
1 
 

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK 

LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stina Hedin & Pontus Skagersten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

”På torsdag är det podcast igen” 

En undersökning om den svenska podcasttrenden 

Kandidatuppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 



2 
 

 
 
 
 
ISAK-Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 
 
 
 
ISRN: LIU-ISAK/KSM-G -- 13/09 -- SE 
 
 
 
Handledare: Linnea Hjalmarsson 
 
 
 
Nyckelord: Gladwell, podcast, trend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................5 

Syfte och frågeställningar ......................................................................................................7 

Bakgrund................................................................................................................................7 
Radio ..............................................................................................................................................7 
Podcastens ursprung .................................................................................................................... 10 
Podcasting i Sverige ..................................................................................................................... 12 

Tidigare forskning ................................................................................................................13 
Podcast i utveckling ..................................................................................................................... 13 
Podcast i undervisning ................................................................................................................. 15 
Podcastens fördelar/framgång .................................................................................................... 16 
Trenders uppkomst ...................................................................................................................... 17 

Metod och material .............................................................................................................20 
Innehållsanalys av artiklar ........................................................................................................... 21 
Kvalitativa enkäter ....................................................................................................................... 22 
Begreppsdefinition....................................................................................................................... 26 
Avgränsning ................................................................................................................................. 27 

Teori .....................................................................................................................................28 
Trender ........................................................................................................................................ 28 
Lagen om de få ............................................................................................................................. 29 

Förenare ................................................................................................................................... 29 
Vetgiriga ................................................................................................................................... 30 
Säljare ...................................................................................................................................... 31 

Klibbighetsfaktorn ....................................................................................................................... 31 
Sammanhangets makt ................................................................................................................. 32 

Resultat ................................................................................................................................33 
Personligt format ......................................................................................................................... 35 
Simpel konsumtion/produktion ................................................................................................... 37 
Sigge Eklund ................................................................................................................................. 41 

Analys ..................................................................................................................................42 
Betydelsefulla personer ............................................................................................................... 42 
Betydelsefulla faktorer ................................................................................................................ 46 

Diskussion ............................................................................................................................48 
Metoddiskussion .......................................................................................................................... 48 
Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 49 

Slutsats ................................................................................................................................50 

Referenslista ........................................................................................................................52 
Böcker .......................................................................................................................................... 52 
E-böcker ....................................................................................................................................... 52 
Internetlänkar .............................................................................................................................. 53 
Vetenskapliga artiklar .................................................................................................................. 53 
Tidningsartiklar ............................................................................................................................ 55 
Radioreportage ............................................................................................................................ 56 
Personlig kommunikation ............................................................................................................ 56 

Bilagor ..................................................................................................................................57 



4 
 

Frågor till Josefin Johansson ..................................................................................................... 57 
Frågor till Fredrik Wikingsson ................................................................................................... 58 
Frågor till Kristoffer Triumf ....................................................................................................... 59 
Frågor till Anna Hed och Alex Loonin ........................................................................................ 60 
Frågor till Rasmus Sellberg ........................................................................................................ 61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Inledning 

 

poddsändning, engelska podcasting, sändning av radio, TV eller annan information över 

nätet för nedladdning på lokal mediespelare (dator, mobiltelefon m.m.) för senare avlyssning. 

Vid poddsändning lagras en datafil på den mottagande enheten. Med denna teknik kan 

radiolyssnare abonnera på t.ex. sina favoritprogram från Sveriges Radio, vilka då 

automatiskt överförs. Tekniken ger i princip möjlighet för vem som helst att spela in och 

publicera radio- och TV-inslag på nätet.
1
 

Att ha radion på i bakgrunden när du äter frukost, kör bil, lagar mat eller städar känns kanske 

som en självklarhet. Den fungerar som sällskap, ett bakgrundsbrus för att bryta en obekväm 

tystnad. Radion har i snart ett sekel varit det största och viktigaste massmediet för 

befolkningen.
2
 Tekniken utvecklas ständigt och radion har på senare år börjat tappa allt fler 

lyssnare. Att sätta sig ned bredvid sin radio och lyssna aktivt på ett helt program är något som 

blir alltmer ovanligt i dagens samhälle. Vi överger det traditionella radiolyssnandet och vill 

istället själva bestämma var, när, hur och framförallt vad vi ska lyssna på. Detta ska ske på 

våra villkor och inte på radions. Vi har blivit vana med ett stort urval, oavsett om det gäller 

TV, radio, tryckta medier eller webb.
3
 

 

Med dagens teknik kan lyssnaren via poddradio höra sina favoritprogram när, var och hur hon 

vill till skillnad från den traditionella radiolyssningen där man måste anpassa sitt lyssnande 

efter radiotablån. Idag har allt fler valt att göra sina egna radioprogram, så kallade podcasts, 

som inte har för avsikt att sändas i radio utan istället laddas ner direkt via internet. 

Tekniken för att starta en podcast har funnits länge - allt som behövs är egentligen en 

mikrofon, en dator med internetuppkoppling, ett inspelningsprogram och något att prata om. 

År 2005 startade Sveriges Radio med poddradiosändningar, men många anser att det stora 

genomslaget kom i samband med lanseringen av Filip & Fredriks podcast.
4
 

 

                                                        
1 Poddsändning. http://www.ne.se/kort/poddsändning, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-09-18 
2 Framtidens Radio, Radio- & TV-verket s.38 
3 Ibid s.22 
4 Svenska Dagbladet (2012) Stora profiler väljer litet format, hämtad 2012-10-19 från: 

http://www.svd.se/kultur/stora-profiler-valjer-litet-format_7058151.svd 
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Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är två kända tv-personligheter som fick sitt 

genombrott 2002 med det uppmärksammade programmet ”Ursäkta Röran (vi bygger om)” 

och har sedan dess figurerat flitigt i media. De har gjort flera populära TV-program och 

skrivit fyra böcker tillsammans.  

I januari 2010 släppte Filip och Fredrik sin egenproducerade podcast. Denna sändes inte i 

radio utan kunde endast laddas ned eller streamas
5
 via aftonbladet.se. Deras podcast var inte 

utformat som ett radioprogram, utan påminde snarare om ett samtal mellan två vänner som 

diskuterade olika tankar och funderingar. 

”Vi ville mest spänna den verbala bågen tror jag. Ta chansen att få plats med 

utvikningarna som alltid klipps bort i TV. Dessutom är vi egocentriska monster 

som ville ha ytterligare en medial outlet att ta plats i”, menar Fredrik 

Wikingsson. 

Att själv få bestämma vad man vill sända, efter att ha jobbat med kommersiella medier en 

lång tid var något som tilltalade många medieprofiler. Formatet med ett intimt samtal var 

något som även tilltalade lyssnarna, och antalet podcasts med liknande format har fullkomligt 

exploderat sedan 2010. 

Alex & Sigges podcast, en av de mest populära podcasterna i Sverige, har cirka 120 000 

lyssnare varje vecka
6
. Detta tolkar vi som ett slags bevis på podcastens ökade popularitet och 

att den börjar skapa sig en väletablerad plats i det svenska medielandskapet. 

Samtliga radioprogram går idag att lyssna på i efterhand som podversion, antingen via dator 

eller mobiltelefon med internetuppkoppling. 

I nuläget består de mest populära podcasterna av två personer, ofta mediepersonligheter, som 

samtalar med varandra om för dem aktuella och intressanta ämnen.
7
 

Idag har podcastkulturen börjat växa sig stark och finna sig tillrätta i svenskarnas vardag – 

men vad beror det på? Vilka faktorer är avgörande för att något ska slå igenom som en trend?  

 

                                                        
5 streaming [stri:´miŋ] (engelska), direktuppspelning, strömning, strömmande överföring, i datorsammanhang 

distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon. 
6 Ploog, Christian (2012) ”Det absolut jobbigaste jag gjort” – Alex Schulman och Sigge Eklund om hur deras 

podcast förändrat livet. Hämtad 2012-12-07 från: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article15895560.ab 
7 Studio Ett (2012)  Varför är det så populärt med podcasts? Hämtad 2012-09-17 från: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5226108 
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Syfte och frågeställningar 

 
Idag börjar fler och fler bekanta sig med begreppet podcast som börjat florera allt oftare i 

svenska medier. Denna uppsats behandlar ett aktuellt ämne då podcasttrenden fullkomligt 

håller på att explodera i Sverige. I länder som till exempel England och USA har 

podcastkulturen existerat längre än i Sverige och hunnit få en bred publik med många 

lyssnare
8
, medan trenden inte fått sitt fäste i Sverige förrän på senare år. Om vi ser till den 

tekniska aspekten kan vi konstatera att möjligheten med att starta sin egenproducerade 

podcast har funnits länge, men vilka faktorer kan ha bidragit till denna plötsliga succé som vi 

anser uppstått det senaste året? 

 

Frågeställningarna vi kommer att använda oss av i vår studie är: 

 Hur har podcasttrenden etablerats i Sverige? 

 Vilka faktorer har varit avgörande för utvecklingen? 

 

För att kunna besvara ovanstående frågeställningar kommer vi att fördjupa oss inom trender 

och dess framväxt, samt försöka ta reda på vilka grundstenar som ligger bakom dessa trenders 

uppkomst. Vi kommer också att sätta oss in i audiofenomenets ursprung och utveckling från 

traditionell radio till dagens podcast. 

 

 

Bakgrund 
 

Radio 

Radion har alltid haft en stor plats i människors hjärtan. Den är, och har alltid varit, ett av våra 

viktigaste massmedium sedan starten. I början av 1800-talet var det enda sättet att skicka 

information via budbärare och människan började sträva efter snabbare 

kommunikationsmöjligheter, vilket resulterade i att telegrafen och telefonen uppfanns.  

                                                        
8 Studio Ett (2012)  Varför är det så populärt med podcasts? 
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Därefter utvecklades den trådlösa telegrafen som byggde på radiovågor som kunde skickas 

genom luften och radion uppfanns.
9
 

 

Sverige började med riktiga radiosändningar först 1920, mycket tack vare radioföreningar 

som på privat initiativ påbörjade egna sändningar. Radiointresset spred sig snabbt till 

allmänheten och under några år på 1920-talet var det radiofeber i Sverige med hemmabyggen 

och egenhändigt hopplockade radioapparater. Varje försök från statens sida att reglera 

ägandet av radioapparater föll på amatörernas möjligheter att bygga sina egna apparater. 

Radioamatörerna spelade en viktig roll när radion introducerades. Amatörerna både 

förbättrade och populariserade tekniken då de både köpte billiga kristaller och tillverkade 

övriga komponenter i en radio. De inte bara använde den nya tekniken, utan experimenterade 

och modifierade den och försökte vidga dess möjligheter.
10

 

 

I Sverige och övriga länder var tidningarna skeptiska mot detta nya, populära massmedium. 

Man fruktade att radion skulle ta över tidningarnas annonsintäkter, att det skulle räcka med en 

radio för att hålla sig informerad. Detta fick pressen att reagera och kort därefter startades 

Tidningarnas Telegrambyrå och Tidningsutgivareföreningen, som i maj 1924 bildade AB 

Radiotjänst som med bestämmelser om en särskild radiolicens tvingade innehavaren att 

betala. Ett politiskt beslut i regeringen gav AB Radiotjänst ensamrätt till radiosändningar i 

Sverige.  

 

1925 startade den officiella radioverksamheten i Sverige, enligt brittiska mönster med BBC 

(Brittish Broadcasting Cooperation). Detta innebar ett monopol finansierat med 

mottagaravgifter, så kallad radio- och tv-licens. 

Man brukar kalla detta för allmänradio (radio i allmänhetens tjänst), men oftast kallas detta 

för public service-radio.
11

 Detta var, och är fortfarande, fritt från reklam.
12

 De privata 

sändarna upphörde i och med Radiotjänst monopol.
 13

 

 

                                                        
9 Peterson, Lars & Pettersson, Åke (2004), Massmedier. 8 uppl., Liber, Malmö, s.160 
10 Radio i Sverige (2010). Hämtad 2012-09-18 från: http://www.tekniskamuseet.se/1/928.html 
11 Peterson & Pettersson (2004), s.161 
12 Carlsson, Ulla (1997)  Radio research in Denmark, Finland, Norway and Sweden, Göteborg: Nordicom s.23 
13 Radiohistoria: Sveriges radio i allmänhetens tjänst i över 80 år, hämtad 2012-10-19 från: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599
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År 1961 låg fartyget Bon Jour ute i Östersjön. Detta fartyg var i själva verket en olaglig 

piratradiosändare, en kommersiell radiostation finansierad av reklamintäkter där 

underhållningsmusik varvades med reklam – något som uppskattades av lyssnarna. Detta 

ledde bland annat till att Sveriges Radio förstod att lyssnarna ville ha mer underhållning i 

radio, inte bara folkbildning. Det skapades opinion för mer underhållning i radion, vilket 

tvingade statsmakterna att ge upp. ”Folkbildarprofilen” i Sveriges Radio mjukades upp och i 

och med Radio Nords underhållningsprofil började Sveriges Radio att dra sig mer och mer åt 

radiounderhållning.
14

 

1993 blev det tillåtet att starta privat lokalradio. Riksdagen beslutade att Sverige skulle få 

tillåtelse att sända kommersiell radio, finansierad med reklamintäkter och cirka 60 privata 

radiostationer startade. Denna nya lag gav upphov till att Sveriges Radios monopol slutligen 

upphörde.
15

  

 

Sveriges Radio skrev år 2000 i årsredovisningen att man skulle bli ett multimediaföretag. 

Deras engagemang i radio över internet ökade och allt fler program hamnade på internet som 

nedladdningsbara filer. Några år senare startade Sveriges Radio digitala radioprogram och 

2003 skapades deras första wapsajt
16

. Under 2005 blev samtliga lokala kanaler tillgängliga på 

internet och Radiosporten började med internetsändningar. Det var även detta år som Sveriges 

Radios mobilsajt och poddradio lanserades, vilket gjorde det möjligt att ladda hem ljudfiler 

från alla radioprogram. Detta blev en stor succé och under samma år laddades 1,3 miljoner 

radioprogram ner till datorer och portabla mediespelare runtom i landet.
17

 Idag kan man även 

ladda hem Sveriges Radios gratis-app om man har en smartphone/iPhone och lyssna på 

poddradio och separata ljudfiler direkt i den.  

 

 

                                                        
14 Peterson & Pettersson, s.169 
15 Ibid, s.174 
16 WAP [vap], wireless application protocol, serie av kommunikationsprotokoll för åtkomst till Internet och dess 

olika tjänster från mobiltelefoner eller andra terminaler (t.ex. handdatorer) avsedda för trådlösa förbindelser. 
17 Radiohistoria: Sveriges radio i allmänhetens tjänst i över 80 år, hämtad 2012-10-19 
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Podcastens ursprung 

 

En podcast är en ljudinspelning som läggs upp på internet, antingen på iTunes
18

 eller på en 

egen hemsida där lyssnarna direkt kan ladda ner filerna till sina datorer och smartphones. 

