningar till lyssnaren kan härledas till en 

promotionsdiskurs. Språket vill direkt påverka lyssnaren att agera, att välja öl framför vin och 

att välja vissa ölmärken och ölsorter framför andra.  

En intressant aspekt inom promotionsdiskursen är att det inte enbart förs 

antikampanjer mot vin utan också mot vissa typer av öl, det går därför att argumentera för att 

Ölpodden inte ämnar lyfta ölet i allmänhet då de öppet kritiserar vissa typer av öl och 

personer som väljer att dricka dessa. Att också personer kritiseras har att göra med 

identitetsskapandet av lyssnaren. Det är i synnerhet ljus lager under epitetet “stor stark” som 

kritiseras. De som köper lager, beställer en stor stark, köper billig öl eller brygger undermålig 

öl hemma sätts i dålig dager. Det här kan tänkas bero på att Carlsberg inte bara vill öka 

intresset för öl generellt utan också vill höja statusen på ölet och bidra till synen på öl som en 

mer finkulturell dryck. Detta görs dels genom att prata om smaker och tillverkning och 

därigenom förklara vilka öl som anses vara fina att dricka. Men också genom att förklara för 

lyssnaren vilka sorts öl som inte anses vara fina att dricka ur en social synvinkel. 

Antikampanjerna mot det billigare massproducerade ölet som ofta kallas ”en stor stark” blir 

därmed ett sätt att säga till lyssnaren att Carlsberg ska förknippas med något mer förfinat och 

finkulturellt. Både ölet i sig men också varumärket Carlsberg kan därmed i förlängningen 

hamna i nytt ljus, som något fint och kultiverat. Det är intressant att podcasten riktar sig mot 

lyssnarens status och klasstillhörighet för att positionera ölet. Det är inte ölet “en stor stark” i 

sig som är dåligt utan personen som beställer och dricker det. Att tala om lyssnarna med dessa 

begrepp blir ytterligare ett sätt att skapa identiteter i det sociala rummet.  

På grund av Ölpoddens interdiskursivitet innehåller texten motsägelsefulla 

interpersonella betydelser som motsvarar de olika diskurser som artikuleras. Vid tillfällen 
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artikuleras en promotionsdiskurs som konstruerar en aktiv “inkluderande” identitet för 

lyssnarna. Oscar Svanström från Bishop Arms i Stockholm säger: 

 
“Det är ju väldigt viktigt för oss att vi har ett lokalt bryggeri som folk känner att det här är 

vår lokala… vi går på Bishops och dricker vår lokala bryggeri och vi (Bishops) har ju varit 

många gånger den det enda stället där man kan få tag på det va…”  

 
Det är ytterst intressant att se hur den allmänna diskursen kring konsumenterna i podcasten 

ändras när den berörda gästen får tala om sin egen arbetsplats. Han talar då plötsligt i termer 

om “oss” och “vi” vilket simulerar en personifiering av både bryggeriet, restaurangen och 

konsumenterna. Detta bidrar till att skapa ett personligt och skenbart jämlikt förhållande 

mellan dem. Textmottagare använder också rådande diskurser och genrer i konsumtion och 

tolkning av densamma (kap:3.2). I respondentintervjuerna återfanns delade meningar 

angående uppfattningen om vilken diskurs och genre som Ölpodden tillhör. Respondenterna 

ombads placera Ölpodden på en skala från ett till fem där ett innebar ren reklam och fem 

innebar ren underhållning. Respondent 1 menade att Ölpodden borde placeras i mitten av den 

skalan. Respondent 2 var tydlig med att det var ren underhållning. Respondent 3 svarade att 

Ölpodden kan ses som en fyra på den skalan men ville vara tydlig med att hen tyckte att 

information borde finnas med på skalan eftersom att hen ansåg Ölpodden vara lika delar 

information och underhållning med en tendens att luta mer åt information. De tre diskurser 

som studien identifierade i Ölpodden: promotionsdiskurs, informationsdiskurs och 

underhållningsdiskurs, kan därmed sägas bekräftas av de respondenter som representerar 

lyssnarna. Detta bekräftar också det som Pulizzi (kap:1) menar att content marketing handlar 

om; att innehållet i texten är relevant och värdefullt för lyssnarna. 

 

6.3 Analys av social praktik 

6.3.1 Kontext och konvergensyttringar 

Diskursen i Ölpodden kan placeras i både ett socialt och ett kulturellt sammanhang. Podcasten 

är framtagen och producerad i ett Sverige som under de senaste åren har influerats av en stor 

öltrend. Ett Sverige där alkoholreklam begränsas av landets tämligen strikta 

marknadsföringslag gällande alkohol, vilket kan ses ha bidragit till uppkomsten av Ölpodden. 

