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2012 was the year when the podcast had a breakthrough in Sweden. As media 
corporatehouses developed, they adopted new forms to mediate journalistic material, 
whereas the podcasts was one of them. The podcast has had a rather informal reputation 
in Sweden in contrary to The United States and Great Britain, where it holds a higher 
sense of prestige and professionalism. It is therefore relevant to investigate what 
happens when media corporatehouses i Sweden embraces the podcast through themes 
such as tabloidization, commercialism, convergence and divergence. We chose to 
investigate the content of the podcast in the tabloid press Aftonbladet, and in the serious 
press, Dagens Nyheter. We also compared the two to see if there is a difference in 
content when it comes to journalistic principles. Through a qualitative method we 
analyzed the podcasts with a framework consisting of different themes. By using a 
directed content analysis, we assumed from certain theories whilst staying open minded 
against unexpected themes. We discovered that while the podcast could be a form of 
journalism, it is a new way of mediating it. Podcasts from both newspapers were mainly 
commercialized and consisting of  “soft news” as the journalists assumed a personal 
role. The form itself allows the content to be subjective and informal, whilst providing a 
forum for public debate, to inform and investigate. Although, most podcasts did not 
provide that. We believe that the podcast possibly will develop into a more professional 
product in Sweden, just as the blog in recent years, when adopted by media 
corporations. 
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1 Inledning 
En googlesökning på ordet podcast ger i dag 254 miljoner träffar. 2004 gav det sextusen 

träffar. Det visar att det är ett medium som blivit populärt relativt fort. Podcasten är ett 

nytt digitalt medieverktyg som håller på att hitta sin roll i mediebranschen. Dess historia 

har inte varit journalistisk, tvärtom har den varit ett sätt att bryta av traditionell 

medierapportering med en friare form och ge en närmare relation till lyssnaren. När 

podcasten slog igenom i Sverige 2012, kändes det som om alla plötsligt hade en 

podcast. Allt eftersom, började svenska mediehus producera podcaster. Podcasten 

innefattades aldrig av något regelverk till en början, men eftersom tidningar som är 

knutna till de pressetiska reglerna, nu tagit sig till mediet, kan man börja ställa krav på 

podcasten. Frågan blir därmed om podcasten då fortfarande är ett fritt medium där “ett 

gott samtal” får äga rum eller om den är journalistisk? 

 

“Amerikansk poddradio är alltjämt överlägsen svensk, i fråga om journalistisk 

kvalitet, produktionsteknik och konstnärlig innovation.” 

 
(Kjell Häglund, 2012, 29 November) 
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2 Problembakgrund 
 
2.1 Journalistikens syfte 

Sveriges riksdag definerar i pressutredningen från 1994 de normativa kraven på dagens 

journalistik som är att informera, granska och vara ett forum för debatt (Hadenius & 

Weibull & Wadbring, 2011). Pressuppdraget kallas för “svenska mediers demokratiska 

uppgift”och som i de flesta demokratiska samhällen handlar det i huvudsak om att 

journalistiken ska granska statsmakten, leda och hjälpa befolkningen att förstå 

omvärlden. Genom detta ska medierna hjälpa till med att skapa en fungerande 

demokrati och fri åsiktsbildning. Men för att det ska kunna ske ställs det krav på 

medierna att de bidrar med mer än underhållning, reklam och propaganda (Nord & 

Strömbäck, 2012). Comitee of Concerned Journalists, en grupp erfarna 

nyhetsjournalister i USA, har arbetat fram ett antal punkter som förklarar journalistikens 

syfte. Punkterna berör bland annat lojaliteten till medborgarna, strävan efter att göra det 

som är viktigt och relevant, och journalistikens vilja att verifera. Relevans är alltså ett 

viktigt ord inom journalistiken. Kovach och Rosenstiel menar att eftersom 

journalistiken har ett klart syfte och en viktig roll i samhället är det nödvändigt att se om 

dess innehåll tjänar syftet (i Häger, 2014). Hur påverkas då egentligen innehållet av den 

stora medieexpansionen som pågår? I dag har vi ett stort medieutbud men det betyder 

inte att allt i utbudet är journalistisk. Så vad händer egentligen, när medier möter 

journalistik på nya plattformar? 

 

“Journalistik och medier är inte, och har aldrig varit, synonymer.“ 

                                                                           (Nord & Strömbäck, 2012, s. 15) 

 

2.2 Tidningar blir till mediehus 

Läsningen av tidningar har minskat med 15 procentenheter sedan 2004, och gick från 81 

procent till att ligga på 66 procent 2013. Besökarantalet per vecka på tidningarnas 

hemsidor under 2014 var respektive 5.100.000 besök på aftonbladet.se och 1.495.000 

besök på dn.se (Tidningsutgivarna, 2014). Följden av dessa trender har lett till att 

medieföretagen fått lov att följa publiken för att hitta nya intäktsmodeller. Det finns 

teorier om att flerkanalspublicering leder till ett bredare utbud och det är ett sätt att nå 

läsarna. Det är både tekniska och ekonomiska strategier som leder till att 

medieföretagen blir till mediehus. Mediehus jobbar med flera plattformar och 
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Aftonbladet är i dagsläget Sveriges största mediehus (Nygren, Zuiderveld 2011). 

Dagens Nyheter och Aftonbladet har båda tidning på webben, webb-tv, bloggar och nu 

podcaster.  

 
2.3 2012 - året då alla har en podcast 

2012 skriver Tobias Boström på sin blogg på Nöjesguiden att det inte längre är frågan 

om man ska ha en podcast, utan om vad (Boström, 2012, 29 november). Statitiska 

Centralbyråns undersökning visar att 9 procent av befolkningen mellan 16-74 år, det vill 

säga 630 500 svenskar, lyssnade på podcast i mobiltelefon eller annan handburen 

utrustning under första kvartalet 2012 (Statistiska Centralbyrån, 2013). Journalisten och 

bloggaren Fredrik Wass förklarar podd-boomen med att smart phones i samband med 

On demand-kulturen (en effekt som innebär att man kan konsumera media när vi vill, 

var vi vill, tack vara tekinska utvecklingen) resulterat i att konsumenterna drivits bort 

från tablån. Podcastens populäritet ligger i att det fungerar som en kontrast till korta 

nyhetsinslag och ger utrymme åt det fördjupade samtalet (2012, 29 november). On 

demand-kulturen leder också till att radion tappar unga lyssnare samtidigt som 

mediekonsumtionen ökar, totalt sett. De unga vill själva bestämma hur, var, och när de 

ska ta del av medieinnehåll, och överger då de mer traditionella medierna (Radio- och 

tv-verket, 2008). 

 

2.4 Lågmäld samtalsterapi - podcastens informella rykte 

När podcasten först kom ansågs den vara en form av underhållning (Bell, 2009). 

Sveriges Radios program Studio Ett, från 2012, ställer frågan ”Varför så populärt med 

podcasts?” och intervjuar ledande namn i podcastbranschen. Fredrik Wikingsson, en av 

huvudrollerna i podcast-Sveriges starkaste duo, säger att han gillar att hålla ramarna 

lösa för formatet (Studio Ett,  2012, 10 augusti). Sigge Eklund, som är en del av en 

annan känd podcastduo, säger att det är som ett samtal mellan två vänner och tror på att 

försöka experimentera med formatet (Studio Ett, 2012, 10 augusti). 
 

Sigge: … Alltså det finns ju gränslösa möjligheter. Jag gjorde till exempel en fejkad intervju 

med Daniel Sjölin, där jag klippte in min röst, och sen tog jag bitar från hans 

sommarprogram, så det lät som han var i studion.  

 

Även journalisten Jenny Strömstedt, anställd på TV4, säger att hon ser podcasten som 

ett informellt samtal och kallar det “lågmäld samtalsterapi”. Podcastaren Andres Lokko 
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säger att det är mer av ett naket format, för att tiden för att formulera sig helt enkelt inte 

finns där (Studio Ett, 2012, 10 augusti). Podcastens populära informalitet är dock 

specifik i Sverige, menar journalisten Kjell Häglund i tidningen Fokus (2012, 29 

november), och skriver att brittisk och amerikansk podcasting är mer lik den 

kommersiella radion medan man i Sverige har en mer amatörmässig ton. I svenska 

podcaster låter man folkligheten komma till tals och att trampa snett är mer av ett 

estetiskt drag, snarare än ett fel. Enligt honom saknar podcasten det historiska 

eteransvaret som radio bär på. Häglund (2012, 29 november) skriver att varför svenska 

mediehus podcaster inte lyckats hålla samma höga journalistiska kvalité som de 

utländska är på grund av “bristande kvalitet och för att de lider av en ohälsosam distans 

till amatör-poddradion”. Podcastens informella historia är viktigt att känna till då den 

innebär ett visst estetiskt innehåll, vilket är något vi tittar på i själva undersökningen. 