Vanligt är att två kända medieprofiler sitter och pratar om saker som de tycker är intressanta. 

Det finns också inriktade podcasts där man diskuterar ett speciellt ämne eller intervjupodcasts 

där en gäst intervjuas.
19

  

 

Den engelska termen podcast, eller poddradio/poddsändning som det ibland kallas på 

svenska, är en sammanslagning av iPod
20

 och broadcasting (sändning). Det nämndes första 

gången i den brittiska tidningen The Guardian i en artikel tillsammans med andra förslag på 

namn för det nya mediet i februari 2004
21

. Detta blev årets ord i New Oxford American 

Dictionary 2005
22

.  

 

I vissa avseenden är podcasting inte ens nytt – både streamade och nedladdningsbara ljudfiler 

har funnits länge på internet. 

De första embryona kom redan i början av 90-talet, när public domain
23

-profilen Carl 

Malamud lade upp intervjuer med olika datorexperter under etiketten ”internet talk radio”. 

Det var när företaget Apple bestämde sig för att lägga vantarna på en marknad som något 

började hända på allvar.
24

 

 

                                                        
18 iTunes är en gratis mediaspelare utvecklat av Apple 2001. Denna låter dig spela upp digital musik, podcaster 

och video direkt i datorn. 
19 Studio Ett (2012)  Varför så populärt med podcasts? 

20 iPod®, en bärbar mediespelare (MP3-spelare) från datorföretaget Apple Inc., lanserad 2001. 

21 Berry, Richard (2006) Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio, hämtad 2012-10-14 

från: http://con.sagepub.com/content/12/2/143 

22 Högström, Henrik, Luften är fri, 2012, hämtad 2012-09-17 från http://www.sydsvenskan.se/kultur--

nojen/podcast--luften-ar-fri/ 

23 Public Domain innebär att ett verk (en text, bild, ljud, film, programvara) ägs av alla, det vill säga i praktiken 

av ingen, och får fritt användas och förändras av vem som helst för vilket ändamål som helst, utan att användaren 

ens uppger vem som ursprungligen skapat verket. 

24A perfect guide (2012) Varför älskar vi podcasts?, hämtad 2012-12-16 från 

http://phrase.se/post/37634140933/varfor-alskar-vi-podcasts-podcast-love-an 
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2001 lanserade Apple sin första digitala ljudspelare, iPod, som blev den mest populära 

spelaren av sitt slag. Den första spelaren hade 5GB minne, och kunde lagra cirka 1000 sånger. 

Sedan dess har allt större minnen utvecklats. I augusti 2005 kom den första iPod-modellen 

med videostöd. Parallellt med det här skickade Steve Jobs
25

 advokater ut säckvis med 

varningsbrev till alla konkurrenter som var fräcka nog att lansera sina egna podcastlösningar 

(vem minns idag PodMax, PodGizmo och PodKitchen?)
26

  

 

Bortsett från fördelen att kunna ladda ner musik och filmer, gav iPods nu tillgången till ett 

nytt medium – podcasts
27

. I juni 2005 släpptes första versionen av iTunes med inbyggt 

podcaststöd och via butiken iTunes Store kunde man ta del av ett stort podcastregister som 

gjorde det möjligt att hitta, lyssna, prenumerera och hantera kostnadsfria podcasts, men även 

ladda hem musik, film, spel och böcker
28

 År 2007 lanserade Apple mobiltelefonen iPhone 

som blev en omedelbar hit. Den 24 september 2012 hade det sålts över fem miljoner exemplar 

av nya iPhone5 bara tre dagar efter lanseringen 21 september.
29

 Även iPhone har ett inbyggt 

stöd för podcasts. 

 

Man behöver dock inte ha en iPod eller iPhone för att lyssna på podcasts, även om namnet 

antyder det, utan det går lika bra att lyssna i en annan MP3-spelare, eller direkt i datorn. 

Förutom Apple hade den amerikanske medieutvecklaren och tidigare MTV-profilen Adam 

Curry, med smeknamnet ”the podfather”, en betydande roll för podcastens popularitet. 
30

 Han 

hade en vision om att lägga ut ljud- och videoklipp på sin blogg som folk skulle besöka och 

prenumerera på. År 2000 träffade Curry dataprogrammeraren Dave Winer, som även är 

uppfinnare av RSS
31

. 

                                                        
25 Steve Jobs, amerikansk entreprenör och affärsman. Grundare av Apple Inc. 
26 A perfect guide (2012) Varför älskar vi podcasts? 

27 Duraes, Gabriela; Jham, Bruno; Sensi, Luis & Strassler, Howard (2008), Joining the Podcast Revolution, 

hämtad 2012-11-12 från http://www.jdentaled.org/content/72/3/278.full.pdf 

28 iTunes player hämtad 2012-12-10, från: http://www.apple.com/itunes/what-is/#store 

29 Apple Press Info, Över fem miljoner sålda iPhone 5-enheter första helgen, hämtad: 2012-12-10 från: 

http://www.apple.com/se/pr/library/2012/09/24iPhone-5-First-Weekend-Sales-Top-Five-Million.html 

30 Cambell, Gardner (2005), There’s Something in the Air: Podcasting in Education, hämtad: 12-11-12 från 

http://www.cblt.soton.ac.uk/multimedia/PDFs08/Podcasting%20in%20education.pdf 
31 RSS [εrεsε´s], förkortning för rich site summary och för really simple syndication, standardformat (baserat på 

XML) för överföring av prenumererad information på Internet, t.ex. nya program i poddradio och podd-TV eller 

nya inlägg i bloggar.  

http://www.jdentaled.org/content/72/3/278.full.pdf
http://www.cblt.soton.ac.uk/multimedia/PDFs08/Podcasting%20in%20education.pdf
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Winer övertygade Curry att människor egentligen vill ta med sig internet i sina hörlurar, och 

inte vara bundna till sina datorer. Tillsammans utvecklade de datorprogrammet iPodder
32

 

(numera Juice) som var avgörande för att tillåta ljudklipp som med framgång laddades ner till 

datorer, iPods och MP3-spelare. 

“I could really give a crap who invented podcasting. I didn’t know you couldn’t 

go into your own bio and not change something you thought was wrong. There 

really was no malice there at all” menar Curry.
33

 

En annan nyckelperson för podcastens popularitet sägs vara Ricky Gervais
34

. I november 

2005 lyfte The Guardian över Ricky Gervais och hans närmaste vänner från 

lokalradiostationen XFM till podformat. Resultatet blev ”The Ricky Gervais Show”, en 

milstolpe som redan från start hade runt 250 000 nedladdningar per avsnitt. Här var ordet 

friare och inga kanalchefer ifrågasatte Gervais & Co.  

 

 

Podcasting i Sverige 

 

Podcasten utropades som ”det nya svarta” i Sverige redan 2005. Det var något nytt och 

intressant som snabbt plockades upp. Med en enkel teknik skulle var och en få chansen att 

göra sitt eget program som kunde handla om precis vad som helst. 

För att starta en podcast behövs egentligen bara en mikrofon, en dator, ett inspelningsprogram 

och något att prata om, men de stora namnen har ofta mediebolag eller sponsorer i ryggen för 

sina sändningar.
35

 

 

I Sverige var det först under 2010 som formatet började bli känt för allmänheten. I England 

och USA är fenomenet ännu större, där kan en podcast ha 250 000 lyssnare per dag.
36

 I USA 

finns även livesända podcasts, men detta är inte särskilt vanligt i Sverige än. Dock har det 

förekommit att svenska podcastare uppträtt inför publik. 

                                                        
32 En gratis programvara som kan ladda ner program avsedda att avlyssnas på en bärbar mp3-spelare 
33Newitz, Annalee, Adam Curry Wants to Make You an iPod Radio Star, 2005, hämtad: 2012-12-12 från 

http://www.wired.com/wired/archive/13.03/curry.html 
34 Brittisk komiker, producent, musiker, TV- och radiopersonlighet 
35 Högström, Henrik (2012) Luften är fri 
36 Studio Ett (2012) Varför så populärt med podcasts? 



13 
 

Filip och Fredriks podcast har länge legat på iTunes förstaplats. Deras hundrade 

podcastavsnitt live-sändes och sålde ut Berwaldhallen i Stockholm, vilket kan ses som en 

sorts milstolpe vad gäller svensk podcast då 1300 personer var beredda att betala för att se två 

underhållare samtala med varandra på en scen. 

 

Att podcasts är populärt att lyssna på råder inga tvivel om. Digitalbyrån Daytona ger sedan 

2006 ut det svenska podradiopriset i kategorierna: musik, teknik & vetenskap, humor, kultur 

& nöje, nyheter, pod-tv, mp3-blogg, utländsk kanal, amatörkanal, originalkanal samt bästa 

svenska kanal. Lyssnarna själva utser vinnarna via röstning på internet.
37

 

 

 

Tidigare forskning 

 

Vad vi erfarit har det inte tidigare gjorts några undersökningar gällande den svenska 

podcasttrenden, vilket säkerligen beror på att det är ett så pass nytt fenomen. Att hitta relevant 

material för vår undersökning visade sig vara mycket svårt då vi inte funnit någon som helst 

tidigare forskning gällande podcasttrenden. Vi har därför varit tvungna att bredda vårt 

undersökningsämne. 

För att berika våra kunskaper om podcastens ursprung och utveckling, samt ta reda på vad 

som finns skrivet om trender uppkomst, har vi sökt efter vetenskapliga artiklar som behandlar 

detta. Då vi knappt kommit i kontakt med några svenska artiklar angående detta, har vi främst 

fokuserat på amerikanskt och brittiskt material, då podcastfenomenet är mer etablerat där. 

 

Podcast i utveckling 

 

I den engelska tidsskriftsartikeln ”Will iPod kill the radio star – profiling podcasts as radio? 

från 2005, fokuseras det främst på radions framtid och podcastens konvergens och utveckling. 

Författaren Richard Berry tar upp en mycket grundläggande historia bakom podcastens 

födelse, och fokuserar bland annat på podcasttrendens framtid, och faktorer som kan öka 

användandet av podcasts. 

                                                        
37 Svenska Podradiopriset (2012) hämtad: 2012-09-12 från: http://www.daytona.se/podradiopriset/2012 
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Han menar att podcastens genomslag främst beror på formatet, att lyssnarna själva får välja 

vad de vill lyssna på, istället för att välja program på radiostationer vilket varit fallet i de 

traditionella radiomodellerna. Han förutspår dock mobiltelefonernas påverkan på trenden och 

utvecklingen av podcasts samt sättet att lyssna på audiomedier. Redan nu har den ”nya 

generationens” mobiltelefoner, med internetuppkoppling via 3G-nätet, etablerat sig väl på 

marknaden. Det har gjorts applikationer för dessa telefoner som gör det möjligt att lyssna på 

podcasts vilket Berry ser som ett stort steg framåt. Vi kan alltså lyssna på podcasts utan att gå 

via datorn utan vi kan lyssna direkt i vår mobiltelefon. 

 

Berry menar även att podcastens genomslag var enormt, och att man hade ”a takeoff rate 

faster than that of DVD”.  Han påpekar även att radiolyssnandet sjunkit drastiskt bland 15-24-

åringar i Storbritannien och USA, den så kallande ”iPod Generation” och att han personligen 

tror att podcasting kommer att kunna ersättas av ett nytt medium. 

 

”I suspect that, like other trends before it, aspects of Podcasting will wither and 

disappear as the next ‘new’ medium is launched. It may be the grassroots 

Podcasters who 

lose out the most in this process, although some more committed individuals 

may continue.”
38

 

 

Boken Podcast Solutions – the complete how- to guide to getting heard around the world”
39

  

behandlar också podcastens ursprung, historia och utveckling samt hur man startar sin egna 

podcast. 

Författarna menar att podcasts är populärt och trendigt eftersom alla kan vara involverade och 

uttrycka sig. Vad man än är intresserad av finns det rum att utrycka sig i en podcast. Man kan 

kommunicera med olika individer och tekniken är simpel – man behöver inte vara en 

teknikexpert med egen studio, det räcker med en mikrofon, en dator och något att säga till 

resten av världen. De påstår även att anledningen till att podcasttrenden har blivit så spridd 

och populär är att en podcast kan nå en större geografiskt spridd målgrupp än en radiostation 

på grund av internet, då podcasten kan sprida sig och bli populär världen över. Det diskuteras 

även varför podcasts har blivit så populärt, då vi innan haft ”internetradio” i över ett 

decennium. 

 

                                                        
38 Berry (2006)Will iPod kill the radio star – profiling podcasts as radio 
39 W. Geoghegan, Michael & Klass, Dan, (2005) Podcast solutions: the complete how-to guide to getting heard 

around the world, Berkeley, CA: Apress 
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Att sätta sig vid sitt skrivbord och vänta på att internetradion ska ladda klart och starta igång 

får istället många att sätta på den traditionella radion eftersom de inte orkar vänta. Podcasts 

däremot laddas automatiskt ned, du har som lyssnare en större möjlighet att själv välja vad du 

ska lyssna på, det är portabelt och alltid tillgängligt.  

 

 

Podcast i undervisning 

 

Nästan alla undersökningar gällande podcastfenomenet var amerikanska eller brittiska. 

Mycket av det material vi fann behandlade podcasts fördelar som hjälpmedel i undervisning. 

Detta påpekas bland annat i den amerikanska artikeln Joining the podcast revolution
40

, där det 

påpekas att podcasts är ett attraktivt format då studenter inte behöver vara bundna till en 

fysisk plats för att delta i en föreläsning, utan kan istället lyssna i sina mobiltelefoner, datorer 

eller andra mediespelare. Att distribuera föreläsningar över internet som audio- eller 

videopodcasts är något lärare absolut bör ta till sig i undervisningen. Man belyser även fler 

positiva faktorer för att styrka att podcasts är så pass trendigt och populärt. Det påpekas att 

podcasts är en mycket billig metod då man menar att traditionella metoder för distribution av 

audiovisuellt undervisningsmaterial, så som DVD-filmer och CD-skivor, är dyrt då det 

medför onödiga kostnader. Internet har reducerat dessa kostnader då det tillåter vem som helst 

att få tillgång till materialet. Podcastteknologin har förenklat denna process ytterligare då man 

kan prenumerera på utbildningsmaterial automatiskt via en kanal utan tekniska hinder. 

 

Att podcast skulle vara ett bra hjälpmedel i undervisningssyfte har även undersöks i 

tidskriftsartikeln Educating an ”iPod” Generation: Undergraduate Attitudes, Experiences 

and Understanding of Vodcast and Podcast Use
41

. 

Undersökningen utfördes på ett universitet i England och behandlade studenters åsikter om 

användningen av podcasts och vodcasts (video) i undervisningen, och hur väl det fungerade i 

deras psykologiföreläsningar. 