Medvetna om “Lagen om alkoholmarknadsföring” kan det tänkas att Carlsberg sett en 

möjlighet i att använda en kanal som inte begränsas av denna lag. Genom Ölpodden kan 
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Carlsberg måla upp en livsstil kring drycken, något som är förbjudet i svensk alkoholreklam 

(kap:1). Landets mediekultur är en annan faktor som påverkar podcasten på den sociala nivån. 

För att belysa huruvida Ölpodden, och i förlängningen Carlsberg, svarar på den 

konvergenskultur som råder i mediesamhället ställdes frågor till texten som berörde hur den 

knyter an till andra mediekanaler och till sin publik. Resultatet var flertydigt och kunde dels 

bekräfta konvergenskulturen men kunde också visa avvikelser från den. 

Analysen identifierade ett fåtal tillfällen då Ölpodden knyter an till andra 

mediekanaler, vilket uteslutande sker i slutet av varje program. Framförallt knyts det an till 

podcastens Facebooksida vilken programledaren genomgående hänvisar till. I första avsnittet 

uppmanas lyssnarna att skicka in frågor via detta sociala medium så att Ölpodden: “kanske 

kan ta upp dem under kommande avsnitt”. I senare avsnitt vidareutvecklas uppmaningen då 

programledaren säger: “Om det är så att ni har några förslag på vad vi ska ta upp i framtida 

program så kom gärna till oss med det så ska vi se vad vi kan göra”. Det senare citatet visar 

ett steg mot att verkligen försöka inkludera publiken. I analyserade program kan studien dock 

inte hitta några tillfällen då lyssnares förslag till ämnen integreras i samtalen. Däremot tar 

Ölpodden upp några få lyssnares frågor, då riktade direkt till en speciell expert som tidigare 

uppmärksammats ska medverka i kommande program. Programledaren presenterar frågorna 

för experten genom att säga: “We have had a couple of questions on our Facebooksite as well 

and I just want to run them past you as well”. Programledaren tar sedan upp tre lyssnarfrågor 

som handlar om sädesslag och om expertens forskning. Sedan ställs också en egen fråga av 

programledaren där han undrar vilken favoritöl experten har. Att programledaren här avbryter 

med en egen fråga kan ses som ett steg ifrån konvergenskulturen. Det är intressant hur 

lyssnarnas frågor handlar om öl ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta knyter an till 

informationsdiskursen som identifierats vilken fansen själva ser som anledningen till att de 

lyssnar på podcasten. Det går därför att tänka sig att en deltagarkultur där lyssnarna blir mer 

integrerade, skulle leda till att programmet antog en mer vetenskaplig riktning. 

Programledarens fråga blir intressant på grund av att den knyter an till den promotionsdiskurs 

som återfinns inom Ölpoddens interdiskursivitet. I svaret på denna fråga namnger experten 

både ölsort och bryggeri och beskriver också ölet som: “very, very nice”. Att på detta sätt 

frångå informationsdiskursen som lyssnarfrågorna initierat och ta tillbaka podcasten in en 

promotionsdiskurs kan tänkas vara ett uttryck för ett marknadsföringstänk.  

Under analysens gång uppmärksammas ytterligare ett par tillfällen där andra kanaler 

omtalas. Programledaren nämner podcastens konton på Instagram och Untappd vilka han 

uppmanar lyssnarna att följa. Instagram är en bildbaserad social medieplattform där 
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medlemmar kan interagera och dela bilder med sina följare (Instagram, 2015). Untappd är en 

social medieplattform där medlemmar kan “checka in” och betygsätta ölsorter samt samlas 

kring dialoger om öl (Untappd, 2015). Uppmaningen till att lyssnarna bör följa Ölpodden på 

dessa kanaler följs dock aldrig upp av en förklaring om vad dessa plattformar är och vad de 

erbjuder, detta förblir okommenterat. Untappd är en plattform som kan sägas vara 

skräddarsydd för en podcast som Ölpodden. Den allmänna kunskapen och medvetenheten om 

plattformens existens kan dock tänkas vara låg för människor i allmänhet och att 

programledaren i ett avsnitt säger: “För dem som är intresserade så kommer den här ölen 

också checkas in på Untappd på olpodden” säger också något om podcastens tilltänkta publik 

och hur identiteter skapas. Denna relativt okända sociala medieplattform kan främst ses vara 

utformad för inbitna ölfantaster med ett intresse att betygsätta ölsorter och liverapportera om 

vilken öl hen dricker i skrivande stund. Att den tilltänkta publiken förväntas känna till 

Untappd kan därför beskriva dem som en hängiven nischpublik.  
 

6.3.2 Värdet av en deltagarkultur 

Statistik över hur många fans eller följare en medieprodukt har kan idag ofta ses få 

representera värdet av produkten. Men siffrorna kan inte sägas förklara vad dessa fans gör för 

att delta i, sprida eller stödja produkten i fråga efter det att de lagt till eller börjat följa den. 