 

2.5 Problemformulering 

Vi anser att det finns en lucka i vetenskapen då det saknas forskning om vad det innebär 

när en podcast tar plats i de svenska mediehusen. Vi vill ta reda på vad podcasten i 

tidningshus består av. Det är viktigt att studera innehållet och se om journalistiken 

uppfyller sitt syfte som tredje statsmakt (Hadenius & Weibull & Wadbring, 2011), då 

den tekniska utvecklingen, förfrågan och medieanvändandet banar väg för nya 

plattformar för journalistiken att arbeta med. Ulrica Widsell, vice ordförande på 

Svenska Journalistförbundet, säger att det inte finns något som säger att podcasten inte 

kan vara journalistik. Hon säger att eftersom en tidning inte bara är en tidning längre, 

utan ett stort mediehus, är podcasten en naturlig följd av det (personlig kommunikation, 

11 december, 2014). Pressombudsmannen Ola Sigvardsson säger att eftersom podcasten 

finns under ett varumärke som anses journalistiskt, går den att anmäla hos 

Pressombudsmannen när den är kopplad till en tidning. Därför anser vi det relevant att 

analysera dess innehåll (Personlig kommunikation, 18 november, 2014). 
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3 Podcastens historia 

3.1 Vad är en podcast? 

En podcast är en ljudfil i MP3-format som läggs upp på internet i olika avsnitt. Via ett 

RSS-flöde, som är ett system som regelbundet uppdaterar data, kan man prenumerera på 

ljudfiler och få dem nedladdade till valfri plattform (mobil, dator, surfplatta, etc). 

Genom att ladda ner filerna i förväg kan man sedan lyssna på dem även när man är 

offline (Bell, 2009). I den här uppsatsen kommer vi, för att variera språket, ibland 

använda oss av orden podd, istället för podcast, och poddare när vi menar dem som 

producerar en podcast. 
 

3.2 En podcast är född 

Den 12 februari 2004 skriver journalisten Ben Hammersley i tidningen The Guardian 

om ett nytt mediefenomen. Han förklarar att tack vara den bärbara audionoma tekniken 

såsom MP3-spelare, har datorer tillsammans med gratis nedladdningsbara 

inspelningsprogram banat väg för en ny trend. Han föreslår en rad olika namn för vad 

detta fenomen, bland annat Audioblogging, gerillaMedia men landar slutligen på 

Podcasting (2004, 12 februari). Podcasting är en kombination av ordet Ipod och cast, 

från ordet broadcasting, skriver BBC (2005, 7 december). Varför just Ipod är en del av 

ordet beror på Apples bärbara MP3-spelare var den bäst säljande vid den här tiden. Men 

själva mediet utvecklades 2004 när podcastfäderna Adam Curry och Dave Winer 

skapade en programvara som gjorde det lättare att ladda ned ljudfiler från internet (Bell, 

2009). Chrystopher Lydon var en av de första amerikanska journalisterna som sedan 

började podda. Han menade att det var ett nytt sätt för producenten att nå ut till sina 

lyssnare utan reklam (Hammersley, 2004, 12 februari). Frågan man ställde sig var om 

det nya populära mediet skulle ta död på traditionell radio? Curry hävdade dock att det 

inte fanns ett hot mot traditionell nyhetsradio eftersom att podcasten inte var till för 

nyheter (Vallence, 2015, 13 november).  
 

3.3 Podcasten flyttar in i mediehusen 

De brittiska radiostationerna inspirerades av podcasten och 2004 började BBC Radio 

lägga ut sänt material i form av podcaster på hemsidan. Man skulle nå lyssnare på fler 

plattformar för att bättre uppnå sitt public service-uppdrag (Berry, 2006). Från att 

podcasten sågs som amatörradio, till att den blev anammad av etermedia, började 
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tidningshusen också använda sig utav den. År 2006 startade The Guardian sin första 

podcast Media Talk och sex år senare var tidningen The New Yorkers podcast en av de 

100 mest populära poddarna på Itunes (Nele Heise, 2014, september).  

Enligt Patrik Syk, podcastansvarig på Aftonbladet, var publikens efterfrågan på podcast 

från mediehusen inte stor till att börja med. I Sverige var podcasten något som gjordes 

av amatörer och när Expressen, som var en tidig distrubitör av podcaster, började 

producera egna program såg publiken det i första hand inte som en Expressenprodukt. 

Aftonbladet gick länge utan en redaktionell tanke om att starta upp podcaster men 

märkte att efterfrågan växte allteftersom. Han menar att allt fler medier inser fördelen 

med en podcast (personlig kommunikation, 1 december, 2014). 

 

“Många har börjat få upp ögonen för att det här faktiskt är en ganska bra kanal att nå ut till 

sin publik på”  

 

Syk tror inte att podcastens informella rykte påverkar tidningshusen negativt och han 

jämför med bloggandet. Han menar att bloggarna, som i starten 2005 fungerade som en 

persons privata dagbok och var amatörmässiga, har blivit mycket mer 

kommersialiserade och spetsade. Mer likt en nyhetsbevakning. Samma sak tror han 

kommer att hända med podcasten.  
 

Man kan dra ganska stora paralleller till när bloggarna kom runt 2005 mot vad de ser ut i 

dag - i dag är det mycket mer pengar, och de är en naturlig del av mediehusens 

vidarebevakning av innehåll, mer djupgående...Men väldigt mycket av de spontana 

poddarna som dök upp i början byggde mycket på lust, att man hade något att berätta. Jag 

tror att det tyvärr kommer stryka på foten för en mer kommersiell variant för att fånga upp 

mer av vad folk, så många som möjligt, är intresserade av och kommer innehålla reklam och 

annonser (Personlig kommunikation, 1 december, 2014).  

 

3.4 De svenska tidningshusen 

Vi har i vår studie valt att jobba med två mediehus, Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Dessa kommer även att benämnas som tidningshus i fortsättningen. 
 

Dagens Nyheter: De hade 283 000 upplagor 2013 och var därmed störst av alla 

tidningar i Sverige. DN tillhör Bonnier koncernen och är en oberoende liberal 

morgontidning och startades år 1864 (Johansson, 2014). DN är inte medlem i 



  
 

7 

Tidningsutgivarna eller Svenska tidningar (Nordström, 2012, 3 Juli). Deras äldsta 

podcast på hemsidan startade i juni 2013 (Dagens Nyheter 2013).  
 

Aftonbladet: Med 199 000 upplagor 2013 var Aftonbladet, som är del av Schibstedt 

koncernen, näst största tidning i Sverige. Tidningen är en socialdemokratisk 

kvällstidning och startades på 1830-talet (Gruvö, Gustafsson, Oscarsson, 2014). Man 

började satsa på flerkanalspublicering 1990-talet när man började ge ut magasin, och 

1994 publicerade man tidningen på nätet (Nygren, Zuiderveld, 2011). Deras första 

podcast gavs ut som en serie i ett fem delar år 2010 och var ett samarbete med 

medieprofilerna Filip & Fredrik. I dag har de 14 podcaster sammanlagt, där två är 

producerade externt.  

 

3.5 Vem granskar en podcast? 

År 2000 utvidgade Allmänhetens pressombudsman, PO, sitt område till att innefatta 

tidningars nätupplagor eller hemsidor. Men sedan allt fler hoppat av branschföreningen 

Tidningsutgivarna, har det blivit mer av en valfri akt att som tidning ansluta sig till det 

granskande systemet (Krogh, 2013). Enligt Ola Sigvardsson, PO, kan man anmäla en 

podcast knuten till en tidning som är med i Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter. 

Däremot är det flera privata podcaster som inte går under någon etisk granskning 

(Personlig kommunikation, 18 november, 2014). Hittills har ingen podcast knuten till 

tidning blivit anmäld (Allmänhetens pressombundsman, Pressens opnionsnämnd, 2013). 

Granskningsnämnden för radio och tv granskar inte podcaster då deras reglemente 

innefattar program som endast sänds i etern. Därför granskar de inte heller program från 

exempelvis Sveriges Radio som läggs upp som en podcast efter sändning och som går 

att ladda ner (Personlig kommunikation, 17 november, 2014). 
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4 Litteraturgranskning 

4.1 Medier och journalistik 

Vad som är skillnaden mellan journalistik och annat medieinnehåll är svårt att definiera. 

I pressutredningen från 1994 beskrivs bland annat journalistikens uppdrag som 

“uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt kan ta ställning i 

samhällsfrågor”. Men vilken typ av information som de ska förses med står inte skrivet 

någonstans. Men dock finns det krav på att material som säger sig vara journalistisk ska 

vara korrekt, verklighetstroget, sant samt att det ska följa de pressetiska spelreglerna 

(Jönsson & Strömbäck, 2007). De amerikanska forskarna Bill Kovach och Tom 

Rosenstiel definerar journalistikens essens: 
 

“In the end, the discipline of varification is what separates journalism from entertainement, 

propagnda, fiction or art.” 

(i Jönsson & Strömbäck, 2007, s. 35)  
 

Ulrica Widsell, vice ordförande på Svenska Journalistförbundet, menar att det är svårt 

att definiera vad god journalistik är. 
 