                                                        
40

 Duraes, Gabriela; Jham, Bruno; Sensi, Luis & Strassler, Howard. (2008) Joining the Podcast Revolution 
41

 Parson, Vanessa; Reddy, Peter; Senior, Carl & Wood, Jon (2009). Learning, Media & Technology Vol. 34, 

No. 3, s. 215-228. Educating an iPod generation: undergraduate attitudes, experiences and understanding of 

vodcast and podcast use. Hämtad 2012-10-16 från: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439880903141497#preview 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439880903141497#preview
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Undersökningen visade att podcasts och vodcasts fungerade bra för inlärning och var mycket 

populärt bland studenterna, särskilt när det användes i samband med föreläsningar. 

Samma gäller för den amerikanska artikeln In the air: podcasting in education
42

 som också 

behandlar podcastfenomenet i undervisning. Även här nämner man att podcasts är ett utmärkt 

exempel på att hjälpa studenter att förstå bättre, då multimedia blir allt viktigare i studenters 

liv. Även här påpekar man podcasts är väldigt lätt att producera med en simpel teknik. 

Studenter tycker att podcasts är ett roligt och bra läromedel då de kan lyssna på 

undervisningsmaterialet var och när de själva vill. 

 

The Perceived Usefulness of Podcasting in Higher Education: A Survey of Students’ Attitudes 

and Intention to Use
43

 har gjort en studie i USA som behandlar podcasting i utbildningssyfte 

med liknande resultat som ovanstående. Man menar att podcasts är ett attraktivt läromedel 

som är enkelt att använda för både lärare och studenter. Här påpekas det dock även att 

podcastens styrka som pedagogiskt verktyg inte är särskilt accepterat på grund av dess låga 

”ålder”, vilket kan medföra sociala problem. 

 

 

Podcastens fördelar/framgång 

 

Joining the podcast revolution listar ett antal fördelar med podcasts, vilket är relevant då detta 

kan vara bidragande orsaker till genomslaget som således ledde till en trend. Man nämner 

fördelarna med podcasts i fyra steg. 

 

Dessa var:   

1. Podcasts tillåter lyssnarna att lyssna på en podcast när, var och hur de vill.  

2. Att producera en podcast är mycket billigt och leder till att man som konsument inte 

behöver betala något för att ta del av podcasten. 

3. Eftersom podcasts är en digital medieform, som distribueras via internet, är de 

tillgängliga över hela världen så länge man har tillgång till internet. 

                                                        
42

 Cambell, Gardner (2005) There’s Something in the Air: Podcasting in Education  
43 Gribbins, Michele (2007) The Perceived Usefulness of Podcasting in Higher Education: A Survey of Students’ 

Attitudes and Intention to Use, hämtad 2012-12-12 från: 

https://edocs.uis.edu/mgribbin/www/MWAIS2007paper.pdf 
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4. Podcasts är användarvänliga, både för produktion och konsumtion 

Artikeln In the air: podcasting in education nämner författaren och bloggaren Jon Udell, som 

i mars 2005 listade fem viktiga faktorer bakom den explosiva tillväxten av podcasting. Dessa 

var: 

 

1. Internetanvändningen är idag större än någonsin, vilket gynnat podcastfenomenet. 

2. Bredbandsanvändningen har ökat markant, vilket gör det enklare för konsumenten att 

konsumera stora mediefiler. 

3. Majoriteten av dagens hushåll har tillgång till en dator för att konsumera multimedia. 

4. Gränsen  mellan streaming och nedladdning av mediefiler har börjats suddas ut och 

gör det ännu enklare att distribuera. 

5. ”iPod-fenomenet”. När iPoden kom blev den snabbt populärast på marknaden. Udell 

menar att den bärbara ljudenheten är den nya transistorradion. När transistorradion 

kom ville alla ha en sådan, och när iPoden kom ville alla köpa den. Han påpekar att 

iPoden var början på en renässans av kreativa händeler och tekniska lösningar. 

 

Även The Perceived Usefulness of Podcasting in Higher Education: A Survey of Students’ 

Attitudes and Intention to Use har gjort en studie som behandlar podcasting i  

Utbildningssyfte. Den nämner också Udells faktorer till podcasttrendens stora genombrott. 

Man påpekar även att podcast är så populärt för att det är ett så personligt medium, då man 

har möjlighet att få med en extra klarhet, motivation, känsla, intimitet och göra det personligt. 

Författaren menar att podcasts är ett utmärkt sätt att nå människor, framförallt studenter. 

 

 

 

Trenders uppkomst 

 

Eftersom vår uppsats till stor del behandlar trenders uppkomst kände vi att det var viktigt att 

få en uppfattning om hur tidigare forskning behandlat detta fenomen. För att få en överblick 

över vad som finns skrivet om trender och dess uppkomst har vi sökt avhandlingar eller annat 

vetenskapligt förankrat material som behandlar detta. Detta visade sig vara mycket svårt.  

Efter att ha sökt igenom ett flertal databaser efter vetenskapligt förankrat material gällande 

trenders uppkomst, med hjälp av två bibliotekarier, har vi bara fått en enda träff.  
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Detta var Trends in media use av Donald F. Roberts & Ulla G. Foehr
44

. Undersökningen 

behandlar främst hur media fått en allt större betydelse i människors vardag. Författarna 

påstår att mediekulturen är livsviktig, och man menar att media växer sig allt större i och med 

den ökade tillgängligheten, speciellt bland ungdomar. Bland annat påstår de att det blir allt 

vanligare att människor använder någon form av media utan att de tänker på det, i 

kombination med något annat, till exempel att TV:n är på medan man diskar och samtidigt 

lyssnar på musik. Författarna tror detta beror på explosionen av nya medier som lett till en 

ökad användning, och därför blivit trendigt. Författarna tar också upp hur audiomediet blir allt 

mer populärt bland ungdomar, och påstår att det finns ett samband med människans ålder om 

exponeringen för audio. Ju äldre man blir, desto mer ljudmedia konsumerar man. Man menar 

även att elektronisk media växer sig allt starkare för varje år, och kryper sig allt lägre ner i 

åldrarna.  

 

Uppsatsen Trender för livsstilsprodukter
45

 behandlar hur trender skapas och vilka faktorer 

som påverkar deras uppgång och fall, främst inriktad på modetrender. Författarna har, precis 

som vi, använt sig av Malcolm Gladwells teori om ”den tändande gnistan”
46

. Som grund för 

arbetets upplägg och empiriinsamling har de använt sig av Michael Solomons modell The 

Culture Production Process
47

, som grundar sig på olika subsystem som påverkar och anpassar 

sig till varandra. Detta kändes dock inte aktuellt för vår del, då den främst behandlar hur 

produkter kommuniceras till konsumenter gällande materiella ting. I analysen kommer de 

fram till att trender oftast börjar genom ett konstnärligt uttryck från människor som reagerar 

och tolkar sin samtid och sitt samhälle och uttrycker detta genom att skapa symboler och 

produkter. Teoretiskt sett kan trender uppstå i vilken samhällsgrupp som helst, och alla 

subsystem påverkar och anpassar sig till varandra. Oftast startar trenden med att en kreatör 

reagerar mot och tolkar sitt samhälle och sin framtid. Kreatören förmedlar ett budskap genom 

att skapa symboler. 

                                                        
44 Foehr, Ulla & Roberts, Donald (2008). Future of Children Vol. 18, No 1, Trends in Media Use 
45 Eriksson, Malin & Verhaeghen (2005). Stockholms Universitet, Företagsekonomiska institutionen: Trender 

för livsstilsprodukter 
46 Gladwell, Malcolm, (2000) Den tändande gnistan – hur små faktorer kan förändra världen, Stockholm: 

Prisma 
47 Solomon, Michael; Bamossy, Gary & Askegaard, Søren (2002) Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd 

edition) 
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Uppsatsen Är du med eller inte? Mattrender skapar tillhörighet och uttrycker en identitet
48

 

handlar framförallt om mattrender, men är ändå intressant för oss då den har intressanta 

punkter om just trenders uppkomst. Här påpekas att det många gånger upplevs som 

komplicerat att till fullo redogöra för vad en trend är. I undersökningen har författarna bland 

annat tagit sin empiri från hemsidan trendwatching.com, som menar att kärnan i 

trenddefinitionen är att människans grundläggande behov sällan förändras. Att en trend tar 

form beror inte på att det har skapats ett nytt behov hos människan, utan att ett grundläggande 

behov kan tillfredsställas på nya, attraktiva sätt. Vissa trender är snabbt övergående, andra 

verkar länge och stabilt i samhället. Det rör såväl teknik, klädmode, kommunikation, 

arkitektur som matvanor. Trender existerar samtidigt och parallellt. De påverkar allas våra val 

och valmöjligheter i livet. Kort sagt är det i stort sett omöjligt att leva i dagens samhälle utan 

att beröras av en rådande trend och därmed mer eller mindre tvingas ta ställning till 

innebörden av dem. 

Författarna har även använt sig av Kotlers teori om trender, som kan uppträda i tre olika 

nivåer beroende på dess effekt på samhället samt levnadsperiod. Han har beskrivit den så 

kallade modeflugan (oförutsägbar, kortlivad och ej skapad genom att politik, ekonomi eller 

sociala faktorer påverkat till uppkomsten), trenden (något mer beräknelig och långvarig än 

modeflugan) och megatrenden (stor förändring under lång tid inom sociala, ekonomiska, 

politiska eller teknologiska sammanhang). Författarna har utgått från Pierre Bourdieus teorier 

om produktionsfält, Malcolm Gladwells teorier om den tändande gnistan samt Rogers 

diffusion av innovationer. 

 

Dessa teorier, tillsammans med litteratur inom populationsekologi där Charles Darwins teori 

om det naturliga urvalet fått mest uppmärksamhet, har även använts i uppsatsen Med 

tidsandan som råvara – så produceras en trend
49

. Det var genom att titta på teorier i denna 

undersökning som vi själva kom fram till att skulle använda oss av Gladwells teori om den 

tändande gnistan, vilket vi återkommer till i teoriavsnittet. 

Författaren menar att det är svårt att definiera exakt hur trender uppkommer, då de skapas på 

ett flertal olika sätt, men det finns tre olika synsätt på hur en trend skapas. 

Den första aspekten som tas upp är att trender skapas i ett system av aktörer, där de på olika 

sätt bidrar till att skapa och sprida trender. 

                                                        
48 Lindberg, I. & Lindberg, P. (2012). Är du med eller inte? Mattrender skapar tillhörighet och uttrycker en 

identitet. (Student paper). Örebro universitet. 
49 Lindberg, S. (2005). Med tidsandan som råvara: - så produceras en trend. (Student paper). Stockholms 

universitet. 
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I detta system har olika produktionsfält identifierats och i dessa fälts skärningspunkter skapas 

en produktion, som leder fram till nya trender. En annan aspekt är att trender uppstår i 

samhällets subkulturer, där individer som utan syfte att skapa en trend, gör något som blir 

uppmärksammat av andra individer/organisationer. Den tredje och sista aspekten är att trender 

uppstår spontant, med förklaringen att det är trender som är anpassade till den rådande 

tidsandan, som tack vare denna anpassningsförmåga kan sprida sig snabbt i ett samhälle. 

 

Att trender skapas i ett system av aktörer, ett steg i taget där alla samverkar, tas även upp i 

uppsatsen Hur skapas en trend? - En kreativ process eller en konsekvens av en ekonomisk 

strategisk drivkraft
50

, vars syfte också att ta reda på hur en trend skapas och vilka faktorer 

som påverkar detta. I denna undersökning är slutsatsen att trender föds genom olika livsstilar, 

musik, kultur och folkgrupper. I intervjuerna kunde de utläsa hur inspirationen till trender 

föds på gatan bland folket, tas upp av de stora modehusen, analyseras av trendanalytiker, 

designers och inköpare, förs vidare ner ibland stora kedjor och mindre varumärken, hypas 

med hjälp av olika medier och accepteras eller accepteras inte slutligen av konsumenterna. 

Det är mycket viktigt att en trend tas upp och accepteras av konsumenterna men att trender 

sker ett steg i taget där alla samverkar. Författarna valde att beröra ämnet från olika vinklar, 

både via psykologiska och sociologiska synsätt, vilket de anser spelar en stor roll vid trenders 

uppkomst, tillsammans med ekonomiska drivkrafter.  

Metod och material 

Innan valet av metod bör man ställa sig frågan om man bör genomföra en kvantitativ eller 

kvalitativ undersökning. 

Något förenklat skulle man kunna säga att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller 

hur vanligt något är skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller 

att förstå eller att hitta mönster så ska man göra en kvalitativ studie.
51

 

Vid användning av kvantitativa metoder är arbetsmaterialet tal och siffror och när det gäller 

kvalitativa metoder är texten det centrala uttrycket
52 

                                                        
50 Wilen, L & Alsén, L (2011). Hur skapas en trend - En kreativ process eller en konsekvens av en ekonomisk 

strategisk drivkraft. (student paper)Högskolan i Borås/ Textilhögskolan (THS). Hämtad 2012-10-16 från: 

http://bada.hb.se/handle/2320/7716 
51 Trost, Jan, Enkätboken, 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, s.23 
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Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera vår empiri. Pål 

Repstad menar i sin bok ”Närhet och distans” att man kan använda sig av ett kvalitativt 

undersökningssätt då man vill ha insikter om det grundläggande eller särpräglande i en viss 

miljö, inte minst hur något konkret har utvecklats under tid. Utan att bry sig om hur ofta det 

förekommer, eller hur vanligt det är, är det bra att använda sig av en kvalitativ metod.  

Kvalitativa angreppssätt beskriver på ett nyanserat sätt ”det som finns” och bryr sig mindre 

om hur ofta det finns.
53

 

En kvantitativ enkätundersökning skulle inte passa vår uppsats då vi behöver få kunskap om 

vad som står bakom podcasttrenden, snarare än hur förekommande det är. Vi har utgått ifrån 

Alan Brymans kvalitativa metod som innebär att dokument och texter (tryckta, handskrivna 

eller i elektronisk form) utsätts för en analysprocess där syftet är att på ett systematiskt, 

replikerbart och kvalitativt sätt kunna analysera innehållet utifrån kategorier som bestämts i 

förväg.
54

 Brymans kvalitativa analysmodell innefattar: 

1. Generella frågeställningar. 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner.  

3. Insamling av relevanta data.  

4. Tolkning av data.  

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete.  

6. Rapport om resultat och slutsatser.  

Innehållsanalys av artiklar 

Vi har studerat artiklar och reportage från svensk media för att få en överblick av hur den 

svenska podcasttrenden beskrivs där. 