Därför var det också av intresse att granska huruvida Ölpodden lyssnar på sin publik, eller om 

de nöjer sig med att endast höra den. Ölpodden gör vid tillfällen sken av att lyssna på sin 

publik, som när programledaren uppmanar lyssnarna att komma med förslag till ämnen de kan 

ta upp, men i analysen står det klart att de övervägande hör sin publik annat än att de vid 

enstaka tillfällen lyfter fram frågor ställda på deras Facebooksida. Lyssnande kräver i 

slutändan ett aktivt gensvar: att inte bara samla in data, utan att man faktiskt gör något med 

den (kap:2.1.1). För att visa att Ölpodden verkligen lyssnar på sin publik hade programledare 

och gäster till exempel kunnat tacka lyssnarna för deras entusiasm, bemöta oro och korrigera 

missuppfattningar, något som inte sker i Ölpodden. 

På samma sätt som mediebranschen generellt sätt letar efter ett passivt mått på 

publikens engagemang, oroad över den kontrollförlust som medföljer när publiken själv blir 

medskapare till publikdatan, har web 2.0-paradigmet allt mer kommit att vila på ett passivt 

insamlande av användarpreferenser (kap:2.1.1). Ölpodden tenderar att vara en del av detta 

allmänna sätt att se på sin publik. De omvandlar användare till data i stället för att ta sig an 

dem som komplexa kulturella varelser. Genom att enbart värdesätta lyssnarna som data 
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återför man dem till ett tillstånd av föreställd “passivitet” istället för att erkänna lyssnarna som 

aktiva offentligheter med förmåga att omforma de företag som de interagerar med. Att göra 

detta skulle emellertid kräva att Ölpodden vågar släppa kontrollen av kanalen och den 

tilltänkta ram för vilket budskap de strikt vill förmedla. 

Jenkins (kap:2.1) menar att det är innehållet som ska locka mediekonsumenterna till 

engagemang. Engagerade mediekonsumenter, så som Ölpoddens lyssnare, blir fans som vill 

medskapa och sprida budskap. Om Ölpodden lyckas väcka intresse och tankar hos 

konsumenten som hen vill dela med sig av så får varumärket, i det tredje ledet, hög 

trovärdighet. Studiens respondenter uttryckte dock ett lågt till mellanlågt engagemang för att 

dela med sig av Ölpoddens innehåll med sina vänner och bekantat. På frågan -Händer det att 

du pratar om innehållet i Ölpodden med dina vänner/bekanta? så svarade en respondent: “Nej, 

det gör jag inte. De lyssnar nog inte på Ölpodden. Det är nått som jag håller lite för mig själv 

sådär...” Respondenten förutsätter därmed att vänner och bekanta inte lyssnar på Ölpodden. 

Det kan tänkas att hen håller podcasten för sig själv eftersom innehållet väldigt tydligt riktar 

sig till en hängiven nischpublik som har ett väldigt högt intresse för drycken. Detta blir då 

problematiskt eftersom det är när lyssnarna sprider vidare innehåll och gör det värdefullt inom 

deras sociala närverk som medieprodukters kulturella, känslomässiga och symboliska värde 

ökar. Medietexter som Ölpodden blir bärare av kulturella betydelser, och resurser i 

vardagslivet (kap:2.1.1). Varje ny lyssnare som på så vis lockas till Ölpodden skulle i teorin 

kunna översättas till ett ökat ekonomiskt värde för Nya Carnegiebryggeriet och i 

förlängningen Carlsberg.  

Allt handlar om synen på publiken och värdesättandet av den. I enlighet med Jenkins, 

Ford och Greens (kap:2.1.1) syn på konvergenskulturen bör Ölpodden se sina lyssnare som ett 

kollektiv av aktiva aktörer. Dessa aktörer ska också ses kunna generera alternativa former av 

marknadsvärde. Ett sådant synsätt värdesätter spridningen av medietexter eftersom dessa 

engagerade aktörer är mer benägna att rekommendera, diskutera, utforska, föra vidare och till 

och med generera nytt material i respons. Eftersom Ölpodden använder sig av Instagram - ett 

medium som tillåter spridning av bilder och användande av hashtags - finns en möjlighet att 

både sprida vidare innehåll och generera nytt material i respons. Detta är dock avhängande på 

hur Ölpodden, eller programledaren, introducerar lyssnarna för dessa möjligheter. Sett till de 

fördelar en deltagarkultur kan föra med sig är det förvånande att Ölpodden inte till större 

utsträckning knyter an till sina lyssnare och till andra mediekanaler. I detta fall kan det antas 

att producenterna av Ölpodden inte är medvetna om hur de kan och bör förhålla sig till de 