Vad är journalistisk kvalité? Det kan man tycka olika om, beroende på vem som tittar, 

lyssnar, läser… Det som då i grunden ska ingå i kvalité är ju är ju till exempel att man 

följer de press- och yrkesetiska spelreglerna.  

(Personlig komunikation, 11 december 2014).  

  

Under följande rubriker kommer vi att ta upp vad som kännetecknar journalistiken och 

vad det är som påverkar dess innehåll och form.  

 

4.2 Ett nytt medium formas 

Enlund (i Nygren & Zuiderveld, 2011) hävdar att det tar 30 år för ett medium att 

etableras, från det att det föds till att det blir en självklar del i samhället. Man menar att 

det ofta inte tar så lång tid för tekniken att utvecklas som det tar för samhället att 

anamma den i sin vardag. När ett nytt medium utvecklas tar det en ny form i avstamp 

från “urmediet”. Rester från urmediet finns kvar men sättet vi konsumerar det på har 

förändrats. Detta kallas för en dynamisk innovation, när ett mediums användningssätt 

förändras på grund av att det tar en ny form. Ibland tar det nya mediet en helt ny 
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vändning och får ett nytt konsumeringsmönster om vi jämför med det gamla. Det kallas 

då för en omstörtande innovation. 

Castells har en annan teori om hur ett nytt medium etableras. Han delar in det i tre olika 

stadier; automatisering, experimentering, nygestaltning. När ett nytt medium uppstår 

används den nya tekniken till redan invanda och traditionella arbetsmönster. Man har en 

annorlunda arbetsmetod men den fylls med exakt samma innehåll som tidigare. Detta är 

en automatisering av arbetsuppgifter. Nästa stadie i utvecklingsprocessen kallar han för 

experimentering. När man börjar experimentera med mediet, växer det sig starkare, 

vilket gör att traditionella medier tvingas integrera den i sitt arbete, annars riskerar de att 

förlora makt på marknaden. Ett exempel på detta är tidningshusen som skapade sig en 

webbplattform på 2000-talet. När det nya mediet har fått en plats i medielandskapet, 

hamnar vi i stadiet nygestaltning. Vi hittar helt plötligt nya användingsområden som vi 

inte trodde var möjliga vid mediets uppkomst (i Lindenius, 2012). 

 

4.3 Två perspektiv på journalistik 

Det finns två uppfattningar om vad som är journalistikens egentliga ansvar. Det ena är 

att journalistikens syfte är att tjäna medborgarna, att ge dem den information de 

behöver. Detta kallas för journalistik i demokratins tjänst och grundar sig i den sociala 

ansvarsideologin om att medierna ska ta ansvar för samhället. I motpol till detta synsätt 

finns journalistik i marknadens tjänst. Den ser alla medier som ett företag (med 

undantag för public service-medier) vars syfte är att ge det som konsumenterna, som 

medborgarna kallas i det här fallet, vill ha (Jönsson & Strömbäck, 2007).  

Journalistiken drivs således av konsumenten. Anpassar man sig efter konsumentens 

önskan leder det till fler läsare, lyssnare, besökare och klick. I och med digitaliseringen 

hittar användarna nya plattformar för att konsumera medieinnehåll, därav förlorar 

mediehusen inkomst. När användarna är vana vid gratis innehåll på internet, blir det 

svårare för mediehusen att hålla kvar dem på samma plats. Samtidigt hittar 

annonsörerna, som varit tidningens vanligaste finansör, nya digitala plattformar där de 

kan synas. Det tvingar mediehusen att hitta nya vägar för finansiera sig. Mediehusen 

drivs alltså av både konsumenten och av annonsörerna (Melesko, 2013). 
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Nedan syns en modell över de två synsätten.  
 

    (Jönsson & Strömbäck 2007, s.33) 
 

4.4 Dags- och kvällspress 

Föregångare till kvällspressen var de tabloidtidningar som först kom ut i Storbritannien 

och som främst kallades tabloid utifrån sitt format och fokus på stora bilder. Det var 

framförallt det som utgjorde skillnaden på seriös “kvalitetspress” och “populärpress”. 

Senare började kvällstidningarna göra kompletterande journalistik till morgontidningen, 

för att sälja fler lösnummer och kompensera för att de flesta läsare redan prenumererade 

på morgontidningar. På 1970- och 1980-talet ökade kommersialiseringen av marknaden 

och kvällspressen riktade in sig på mer senasationsdriven journalistik för att 

kompensera för fallande upplagor (Hadenius & Weibull & Wadbring, 2011). Den 

sortens journalistik kännetecknas av att man uppmärksammar negativa händelser, såsom 

olyckor och katastrofer. Samhällsnyttig nyhetsvärdering kan således agera som kontrast 

till den nyhetsvärdering som prioriterar sensationer och dramatik, vilket brukar vara de 

nyheter som tilltalar publiken allra mest (Ghersetti, 2012).  

Kvällspressen står för flest fällningarna per tidning enligt Pressens Opinionsnämnd 

(2009) och Krogh menar att det mestadels är kvällpressen som kritiseras för att bryta 

mot medieetiken, då redaktionerna publicerar det som säljer mest på löpsedlarna, 

snarare än det som är viktigt (2009).  

Sparks menar att det är bättre att placera in journalistiken på en skala, än att säga att det 

endast finns två ytterligheter, seriös journalistik och tabloid. Han menar att det finns 

fem olika grader. “The serious press”, vilket betyder stort fokus på ekonomi, politik och 

strukturella förändringar i världen. “The semiserious press” har hög koncentration av 

seriös press, men med fler inslag av mjuka nyheter och featureartiklar. “The serious-

popular press”, betyder en stor dos av skandaler, sport och underhållning men har 
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mestadels samma nyhetsvärderingar som den seriösa pressen. “The newsstand tabloid 

press”, har en stark agenda med sport, skanadal och underhållning, men med vissa 

inslag av seriös pressjournalistik. “The supermarket tabloid” har en stark dragning mot 

underhållning, nöje och sport av dramatisk karaktär och har få nyhetsvärderingar som 

liknar den seriösa pressens. Dessa kategoriseringar placerar Sparks in på en skala som i 

figuren nedan (2000).  
 

(Spark, Tulloch 2000, s.14). 
 
 

4.5 Konvergens och divergens 

Många tidningshus bedriver i dag multijournalistik när de bland annat producerar 

material på webben och i tidningen, samt gör TV (Nygren & Zuiderveld, 2011). När 

medieföretagen arbetar med flerkanalspublicering och gränserna mellan de olika 

plattformarna suddas ut, benämner man det som konvergens. Den här processen tvingar 

mediehus att utveckla nya kanaler för att nå hela publiken (Appelgren, 2009). Där skulle 

podcasten kunna vara ett verktyg, då medieforskaren och bloggaren Heise beskriver 

podcasten som ett sätt för tidningarna att utöka sitt utbud och nå ny publik (Nele Heise, 

2014, september).  

Divergens är konvergensens motsats och innebär att medieinnehållet splittras i mer 

nishade förgreningar. Hvitfelt & Nygren (2008) refererar till Weibull & Gustafsson 

(1999) som menar att en konvergens av medieinnehållet innebär att flera kanaler 

använder sig av samma råmaterial, medan en divergens är att erbjuda lite av allt 

innehållsmässigt till medieanvändarna. Det i sin tur leder till en individualisering och 

fragmentering av publiken. Publiken skingras då till mindre skaror som konsumerar 
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medier på olika sätt. Modellen nedan, från Nord (2004), visar hur divergens kan gå till 

(i Wadbring, 2012, s. 293). 
 

Differentiering (struktur) __________________allt mer olika mediemiljöer 
Segmentering (utbud) ____________________ allt mer olika medieinnehåll 
Fragmentering (publik) ___________________ allt mer olika mediekonsumtion  

 

När nya modeller för mediekonsumtion dyker upp på marknaden, kan det leda till en 

konvergens, men innehållet måste dock anpassas till det nya mediet (Hvitfeldt & 

Nygren, 2008). Innehåll bör alltid formas efter vilket medium det ska presenteras i, 

enligt Syk, podcastansvarig på Aftonbladet. Ett visst innehåll lämpar sig bättre för text 

än för podcast, och tvärtom. Han menar att precis som Aftonbladets övriga utbud inte 

enbart utgör journalistik, så varierar innehållet i podcasterna likaså. Han säger man 

försöker hitta ämnen där det finns en chans till fördjupning och längre diskussion, där 

gör podcasten sig bäst (Personlig kommunikation, 1 december, 2014).  

 

4.6 Kommersialisering 

Att media kommersialiseras innebär att redaktionerna lägger mindre tid på seriöst 

innehåll och mer på att rapportera om kändisar, sport och underhållning då detta är mer 

säljbart (Allen, 2012). Medier med kommersiella drivkrafter ställer dessutom andra krav 

på journalisten som ska agera underhållare med expertis samt skapa innehåll, snarare än 

att vara en folkbildare (Hvitfeldt & Nygren, 2008). I debatten om kommersialiseringen 

menar vissa forskare att kommersiell media kan bidra till större mångfald. Man utgår då 

från att om journalistiken ska tjäna medborgarna, så bör den också inkludera deras 

åsikter (Hultén, 1999). 