Vi anade redan från början att det skulle bli svårt att få fram en stor mängd material som 

berörde just den svenska podcasttrenden, då det är ett så pass nytt fenomen som inte 

undersökts i någon vidare utsträckning i Sverige tidigare. Att söka på ordet via en sökmotor 

som Google var också svårt då länkarna ledde till riktiga podcasts, istället för texter som 

behandlade själva fenomenet. Att hitta artiklar gällande den svenska podcasttrenden har varit 

näst intill omöjligt eftersom det är ett så pass nytt ämne. Majoriteten av de artiklar som vi 

funnit har publicerats under uppsatsarbetets gång. 

                                                                                                                                                                             
52 Repstad, Pål (2007), Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4. uppl., Lund: 

Studentlitteratur, s.21 
53 Repstad (2002) s.22 
54 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl., Liber, Stockholm, 2011, s.281 
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Så länge artiklarna behandlade podcasttrenden så har vi valt att använda oss av dem i 

analysen. På grund av det skrala utbudet har vi därför inte kunnat utföra ett noga genomfört 

urval av artiklar utan istället tagit det som vi har kommit över. 

Vi valt att genomföra kvalitativa innehållsanalyser av fyra artiklar och ett radioreportage som 

tar upp podcasttrenden. Artiklarna vi valde var: 

 ”Luften är fri” från Sydsvenskan
55

 

”Stora profiler väljer litet format” från Svenska Dagbladet
56

 

”Varför älskar vi podcasts?” från A Perfect Guide
57

 

”Så blev podden den nya bloggen”
58

 som publicerades av ComputerSweden. 

Vi har också använt oss av radioreportaget ”Varför så populärt med podcasts?”
59

 från Studio 

Ett som sändes i Sveriges Radio. Samtliga källor kommer från 2012 och är således väldigt 

aktuella. 

 

Kvalitativa enkäter 

 

På grund av materialbristen av detta färska ämne ansåg vi att vi behövde samla in egen 

information. Vi beslutade oss för att genomföra intervjuer med några centralt placerade 

personer med förmodade kunskaper om podcasttrenden.  

 

För att få tag i aktuella personer var vi först tvungna att göra ett urval. Det var viktigt att 

informanterna skulle besitta kunskaper inom den svenska podcasttrenden. Vi ville gärna prata 

med några som sänder egna podcasts, både välkända medieprofiler och personer som inte 

vanligtvis brukar figurera i media. Vi ville även prata med någon som var engagerad, men inte 

själv var aktiv som podcastare.  

För att få tag i informanter med egna podcasts besökte vi iTunes för att se över topplistan över 

de tio mest nedladdade podcasterna vid detta tillfälle (1 oktober 2012). 

                                                        
55 Högström (2012) Luften är fri 
56 Svenska Dagbladet (2012) Stora profiler väljer litet format 
57 A Perfect Guide (2012) Varför älskar vi podcasts? 
58 Såthe (2012) Så blev podden nya bloggen, hämtad 2012-12-01 från: http://www.idg.se/2.1085/1.478317/sa-

blev-podden-nya-bloggen/sida/2/sida-2 
59 Studio Ett (2012) Varför så populärt med podcasts? 
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Vi beslutade oss för att kontakta samtliga, för oss relevanta, podcasts som befann sig på 

topplistan. Dessa var: Alex & Sigges podcast, Filip & Fredriks podcast, Till Slut Kommer 

Någon Att Skratta, Hannah & Amanda och Värvet. De resterande fem på topplistan bestod av 

program som sänts i Sveriges Radio, vilket därför inte var relevant för vår undersökning. 

Eftersom samtliga utvalda podcastare anses vara välkända ansikten som ofta florerar i svenska 

medier var e-post eller Twitter det enda sättet att få kontakt med dessa personer.  

Vi valde även att kontakta Sveriges Radio-profilen Josefin Johansson, som vi kände till sedan 

tidigare. Hon sände den egna radioshowen Josefintio Show som podcast, vilket inte sändes i 

radio, utan endast gick att lyssna på via Sveriges Radios hemsida eller som nedladdad ljudfil. 

Under arbetets gång kom vi i kontakt med en tidningsartikel ur Sydsvenskan som hade 

intervjuat två tjejer som inte var välkända medieprofiler sedan tidigare. Dessa var Anna & 

Alex som startade den egna podcasten En podcast om en podcast 2012. Vi beslutade oss för 

att även kontakta dem. 

 

För att få prata med någon som inte hade sin egna podcast, men ändå har kunskaper om den 

svenska podcasttrenden valde vi att kontakta Rasmus Sellberg, strateg på den digitala 

internetbyrån Daytona.se, som varje år delar ut den svenska podradiopriset. Även honom hade 

vi stött på i artikeln från Sydsvenskan. 

 

De personer som vi sedan fick kontakt med, och intervjuade, var Fredrik Wikingsson (från 

Filip & Fredriks podcast), Kristoffer Triumf (från Värvet), Josefin Johansson, Rasmus 

Sellberg, Anna Hed och Alex Loonin. 

 

Eftersom vi ville ta reda på våra informanters syn på den svenska podcasttrenden 

komponerade vi frågorna efter detta. Vi formulerade frågorna efter vad vi ville ha reda på, av 

respektive person, samt vissa individuella frågor. Frågorna vi använde som underlag till 

samtliga intervjuer var: 

- Skulle du kunna berätta kort om din podcast?  

- Vad hade du för erfarenheter av podcasts innan ni började? 

- Hur kommer det sig att du började? 

- Tror du att detta är det nya sättet att lyssna på radio, eller är det bara ett komplement 

till den "vanliga" radion? 

- Trenden har funnits en längre tid i utlandet, men fick inget stort genomslag i Sverige 
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förrän 2010. Varför tror du att det är så, och varför är det så populärt idag? 

- Vilka likheter och skillnader ser du med mellan den svenska och amerikanska 

podcastkulturen? 

- Hur tror du att podcastens framtid ser ut i Sverige? Kommer vem som helst kunna bli 

podcaststjärna? 

 

Eftersom samtliga informanter bor relativt långt bort, och är välkända ansikten i media och 

förmodligen ogärna vill ge ut sina privata telefonnummer, beslutade vi oss för att satsa på att 

genomföra intervjuerna via e-post som en slags kvalitativ enkät. Vi kontaktade samtliga 

personer via e-post där vi frågade om de kunde tänka sig att svara på några korta frågor, som 

fanns i samma mail. 

Anledningen till att vi valt detta tillvägagångssätt är att det dels var smidigast för oss rent 

geografiskt, då våra intervjupersoner bor på annan ort, men också av ekonomiska skäl. 

 

Trost menar att om man vill göra en undersökning bland personer med kända e-postadresser 

görs urvalet på samma sätt som vid postala enkäter (enkäter som skickats ut via post). Man 

skickar lämpligen ett e-mail till alla man vill ska svara på enkäten. Dessa behöver oftast hållas 

korta eftersom e-mail snabbt kan upplevas som långa. 

Sedan följer vanligtvis en länk till enkäten.
60

  Vi valde istället att ha frågorna direkt efter den 

inledande texten för att gå rakt på sak, eftersom vi misstänkte att informanterna får hundratals 

mail dagligen. 

 

Bryman menar att det finns både för- och nackdelar med att samla in data från individer med 

hjälp av internet. Fördelarna kan vara att det vanligtvis är mer ekonomiskt när det gäller tid 

och pengar och att man kan nå ett stort antal individer på ett enkelt sätt. Långa avstånd utgör 

inte heller något problem eftersom undersökningspersonerna bara måste finnas tillgängliga 

via en dator vilket leder till att information kan insamlas mycket snabbt. De huvudsakliga 

nackdelarna brukar handla om att tillgång till internet fortfarande är långt ifrån universellt 

varav några personer inte kommer att vara åtkomliga. Våra intervjupersoner är dock vana vid 

att använda detta medium och därför kommer ovanstående problem inte att påverka oss. 

Bryman menar även att en inbjudan till att medverka i en undersökning kan uppfattas som 

skräppost och kastas direkt, vilket var vårt största orosmoment. Via e-post får vi inte heller 

                                                        
60 Trost (2007)  s.130 
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den personliga kontakten som skulle uppstått mellan intervjuare och intervjuperson och då går 

det inte heller att notera visuella icke-verbala budskap. Undersökningsdeltagarna kan även 

oroa sig för anonymitet i en tid då många bekymrar sig för datahackare och vårdslös förvaring 

av elektroniskt material.
61

 

 

Jan Trost menar också att svarsfrekvensen vid webbenkäter är ofta lägre än vid postala 

enkäter trots att man lätt kan påminna. Ett av skälen är att man lättare glömmer bort ett e-mail 

i datorn än ett brev som ligger synligt på bordet. Påminnelser upplevs dessutom lätt som 

tjatiga. Lokman I. Meho menar å andra sidan, i sin artikel ”E-mail Interviewing in Qualitative 

Research: A Methodological Discussion”, att vid de tillfällen som intervjupersonerna inte 

svarar på det första mailet som skickas ut, kan påminnelser avsevärt öka deltagandet.
62

 

En orsak till bortfall kan vara att frågorna aldrig kommer fram, att de kanske hamnar i en 

brandvägg eller spamfilter.
63

  

 

För att genomföra våra kvalitativa enkäter har vi använt oss av Brymans teori om 

kommunikationsbaserade metoder. 

Vid en kommunikationsbaserad forskningsmetod är det e-post eller liknande medium som 

fungerar som den plattform där datainsamlingsinstrumentet skickas iväg, till skillnad från en 

webbaserad forskningsmetod där data samlas in via internet, till exempel en enkät som 

återfinns på en webbsida där respondenten fyller i. För detta använde vi oss av asynkrona 

metoder för datainsamling. En asynkron metod innebär att intervjun inte sker i realtid så att 

responsen från undersökningspersonen inte kommer direkt. Synkrona metoder innebär, till 

skillnad från asynkrona metoder, att intervjun äger rum i realtid, i till exempel ett chattrum.
64

  

Ett problem som kan uppstå vid asynkrona metoder eventuellt kan uppstå när vi använder oss 

av detta tillvägagångssätt är att intervjupersonen har lång tid på sig att svara och noga se över 

sina svar innan de skickas tillbaka till oss. Dock ser vi inte detta som något större problem då 

vi är ute efter den typen av svar som kräver eftertanke av intervjupersonen och det är viktigt 

att denne får ta sin tid att formulera sitt svar för att undvika att information ska gå förlorad.  

 

                                                        
61 Bryman (2011) s. 135 
62 Lokmen, Meho (2006) E-mail Interviewing in Qualitative Research: A Methodological Discussion, hämtad: 

2012-12-14 från: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/8377/1/email-interviewing.pdf 
63 Bryman (2011) s.135 
64 Bryman (2011) s. 586 
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Lokmen Meho tar i sin artikel upp att det gjorts studier som visar att om kommunikation över 

internet sträcker sig över en längre period så känner intervjupersonen en bekräftelse av sitt 

deltagande i studien. 

Dock påpekar Meho att det även finns studier som visar på att ju längre tid det tar att slutföra 

en intervju desto högre risk är det att båda parterna blir frustrerade och drar sig ur 

undersökningen
65

 En annan viktig aspekt som tas upp i Mehos artikel, i likhet med Brymans 

teori om öga-mot-öga-intervjuer, är att när intervjuer genomförs via mailkorrespondens går 

intervjuaren miste om själva ”stämningen” som finns i en intervjusituation, så som icke 

verbala signaler i form av tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dock kan intervjuer via 

mail vara till en fördel då de tar bort andra icke verbala situationer som kan uppstå vid en 

intervju där man träffas ansikte mot ansikte. 

Det kan vara skillnader mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, så som ras, 

kön, ålder och handikapp. Meho tar upp att det ibland är mycket enklare att göra en intervju 

via mail om intervjupersonen ska prata om ett ämne som anses vara socialt påfrestande vid ett 

möte ansikte mot ansikte. Exempel på detta kan vara intervjuer som behandlar känsliga 

händelser i personens liv, så som problem inom familjen, språkliga eller akademiska 

svårigheter.
66

 

 

Då vi menar att podcasttrenden växer sig större för var dag, och blir allt mer populär, kommer 

vi även att göra en liten undersökning för att styrka detta. I början av skrivperioden kommer 

antalet svenska podcasts på iTunes att räknas för att sedan jämföra med hur många det finns 

när uppsatsen är färdig, en tidperiod på tre månader. (1 oktober 2012 fanns det 960 stycken 

registrerade svenska podcaster) 

 

Begreppsdefinition 

 
Vi har valt att förhålla oss till vissa grammatiska förhållningssätt när det kommer till ordet 

podcast. Det försvenskade ordet för podcast brukar kallas för ”poddradio” eller 

”poddsändning” men vi har valt att endast använda oss av det ursprungliga ordet podcast, 

vilket i plural blir podcasts. En anledning till att vi gjort detta val är att ord som ”poddradio” 

och ”poddsändning” kopplar våra tankar till Sveriges Radio vilket innebär program som sänts 

i radio och därefter hamnat på internet som poddversioner. Vi kommer också att använda oss 

                                                        
65 Meho (2006) 
66 Ibid 
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av ordet smartphones, istället för det försvenskade ordet smarta telefoner. Detta för att vi 

anser att smartphones används i större utsträckning. 

 

Någon som sänder en podcast har vi valt att kalla för ”podcastare” då detta är den vanligaste 

formen vi kommit i kontakt med. 

De podcastare vi genomfört intervjuerna med har vi valt att kalla privatpersoner. Detta på 

grund av att de startat och givit ut sina podcasts på egen hand, utan att sändas radio. Vi 

medvetna om att många av dessa privatpersoner även är offentliga medieprofiler, men vi har 

ändå valt att kalla dem för privatpersoner eftersom de producerar främst för innehållets skull 

och inte för att göra vinst. 

 

Vi menar inte att det är felaktigt att använda sig av de försvenskade orden i podcast-

sammanhang men för att underlätta språket i denna uppsats har vi valt att endast använda oss 

av den engelska benämningen. 

En annan anledning till att vi gjort detta är att vi utgått från orden som oftast används i 

folkmun, både bland lyssnarna och podcastarna själva. 

 

 

Avgränsning 

 

Den avgränsning vi gjort vad det gäller podcasts är att endast fokusera på podcasttrenden i 

Sverige. Denna avgränsning gjordes av den anledningen att podcastkulturen är mycket större i 

USA och Storbritannien, medan podcastfenomenet är något färskt och outforskat i Sverige 

och vi vill behandla något nytt.  Viktigt att nämna är också att vi endast kommer att titta på 

podcasts som produceras av privatpersoner, och inte podcasts som tidigare sänts i radio. 

Anledningen till detta är att det från början var radioprogram som i efterhand lagts ut på 

webben som poddversion, alltså något som producerats som ett radioprogram i etern och inte 

som en podcast specifikt. 