kanaler som de i dagsläget använder. 
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Content marketing handlar i stor utsträckning om att företag vill att konsumenterna 

ska börja tala om företagets varumärke, produkter eller tjänster i sin vardag (kap:1). Om detta 

också är Carlsbergs intention med initiativet bör inte Ölpodden stanna vid att vara en 

podcastutsändning som inte värderar symmetrisk dialog och därigenom spridning av 

innehållet i podcasten. Det går bara att anta att Carlsberg och deras PR-byrå är medvetna om 

det ekonomiska värdet som kan finnas i en deltagarkultur. Att de då i sitt initiativ inte beaktat 

alla aspekter av konvergenskulturen kan ses som en potentiell ekonomisk förlust. Å andra 

sidan kan Carlsberg se en förlust i hur deras nischade publik skulle förlora sin position i det 

sociala rummet om deltagarkulturen fick större fäste. 
 

6.3.3 Word of mouth som marknadsföringsmetod 

Begreppet word of mouth kan diskuteras i en analys av Ölpodden, men då inte i termer av 

konsumenters eller lyssnares spridning av innehåll som tidigare avhandlats. Här diskuteras 

istället begreppet i relation till hur hela Ölpodden som enhet kan ses som en form av word of 

mouth-baserad marknadsföringsmetod initierad av Carlsberg. Den höga trovärdighetsfaktorn 

gör att word of mouth innebär stora möjligheter till att influera andra och är därför en effektiv 

marknadsföringsmetod (Kap:2.2). Med kännedom om fördelarna med word of mouth kan det 

förstås varför Carlsberg använder sig av denna metod. De använder sig av ett relativt litet 

bryggeri, nischat mot “fin” öl och med en kunnig ölkännare, programledaren “CC”, i spetsen. 

Han bjuder in gäster och experter med stor kunskap inom området som vilka i sig kan anses 

ha hög trovärdighet. Hade Carlsberg själva varit uttalade som avsändare för en podcast kan 

det ifrågasättas om trovärdigheten och intresset hade varit lika högt som när de istället väljer 

ut Nya Carnegiebryggeriet att stå för podcasten. Den ölkunnige finsmakaren med intresse för 

nya ölsorter och innovativa tillverkningsmetoder kan tänkas ha närmare till att lyssna på en 

podcast av ett litet men välrenommerat bryggeri än en podcast av den stora koncernen 

Carlsberg. Detta på grund av att Carlsberg, trots att de har ett välkänt och inarbetat 

varumärke, ofta kopplas samman med massproducerad öl som inte ingår i finsmakarens 

preferensramar. Detta framkommer också i respondentintervjuerna då en av respondenterna 

säger: “[…]dem (Carlsberg) har inga intressanta produkter förutom att de är “hälften” 

ägare i Nya Carnegiebryggeriet och det är ju trevligt. Men jag dricker ju inte Carlsberg”.   

I de avlyssnade avsnitten framgår aldrig någon tydlighet i att det är Carlsberg som initierat 

Ölpodden. Kopplingen mellan den stora koncernen och podcasten kan därför sägas vara vag 

för den omedvetne lyssnaren. Å andra sidan har analysen gång på gång visat att den tilltänkta 
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publiken inte är omedveten. Den består istället av väl medvetna ölkännare med stor kunskap i 

branschen. Intervjuerna visar att två av tre respondenter har stor medvetenhet om att 

Ölpodden är en produkt av Carlsbergs- och deras PR-byrås marknadsföringstankar. Den tredje 

respondenten antog att det var Nya Carnegiebryggeriet som tagit fram konceptet men hen var 

medveten om att Carlsberg sponsrar Ölpodden. Ingen respondent uppfattade detta som ett 

egentligt problem utan menade att de ser Ölpodden som “en snäll typ av marknadsföring” där 

programledaren är tydlig med att podcasten är sponsrad av Carlsberg.  

Studien tyder därmed på att Carlsberg ämnar locka lyssnare genom att använda Nya 

Carnegiebryggeriet som deras ansikte utåt och medvetet hålla tillbaka sin egen inblandning. 

Men av de inbitna fansen som intervjuats vet alltså två av tre personer om att Ölpodden är en 

marknadsföringsstrategi av Carlsberg. Trots vetskapen om detta, och trots att dessa två 

respondenter säger sig inte konsumera Carlsbergs produkter, så lyssnar de alltså på och 

engagerar sig i podcasten. En av respondenterna resonerar om att Ölpodden har god 

transparens och säger:  
 
“Å ena sidan vet jag ju att det är Carlsberg som har pengar som ligger bakom det här å 

andra sidan så tycker jag inte att det skiner igenom i programmet. Och jag tror inte att det är 

programmets uppgift heller direkt. Och det är ju väldigt tydligt och ärligt då de i slutet av 

varje program säger “Det här är möjligt tack vare Carlsberg”. Det tycker jag är väldigt bra 

och ärligt!”.  