 

4.6.1 Kommersialisering enligt Asp 

Asps studie från 1995 tittar på tv-nyheterna från Tv4 och Rapport och analyserar 

nyheterna utifrån hur kommersialism, som han menar är en konsekvens av ökad 

konkurrens på marknaden, påverkar innehållet. Asp skriver att en kommersialisering av 

nyheterna utgår från fyra punkter: 
 

1. Snuttifiering vid presentation. Det vill säga att nyheterna presenteras i ett högt 

tempo, ur sammanhang, med lösryckt information och i korta segment. 
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2. Personifiering, när nyheterna pratas om på ett personligt vis med presentatören 

själv i centrum. Indikatorer på personifiering kan vara framtoningen på en nyhet 

samt vilken roll presentatören tar. Framställer hen sig själv som reporter, expert 

eller berättare?  

3. Trivialisering, där valet av intervjuperson, ämnen som bevakas och vilken typ 

av nyhetshändelser som får plats, spelar roll i hur trivialiserat innehållet är. Ju 

lättsammare intervjupersoner, ämnen eller händelser som får utrymme, desto 

mer trivialiserat innehåll.  

4. Dramatisering av innehållet innebär att händelser och ämnen av dramatisk 

karaktär får ta större del av urvalet.  

 

Studien placerar in aktörer i kategorierna lättviktiga eller tungviktiga, där den första 

kategorin innefattar kändisar/allmänt folk och den senare innefattar företrädare av något 

slag. Valet av innehåll delas upp i två kategorier, viktiga händelser och intresseväckande 

händelser. Viktiga nyheter är händelser som har allmän betydelse i samhället och 

konsekvenser för individen. Intresseväckande nyheter är händelser som är ovanliga och 

oväntade, dramatiska och spännande, och har inlevelse som innebär möjlighet för 

identifikation. Asp skriver att ju mer snuttifierat och personifierat innehållet är, och ju 

mer trivialiserat och dramatiserat urvalet är, desto mer kommersiell är 

nyhetsrapporteringen. 

 

4.6.2 Kommersialisering enligt Jönsson och Strömbäck  

Jönsson och Strömbäck skriver om kommersialiseringens effekter på nyhetsmedier i Tv-

journalistik i konkurrensens tid (2007), där de beskriver tidigare forskning på ämnet och 

resultaten av sin egna studie av tv-mediet. Bland annat menar man att ju mer 

kommersialiserat något är, desto mindre innehåller det grävande journalistik, samt 

minskar användandet av flera källor. Detta för att att det är kostsamt, både i form av tid 

och ekonomi. Kommersialiserade medier ger dessutom mer utrymme för journalisternas 

egna tyckande på bekostnad av den beskrivande journalistiken. Man förklarar 

utvecklingen med orsaken ”att ge ökat utrymme åt de egna journalisterna är också ett 

sätt att stärka det egna varumärket”. Jönsson och Strömbäck kunde i deras egna studie 

också se en tendens mot mer personifiering i tv-nyheterna, och ser det som en direkt 

konsekvens av kommersielisering då människors intresse för varandra är ett verktyg 

redaktionerna använder sig av för att väcka identifikation och göra publikorienterade 
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nyheter. Dock poängterar författarna att kommersialisering av nyheter inte endast 

behöver röra sig om ren underhållning. Det kan vara viktigt material som människor bör 

få information om, men som presenteras på ett intresseväckande sätt. Detta för att locka 

publiken till att ta del av viktig information, vilket är en av journalistikens största 

utmaningar (2007). 

Trots att dessa studier undersöker tv-mediet, är de relevanta för vår undersökning då de 

studerar förändringen av journalistiskt innehållet i perspektivet av kommersialisering.  

 

4.7 Tabloidisering 

Tabloidisering innebär att nyheterna blir mer ”mjuka”, samt lätta, snarare än att vara 

”hårda” och viktiga nyheter. Det finns olika definitioner på vad som är mjuka nyheter, 

gentemot hårda. Esser beskriver hårda nyheter som ämnen som behandlar politik och 

ekonomi, medan mjuka ämnen behandlar trams, sensation, skandaler och underhållning 

(Esser, 1999). Även så kallad “infotainment” enligt Kalb (i Esser, 1999). Varför 

tabloidiseringen sker beror på olika faktorer. Det är dels att konkurrensen bland 

medieföretagen ökat, dels att makten numera ligger hos annonsavdelningen oftare än 

hos redaktionen (Wadbring, 2013). Det vill säga annonsörerna pressar medierna till att 

nå större publik (Esser, 1999). Det är att vinstkravet från ägarna har ökat men även att 

journalisterna i dag vill förenkla sina arbetsuppgifter genom att producera lättare 

nyheter (Wadbring, 2013). 

Inom mediehusens förändring pågår även isomorfism, vilket innebär att man som 

institution härmar andra institutioner med liknande förutsättningar för att överleva i 

konkurrensen (DiMaggio & Powell, 1983). Det finns dock forskare som hävdar att 

innehållet inte påverkas av att mediehusens utveckling. Lowrey (2011) och Picard 

(2010) skriver att journalistikens innehåll i själva verket är svår att förändra. De 

innovationer som tidningshus gör syns bara på ytan och har inte större påverkan på 

journalistiken i det stora hela. När tidningarna började publicera på nätet trodde man 

inom forskningen att tidningens innehåll skulle påverkas, men undersökningar visade att 

själva papperstidningens innehåll förblev detsamma. Däremot menar forskare att 

innehållet bör se olika ut beroende på plattform, men relativt lite forskning bekräftar 

den tesen (Wadbring, 2013). 

Sparks skriver om den amerikanska pressens tabloidisering och den debatt den orsakat i 

USA. Han menar att de som talar om tabloidiseringen som en negativ kraft säger, att 

anpassa journalistiken efter en marknad och en målgrupp, påverkar journalistens egna 
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förmåga att nyhetsvärdera och drar ner kvalitén på journalistiken. Kritikerna ser det som 

ett demokratiskt problem att finansiering av seriös journalistik vilar på kapitalismen 

grundstenar. De som motsätter sig kritiken, pekar på att det är som kallas seriös 

journalistik ofta är värderat utifrån kritikernas egna elitistiska nyhetsvärdeirngar. De 

förespråkar att man bör ta läsarnas perspektiv istället för att förstärka makten och elitens 

synpunkter (2000). 

 

4.8 Etik som kvalitetsstämpel 

Nya tekniker och medier innebär att etiken måste anpassas och regleras utefter de nya 

verktygen (Lindenius, 2012). Det som i dag benäms som pressetik menar Krogh, 

numera kan kallas för medieetik, då tidningshusen skaffat sig flera uttrycksätt (2009). 

Men i dagens samhälle, med dess många snabba förändringar, kan det vara svårt för 

etiksapparaten att hänga med. Dessutom har tidningsbranschen tappat både i position 

och i ekonomi, samtidigt som branschföreningen Tidningsutgivarna påverkas av allt fler 

avhopp, vilket gör att det pressetiska systemet inte är lika starkt längre (Krogh, 2013). 

Harcup hänvisar i The Etichal Journalist (2007) till Kovach och Rosenstiel (2003:18) 

som menar att journalistiken har en social skyldighet. Det innebär att journalister 

faktiskt kan bortse från arbetsgivarens intressen när det kommer till kritan. Innebörden 

av detta är att journalistiken i huvudsak inte är till för att underhålla och inte heller att 

tjäna pengar. Han menar att etiken är essensen av journalistik, inte bara för dess egna 

självbild, utan för ett välmående samhälle och bra journalistik (Harcup, 2007).  

Westerståhl, menar att objektivitet uppnås med hjälp av saklighet och opartiskhet i 

kombination. Westerståhl delade sedan upp dessa två komponenter i förgreningar för att 

förklara deras innebörd. Saklighet innebär att innehållet har sanning och relevans. 

Opartiskheten i ett innehåll beskriver han som en kombination av balans/icke partiskhet 

och en neutral presentation av innehållet (Westerståhl, 1972).  

 

4.9 Podcasten - den nya bloggen? 

Det som har gjorts i tidigare forskning är bland annat om hur sponsring ter sig privata 

podcatser (Strand & Lemchen, 2013) samt om vilka könsterotyper som appliceras i 

olika podcaster (Sterner, 2012), men inget finns att hitta om podcasten i Sverige ur en 

journalistisk vinkel.  
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Däremot har det gjorts undersökningar om nya medier i tidningshusen. Ett exempel är 

bloggen, som är en digital plattform, och liknande podcasten kan ta form av en 

konversation, erbjuda nischad expertis och behandla olika ämnen (Funk, 2009).  