 

För att få en djupare förståelse om podcasten, och förklara dess utveckling, skulle vi kunnat 

titta på konvergensen från traditionell radio till podcast. Vi hade vissa planer på huruvida 

podcasten var ett resultat av radions konvergens och föra en diskussion kring detta. På grund 
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av tidsbegränsning kommer vi dock inte gå djupare in på det, utan endast fokusera på 

trendperspektivet. 

 

 

Teori 
 

Trender   

 
Begreppet trend kan tolkas på många olika sätt. De flesta kanske tänker på trender inom 

konsumtion så som mode, teknik, mat och så vidare. Men hur uppstår en trend egentligen? 

Vad är det som gör att vissa saker blir extremt populärt medan vissa saker inte får något 

genomslag överhuvudtaget? 

 

Vi har kommit i kontakt med ett flertal teorier gällande trenders uppkomst, men avgränsat oss 

till den vi ansåg passade vårt ämne bäst. Detta på grund av att den är vanligt förekommande i 

tidigare forskning gällande trenders uppkomst och samtidigt förklarar hur trender kan uppstå 

på grund av tillfälligheter, snarare än noga planerad marknadsföring. 

Vi valde att utgå ifrån Malcolm Gladwells teori om ”Den tändande gnistan”, vilket uppsatsen 

kommer att kretsa kring för att sedan appliceras på podcasttrenden. 

Inledande i sin bok Den tändande gnistan – hur små faktorer kan förändra världen tar 

Gladwell upp exemplet med ”Hush Puppies”. Denna amerikanska mockasko var på väg mot 

ett totalt fiasko och företaget var nära på att lägga ned produktionen helt - men plötsligt hände 

något. Av en ren slump träffade två direktörer, från företaget som tillverkade Hush Puppies, 

en modeskapare som berättade att Hush Puppies hade blivit populärt på Manhattans klubbar 

och barer. Inte långt efter detta började modedesigners från hela landet höra av sig och ville 

plötsligt använda sig av denna sko som så länge varit förlegad. På bara två år hade Hush 

Puppies gått från att vara något omodernt som ingen visste existerade till att vara en 

”amerikansk klassiker i den unga manliga garderoben”. 
67

 

 

                                                        
67 Gladwell (2000)  s.16 
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Gladwell menar att vi måste se trender på samma sätt som vi ser på epidemier och 

virusspridning. Personer med ett virus är inte ute efter att smitta sin omgivning, men när 

denne rör sig bland andra människor så blir omgivningen smittad. Gladwell skriver: 

 

Ingen satte in en annons och berättade för folk att traditionella Hush Puppies 

var inne och att man borde börja bära dem. Ungdomarna hade helt enkelt på 

sig skorna när de besökte klubbar och kafeér eller promenerade på gatorna i 

centrala New York och demonstrerade därmed sin modemedvetenhet för andra. 

De smittade dem med Hush Puppies-”virus”.
68

 

 

Gladwell menar att det finns tre faktorer som har en avgörande betydelse för att något ska bli 

en trend: Lagen om de få, Klibbighetsfaktorn och Sammanhangets makt. Dessa faktorer kan 

jämföras med en epidemi. 

 

Tänk ett ögonblick på den senaste dyra restaurang som du besökte, det senaste 

dyra modeplagg eller den senaste filmen du såg. I hur många fall blev ditt beslut 

om var pengarna skulle spenderas starkt påverkat av rekommendationer från en 

vän?
69

 

 

 

Lagen om de få 

 

Lagen om de få fokuserar på de personer som ”smittar” andra personer med trendviruset som 

Gladwell har valt att kalla det. Det finns det tre typer av personer i vår omgivning som vi är 

allt för omedvetna om vilken roll de spelar i våra liv.  Dessa kallar Gladwell för Förenare, 

Vetgiriga och Säljare
70

. I detta avsnitt kommer vi att titta på hur dessa personer påverkar 

trenders spridning och hur de påverkar oss människor. 

 

Förenare 

Förenare, som Gladwell valt att kalla dem, är personer i vår omgivning som ”känner en massa 

människor”. Gladwell visar upp ett enkelt test som kan användas för att se hur stort socialt 

nätverk en person har, om personen är en förenare eller inte. Detta test går ut på att Gladwell 

slumpvis har valt ut 250 efternamn ur Manhattans telefonkatalog och bett personer gå igenom 

                                                        
68 Gladwell (2000)  s.16 
69 Ibid s.17 
70 Ibid s.36 
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listan och samla poäng för varje gång de stöter på ett namn som tillhör någon man känner. 

Gladwells definition av att ”känna någon” är i detta test mycket vid. 

 

Om du till exempel satt bredvid den personen på tåget skulle du veta hans namn 

om han presenterade sig, och han skulle veta ditt namn.
71

 

 

Detta test ska alltså visa hur social man är, poängen illustrerar hur många vänner och bekanta 

en person har. 

 

Ett annat sätt för att kartlägga förenare är att titta på sin egen vänskapskrets. Om du väljer ut 

fyrtio personer som du anser vara dina vänner (med utelämnande av anförvanter och 

arbetskamrater) och går tillbaka tills du kan identifiera den person som är ytterst ansvarig för 

att ha startat den kedja av kopplingar som ledde fram till vänskapen. I de flesta fall dyker 

samma namn upp flera gånger, det är oftast en person som är ansvarig för att ha kopplat ihop 

dig med dina övriga vänner. Gladwell menar på att en social krets inte är en krets utan en 

pyramid där en person är på toppen. Det är heller inte din krets utan den tillhör personen som 

står på toppen av pyramiden, det är personen på toppen som förbinder oss andra med resten av 

världen, personer som vi är mer beroende av än vi inser. Dessa personer är vad Gladwell 

kallar förenare, människor med speciell talang för att foga samman världen.
72

 

 

 

 

Vetgiriga 

 
I Gladwells exempel om Hush Puppies, som tidigare togs upp, var det Förenarna som sände ut 

nyheten om de populära skorna, det var förenarna som smittade personer i sin omgivning med 

Hush Puppies-viruset. Men vem berättade för förenarna om Hush Puppies? Gladwell menar 

på att det är möjligt att förenare får information genom en slumpartad process, de hör talas om 

någonting tack vare deras breda kontaktnät. Det blir dock tydligare när vi tittar närmare på 

sociala epidemier. Precis som det finns personer vi förlitar oss på för att komma i kontakt med 

andra och utöka vårt sociala nätverk så finns det personer som vi förlitar oss på för att komma 

över ny information. Det finns människospecialister och det finns informationsspecialister.
73
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Dessa informationsspecialister är de Vetgiriga. Vad som symboliserar de vetgiriga är att de är 

personer som sitter inne med information om produkter, priser och platser och de berättar 

gärna för andra hur de kan ta del av detta.  Det som är utmärkande för de vetgiriga är sättet de 

förmedlar vidare den information de besitter, vetgiriga är inga övertalare utan fungerar mer 

som informationsmäklare som vill hjälpa till.  Till skillnad från förenare har den vetgirige inte 

lika stort socialt nätverk och därför inte lika stor förmedlingskraft, dock är budskapen ofta 

väldigt kraftfulla och tips från en vetgirig anses som extremt pålitligt och värdefullt. Gladwell 

liknar de vetgiriga vid en databank som tillhandahåller budskapet och förenarna är det sociala 

kittet som sprider budskapet.
74

 

 

Säljare 

Säljare är precis som förenare, extremt sociala personer som tycker om människor och 

relationer. Det är säljarna som övertygar oss om att satsa på en produkt eller liknande med 

slående argument. Dock menar Gladwell på att det inte är säljarens vältalighet som övertygar 

oss utan vikten hos säljaren ligger mer i det subtila. Säljaren använder sig av icke verbala 

signaler som får oss övertygade på ett sätt som vi inte ens är medvetna om, de sänder ut en 

känsla som i sin tur smittar av sig på oss. Säljare är energiska, trevliga och charmiga, deras 

personlighet gör att vi automatiskt lyssnar på vad de har att säga och att vi tar till oss det som 

sägs.
75

 

 

Klibbighetsfaktorn 

 
I epidemier är budbäraren viktig då det är budbärare som får budskapet att spridas, men 

budskapets innehåll är också viktigt. Den specifika egenskap som ett budskap behöver för att 

bli framgångsrikt brukar Gladwell kalla för ”klibbighet”. När vi vill förvissa oss om att något 

vi säger ska stanna i minnet brukar vi tala med betoning. Vi talar högt och upprepar det vi har 

att säga flera gånger. Marknadsförare upplever det på samma sätt. Det finns en minnesregel i 

reklambranschen som säger att en annons måste ha setts minst sex gånger för att man ska 

minnas den.
76
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Gladwell tar upp ett exempel om barnprogrammet Sesame Street. I slutet av 1960-talet 

bestämde sig tv-producenten Joan Ganz Cooney att starta en epidemi, där målgruppen var 

barn mellan tre och fem år. Hennes smittväg var televisionen och det virus som hon ville 

sprida var läskunnighet. Programmet skulle vara en timme och gå fem dagar i veckan. Hennes 

förhoppning var att det skulle vara så smittsamt att det fungerade som en utbildningsmässig 

Tändande gnista – att ge barn från underprivilegierade hem en grund att stå på när de började 

skolan, sprida utbildningspositiva värderingar från tittare till icke-tittare, smitta barn och 

föräldrar, få det att dröja kvar i minnet och aha-effekt långt efter att barnen tittat på 

programmet. Cooney skulle nog inte beskrivit sina mål just så eller med sådana begrepp, men 

vad hon i princip ville var att starta en inlärningsepidemi för att motverka epidemierna 

fattigdom och analfabetism.
77

 Television är bra sätt att nå människor som är både lätt och 

relativt billigt men brukar inte ses som ett bra utbildningsmedium och är lågengagerande.  

Gladwell liknar television vid en stam förkylningsbakterier som kan sprida sig som blixten 

genom en befolkning som bara vållar några snörvlingar som kan ta slut på en dag. Genom att 

värva kreativa personer, låna teknik från reklam-TV för att lära barnen siffror, använda 

animationer från lördagsmorgonens tecknade filmer för att ge lektioner om alfabetet, och ta in 

kändisar för att sjunga och dansa i lustiga sketcher som undervisade barnen om samarbete 

lyckades man göra Sesame Street intressant. De satsade högre och ansträngde sig mer än 

andra barnprogram, och det fungerade. Sesame Street lyckades med att göra televisionen 

klibbig. Om man noga uppmärksammar sitt materials struktur och upplägg kan man 

dramatiskt öka dess klibbighet. 78 

 
 

Sammanhangets makt 

 
Den tredje och sista principen för epidemisk överföring är Sammanhangets makt. Med detta 

menar Gladwell hur små förändringar kan få en stor betydelse i rätt sammanhang. Epidemier 

påverkas lätt av hur tiden och platsen där de uppträdde ser ut och hur de är formade. 

För att återgå till fenomenet ”Hush puppies” kan man säga att de blev trendiga eftersom de 

bars av trendiga unga killar från innekvarteren i East Village, en miljö som gav respekt och 

fick andra att se skorna i ett nytt ljus. Detta kvarter hade alla beståndsdelar för att en trend 
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skulle växa fram. Det fanns förenare som började använda Hush Puppies som med hjälp av 

deras breda kontaktnät spred nyheten runtom i East Village. Modedesignern som av en slump 

träffade på de två direktörerna från företaget som tillverkade Hush Puppies kan ses som den 

vetgirige då hen spred denna information vidare till andra modedesigners som började fungera 

som säljare. Dessa Säljare sålde in Hush Puppies till resten av världen med en ickeverbal 

teknik som kan liknas vid klibbighetsfaktorn. 

Hush Puppies började visas i modetidningar, på tv, modegalor och påverkade omvärlden utan 

att vi ens var medvetna om det. 

 

En epidemi kan vändas, nå en brytpunkt, genom att man mixtrar med detaljer i den 

omedelbara miljön. Specifika och relativt små element i miljön kan fungera som tändande 

gnistor som gör att något förändras.
79

 Gladwell menar även att grupper har en avgörande roll i 

sociala epidemier. Så snart vi ingår i en grupp blir vi känsliga för kamrattryck och sociala 

normer och alla former av inflytande som kan spela en avgörande roll för att vi ska dras in i 

en epidemi
80

. Gladwells faktorer om hur en trend skapas kommer vi att applicera på våra 

intervjuer samt texter vi läst om svenska podcasts för att sedan kunna urskilja likheter och 

skillnader. 

 

 

 

Resultat 
 
Här presenterar vi resultaten av vår kvalitativa innehållsanalys. Vi kommer att analysera 

artiklarna och radioreportaget samt de svar vi fått i de kvalitativa enkäterna. Med grund i de 

empiriska resultaten kommer vi att koncentrera oss kring fyra teman. Dessa kommer sedan att 

diskuteras i relation till Gladwells teori om ”den tändande gnistan”. 

 

 

 

 

 

                                                        
79 Gladwell (2000) s.138 
80 Ibid s.141 
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Filip & Fredrik 

 
En vanligt förekommande faktor som upptäcktes i både artiklar och intervjusvar var att 

medieprofilerna Filip och Fredrik haft en mycket stor påverkan gällande den svenska 

podcasttrenden. 

Svenska Dagbladet omnämner direkt i inledningen att Filip och Fredrik var de personer som 

var först ut i Sverige med att sända podradio. Liknande gick att höra i radioreportaget: 

 

I Sverige var det först när Filip och Fredrik startade sin (podcast) för två år 

sedan som formatet blev känt bland vanligt folk.
81

 

 

Medieforskaren och programledaren i podcasten ”Mediespanarna” säger att medieprofilerna 

Filip & Fredrik satte en ny milstolpe i svensk podcast då de inför ett fullsatt Berwaldhallen 

spelade in ett avsnitt av deras podcast.  

 

Själva milstolpen består av att 1 300 människor varit beredda att betala pengar 

för att se två, visserligen kända, underhållare samtala med varandra på en 

scen.
82

 

 

Filip och Fredriks ”jetmotordrivna podcast” har blivit så mycket av en institution att man i 

augusti fyllde hela Berwaldhallen för att köra sitt hundrade avsnitt live. Internetstrategen 

Sigge Eklund uttalar sig om sin teori om varför Filip och Fredriks podcast blivit så populär är 

att deras personligheter passade så oerhört väl för det här mediet, medan det skrämde andra.  

Eklund och Alex Schulman tänkte så själva - det tog ett och ett halvt år innan de vågade köra 

igång sin egna podcast för att de inte ville bli jämförda med Filip och Fredrik. Ett annat hinder 

är kanske mer uppenbart: podcasten är ett oerhört ”naket” medium.
83

 

De flesta som syns i media är ju i sammanhang som är väldigt redakterade, det 

mesta är ordnat för dem. I en podcast är du helt själv. Och man den man är i sitt 

i övriga liv. Det är svårt att föreställa sig. Så om jag säger: Jag gillar inte 

”TSKNAS”, vad jag egentligen säger är: ”Jag gillar inte Soran Ismail.”?
84

 

 

I vår kvalitativa enkät säger Kristoffer Triumf att han inte vet varför trenden inte fått något 

stort genomslag i Sverige förrän 2010, men ”att Filip & Fredrik började får nog ses som 

instrumentellt”. 