 
En annan respondent menar att hen har funderat på saken men att hen inte upplever 

Carlsbergs inblandning som något problem. Den enda respondent som inte har kännedom om 

att Carlsberg initierat Ölpodden har ändå kunskap om att de bidrar med pengar till 

produktionen då hen säger: “[...] jag vet ju också att de är sponsrade av Carlsberg”. Ingen av 

respondenterna reflekterar över att det finns skillnader i att sponsra en podcast och att från 

början ha initierat den. Sponsring som handlar om att företag vill kopplas ihop med en annan 

medieprodukt kan uppfattas som den snälla typ av marknadsföring som respondenterna talar 

om. Att en stor koncern sponsrar något är både vanligt och ses ofta som positivt då det leder 

till större ekonomiska möjligheter för mindre företag och organisationer. Men att initiera 

något betyder att den stora koncernen har en mer avancerad strategisk plan som ligger bakom 

handlingen, något som respondenterna alltså inte uppmärksammar.  

Trots att Ölpodden ger sken av att vara en opartisk gräsrotsyttring där kunniga inom 

området fritt får diskutera ämnen kring öl, kan podcasten sägas vara en variant av astroturfing. 

Alltså det begreppet som beskriver en falsk typ av gräsrotsyttring (kap:2.2). Även om det 
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förefaller vara kommentarer, utlåtanden och rekommendationer från “den vanliga, oberoende 

människan” kan man ifrågasätta hur vanliga och oberoende de inblandade personerna 

verkligen är. Bortser man från hur de inblandade personernas koppling ser ut till Carlsberg, 

går det ändå att problematisera den plats Ölpodden automatiskt fått med Carlsberg i ryggen. 

Att tala om Ölpodden som en gräsrotsyttring blir därför problematiskt. Autentiska röster från 

gräsrotsnivån torde inte ha samma förutsättningar att konkurrera om lyssnarna, då Carlsberg 

som finansiär till Ölpodden besitter höga ekonomiska, sociala och kulturella kapital. En 

respondent belyser just skillnaden mellan en podcast producerad på gräsrotsnivå och 

Ölpodden:  
 
“Strax efter att Ölpodden startade så startade en väldigt hemmasnickrad ölpodd som heter 

Ölkompassen [...] Den skapades av några gamla bekanta till mig som är helt nollbudget och 

väldigt gjord för sitt eget höga nöjes skull. Det var egentligen först då jag insåg eller märkte 

hur stor kvalitetsskillnad det är tack vare dels dem pengar som man lagt ner på teknisk 

utrustning, men även den tid som man (Carlsberg) betalar åt CC och deras tekniker för att 

kunna trixa och framför allt klippa ihop avsnitten. Tillskillnad då från Ölkompassen som är 

“Nu trycker vi på recordknappen och så pratar vi i en halvtimma och så ser vi vad som 

händer” Jag upplever en väldigt stor skillnad i kvalité- och ambitionsnivå där. Men jag 

tycker att det är trevligt att det finns båda två! Det finns definitivt plats för båda men jag 

skulle sakna Ölpodden om den inte fanns.” 

 

Carlsberg kan sägas ha skaffat ett försprång och en plats på marknaden som är svår för 

gräsrotsyttringar som till exempel Ölkompassen att konkurrera om. Det gör också att de röster 

som får komma till tals gör det i Sveriges både största och första podcast om öl. Om än 

rösterna i podcasten inte för en ensidig promotionsdiskurs som uteslutande talar för vissa 

varumärken, lyfter de å andra sidan diskursen om öl vilket i slutändan gynnar bryggerier som 

Carlsberg. Begreppet astroturfing kan bestämt göra sig förstått i relation till Ölpodden. Trots 

detta kan podcasten, grundat på respondenternas svar, troligtvis uppfattas som en trovärdig 

och oberoende word of mouth-metod som säkerligen uppfyller det syfte Carlsberg hade när de 

initierade den.  
 

6.3.4 En tydlig tilltänkt publik 

Ölpoddens relation till lyssnarna kan uppfattas relativt motstridig. Å ena sidan kan diskursen 

verka exkluderade för den stora skaran människor då programledaren och gästerna talar 

nedsättande om en stor mängd potentiella lyssnare. Flera exempel på detta återfinns i 
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Ölpoddens första avsnitt där man raljerar om folk på landsbygden, vilket indikerar en 

föreställd publik vilka bor i storstäder. I avsnittet nedvärderas också det “vanliga folket” som 

beställer en stor stark eller inte vet vilka olika sorters IPA som finns. Detta tyder på att 

publiken förväntas ha stor kunskap om öl och en viss preferens kring vilka öl som är fina att 

dricka. I Ölpoddens text används som tidigare nämnts en stilnivå innehållande en hel del 