I uppsatsen ”Det finns ju inte en käft som skulle betala för att läsa en blogg” från 2011 

(Kristiansson & Wallquist) undersöker man bloggen ur ett redaktionellt och strategiskt 

sammanhang på svenska tidningars nätupplagor. Uppsatsen menar att orsaken till varför 

tidningar väljer att ha bloggar på webben är för att öka besökartrafiken till hemsidan, ha 

en snabbare publicering, ha en möjlighet till att bredda innehållet och erbjuda 

expertkunskap. Målet med bloggen var att den skulle locka besökare till webbplatsen, 

vilket var en strategi för att generera intäkter på nya håll. Däremot visade det sig att 

plattformen inte nödvändigtvis sågs som ett sätt att bedriva journalistik på, och 

tidningarna använde sig utav både externa och redaktionellt interna bloggare. Det 

innebar att den journalistiska objektiviteten fattades i vissa fall. Det sågs som en fördel 

hos vissa tidningar, då de menade att det blir lättare att vara personlig, vilket kan stärka 

relationen till läsare och nischa bloggen. Men vissa av tidningens interna skribenter 

rapporterade att bloggskrivandet kolliderade med den journalistiska yrkesrollen. I 

undersökningen såg man också att de flesta externa bloggare på tidningarna var 

oavlönade, vilket gav gratis material till tidningarna och gjorde bloggen till ett billig 

plattform. Det dras en slutsats om att orsaken till att tidningarna började med bloggen 

var i grund och botten rädsla för att gå miste om ett möjligt sätt att öka intäkterna. 
 

”Detta mönster av att tidningarna mer tittade på andra konkurrenter än att se till sig själva 

och sina egna behov kan tyda på att man hoppade på tåget för att inte stå ensam kvar på 

perrongen, snarare än för att man hade strategiska planer bakom uppstarten.” 

 

                      (Kristiansson & Wallquist, 2011, sid 38) 
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5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om tidningshusen bedriver journalistik i 

sina podcaster, och i så fall, vilken slags journalistik. Vi ställer oss frågan om innehållet 

ens är journalistik eller om det endast rör sig om ren underhållning. Men vad som är 

journalistik är svårdefinierbart, vilket även de teorier vi har inkluderat poängterar. 

Därför har vi valt att hålla vår frågeställning så öppen som möjligt och konkret titta på 

innehållet hos podcaster knutna till tidningshus. Vi vill undersöka hur innehållet ter sig i 

en podcast, när den anammas av tidningshus. Innehåll kan exempelvis vara 

samtalsämnen, hur man talar om något och vilka som medverkar i en podcast. Därför 

ska vi lyssna på podcasterna och anteckna vad vi hör utifrån de olika teorierna som vi 

har operationaliserat till olika teman och försöka hitta indikatorer på dessa.  

Vi tror dessutom att det är möjligt att det finns skillnad på journalistiken om man jämför 

podcaster knutna till en dagstidning med podcaster knutna till en kvällstidning. Således 

blir frågeställningen: 
 

1. Vilket innehåll har tidningshusens podcaster?  

2. Vilken skillnad finns mellan innehållet hos en morgontidnings podcast och en 

kvällstidnings podcast? 

 

Med resultatet på dessa frågeställningar kommer vi att analysera innehållet utifrån de 

teorier vi har valt ut. 
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6 Metod 

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi anser att en kvalitativ innehållsanalys gör sig bäst lämpad för vår undersökning, då 

det innebär att vi söker efter bakomliggande teman i materialet (Bryman, 2002). Vår 

metod kallas också för riktad kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att det finns 

tidigare forskning på ämnet och teorier som man kan använda sig av för att göra en 

analys. Målet med en riktad innehållsanalys är att befästa teorier men även att utveckla 

dem, vilket är en delvis deduktiv ansats och styrkan med tillvägagångssättet (Hsieh & 

Shannon, 2005). I den här studien är vi inte ute efter att generalisera podcasten, utan vi 

siktar på en djupgående analys. Forskaren Williams (2000 s. 215) menar att i en 

kvalitativ undersökning gör man en så kallad “måttlig generalisering” för att kunna 

urskilja identifierbara drag hos analysenheterna, vilket vi kommer göra i vår 

undersökning med hjälp av tidigare forskning (i Bryman, 2008). Då podcasten är så 

kallad “mjuk” data, en längre text som behöver tid för tolkning och analys, passar en 

kvalitativ ansats vårt syfte. Tove Thagaard (1998) menar att kvalitativ dataanalys ger en 

teoretisk översikt över innehåll men också möjligheten att praktiskt kunna tolka det (i 

Johannessen & Tufte, 2003). Tolkning är en betydande del av en kvalitativ analys 

(Johanssen & Tufte, 2003), och i vårt fall  hjälper det oss att sätta in podcastens innehåll 

i olika sammanhang genom att vi belyser det utifrån våra olika teman.  

För att få bakgrundsinformation har vi gjort intervjuer med podcastansvarige på 

Aftonbladet, Patrik Syk och vice ordförande på Svenska Journalistförbundet, Ulrica 

Widsell. Citaten och information från dessa är placerade i vår teoridel och ligger sedan 

till grund för en del av våra slutsatser. Dessvärre har ingen från DN haft möjlighet att 

göra en intervju, trots repeterade försök. Vi inser att detta innebär en viss lucka i vår 

studie.  

 

6.2 Tillförlitligthet 

Begreppen validitet och reliabilitet är framförallt anpassade för kvantitativa metoder och 

vissa kvalitativa forskare menar att det inte är direkt överförbart till kvalitativ metod 

(Bryman, 2002). Därför finns det andra alternativ för att bedömma kvalitativ forskning 

på, och vi har använt oss utav ‘tillförlitlighet’ enligt Guba och Lincoln (1985) och 

Graneheim och Lundman (2003, i Bryman 2002). Tillförlitlighet bedöms utifrån fyra 

kriterier: 
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• Trovärdighet (kan motsvara intern validitet).  

• Överförbarhet (kan motsvara extern validitet) 

• Pålitlighet (kan jämföras med reliabilitet) 

• Möjlighet att styrka och konfirmera (kan motvsara objektivitet) 
 

Mängden data vi har analyserat faller inom ramen för hur många enheter man ska ha i 

en kvalitativ innehållsanalys, 6 till 10 enheter (Bryman, 2002). Därför möter det 

trovärdigheten. Det har inte heller funnits något bortfall då alla podcaster vi har valt ut 

har gått att analysera lika utförligt. Eftersom att vi hade en riktad kvalitativ 

innehållsanalys valde vi ut ett antal teorier, men var även öppna för nya teman under 

analysens gång, därför är vår studie pålitlig. Citaten som vi har valt ut är de mest tydliga 

exemplen för att styrka våra analyser och därför är de representativa för sitt tema. Alla 

dessa faktorer gör att vi kan kalla studien för trovärdig. Materialet vi utgick från är 

statiskt, en publicerad podcast ändras inte. Det finns dock en risk att avsnittet tas bort 

från tidningarnas hemsida, men oftast finns de arkiverade via nedladdningsprogram. 

Vår studie pågick inte under en alltför lång tid, därför finns det ingen risk för att 

inkonsekvenser uppstod. Genom att vi varit tydliga med vår process och vårt urval är 

studien överförbar på liknande sammanhang. Vår riktade kvalitativa innehållsanalys 

skulle kunna appliceras på podcaster på andra tidningshus, privata podcaster och även 

radioprogram för att göra en liknande studie och bygga vidare på forskningen.  

 

6.3 Urval och urvalsprocess 

I vår metod utgör ett strategiskt urval grunden för de podcaster vi analyserat. Strategiskt 

urval innebär inte representativitet, utan att vi ville med vårt urval få ut största möjliga 

innehåll i analysenheterna. Det fick vi genom att vi valde ut podcaster som skiljde sig 

från varandra så mycket som möjligt, i ett försök att täcka tidningens spektrum 

(Halvorsen, 1992). Vi valde sedan ut de senaste ordinare avsnitten från det urval vi 

gjorde. 
 

Dagens Nyheter 

Vi valde samtliga tre podcaster från DN; Björklund och Fahl, Fahl i samtal och Synfält 

framåt. Det innefattar hela podcastutbudet från Dagens Nyheter och alla tre kom med i 
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urvalet för att de representerar olika genrer och teman, samt att utbudet var så pass litet 

att det blev hanterbart. Så här beskriver Dagens Nyheter sina podcaster: 
 

Björklund och Fahl: ”Sveriges första tvåkönade podcast”! DN:s podcastpionjärer 

Axel Björklund och Hanna Fahl i samtal om aktuella kultur- och nöjeshändelser, 

ofta med inbjudna gäster. 

Fahl i samtal: DN:s Hanna Fahl leder en serie längre, personliga intervjuer inför 

publik på Teater Brunnsgatan Fyra i Stockholm. (DN i samarbete med Teater 

Brunnsgatan Fyra.) 

Synfält framåt: Kristoffer Appelquist och Tobias Wahlqvist intervjuar personer som 

vill bli valda till Europaparlamentet, Riksdagen eller kommunen. Fokus: 

värderingar och bakomliggande tankar mer än dagspolitik. Målet: att få fler väljare 

att ta ett aktivt beslut på valdagen.  
 