                                                        
81 Studio Ett (2012) Varför så populärt med podcasts? 
82 Ibid 
83 Högström (2012) Luften är fri 
84 A perfect guide (2012) Varför älskar vi podcasts? 
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Även Anna Hed påpekar att det som framförallt har blivit stort i Sverige är samtalspoddarna, 

där hon nämner Filip och Fredrik tillsammans med Alex & Sigge, Strömstedt & Berg och 

Hannah & Amanda. 

 

Rasmus Sellberg påpekar att det fanns ett par år då allting dominerades totalt av Sveriges 

Radio. Filip och Fredrik som startade för något/några år sedan har ändrat på det och startat en 

trend med flera "kändisar" som använder mediet. Anledningen till att de flesta vinnarna idag 

är program som inte är radiobaserade, utan görs ”utanför radiohusets dörrar” tror han är just 

Filip och Fredrik. Antalet personer som röstat på Det svenska podradiopriset har slagit rekord 

varje år sedan starten. Tekniken är ju precis densamma som för sju år sedan, denna förändring 

är nog innehållsrelaterad. Han menar att Sommar i P1 och Filip & Fredrik nu har varit otroligt 

viktiga för framväxten av podcasttrenden. 

 

SR var så tidiga och "lade beslag" på begreppet med sina eftersändningar via 

podcast. Sedan tog det fart för en bredare massa iom Filip & Fredrik.
85

 

 

 

Personligt format 

 

Nästa vanligt förekommande faktor vi upptäckt i empirin, var att podcastformatet anses vara 

väldigt attraktivt och lockande. Att man själv får välja vad som ska sändas och vara sin egen 

producent, vilket gör att sändningen blir mer personlig och ger en speciell kontakt med 

lyssnarna. 

 

 

Svenska Dagbladet börjar med att beskriva podcasts som något som passar den moderna 

radiolyssnaren som handen i handsken då sändningarna är gratis och det är fritt fram att lyssna 

på dem när som helst. Man har intervjuat Fredrik Wikingsson och Carina Berg som sänder 

podcasten ”Samtalsterapi med Strömstedt & Berg”. Wikingsson menar att lyssnarna kommer 

närmre i podcasten, utan att bli störda av reklam eller musik. Närheten till lyssnarna är en av 

anledningarna till att Wikingsson vill göra podcast, och han menar att han och Filip aldrig fått 

mer feedback än vad de får nu. 

                                                        
85 Kvalitativ enkät med Rasmus Sellberg 
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Berg håller med och menar att det är spontaniteten som är podradion stora fördel. Vidare i 

artikeln kan man läsa: 

 

… i likhet med många andra podradioprogram är ingenting planerat eller 

skrivet i förväg. Genom att improvisera och överraska såväl varandra som 

lyssnarna säger Fredrik Wikingsson att de skapar en magi som inte går att få 

till i vanliga tv- eller radioprogram
86

. 

 

Dock beskrivs Filip och Fredriks planering något annorlunda i Studio Ett. 

 Fredrik Wikingsson berättar att det han tycker är unikt med den här formen är att han 

tvingas tänka till. Det är ett sätt att fånga upp tankar han fått under veckan som han sen kan 

bolla med Filip under inspelningen. Även om de alltid förbereder en del ämnen vill de gärna 

hålla ramarna för programmet rätt lösa.
87

  

 

 

Här menar man att Filip och Fredrik alltid är förberedda med några ämnen innan inspelning. 

Dock påstår Wikingsson även här att det skapas ett band mellan honom och Filip och 

lyssnarna som inte skulle ske i ett annat format.  

 

Det jag kan tycka om med att ha ett relativt oförberett skelett att jobba utifrån, 

det är att jag och Filip upptäcker, samtidigt som lyssnarna, de här 

tankegångarna och det gör att man som lyssnare i bästa fall får vara med när 

idéer föds, och på så sätt i levande samtal i stället för en kanske lite mer 

traditionell intervju där det då är frågor och svar, eller ännu värre när det mer 

är krönikor folk får ur sig liksom – färdigformulerade tankar…
88

 

 

 

Vidare i reportaget har även Sigge Eklund intervjuats. Han håller med om att det fria formatet 

med podcasts, att blanda väl förberett material med improviserade samtal, är det som gör en 

podcast bra. På frågan om vad han attraheras av med podcastformatet svarar Eklund: 

 

Det är intimiteten, närheten till lyssnaren. När man går på stan eller sitter på 

spårvagnen och hör rösterna så skapas det inuti lyssnaren ... Lyssnaren är 

medskapare, det nästan kilar i fingrarna på att ge sig in i samtalet, och det är 

fullständigt unikt.
89

  

 

                                                        
86 Svenska Dagbladet (2012) Stora profiler väljer litet format 
87

 Studio Ett (2012) Varför så populärt med podcasts? 
88 Ibid 
89 Ibid 
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I Sydsvenskan har man intervjuat Jenny Strömstedt som också håller med om närheten till 

lyssnarna.   

 
Man bygger en väldigt intim relation med lyssnarna eftersom de väljer att 

lyssna på oss. Här är det bara vi och våra kompisar på något sätt och det är en 

väldigt häftig relation, Den utgår enbart från lust, Jag har en ganska fri roll i 

mitt skrivande men podden blir ännu friare på något sätt.
90

 
 

Josefin Johansson nämner i vår kvalitativa enkät att en sak som lockar med podcast är att få 

sända vad man vill. 

 

Josefinito Show var ett pilotprojekt och en budgetvariant av min dröm: att ha en 

egen radioshow där jag fick prata obehindrat med mina kompisar … Men 

poddens styrka är att man som lyssnare kan komma närmre makaren än man 

gör med traditionell radio. Att du som producent i din egen podcast vågar vara 

privatare och ärligare än om du jamsar med i en eftermiddagsshow i RIX eller 

ska promota din nya bok i P3.
91

 

 

I A perfect guide uttalar sig Per Sundin, VD för Universal Music om varför han tror att 

podcasts är så populärt och hur han tror att framtiden ser ut.  

 

Det kommer växa åt alla håll. Linjär tv och linjär radio ersätts av ett flöde av 

bild och ljud, nya format och grejer som vi inte ens kan föreställa oss idag. Jag 

menar, vem hade för fem år sedan kunnat gissa att det mest populära på iTunes 

skulle bli två 35-åringar som sitter och pratar med varandra? Det är så otroligt 

mycket flams och trams överallt. Teveprogram där man kastar boll och hoppar i 

bassänger och gissar pengar. Då är det skönt att bara stänga in sig i en värld. 

Podcasten är som en varm skön dusch.
92

 

 

Simpel konsumtion/produktion 

 
Den tredje faktorn vi funnit till att podcasts fått ett sådant stort genomslag i Sverige är den 

simpla tekniken som ligger bakom podcasten. Med detta menar vi den teknik som krävs för 

att spela in en podcast, men även den teknik som används för att lyssna.  

 

I Svenska dagbladet tar man upp fördelarna med podcastens lättillgänglighet. Artikeln inleds 

med att förklara att sändningarna är gratis att hämta hem och att det är fritt fram att lyssna på 

                                                        
90

 Högström (2012), Luften är fri 
91 Kvalitativ enkät med Josefin Johansson 
92 A Perfect Guide (2012), Varför älskar vi podcasts? 
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dem när man vill.
93

 I samma artikel säger Carina Berg att det är som med all annan typ av 

mediekonsumtion: det ska vara tillgängligt när man själv vill det.  

Denna lättillgänglighet verkar ha att göra med den stora ökningen av smartphones. 

ComputerSweden ”radioproffset” Amanda Rydman, exekutiv producent för P3 dokumentär 

och som jobbat på Sveriges Radio sedan början av 90-talet. Rydman menar att den största 

faktorn bakom podcasternas framgång de senaste åren säkerligen beror på genombrottet för 

smartphones, med hänvisningen att P3 dokumentär var ganska framgångsrikt innan också, 

men att det formligen exploderade när alla plötsligt hade en smart telefon i fickan. 

Computer Sweden tar upp detta med lättillgängligheten. I artikeln påstås det att 

podcastfenomenet slog igenom på allvar när en smartphone hamnade i var mans hand. 

Computer Sweden menar på att internet var tillräckligt etablerat för att bloggen skulle gå från 

något obskyrt som tekniknördar höll på med till en folkrörelse. Detsamma gäller nu, men nu 

handlar det om att tillräckligt många svenskar har en smartphone och har börjat lyssna på 

podcasts vid sina lediga stunder. Detta ska vara podcastens styrka gentemot andra medier, vi 

väljer själva när vi vill lyssna och behöver inte anpassa livet efter en linjär tablå.
94

 

 

Även Sigge Eklund säger via mailkorrespondens att han är övertygad om att spridningen av 

smartphones i kombination med antalet nystartade podcasts 2012 har gjort att 

podcastlyssnadet vuxit dramatiskt varje dag detta år. 

 

Om vi ser till tekniken för att sända och upprätthålla en publik för sin podcast har vi upptäckt 

olika faktorer från våra källor. Om vi tittar på Computer Swedens artikel säger Sigge Eklund 

han ser många paralleller mellan podcasts och bloggarnas genombrott i samhället 2005. 

Han menar att det intressantaste är att människor som inte har några andra kanaler i medierna 

startar podcasts och hittar lyssnare. Eklund ser poddradion som en pånyttfödelse av den 

klassiska svenska traditionen med amatörradio. Han tror att det på sätt och vis är lättare att få 

lyssnare till en podcast i dag än vad det var att få läsare till en ny blogg 2005. 

 

”På den tiden startade man från noll och tvingades bygga upp ett nätverk av 

följare genom att kommentera i andras bloggar och länka. I dag har de flesta 

som är någorlunda internetmogna redan en skara följare på Twitter och 

Instagram, vilket gör steget till att starta en podcast lite mindre. 

Bloggarna blev upplockade av etablerade medier när de kom.  

                                                        
93 Svenska Dagbladet (2012) Stora profiler väljer litet format? 
94 Såthe (2012) Så blev podden nya bloggen 
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Dels är det tekniskt svårare. Och säg att man skulle släppa en podcast som 

ickeoffentlig person – hur ska folk hitta den? I bloggvärlden ligger nya grejer 

bara ett klick bort, så är det inte här. Det oroar mig lite. Samtidigt kan man ju 

vända på det. Varför är det så offentliga personer som har en podcast? Vi har 

Kristian Luuk & Andres Lokko (via Sveriges Radio), Jenny Strömstedt & Carina 

Berg (TV4) och förstås Filip & Fredrik (lite överallt och numera uppbackade av 

något slags kontrakt med Spotify). Därutöver: inte så mycket.”
95

 

 

Han tror även att det finns plats för alla, och att smala podcasts om smala ämnen har bra 

chanser att fungera eftersom folk som är intresserade av nischade saker redan är 

sammankopplade med varandra via internet. Sigge Eklund är övertygad om att de företag som 

satsar på podcast som mediekanal gör bra affärer och tror inte att marknaden är mättad. ”Det 

känns som att en lavin av nya podcasts sköljer över oss snart.”, menar han.
96

 Sigge Eklund 

säger även i artikeln från Sydsvenskan att om podcasten exploderat nu och blivit stor finns det 

fortfarande flera miljoner potentiella lyssnare som inte vet vad podcast är överhuvudtaget. 

Eklunds prognos är att det kommer fortsätta att växa. 

Han menar även på att det är väldigt märkligt att det inte slagit ordentligt förrän nu eftersom 

svenskar älskar radio och är väldigt internetmedvetna.
97

 

De flesta som går förbi därute har väl aldrig i sitt liv lyssnat på en podcast, eller 

hur? Idag befinner vi oss i princip där bloggvärlden befann sig hösten 2005. 

Det var då det gick från att 5000 entusiaster läste en populär blogg till att det 

blev 25 000, menar Sigge Eklund i A perfect guide.
98

 
 

 

Att han kan vara så precis med datum är inte särskilt konstigt. Våren 2005 startade både Alex 

Schulman
99

 och” Blondinbella”
100

 sina bloggar och Eklund själv hade just startat 

bloggportalen.se
101

, en samlingsplats för allt det där nya som man inte riktigt visste vad det 

skulle leda till. Där är podcasten vintern 2012. I väntat på att den riktiga explosionen ska 

komma, med allt vad det innebär av nya röster och hungriga marknadsaktörer. 

 

                                                        
95 Såthe (2012) Så blev podden nya bloggen 
96 Ibid 
97 Högström (2012) Luften är fri 
98 A perfect guide (2012) Varför älskar vi podcasts? 
99 Författare, krönikör och programledare. Har tillsammans med SiggeEklund en av Sveriges största podcasts. 
100 Bloggare och entrepenör, chefredaktör för tidningen Ego Boost magazine 
101 Bloggportalen – Internetsajt och katalog över svenska som startades av Sigge Eklund 2005. 
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Vi nämnde tidigare att Eklund såg podcasten som en pånyttfödelse av den klassiska svenska 

traditionen med amatörradio. Sydsvenskan tar upp att bilden av radioamatören som en ensam 

kutig man med hörlurar på huvudet i husets källare suddats ut. Idag handlar det om 

passionerade människor som på ideell basis lägger ut texten kring allt från populärkultur till 

teknik och Hammarbys senaste värvningar; eller om redan etablerade namn som hittat en ny 

kanal. Dock verkar podcasts ses av många i samhället som ett program där två kompisar sätter 

på en mikrofon och sitter och samtalar, något som Eklund inte håller med om. 

Eklund drar återigen paralleller till bloggboomen 2005, då bloggarna fick kritik för att de bara 

handlade om vad folk åt till frukost även om det fanns mängder med substans. Samma kritik 

riktas mot podcasts där ”kändisar knäpper på en mikrofon och pratar om lite av varje”. 

 

”Eklund låter lite sårad när han beskriver hur mycket jobb som ligger bakom ett 

avsnitt av Alex & Sigges podcast, att tänka ut en tes och att presentera den för 

lyssnaren”
102

 

 

I Studio Ett-reportagets intervju med Sigge Eklund ställde man frågan huruvida kändisskapet 

är viktigt för ett få en framgångsrik podcast. Eklund svarade att det är viktigt, men mest i 

början.  

 

Jag kan dra en parallell till bloggvärlden när den drog i gång i början, då var 

det ju mest journalister som blev uppmärksammande men sen nu är ju de mest 

besökta bloggarna, det är ju privatpersoner som sakta men säkert har samlat 

ihop en stor mängd återkommande besökare, som nu är större än de journalister 

och kändisar som bloggar på kommersiella aktörers sajter. Så även om det idag 

är så att de mest uppmärksammade podcasterna är är gjorde av 

mediemänniskor så är jag övertygad om att om tre-fyra år kommer bra podcasts 

vara skapade av privatpersoner ha seglat förbi de kända.
103

  

 

Rasmus Sellberg menar i vår mailkorrespondens att han tror att podcasterna kommer att få 

ungefär samma utveckling som bloggarna. Det vill säga kändisdominerat, men där även 

”vanligt folk" har kommit upp och blivit kända genom sitt bloggande. 