sarkasm. Detta är i sig exkluderande då det är ett sätt att förlöjliga dem som inte förstår, men 

också inkluderade då det förenar den grupp som inte blir utsatta för förlöjligandet. De som 

passar in i den snäva målgrupp som Ölpodden tilltalar kan därmed mest troligt känna sig 

inkluderade i samtalet. Det förutsätts att lyssnarna har ett genuint intresse för öl, och att de 

haft det under en lång tid. Detta antagande grundar sig bland annat i hur de talar 

nervärderande om personer som nyligen börjat brygga sin egen öl. I diskursen identifieras ett 

tydligt “vi och dem” vilket också bidrar till en tydlig identitet för de insatta. Dessa identiteter 

passas in i ett fält i det sociala rummet som också konstituerar språk och handlingsmönster för 

individerna. Både programledare, gäster och Ölpoddens fans har tillträde till samma diskurser 

och använder samma sociala koder, de ifrågasätter därmed inte varandra. Däremot ifrågasätts 

de sociala fält där man förpassat personer som beskrivs som “folk” i negativ bemärkelse. Den 

tydliga indelningen stämmer väl överens med Bourdieus beskrivning av ekonomiskt- socialt- 

och kulturellt kapital (kap:3.3.1). Personer som befinner sig inom Ölpoddens sociala fält 

anses ha höga kapital och därför beskrivs deras konsumtion av öl som något fint och 

särskiljande. De personer som befinner sig utanför fältet antas istället ha låga kapital vilket 

leder till synen på deras ölkonsumtion som något vulgärt och opassande. Att beställa en “stor 

stark” eller ha för låg kunskap om ölsorter blir egenskaper som förknippas med “de andra” 

som inte tillhör det egna sociala fältet. Det blir därmed legitimt att prata nedvärderande om 

dessa personer. Detta tar sig uttryck i att programledaren och hans gäster talar om exempelvis 

deras restauranggäster med nedvärderande ton och oftast i exempel där de vill framställa 

urtypen av Svenssons som inte kan sin öl. De identiteter som Ölpodden skapar och 

relationerna dem emellan är något som framkommit i analysen av samtliga nivåer i 

Faircloughs tredimensionella modell.  

Att Ölpoddens innehåll i så stor skala handlar om relationer kan härledas till den 

relationsmarknadsföring som ses ha vuxit fram under de senaste årtiondena (kap:2.3). Nya 

Carnegiebryggeriet och Carlsberg bygger starka relationer till Ölpoddens tilltänkta målgrupp 

genom samtalen som förs i podcasten och de budskap som förmedlas där. Dessa relationer 

blir ett bevis för att relationsmarknadsföringen når sitt tänkta syfte, att stärka och vårda 

förhållandet till lojala kunder.  
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7 Slutdiskussion 

7.1 Fördelar för både sändare och mottagare 
Att texter förändras när samhället förändras är ett påstående som kan styrkas genom denna 

studie. Konsumtions- och konvergenskulturen har tillsammans med kommersialiseringen av 

samhället på olika sätt bidragit till materiella, tekniska och sociala förändringar i 

produktionen av reklam. Marknadsföring tenderar att gå mot underhållningens värld där den 

tekniska utvecklingen av medierna har gjort att företag nu kan använda sig av podcasts för att 

implicit göra reklam för sina produkter eller tjänster. Detta innebär stora möjligheter för 

företag som till exempel Carlsberg som tidigare i regel enbart haft möjlighet att marknadsföra 

sina produkter genom en karaktäristisk reklamgenre. Med en egen podcastkanal har de nu 

gjort textförändringar som bidragit till nya diskurser kring öl. Att de nya diskurserna får 

utrymme kan härledas dels till att det just nu råder en öltrend i samhället, men också till de 

möjligheter ett företag får i en egen ägd kanal. Både de skrivna och de oskrivna reglerna är 

mer tillåtande för ett företag som äger kanalen de kommunicerar genom. Ett företag kan då 

kontrollera ramarna för texten men också göra önskvärda förändringar i den. Att äga en kanal 

behöver idag inte kräva att företaget har ett stort ekonomiskt kapital. En blogg, en webbplats 

eller en podcast är exempel på kanaler som går att få tillgång till med små ekonomiska medel. 

Däremot visar studien att ett ekonomiskt försprång också ger ett försprång i de möjligheter 

medietexterna har till räckvidd och spridning. 

Därför går det också att dra slutsatsen att grästrotsaktörer inte har samma 

förutsättningar som större företag och koncerner. Att fylla kanalen med relevant och 

intressant information som dessutom håller hög teknisk kvalitet kräver nämligen ekonomisk 

investering. Desto mer pengar som investeras i ett företags content marketing, desto större 

värde ger det mottagaren. I ett mer utbrett perspektiv kan detta ses generera en typ av 

“bytesekonomi” med fördelar för både sändare och mottagare. 