Aftonbladet 

Aftonbladet erbjuder i dagsläget 14 olika podcaster enligt Patrik Syk på Aftonbladet. 

Två av dem är producerade externt och köps in av Aftonbladet Kultur: Lilla drevet och 

Flumskolan. Vi valde fyra podcaster från Aftonbladet. En från varje redaktion som 

producerar podcaster; Nöjesbladet, Aftonbladet Kultur, Sportbladet och 

ledarredaktionen. Detta för att få en så bred spridning på utbudet som möjligt. De har 

totalt fem podcaster med inriktning på sport. Av de tre populäraste podcasterna ligger 

sportpodden Silly season i topp, därför valde vi ut den från sportredaktionen. 

Ledarredaktionens enda podcast är Åsiktskorridoren. Nöjesredaktionen har fem 

podcaster, Larsson & Lundell, Spela!-podden, Tv-podden, som enligt Syk är nedlagd 

och kändes därför inte relevant längre, Film-podden samt Helg-podden med allt om 

Stockholm. Helg-podden föll bort då vi ansåg att den var väldigt avvikande från resten 

av utbudet och dessutom var för kort för att göra en grundlig analys av. Från 

Nöjesredaktionen valde vi Spela!-podden, då det senaste avsnittet är mer dagsakutellt än 

Film-poddens, samt har mer bakgrund än vad den senaste podcasten, Larsson & 

Lundell, har. Podcasten Mattsson och Helin görs av Aftonbladets och Expressens 

chefredaktörer och ligger på en egen plattform separat från Aftonbladet podcast och 

därför valde vi bort den. Aftonbladet beskrivning av de utvalda podcasterna är: 

 

Silly season-podden: Sportbladets podcast helt insnöad på fotbollens silly season. 
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Åsiktskorridoren: Åsiktskorridoren är Aftonbladet ledarredaktions podcast med 

uppdrag att vidga vyerna och sätta vårt ljus på politik och samhälle. 

Spela!-podden: Experterna på Nöjesbladets Spela! analyserar och debatterar det 

hetaste i spelvärlden just nu. 

Lilla drevet: Ett roligt radioprogram om nyheter och politik från Aftonbladet Kultur. 
 

6.4 Operationalisering av teman 

Vi har använt oss utav en tematisk analysmetod när vi sorterat vår data i ett framework, 

uppdelat i centrala teman och subteman (Bryman, 2002). Detta för att få en 

övergripande blick och kunna kategorisera innehållet. I bilaga A finns det en 

sammanställning av hur våra teman och kategoriseringar ser ut. Vi har också 

operationaliserat olika begrepp utefter våra teorier, i vissa fall har vi brytit ner temat till 

olika subteman. Kategorierna ‘hårda’ och ‘mjuka’ nyheter ska vara indikatorer på 

tabloidisering. Därefter har vi delat in dessa i subteman. Kategorierna ‘privat sfär’ och 

‘offentlig sfär’ ska hjälpa oss att se hur pass informell tonen är då det är en del av 

podcastens historia. Temat ‘gäst’ har vi delat upp i ’kändis’, ’expert’ och ’annat’ för att 

sedan jämföra med Asps teori om viktiga nyheter och intresseväckande nyhter (1995). 

‘Kommersialisering’ har underkategorier indelade enligt Asps (1995) fyra punkter över 

vad som identifierar teorin. Temat ‘journalistisk inriktning’ ger oss möjligheten att se 

om podcasten uppfyller det journalistiska pressuppdraget, samt om det finns ytterligare 

dimensioner som vi inte förutsett i våra teorier. Temat ‘etik’ är en indikator på kvalité 

och vi väljer att titta på om podcasterna bryter mot publicitetsreglerna. Dock har vi inte 

inkluderat varsamhet gällande bilder, då en podcast inte ger uppphov för det. Övriga 

spelregler såsom yrkesreglerna har vi valt att bortse från då vi i vår undersökning inte 

kan dra slutsatser om hur programledarna arbetat för att producera sitt material. Vi även 

ytterligare två indelningar under etiken, objektivitet och opartiskhet. Enligt Westerståhl 

bygger objektivitetsbegreppet på saklighet och opartiskhet (1972). Vi har i kodshcemat 

benämnt saklighet som ’samhällig relevans’. Vi har valt att ha ett tema för ‘divergens 

och konvergens’ då vi misstänker att våra podcaster kan hamna i den kategorin. 

Underkategorierna till dess är ’inkluderande’, ’exkluderande’ och ’nischat’. Vi kan 

genom detta dra samband och se vilka podcaster som spetsat sitt utbud. 
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6.5 Procedur 

Vi har båda lyssnat på samtliga podcaster, men analyserade hälften var, då 

databehandlingsprogrammet inte tillåter fler än en användare åt gången, samt på grund 

av tidsbrist. Kodningen skedde därmed individuellt, men därefter gick vi igenom 

resultatet tillsammans för att se om vi hade samma uppfattning. Ett av programmen 

kodade vi ihop för att sammanställa hur ramarna för analysen skulle se ut. Efter varje 

lyssning skrev vi ner en sammanfattning av podcasten som vi sedan diskuterade oss 

emellan. Vi har använt oss av databehandlingsprogrammet NVivo som behandlar 

kvalitativ data för att kategorisera dem efter teman. I och med att det är anpassat för 

kvalitativ forskning, så är inte kategorierna låsta vid specifika teman och därför blev det 

lättare för oss att vara öppna för nya möjliga teman när vi analyserade avsnitten. 

Programmet gav oss också möjligheten att få en översikt på alla podcaster och göra en 

jämförelse mellan morgon- och kvällstidningar. Vi hade även möjligheten att spara 

dokument och citat i detta program. 

 

6.6 Metodkritik 

Vi är medvetna om att vi i den här studien är selektiva aktörer och analyserar materialet 

subjektivt. Datan vi får fram är beroende av vår tolkning och detta har betydelse för 

slutresultatet (Johannessen & Tufte, 2003). Vår metod har också begränsningar. 

Sannolikheten att vårt resultat stödjer våra teorier är stor, då vi tolkar resultatet utifrån 

dem. Vi riskerar på så sätt att bli blinda för övriga tecken, teman och teorier än de vi 

utgår från (Hsieh & Shannon, 2005). Det finns en risk att en annan forskare med en 

likadan undersökning inte skulle få samma resultat som oss, då vi utgått från våra egna 

uppfattningar. Enligt Bryman (2008) är en del av kritiken mot kvalitativa metoder att de 

saknar transparens i hur forskaren kom fram till slutsatsen. Det är ett problem för de 

flesta kvalitativa undersökningar då det inte finns några riktlinjer för hur de ska gå till. 

Vi måste därför rikta kritik till vårt tillvägagångssätt då det saknas tranparens för hur vi 

samlat in och kodat data. Vi kan inte redovisa för läsaren hur vi valt att bedömma och 

analysera de olika delarna i podcasten. Det är svårt att generalisera resultatet till hela 

utbudet av podcaster från tidningshusen, då vi inte lyssnat på alla olika program från 

Aftonbladet eller alla avsnitt som varje podcast har. Vi begränsas till de enheter vi valt 

ut, och trots att själva undersökningen är applicerbar på resten av utbudet, vet vi inte om 

slutresultatet hade blivit detsamma om vi hade analyserat alla. Det finns också risk för 

att vi undermedvetet applicerat forskningsresultat från tidigare, liknande undersökningar 
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på vår studie. Podcasterna vi har lyssnat på finns inte transkriberade i vår uppsats och 

det finns risk att podcasterna tas bort från hemsidan vi har hänvisat till. Dessa faktorer 

försvårar det för läsaren att göra en replikation eller en kontroll av vår undersökning.  

 

6.7 Forskningsetik 

Vi har följt Vetenskapsrådets rekommendationer (2011) på det sätt att vi har haft 

kontakt med Aftonbladets podcastredaktör, med Pressombudsmannen och 

Journalistförbundets ordförande, och har i mailkorrespondens berättat var rapporten 

kommer att publiceras och frågat om de vill ta del av en sammanfattning. Vi har även 

fått godkännande om att använda deras citat. Deras trovärdighet ligger i deras titel och 

vi anser det därför nödvändigt att inte göra deras citat anonyma i vår undersökning. Vi 

har inte fått kontakt med DN för en intervju, men vi har meddelat dem var de kan ta del 

av vår undersökning. Vi har valt att inte censuera namnen på podcasterna. Detta 

eftersom podcasten är ett redan publicerat material, och som har genomgått tidningens 

egna granskning, och därför inte heller något material som vi behöver ta hänsyn till 

huruvida det är känsligt eller inte. Det vore onödigt för oss att censuera namnen på 

deltagarna i podcasten då det är väldigt lätt att ta reda på dessa på egen hand.  
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7 Resultat 

7.1 Beskrivning av DN:s podcaster 

7.1.1 Fahl i samtal 

Avsnitt 8, “Simon J Berger”, från 8 december 2014. Podcasten startade i oktober 2014 

och består av en serie djupgående intervjuer av Hanna Fahl, journalist på DN, inför 

publik. Gästen är skådespelaren Simon J Berger och är med under hela avsnittet. 