 

 

 

                                                        
102 Högström (2012) Luften är fri 
103 Studio Ett (2012) Varför så populärt med podcasts? 
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Sigge Eklund 

 

Eftersom Sigge Eklund hade ”ett finger med i spelet” i bloggtrenden kan han även fått stor 

betydelse för podcasttrenden. Den fjärde faktorn vi noterat är således Sigge Eklunds betydelse 

inom podcast. Eklund arbetar, som tidigare nämnts, som internetstrateg och har tillsammans 

med Alex Schulman ”Alex & Sigges podcast” som är en av de största i Sverige och vann 

priset för Årets podcast 2012.  

 

I Computer Sweden-artikeln konstaterar Fredrik Wikingsson att podcasten idag går ihop 

ekonomiskt tack vare annonsörer, men detta gällde inte det första halvåret men att det ändå 

kändes viktigt att fortsätta. Pengarna gick till Sigge Eklund som klipper podcasten. 

 

”Sigge Eklund är verkligen ett geni på så många sätt, det kan jag prata om hur 

länge som helst. Han har varit mycket betydelsefull för vår podcast”
104

 

 

Även Kristoffer Triumf prisar författaren och journalisten Sigge Eklund i samma artikel. 

Eklund omnämns av Computer Sweden som spindeln i nätet när bloggarna slog igenom 2005 

och att han sju år senare verkar ha gjort om tricket, fast med podcastarna. De omnämner även 

Ekund som ”den svenska podcastvärldens egen gudfader” och ”blogg- och poddnestor”. 

Sydsvenskan, som också har intervjuat Eklund, menar att podcastkulturen kommer att 

fortsätta växa i Sverige eftersom det fortfarande finns många som inte har en aning om vad 

det är. 

 

Även om podden exploderat nu och blivit stor finns det fortfarande flera miljoner 

potentiella lyssnare som inte vet vad podcast är överhuvudtaget.
105

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
104 Såthe (2012) Så blev podden nya bloggen 
105 Ibid 
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Analys 
 
I denna analys kommer vi diskutera de fyra vanligt förekommande faktorerna som påvisades i 

empirin och nämndes i resultatdelen. Dessa var: 

 

- Att Filip & Fredriks podcast ha haft stor betydelse för den svenska podcasttrenden 

- Att podcasts har ett attraktivt format 

- Att podcasts är enkla att producera och konsumera  

- Att Sigge Eklund är en central person för både blogg- och podcasttrenden. 

Vi har delat upp dessa faktorer i två kategorier: Betydelsefulla personer (Förenare/vetgiriga) 

och betydelsefulla faktorer (Sammanhangets makt/klibbighetsfaktorn)  

 

Betydelsefulla personer 

 

Flera av våra källor påpekar att startskottet Sveriges podcasttrend var när Fredrik Wikingsson 

och Filip Hammar startade sin egna podcast 2010. 

 

Om vi ser tillbaka till teoriavsnittet, om hur trender sprids som virus genom människor med 

stort inflytande på andra, är chansen stor att Filip och Fredrik är de personer som ”smittade” 

Sverige med ”podcastviruset”. Om vi följer Glawells teori om Den tändande gnistan kan Filip 

och Fredriks podcast liknas vid Hush Puppies-exemplet: duon startade något som funnits en 

längre tid i världen men inte i Sverige. Precis som ungdomarna på Manhattan hade 

förmodligen inte Filip och Fredrik för avsikt att starta någon trend när de började med sin 

podcast, utan ville snarare verka inom ett forum där de upplevde en stor frihet och fick 

diskutera saker som de själva fann intressanta. Detta forum hade en stark klibbighetsfaktor 

som fastnade hos allmänheten. Eftersom Filip och Fredrik ofta florerar i den svenska 

mediebranschen har de därför mycket kontakter inom media. Vi ser därför Filip och Fredrik 

som Förenare, enligt Gladwells teori. Det finns många i Sverige som följer dessa två förenare 

i mediala sammanhang, personer som tittar på deras tv-program, följer deras twitterflöden och 

så vidare. Det är alltså ingen slump att många börjar lyssna på deras podcast när den släpptes.  
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Men varför fick just denna podcast ett sådant stort genomslag att det anses vara startskottet för 

svensk podcast? En tanke kan vara att det bara var ren slump. Det kom något nytt som folk 

ännu inte hade hört. En annan tanke kan vara att de fick hjälp från annat håll för att få ut sin 

podcast på rätt sätt. I resultatdelen kunde vi utläsa att pengarna från Filip och Fredriks podcast 

gick till Sigge Eklund som klippte deras podcast, och att Wikingsson tycker att Eklund är ett 

geni och mycket betydelsefull för deras podcastframgångar. Även Kristoffer Triumf nämner 

vikten av Sigge Eklunds närvaro i den svenska podcastkulturen ”med något närmast religiöst i 

blicken”
106

 då han menar att Eklund är helt unik. 

 

Sigge Eklund såg en möjlighet i podcasten, han kände att det fanns något här, något som 

saknades i den svenska mediasfären. Såhär med facit i hand är det lätt att säga att han hade 

rätt, eftersom podcasttrenden fick sådan framgång. Att Eklund hade öga för det här kan 

styrkas med hans viktiga roll i bloggtrenden för några år sedan med startandet av 

bloggportalen.se, en samlingsplats för svenska bloggar. 

 I början fick bloggarna mycket kritik för att de handlade om ”meningslösa” saker som vad 

folk åt till frukost även om det fanns mycket substans, enligt Eklund själv. Liknande kritik har 

podcasts fått, då många menar att det bara är kändisar som knäpper på en mikrofon och pratar, 

men Eklund menar att det är mer jobb än så. Precis som i exemplet med bloggarna var det 

privatbloggarna som växte och blev populära, och detsamma kommer att hända med podcasts.  

 

Så även om det idag är så att de mest uppmärksammade podcasterna är gjorda 

av mediemänniskor så är jag övertygad om att om tre-fyra år kommer bra 

podcasts vara skapade av privatpersoner ha seglat förbi de kända
107

 

 

Enligt Eklund är det lättare att få lyssnare till en podcast idag, än vad det var att få läsare till 

en ny blogg 2005 då man ”startade från noll och tvingades bygga upp en nätverk av följare 

genom att kommentera i andras bloggar och länka”. Idag har många som startar en podcast 

redan ett nätverk följare på sociala medier såsom Twitter
108

 och Instagram
109

. Om trenden 

sprider sig snabbare idag, kanske podcasten får ett större genomslag än bloggen? 

Eftersom Sigge Eklund hade ”ett finger med i spelet” och var som en ”spindel i nätet” i 

bloggtrenden har kan även fått stor betydelse för podcasttrenden. 

                                                        
106 Såthe (2012) Så blev podden nya bloggen 
107 Studio Ett (2012) Varför så populärt med podcasts? 
108 Twitter (engelska för ’kvitter’ eller ’kvittra’) är en social nätverkstjänst och mikroblogg där man skriver 

meddelanden, så kallade tweets, men med en begränsning på 140 tecken. 
109 Instagram är en gratis mobilapplikation för fotodelning och ett socialt nätverk som lanserades i oktober 2010 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_n%C3%A4tverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroblogg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilapplikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_n%C3%A4tverk
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Därigenom tror vi att hans åsikter väger tungt angående podcastfenomenets framfart. 

 

Då Sigge Eklund hade en så pass stor betydelse för bloggtrenden, och även är involverad i 

podcasttrenden, menar vi att Eklund kan liknas vid, vad Gladwell kallar, den Vetgirige. Som 

vi tidigare nämnt kan den Vetgirige liknas vid en databank som tillhandahåller budskapet och 

förenarna, i detta fall Filip och Fredrik, är det sociala kittet som sprider budskapet. Tidigare 

skrev vi att det utmärkande för de vetgiriga är sättet de förmedlar vidare informationen de 

besitter. Vetgiriga är inga övertalare, utan fungerar mer som informationsmäklare som vill 

hjälpa till. Till skillnad från förenare har den vetgirige inte lika stort socialt nätverk och därav 

inte lika stor förmedlingskraft, dock så är budskapen ofta väldigt kraftfulla och tips från en 

vetgirig anses som extremt pålitligt och värdefullt. 

Vi tror att Sigge Eklund har ett stort socialt nätverk inom mediekretsen men att Filip och 

Fredrik då var mer välkända bland allmänheten och förmodligen hade en större och bredare 

fanskara än Eklund vid denna tidpunkt.  

 

Samarbetet mellan Filip och Fredrik och Sigge Eklund kan ha varit starten på det som fick 

podcasthjulet att börja snurra. När Filip och Fredriks podcast hade börjat nå ut till allmänheten 

och skapat sig en publik kom inte Sigge Eklund och Alex Schulmans podcast långt därefter.  

Även den blev väldigt populär och i nuvarande stund konkurrerar den om förstaplaceringen på 

iTunes topplista med Filip och Fredriks podcast. Det kan tänkas att detta skedde av den 

anledningen att Filip och Fredrik nämnt sin ”klippare” Eklund i sin podcast vilket därför har 

gjort honom till ett välkänt namn bland Filip och Fredriks fanskara. 

Eftersom både Filip och Fredrik var kända medieprofiler och hade en bred publik redan innan 

de började med sin podcast, följde antagligen denna publik med när podcasten kom.  När Filip 

och Fredrik nämnde Eklunds namn kom publiken förmodligen ihåg det, och började därför 

även att lyssna på Eklunds podcast. Detta kan liknas vid exemplet om Hush Puppies, vilket 

innebar att allmänheten såg skorna på trendiga unga män och senare på modeller från stora 

klädesmärken, vilket ökade skornas popularitet och skorna köptes. När Eklunds podcast kom 

ut började människor att lyssna på den, eftersom Filip och Fredrik talade gott om Eklund. 

Viktigt att nämna här är även att Eklund sände tillsammans med författaren och bloggaren 

Alex Schulman, som även han, figurerat en längre tid i media och gjort sitt namn välkänt och 

alltså skapat sig en grupp av människor som följer hans arbete. Alex Schulman kan alltså, 

precis som Filip och Fredrik ses som Förenare. 
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Man kanske rent av kan påstå att Filip och Fredriks podcast är Sveriges version av ”The 

Ricky Gervais show”. Två pionjärer startade något nytt genom att spänna den verbala bågen 

och ta chansen att få plats med utvikningarna som klipps bort i TV, vilket ledde till ett stort 

genomslag, som Wikingsson själv nämner i vår kvalitativa enkät. 

 

Via mailkorrespondens med Rasmus Sellberg fick vi reda på att Podradiopriset från början 

dominerades av program från Sveriges Radio, men att Filip och Fredrik ändrat på det och 

startat en trend med flera kändisar som startat med podcasts. Sellberg påpekar även att 

program som spelat störst roll i podcastens framväxt har varit Sommar i P1 samt Filip & 

Fredrik. Viktigt att poängtera är här är att Sommar i P1 och Filip & Fredrik är två olika typer 

av podcasts, då Sommar i P1 tillhör den ”professionella delen” som spelats in i Radiohuset 

och sänds på FM-bandet medan Filip & Fredrik tillhör ”amatörkategorin” som oftast spelas in 

under enklare omständigheter. Även detta styrker vårt påstående om att Filip och Fredrik 

fungerar som förenare i denna podcastsmitta. 

 

 

Att Filip och Fredrik verkar haft mycket stor betydelse råder det ingen tvekan om då nästintill 

samtliga sekundärkällor nämner Filip och Fredriks inblandande som på ett eller annat sätt 

påverkat den svenska podcasttrenden, framförallt Sydsvenskan som omnämner dem som ”en 

sorts milstolpe vad gäller svenska podcast”.  

Våra intervjusvar är inte lika eniga, även om både Kristoffer Triumf och Rasmus Sellberg 

nämner Filip och Fredrik. Att fler inte nämner Filip och Fredrik kan eventuellt bero på att vi 

inte nämnde dem specifikt i en fråga, utan ställde mer öppna frågor om varför podcastens 

blivit så populärt. Hade vi ställt en fråga såsom ”Tror du Filip och Fredrik haft stor betydelse 

för podcasttrenden?” hade svaren eventuellt blivit annorlunda. Det är dock några av våra 

informanter som överhuvudtaget inte nämner Filip och Fredrik. Detta kan nog bero på att de 

sedan tidigare varit medvetna om podcastens existens, och fått inspiration av den amerikanska 

och brittiska podcastkulturen. Vi tror att Filip och Fredrik gjort podcasten populärt för den 

breda massan, men att den mer ”medvetne” fått sin inspiration från annat håll. 

Att Fredrik Wikingsson inte själv nämner sin påverkan kan dels bero på att han är en ödmjuk 

person, men kanske snarare att han inte själv var medveten vid starten om vad som skulle 

hända. Syftet var nog inte att starta en jättetrend i Sverige, utan detta skedde omedvetet vilket 

återigen kan liknas vid Hush Puppies-exemplet då unga människor började använda skorna 

som av ren slump växte till en enorm trend.  
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Betydelsefulla faktorer 

 
En vanligt förekommande faktor till podcasttrenden, utifrån vår empiri, var podcastens 

attraktiva format. Om vi applicerar detta i teorin om Den tändande gnistan skulle vi kalla 

podcastens format som en klibbighetsfaktor. Som tidigare nämnts i teorin är budbäraren viktig 

för en smittspridning, då det är budbäraren som får budskapet (smittan) att spridas, men 

budskapets innehåll är också viktigt. Den specifika egenskap ett budskap behöver för att bli 

framgångsrik är klibbighet. 

Vi menar alltså att Filip och Fredrik, och senare andra framgångsrika podastare, agerar 

budbärare och har lyckats få podcastformatet att bli klibbigt och fastna för lyssnarna.  

Själva formatet, att man själv kan vara sin egen producent och välja hur programmet ska se ut, 

fastnade även hos de som sände själva, inte bara hos publiken.   

Till skillnad från exemplet om Sesame Street som nämndes i teorin, hade Tv-producenten 

Joan en idé om att starta en epidemi för sin nya idé och ett nytt format som skulle locka 

tittare. Filip och Fredrik också en idé om ett nytt slags format, men verkar inte haft för avsikt 

att starta en podacstepidemi i Sverige, utan som sagt få plats med utvikningarna som klipps 

bort i TV. 