 

7.2 Det finns ett “marketing” i Content marketing 
De diskurser studien identifierade i Ölpodden var informations- diskussions- och 

promotionsdiskurs. Denna interdiskursivitet kunde också avspeglas i lyssnarnas utsagor vilket 

därmed bekräftar syftet med content marketing; att innehållet i texten är relevant och 

värdefullt för lyssnarna. Tack vare den interdiskursivitet som kan ta rum i Ölpodden, öppnas 

det upp för nya sätt att tala om öl. Företag som vanligtvis använder sig av 
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promotionsdiskurser kan nu ses använda andra diskurser i hur man talar om varumärken och 

produkter. Genom att marknadsföra sig genom content marketing ska innehållet inte uppfattas 

som reklam utan tvärtom upplevas som nytta och nöje och framhäva en livsstil kring vad 

företaget erbjuder. Ett mål med content marketing är också att publiken ska tala om 

produkterna och nyttan av dem i sin vardag och att innehållet därmed får spridning. Det blir 

ett försök till att intrigera ett visst sätt att tala om produkterna, som i slutändan gynnar 

företaget.  

Trots att företag i större utsträckning väljer att dela med sig av relevant innehåll till 

kunderna kan man inte bortse från att det finns ett “marketing” i content marketing. I 

podcasten görs direkt reklam för vissa ölmärken, typer av öl och bryggerier. Det görs också 

försök att få upp ölet på agendan genom att sänka status på vin och höja status på öl. Dessa 

rekommendationer och uppmaningar till lyssnaren kan härledas till en promotionsdiskurs och 

kan problematiseras. Särskilt eftersom det aldrig framgår att podcasten är en produkt 

sprungen ur Carlsberg och deras PR-byrås marknadsföringstankar. De rekommendationer och 

beskrivningar av öl som artikuleras i podcasten blir reklam för just de bryggerier och ölsorter 

som nämns. Innehållet kan därmed inte direkt ses som uttalad reklam för just varumärket 

Carlsberg, vilket inte heller är syftet med content marketing. Innehållet ska istället generera 

värde som bidrar till större intresse för en viss produkt eller tjänst. I Ölpoddens fall lyckas 

man med detta genom att samtalet kring öl genererar uppmärksamhet för öl i stort. I 

förlängningen bidrar det också till att ölförsäljningen ökar, vilket därmed gynnar stora 

koncerner som Carlsberg.  

 

7.3 Normer och identiteter    
En intressant aspekt med promotionsdiskursen i Ölpodden är att den är så starkt 

sammankopplad med identitetsskapandet av lyssnaren. Att Ölpodden är en produkt av 

Carlsberg och deras PR-byrå gör att det med stor säkerhet går att säga att det finns en 

planerad målgrupp för satsningen. Ölpodden är ett verktyg för content marketing och 

relationsmarknadsföring i vilken Carlsberg vill leverera ett utvalt innehåll till en specifik 

publik. Studien har visat att detta görs genom att skapa en tydlig identitet för lyssnaren. 

Denne ska vara en kunnig finsmakare inom öl som har alla de höga ekonomiska-, kulturella- 

och sociala kapital som behövs för att kunna förstå och identifiera sig med samtalet i 

podcasten. En av de mest anmärkningsvärda resultaten av studiens analys var hur podcastens 

programledare och gäster talar föraktfullt om andra grupper i samhället. Att samtalet har 
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denna tydliga “vi mot dem” prägel markerar ännu tydligare vilka egenskaper och värderingar 

som är önskvärda i målgruppen. Lyssnaren ska vilja identifiera sig med de som får göra sig 

hörda i podcasten. De som anpassar sig till de normer som förespråkas i diskursen kommer då 

i slutändan att gynna avsändaren på ett ekonomiskt plan. I ett vidare perspektiv kan det här 

handla om att människor ändrar sitt konsumtionsmönster för att passa in i roller och leva upp 

till normer. Ett sätt för företag att öka sina intäkter blir då att påverka personer till att vilja 

passa in i nya roller. Här kan paralleller dras till andra trender som råder i samhället idag. 

Hälso- och träningstrender skapar till exempel normer där personer vill passa in i rollen som 

hälsosam vilket påverkar konsumtion av varor som kläder och mat. På samma vis kan 

Carlsberg sägas använda öltrenden för att skapa en norm som säger att det är fint att kunna 

mycket om öl och att dricka vissa typer av öl. Detta kan skapa ändrade konsumtionsmönster 

bland gäster på restauranger och krogar vilket i slutändan kan öka försäljningen av öl och 

generera mer intäkter till Carlsberg.  