Avsnittet är cirka en timme. 

Sammanfattning av innehållet: Detta är en djupgående intervju av längre art och 

format som ett avslappnat samtal. Journalisten ställer en del ledande frågor och avbryter 

intervjupersonen som om det vore en diskussion mellan två vänner. Intervjun är 

fördjupande om gästen och analystisk. Intervjupersonen får vända och vrida på sina svar 

och får tiden till att filosofera kring samtalsämnen. I intervjun berättar Simon om sin 

uppväxt och mobbingen som han utsattes för som liten. De pratar vidare om hans 

skådespelarkarriär och hur den hör ihop med hans intresse för rollspel. De nämner hans 

stora publika genombrott som skådespelare och samtalet leder in på för och nackdelar 

med jobbet. I slutet av intervjun ber Hanna Fahl om att Simon genomför tre uppgifter. 

Uppgifterna leder till intressanta samtal där publiken får lära känna Simon ytterligare. I 

slutet av intervjun ändras tonen till ännu mer av ett samtal mellan vänner då de lättsamt 

diskuterar olika livsscenarium. Vem som är målgruppen för podcasten beror sannolikt 

på vem intervjupersonen är. I det här fallet är den svår att avgöra då det rör sig om en 

ung skådespelare som blivit folklig. I intervjun nämns Twitter och rollspel på ett sätt där 

man antar att publiken har kännedom om vad begreppen innebär. 
 
7.1.2 Björklund och Fahl 

Avsnitt 22 “Kritik, robotar och fotbolls-VM” från 13 juni 2014. Podcasten startades i 

juni 2013. Programledarna Hanna Fahl och Axel Björklund är journalister och jobbar på 

Dagens Nyheter. Avsnittet är cirka en timme långt och de har med en gäst största delen. 

Gästen är musikartisten Parham. 

Sammanfattning av innehållet: Formatet är som ett avspänt samtal mellan Fahl, 

Björklund och gästen. Samtalet består av analyser och vardagsbetraktelser där tonen är 

personlig. Om några nyheter behandlas är de underhållande, oftast i form av mjuka 

ämnen. Journalisterna utgår mestadels från sig själva i samtalet och i flera fall sätter de 

sig i centrum av en diskussion. Samtalsämnena är bland annat programledarnas planer 
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för sommaren, fotbolls-VM samt musik. Här håller sig samtalet i den privata sfären. Ett 

exempel på det är när Hanna Fahl berättar en anekdot om hur det är att titta på sport i tv-

soffan med sin bror. Gästen gör entré cirka en kvart in i programmet och då börjar en 

intervju på runt 20 minuter. Intervjun görs mestadels av Axel Björklund, som i 

egenskap av musikjournalist, är expert i detta fall. I samband med intervjun bidrar 

Björklund med egna analyser i ett samtalet. Utöver Björklunds reflektioner, håller 

intervjun ett klassiskt format där man får reda på mer om vem gästen är. Det hela är en 

mix av lättsamma och mer ingående diskussioner. Dessutom pratar de om en rådande 

musikdebatt som finns i medierna och Björklund ger sin egna syn på frågan och ställer 

följdfrågor utifrån sina egna analyser till gästen. Gästen blir kvar efter intervjun och 

delaktig i resterande segment. Gränserna suddas då ut mellan vem som är reporter och 

vem som är gäst. Målgruppen känns väldigt vag. Det som går att säga om den är att den 

känns ung och har koll på popkulturella referenser. Exempel på det är när 

programledarna nämner ordet hipster och de pratar om musikfestivalerna Way out west 

och Bråvalla.  
 

7.1.3 Synfält framåt 

Avsnitt 35 “Birgitta Ohlsson” från 8 september 2014. Programmet är en timma långt 

där mestadelen består av att intervjua en politiker. Det är ämnet politik som behandlas 

av de två programledarna Kristoffer Appelquist och Tobias Wahlqvist. Podcasten 

startades februari 2014. Det senaste avsnittet sponsrades av Svenskt Näringsliv och det 

avhandlas i början av programmet på ett transparent sätt under cirka 2 minuter. På 

Synfält framåts hemsida finns det beskrivningar av programledarna och det tydligt 

framgår att de inte är journalister, om deras politiska bakgrund och syftet med 

podcasten. De säger sig inte heller vara intresserade av dagspolitiken, utan 

värderingarna bakom. 

Sammanfattning av innehållet: Podcasten fördjupar sig på en viss politiker och hens 

synsätt och resonemang inom ideologiska värdegrunder och politik, men inte särskilt 

mycket på sakfrågor. Programledarna ger i vissa lägen uttryck för personliga åsikter och 

agerar därmed inte som neutrala parter. De nämner exempelvis vilka de kommer rösta 

på i valet. Programledarnas åsikter är dessutom väldigt nära varandra och de tycks har 

lika utgångspunkter och värderingar.  

Lyssnaren förväntas ha med sig vissa kunskaper för att kunna hänga med i samtalet 

mellan programledare och politiker. Däremot är frågorna enkla och grundläggande. De 
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har stor kunskap om politikern och programledarna agerar som experter i vissa 

avseenden, trots att de inte är det officiellt. Utfrågningen av politikern är stundtals hård i 

tonen. Kristoffer Appelquist berättar anekdoter och problematiserar ur egen synpunkt 

när han ställer frågor eller samtalar. Vid ett antal tillfällen upplever vi att 

programledarnas intressen styr inriktning på intervjun. Exempelvis som när Appelquist 

frågar om feminism, vilket han poängterar inte intresserar honom själv, utan endast gör 

det för publiken. Han avfärdar ämnet snabbt därefter. Ett av segementen heter “Vem är 

du” och beskriver politikern som person och behandlar därför en privat sfär. 

Målgruppen är för en publik som är intresserad av politik som vill fördjupa sina 

kunskaper inför kommande val. Dock krävs vissa grundläggande kunskaper för att 

förstå diskursen. 

 
7.2 Beskrivning av Aftonbladets podcaster 

7.2.1 Lilla drevet 

Avsnitt “För varenda singel” från 11 december 2014.  

Lilla drevet ges ut på Aftonbladet Kultur och det första avsnittet kom i december 2013. 

Avsnittet är cirka 50 minuter långt. Det procuderas externt och Aftonbladet köper sedan 

in det. Avsnittet är sponsrat av Akademikernas A-kassa. Enligt podcastansvarige på 

Aftonbladet, Patrik Syk, är detta en satirpodcast och i avsnittet hör vi journalisten och 

komikern Ola Söderholm, serieskaparen Liv Strömqvist, skribenten och serieskaparen 

Nanna Johansson. Alla tre har tidigare deltagit i olika radioprogram. Programledarna 

utger sig inte för att vara experter utan deltar i egenskap av komiker med vana av satir 

där syftet är att på ett roligt och lite hånfullt sätt kritisera samhällsfrågor. 

Sammanfattning av innehållet: Avsnittet är till stor del underhållande och varje 

programledare tar upp dagsaktuella ämnen i olika genrer och ger sin åsikt på saken, 

gärna med en ironisk twist. Det öppnar upp för ett samtal med de andra programledarna, 

vilka sedan ger sin input och egna humoristiska prägel på ämnet. Det här avsnittet berör 

aktuell politik, Nobelfesten, Sveriges Televisions (SVT:s) nya äktenskapsprogram och 

artiklar tagna från nyhetssajten Nyheter24. Vi uppfattar innehållet som underhållande 

med samhällsrelevans. Podcasten börjar med att de pratar om att politikerna Stefan 

Löfven och Magdalena Andersson kallat Sverigedemokraterna för nyfascister. En 

historiker har sedan i media kritiserat uttalandet och i podcasten visas det tydligt med 

humor att man reagerar på historikerns kritik. Sedan diskuterar programledarna 

Nobelfesten med en ironisk ton. De påpekar bland annat att det bara är borgeligheten 
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som oroar sig för hur man ska bete sig på Nobelfesten, trots att majoriteten inte är 

bjuden. Mitt i avsnittet börjar en av programledarna prata om a-kassa. Han nämner att 

det börjar bli allt mer fördelaktigt att vara med där och som lyssnare tror man att det ska 

följa en kritisk, humoristisk diskussion men i sjävla verket är det reklam för deras 

sponsor Akademiernas a-kassa. Något de i början inte är transparenta med. När 

programledarna betar av SVT:s nya relationsprogram om arrangerade äktenskap, leder 

det till en djupare diskussion om tvåsamhetsnormen. Här blir tonen en aning mer seriös 

än tidigare. Slutet av podcasten ägnas åt att kritisera Nyheter24:s journalistiska innehåll.  