 

Om vi ser till varför just podcasten har kommit att bli ett sådant attraktivt format kan det ha 

att göra med vad som togs upp i A perfect guide-artikeln. Artikeln menar på att en stor del av 

befolkningen börjat tröttna på det som visas på TV och liknande medier. Det är för mycket 

flams och trams och podcasten känns som en varm skön dusch i jämförelse. Detta är förstås 

individuellt från person till person men det är fortfarande en intressant tanke. Kanske har 

denna trend blivit så stor för att befolkningen helt enkelt har tröttnat och vill ha något nytt.  

 

Den sista viktiga faktorn vi fann för podcasten genomslag var den simpla tekniken som 

används, både för att lyssna och spela in sin egna podcast. Denna simpla teknik hade också en 

extrem klibbighet som tilltalade alla som ville starta en podcast.  
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I och med MP3-spelaren och iPodens genomslag kunde man lyssna när och var man ville. När 

smartphonen fick sitt stora genomslag fick podcasten en extra skjuts då man inte längre 

behövde lägga över filer från datorn till sin portabla musikspelare, då det gick att prenumerera 

på sina favoritpodcasts via en app i telefonen. Att detta var kostnadsfritt var förmodligen 

också en stor fördel och faktor till podcastens popularitet. 

Att trenden fått ett sådant stort genomslag just nu kan vi kalla sammanhangets makt.  Små 

förändringar kan få en stor betydelse i rätt sammanhang. Epidemier påverkas lätt av hur tiden 

och platsen där de uppträdde ser ut och är utformat. Tiden för podcasten var rätt, mycket 

beroende av smartphonens genomslag som gjorde det väldigt lätt att konsumera podcasten, 

och Sverige ligger faktiskt på tredjeplats vad gäller smartphone-användandet i världen.
110

 

En annan anledning kan vara just att publiken börjat tröttna på ”flamset” i dagens TV- och 

radioprogram. 

 

Vi menar även att iTunes har en stor påverkan på antalet podcastkonsumenter. Som tidigare 

nämndes i bakgrundsavsnittet, lade Steve Jobs tidigt beslag på sättet att ge folk möjlighet att 

lyssna på podcasts via Apples programvara iTunes. I och med att han skickade ut varningar 

försvann i stort sätt alla andra plattformar för att lyssna på podcasts till förmån för iTunes. 

Detta kanske hjälpte utvecklingen av podcasts, då det endast fanns en plattform, vilket 

eventuellt kan liknas vid bloggportalen och dess betydelse för bloggarna. Med detta i relation 

till Gladwells teori om Sammanhangets makt så kan iTunes och bloggportalen liknas vid det 

trendiga East Village där Hush Puppies florerade. Även om man idag kan få tag i Hush 

Puppies och podcasts på andra ställen så förknippas de fortfarande med iTunes och East 

Village, eftersom det var där allting startade. Gladwell menar att små förändringar får en stor 

betydelse i rätt sammanhang. Hush Puppies blev trendiga eftersom trendiga människor i ett 

innekvarter bar dem. På liknande sätt kanske man kan säga att podcasts popularitet ökades på 

grund av iPodtrenden som med inbyggt podcaststöd via iTunes gjorde det tillgängligt att 

lyssna på podcasts. 

 

 

                                                        

110 Farago, Peter (2012) Flurry blog: iOS and Android Adoption Explodes Internationally, hämtad 2012-12-04 

från: http://blog.flurry.com//bid/88867/ios-and-android-adoption-explodes-

internationally?source=Blog_Email_[iOS%20and%20Android%20Adop] 
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Diskussion 
 
 

I detta avsnitt kommer vi att titta på vad vi kommit fram till i vår undersökning. Nedan följer 

en diskussion av metoddelen och därefter kommer en diskussion om resultatet vi fått fram. 

 

Metoddiskussion 

 

När vi började lägga grunden för denna uppsats visste vi att vi ville behandla podcasts. Efter 

lite eftertanke och en inringning av ett lite mer specifikt område kom vi till slut fram till 

frågan: ”Varför är det så populärt med podcasts i Sverige just nu?”. 

Vi ville inte skriva om något som redan undersökts då vi ville tillföra något nytt. Eftersom 

podcasttrenden pågar just nu i skrivande stund kände vi att det mest logiska valet för att kunna 

tillföra något nytt var att undersöka själva trenden. 

Det som varit vårt största problem under skrivperioden har varit att få tag i relevanta och 

framförallt pålitliga källor om själva podcasttrenden i Sverige. Många av källorna vi hämtat 

från artiklar dök upp under skrivandets gång eftersom ämnet är så pass nytt och aktuellt. Detta 

kan ses som både positivt och negativt. Positivt i den meningen att källorna var nya och 

uppdaterade, medan den negativa aspekten varit att vi inte har kunnat planera skrivprocessen 

utifrån våra källor. Detta påverkade bland annat frågorna i de kvalitativa enkäterna. Hade vi 

haft mer empiri från början hade vi kunnat utläsa vanligt förekommande faktorer inom den 

svenska podcasttrenden, som vi kunde haft som underlag vid utformningen av 

intervjufrågorna. Nu blev det istället så att vi utformade frågorna från den skrala empirin vi 

hade samlat in, och sedan själva fyllde på med frågor som vi ansåg vara relevanta för 

undersökningen. Dock har svaren ändå varit informativa och hjälpt oss i vår undersökning. Ett 

misstag i utformningen som vi är medvetna om är att vi ställde frågan: 

 

”Trenden har funnits en längre tid i utlandet men fick inget stort genomslag i Sverige förrän 

2010, varför tror du det är så och varför är det så populärt idag?”  

 

Här hade vi hela tiden USA och Storbritannien i åtanke men formulerade oss fel genom att 

skriva ”utlandet” istället för ”USA/Storbritannien”. Detta misstag skapade en viss förvirring 

hos våra informanter. Dock tog en del upp exempel från USA och Storbritannien, så vi gick 

inte helt miste om information på den punkten.  
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Som tidigare nämnts så hade vi tankar på att behandla konvergensen mellan radio och 

podcast. Detta påverkade frågornas utformning, vi ställde helt enkelt frågor som skulle ge oss 

information om något som vi senare bestämde oss för att utelämna. Detta påverkade oss alltså 

inte i skrivandeprocessen eftersom det endast var ett extra svar från informanten som vi valde 

bort. 

Något som kom som en överraskning för oss var det höga deltagarantal vi hade på våra 

intervjuer. När vi skickade ut frågorna misstänkte vi att ett större antal människor inte skulle 

svara, eftersom det skickades via e-post och lätt kan missas eller rent av ignoreras. Genom 

informanternas egna podcasts hade vi hört att de får tusentals mail varje dag. 

Därav förvåningen att sex av åtta intervjupersoner svarade på våra mail, vilket vi ser som en 

seger. Vi fick även svar relativt snabbt med genomtänkta svar.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Teorin fungerade väldigt bra för vår undersökning och i analysen märkte vi tydligt att den var 

applicerbar på vårt resultat. Vi letade även efter brister i teorin, som kunde diskuteras i 

analysen, men vi kunde inte finna några relevanta brister för undersökningen.  

 

I avsnittet om tidigare forskning påpekade vi att det var mycket svårt att hitta tidigare 

undersökningar som behandlar podcasttrenden. Främst i Sverige men även i andra länder där 

podcasttrenden funnits en längre tid. På grund av materialbristen var många källor inriktade 

på podcastanvändning i utbildningssyfte, och fördelarna med detta. Vi känner inte till att 

podcasts skulle fått något större genomslag i detta syfte i Sverige. Eftersom det blivit så pass 

populärt i länder som USA och Storbritannien, där podcasts funnits en längre tid och hunnit 

skaffa sig en trogen publik, funderar vi över om detta är nästa steg inom podcastens 

utveckling i Sverige då vi ligger några år efter i podcastutvecklingen.  

 

Så som vi ser det finns det två stora fält för podcasts att utvecklas inom i framtiden. Det första 

är inom utbildning som idag inte har ett särskilt stort fäste inom svenska skolor och universitet 

men förmodligen om några år om vi följer samma utvecklingskurva som USA och 

Storbritannien.  
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Vi tror även att utbudet av privata podcats kommer att öka, som inte syftar till utbildning. 

Genom denna ökning skapas ett bredare utbud till skillnad från idag, då de mest populära 

podcastserna är nöjesinriktade och kändisdominerade. Med ett större utbud kommer en 

bredare publik, vilket kommer att främja podcastens utveckling och popularitet. Då förenare 

har en så pass betydande roll idag kommer det förmodligen att fortsätta på det spåret. 

Podcasts som inte görs av redan kända profiler kommer att växa sig större och skaffa sig ett 

bredare nätverk och en stor publik, vilket innebär att dessa blir nya förenare. 

 

Efter att ha avslutat undersökningen anser vi att vi fått en större inblick i den svenska 

podcasttrendens uppkomst. Vi tycker även att vi har kunnat besvara våra frågeställningar på 

ett grundligt och förståeligt sätt.  

 

I början av uppsatsarbetet utförde vi som sagt en egen undersökning där vi skulle titta på hur 

mycket podcasttrenden hinner utvecklats under skrivandeperioden. Vi tittade på hur många 

svenska podcasts det fanns den 1 oktober 2012 och såg att det fanns 960 stycken registrerade 

på iTunes. När vi avslutade vår undersökning och uppsatsperiod den 1 januari 2013 fanns det 

1089 stycken, alltså en tillökning av hela 129 svenska podcasts på bara tre månader. Om 

utvecklingen fortsätter i detta tempo så har vi endast sett toppen av isberget när det gäller 

svensk podcast. 

 

 

 

 

Slutsats 
 
Vi anser att vi med denna uppsats kunnat svara på våra frågeställningar ”Hur har 

podcasttrenden etablerats i Sverige?” och ”Vilka faktorer har varit avgörande för denna 

utveckling?” 

 

Podcaststrenden har etablerats väl i Sverige. Den omnämns allt oftare i media och allt fler 

väljer att producera och konsumera podcasts och vi har sett en stadig ökning av svenska 

podcasts på iTunes. Vi tror att podcasts kommer att fortsätta utvecklas då det endast befinner 

sig i ett slags förstadie till vad som komma skall.  
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För att sammanfatta det hela menar vi att Sigge Eklund kan ses som Den vetgirige då han har 

fungerat som en person med stort inflytande vars tips och råd har tagits på stort allvar. De som 

agerade som förenare, och fick upp svenska folkets ögon inför podcasts, var Filip och Fredrik 

som med sina stora nätverk och fans spred podcastviruset. Detta virus hade en 

klibbighetsfaktor vars format fastnade hos både producenterna och konsumenterna. Att 

trenden skedde just nu beror på Sammanhangets makt, iPodens genomslag och att 

smartphone-telefonen har blivit så pass etablerad i Sverige. Detta förenklar konsumtionen av 

podcasts och gör att majoriteten av smartphone- och iPodanvändare har snabb och enkel 

tillgång till podcasts.  
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Bilagor 
 

Frågor till Josefin Johansson 

 

 Skulle du kunna berätta kort om vad Josefinito show var? 

 

 Vad hade du för erfarenheter av podcasts innan du började? Varför började du? 

 

 Tror du att detta är det nya sättet att lyssna på radio, eller är det bara ett komplement 

till "vanliga" radion? 

 

 Trenden har funnits en längre tid i USA, men fick inget stort genomslag i Sverige 

förrän 2010. Varför tror du att det är så, och varför är det så populärt idag? 

 

 Vilka likheter och skillnader ser du med mellan den svenska och amerikanska 

podcastkulturen? 

 

 Hur tror du podcastens framtid ser ut i Sverige? Kommer vem som helst kunna bli 

podcaststjärna? 
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Frågor till Fredrik Wikingsson 

 

 Vad hade ni för erfarenheter av podcasts innan ni började?  

 

 Varför började du? 

 

 Tror du att detta är det nya sättet att lyssna på radio, eller är det bara ett komplement 

till audiomediet? 

 

 Trenden har funnits en längre tid i utlandet, men fick inget stort genomslag i Sverige 

förrän 2010. Varför tror du att det är så? Varför är det så populärt idag? 

 

 Vilka likheter och skillnader ser du med mellan den svenska och amerikanska 

podcastkulturen? 

 

 Hur tror du podcastens framtid ser ut i Sverige? Kommer vem som helst kunna bli 

podcaststjärna? 
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Frågor till Kristoffer Triumf 

 

 Skulle du kunna berätta kort om din podcast?  

 

 Vad hade du för erfarenheter av podcasts innan du började? 

 

 Hur kommer det sig att du började? 

 

 Tror du att detta är det nya sättet att lyssna på radio, eller är det bara ett komplement 

till den "vanliga" radion? 

 

 Trenden har funnits en längre tid i utlandet, men fick inget stort genomslag i Sverige 

förrän 2010. Varför tror du att det är så, och varför är det så populärt idag? 

 

 Vilka likheter och skillnader ser du med mellan den svenska och amerikanska 

podcastkulturen? 

 

 Hur tror du att podcastens framtid ser ut i Sverige? Kommer vem som helst kunna bli 

podcaststjärna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Frågor till Anna Hed och Alex Loonin 

 

 Skulle ni kunna berätta kort om er podcast?  

 

 Vad hade ni för erfarenheter av podcasts innan ni började? 

 

 Hur kommer det sig att ni började? 

 

 Tror ni att detta är det nya sättet att lyssna på radio, eller är det bara ett komplement 

till "vanliga" radion? 

 

 Trenden har funnits en längre tid i utlandet, men fick inget stort genomslag i Sverige 

förrän 2010. Varför tror ni att det är så, och varför är det så populärt idag? 

 

 Vilka likheter och skillnader ser ni med mellan den svenska och amerikanska 

podcastkulturen? 

 

 Hur tror ni att podcastens framtid ser ut i Sverige? Kommer vem som helst kunna bli 

podcaststjärna? 
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Frågor till Rasmus Sellberg 

 

 

 Hur länge har ni delat ut det svenska podradiopriset och varför startade ni med det? 

 

 Har ni märkt tydliga skillnader från det att ni började till idag, har det tillkommit fler 

podcasts för varje år? Eller har det gått upp och ner? 

 

 Har antalet personer som röstar också ändrats med tiden? 

 

 De flesta av vinnarna idag är program som inte är radiobaserade utan görs "utanför 

radiohusets dörrar"- vad tror du detta beror på? 

 

 Tror du att podcasts kommer ersätta de traditionella radioprogrammen eller är det bara 

en trend just nu? 

 

 Vilka tror du var de utlösande faktorerna till att podcasts blev så populärt som det är 

idag? 

 

 Trenden har funnits en längre tid i utlandet, men fick inget stort genomslag i Sverige 

förrän 2010. Varför tror du att det är så? Varför är det så populärt idag? 

 

 Vilka likheter och skillnader ser du med mellan den svenska och amerikanska 

podcastkulturen? 

 

 Hur tror du podcastens framtid ser ut i Sverige? Kommer vem som helst kunna bli 

podcaststjärna? 

 

 

 
 