 

7.3 En förbisedd deltagarkultur   
Som tidigare uppmärksammats i studien av podcasten är tonen nedvärderande mot den grupp 

som fått benämningarna “folk”, “svenskar” eller “dem”. Däremot kan tanken med den hårda 

tonen inte ses vara ämnad för att förolämpa vissa lyssnare. De som talas om i denna 

nedvärderande ton är nämligen inte personer som är tänkta att lyssna på podcasten. Därför blir 

den hårda tonen inte ett uttryck för att vilja förolämpa vissa grupper utan istället ett uttryck för 

att vilja förena den tilltänkta publiken. Det kan också vara så att den grupp som idag 

nedvärderas är en grupp som i framtiden förväntas vilja förändra sina konsumtionsmönster 

och då i slutändan blir inkluderade i samtalet. Ölpoddens målgrupp skulle då i framtiden 

kunna bli bredare. Content marketing handlar å andra sidan om att hålla en snäv målgrupp och 

ge relevant information till just den målgruppen. I Ölpoddens fall kan målgruppen dock ses 

vara alltför snäv och i det närmaste elitistisk. Den tilltänkta publiken uppfattas vara så påläst 

att de skulle kunna byta plats med de inbjudna gästerna och experterna i podcasten. Lyssnarna 

uttrycker också att de inte sprider Ölpoddens budskap vidare till vänner och bekanta i någon 

större utsträckning. Den elitistiska gruppen hämmar därmed spridningen av information vilket 

gör att målet med content marketing inte uppfylls. En breddning av målgruppen skulle därför 

i detta fall bli positivt för Carlsberg.  

I en ren content marketinganda bör innehållet inte stanna vid att lyssnaren tagit del av 

det. Innehållet ska vara så värdefullt och relevant att varje lyssnare på ett eller annat sätt vill 
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sprida det vidare. Att få lyssnaren till att sprida budskapet kräver också att företaget värderar 

en deltagarkultur. När företag väljer att finnas på diverse sociala medier och uppmanar 

konsumenter att följa dem där, säger det ingenting om att de verkligen bygger på en 

deltagarkultur. Att samla data om följare eller räkna gillamarkeringar betyder inte att företaget 

inkluderar sin målgrupp. Ett anammande av deltagarkulturen kräver i slutändan aktiva 

gensvar där datan får liv. Om det är så att de gamla passiva kulturkonsumenterna håller på att 

ersättas av en publik som är lika mycket producenter som konsumenter så lyckas därmed inte 

Ölpodden i någon vidare utsträckning bygga på en kultur som inkluderar lyssnarna och deras 

eventuella bidrag. Studien är av övertygelsen att publikmedlemmar är mer än bara data, att 

deras gemensamma diskussioner och överläggningar - liksom deras aktiva värdering och 

spridning av innehåll - är produktiva aktiviteter. Dessa aktiviteter är i slutändan vad som gör 

att content maketing kommer till sin rätt.  
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9 Bilagor 
 

Intervjuguide 
 

Inleder med en förklaring av uppsatsens syfte samt respondentens rättigheter enligt 

vetenskapsrådet. 
 

Intervju: 

 

-Hur upptäckte du Ölpodden och varför började du lyssna på just den?  

(Tema konvergens) 

 

-Varför har du fortsatt lyssna?  

(Tema värdeskapande) 

 

-Händer det att du pratar om Ölpodden (eller innehållet i Ölpodden) med dina vänner?  

(Tema konvergens) 

 

-Känner du att du på något sätt kan påverka samtalet/innehållet i podden?  

(Tema konvergens) 

 

-Vad är det mest värdefulla med Ölpodden enligt dig?  

(Tema värdeskapande) 

 

-Vet du vilket varumärke som står bakom initiativet till Ölpodden?  

(Tema framställning) 

-Om ja: Har det påverkat din objektivitet angående innehållet? Har du tänkt på om de t.ex. 

vinklar innehållet så att det stärker deras varumärke? 

-Om nej: Det är Carlsberg och deras PR-byrå som står bakom. Hur tänker du kring det?  

 

-Vilken relation skulle du säga att du har till varumärket Carlsberg?  

-skulle du påstå att den relationen har förändrats sen du började lyssna på Ölpodden?  

(Tema relation)  
 

-Hur uppfattar du Ölpodden? som reklam eller underhållning?  
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Placera gärna Ölpodden på en skala 1-5 där 1 är ren reklam, och 5 är ren underhållning. 

(Tema framställning) 

 

-Om du skulle gissa vad Carlsberg och deras PR-byrå har för intentioner med Ölpodden var 

på samma skala skulle du sätta dem?  

(Tema framställning) 

 

-Upplever du att ditt intresse för öl har förändrats sedan du började lyssna på podden?  

(Tema påverkan) 

 

Finns det något annat som du skulle vilja tillägga eller som du vill fråga om? 

Avrunda 

Tack! 