 

7.2.2 Åsiktskorridoren 

Avsnitt 16 “Superextranyvalskaoz” från 4 december 2014. Detta benämns som 

åsiktsjournalistik från Aftonbladets ledarredaktion och det första avsnittet gavs ut i 

början av 2014. Deltar gör Hanna Olsson, journalist från Aftonbladets 

samhällsredaktion, Ulrica Schenström, politisk kommentator och moderat, Anders 

Lindberg och Ingvar Persson, ledarskribenter från Aftonbladet, under ett avsnitt på cirka 

30 minuter. 

Sammanfattning av innehåll: Moderatorn börjar med att introducera dagens ämne 

som är extravalet som nyss utlysts. Hon säger att hon hoppas på debatt mellan gästerna 

som är moderaten Ulrica Schenström och Aftonbladets Anders Lindberg. Hans politiska 

färg får vi inte reda på i podcasten men det är något lyssnaren kan gissa sig till senare 

när de börjar debattera. Dessutom är han ledarskribent på Aftonbladet som har en 

socialistisk grundideologi. Avsnittet består av att alla deltagare ger en sin analys av 

ämnet ur ett subjektivt perspektiv. Gästerna deltar i egenskap av journalister, 

ledarskribenter och politiska kommentatorer och en tituleras som PR-expert. 

Programledaren ger ordet till de olika deltagarna som får tala om ämnet fritt under en 

viss tid. Sen välkomnas de andra till att delta i diskussionen, vilket de också gör, och 

många gånger leder det till en intensiv politisk debatt. 

 

7.2.3 Spela!-podden 

Avsnitt 24 “Män som hatar kvinnor (och journalister)” från 25 november 2014. 

Avsnittet har ett specifikt huvudtema. Formatet är ett panelsamtal med fyra personer, 

bestående av spelarena, recesenterna och journalisterna Kerstin Alex, Effie Karabuda 

och Jakob Svärd, i cirka en timma. Moderator är programledare/redaktör Henrik Ståhl. 

Podcasten startades i januari 2014. 
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Sammanfattning av innehållet: Podcasten är nichat till att endast handla om ämnet 

data- och tv-spel. Huvudämnet i programmet är "gamer gate", sexism inom 

spelindustrin, men med olika infallsvinklar. Det är inte särskilt spridda åsikter, utan mer 

som ett fördjupande samtal med analyser och personliga åsikter. Alla deltagare är 

spelrecesenter och sitter med som panel, därför är de också personliga. De växlar mellan 

att agera som experter inom spelindustrin, men också som berörda journalister. Man ger 

en del bakgrundinformation för vad debatten gäller, men man antar att lyssnaren är 

införstådd då ämnet är aktuellt och ej nischat till ett visst spel, utan något som 

medlemmarna i den världen redan känner till. Ibland ges det korta beskrivningar, 

exempelvis om något som kallas för Bechdel-testet. Panelen står tydligt på samma sida i 

debatten om “gamer gate”, men de försöker förklara för lyssnaren vad den andra sidan 

säger. Dock låter man ingen därifrån komma till tals. Programledaren Henrik Ståhl är 

formell, men vid vissa tillfällen ger han uttryck för sina egna personliga åsikter. Han tar 

tydligt ställning i debatten mot sexism i spelindustrin, exempelvis säger han "vi på 

Aftonbladet Spela! måste se om vårt eget hus också" angående om att inkludera fler 

kvinnor i industrin. Målgruppen riktar sig till spelare med förkunskaper, och därför inte 

till nybörjare. Det finns en tydlig diskurs i samtalet som utomstående kan ha svårt att 

förstå. 
 

7.2.4 Silly Season 

Avsnitt 40, “Kalabaliken i Manchester” från den 27 augusti 2014. Avsnittet är en 

timma och tjugo minuter långt och formatet är som ett samtal mellan vänner med en 

moderator. Podcasten startade i maj 2013. 

Sammanfattning av innehållet: Deltagarna behandlar aktuella köp av spelare, matcher 

och ämnen inom fotbollsvärlden. Känslan är att det är ett kompisgäng som sitter och 

pratar. Alla är sportjournalister och deltar som experter. Hela podcasten är väldigt 

nischad då ämnena endast handlar om vilka spelare som blivit köpta eller sålda till olika 

lag. Journalisterna ger inte någon särskild bakgrundinformation till lyssnaren. Till 

skillnad från exempelvis Spela!-podden, som också är nischad, vänder sig moderatorn 

sällan till lyssnaren med en förklaring. Det är snabba kast mellan replikerna och hopp 

mellan ämnena. En del avbrott i samtalsämnena förekommer, exempelvis när de 

diskuterar vilket land i världen det vore trevligt att bli värvad till, eller när någons 

telefon ringer. Ibland dras paralleller till tidigare situationer och till historien inom 

fotbollen. De lyfter också upp rykten som florerar i media, där de avfärdar vissa och ser 
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andra som troliga. Deras egna analyser ligger i centrum för programmet, där de framförs 

på ett underhållande sätt. De tar upp respons från sociala medier i ett segment på cirka 

30 minuter, där de svarar på frågor från lyssnare. Lyssnarnas frågor är en indikator på 

att de söker åsikter och kunskaper från programledarna som ses som experter. 

Målgruppen för den här podcasten är väldigt ung, det hör man på sättet de använder sig 

av slangord. Patrik Syk, ansvarig för podcaster på Aftonbladet, och som själv är en del 

av podden, säger att målgruppen är ung och “väldigt, väldigt, snäv”. Han säger även att 

“det är ganska unga människor och då håller man tilltal och tempo, och 

förhandskunskap på en nivå som är anpassad efter den målgruppen”. 
 

7.3 Tabloidisering 

Aftonbladets podcaster som är starkt nischade behandlade ämnen som fotboll och spel, 

vilket går under nöje och är därför mjuka ämnen enligt Esser, som anger detta som ett 

tecken på tabloidisering (1999). Fotbollspodden Silly season har ytterligare ett lager av 

mjuka nyheter när de pratar om kända namn inom sporten, vilket kan kategoriseras 

under “kändisar”. 

Satirpodden Lilla drevet, som är mindre nischat än de andra två podcasterna från 

Aftonbladet, behandlar både mjuka och hårda ämnen såsom tv-program och politik, 

med en ironisk ton på ett underhållande sätt. Att podcasten har som syfte att underhålla 

är ett tecken på tabloidisering i sig. Men till viss del passar det även in i kategorin 

“infotainment”, då den har en informtativ ton samtidigt som syftet är att göra en rolig 

podcast.  

Björklund & Fahl från DN, behandlar olika ämnen där majoriteten av dem är mjuka. De 

pratar främst underhållning i form av sport, musik och nöje. De tar också upp en del 

hårda ämnen såsom vetenskap, men pratar om det på ett underhållande sätt. 

Podcasten Fahl i samtal, från DN, skulle kunna kategoriseras som tabloidisering då en 

intervju med en kändis inte har samma samhällsrelevans som en intervju med till 

exempel en politiker, enligt Asp (1995). Men delar vi upp intervjun efter samtalsämnen, 

märker vi däremot att alla ämnen inte är mjuka. När ämnet rollspel berörs, klassar vi det 

som mjuka nyheter enligt Esser (1999). När de däremot berör intervjupersonens 

uppväxt, rör de sig i ett gränsland mellan samhällig relevans och en privat sfär som inte 

helt går in under kategorin tabloidisering.  
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Två av podcasterna, Åsiktskorridoren från Aftonbladet och Synfält framåt från DN, 

handlade renodlat om politik, som enligt Esser är hårda nyheter och i motsats till 

tabloidisering (1999). 

Sammanfattningsvis ser vi överlag mer mjuka än hårda nyheter i podcasterna. Man 

skulle även kunna placera in hårda och mjuka nyheter enligt Asps (1995) 

intresseväckande och viktiga händelser. Där intreesseväckande motsvarar de mjuka 

nyheterna och de viktiga händelserna i sin tur de hårda nyheterna. Då ser vi att man i 

podcasterna i överlag behandlade mer intresseväckande än viktiga händelser som har en 

allmän betydelse för samhället och individen. 

 

7.4 Konvergens och divergens 

Det är svårt att se en tydlig divergens eller konvergens i podcasterna. Men att 

tidninghusen i allmänhet, och Aftonbladet i synnerhet, erbjuder många olika nischade 

podcaster är ett tecken på divergens i sig. Det finns bland annat politiska åsiktspoddar, 

satiriska humorprogram, nischade fotbollsssamtal och podcaster som handlar enbart om 

spel från Aftonbladets sida. Även DN som bara erbjuder tre podcaster nischar sitt utbud 

på olika sätt med fördjupande porträtt av olika kända personer, diskussioner mellan två 

journalister, och politiska samtal. De allra mest nischade podcasterna har en tendens till 

att vara exkluderande och visa på en divergens. Till exempel ges det inte mycket till 

bakgrundinformation, varken i podcasten Silly season eller Spela!, då båda är mer 

inriktade på fördjupad kunskap till den redan insatte lyssnaren och inget för den som 

söker nya grundläggande kunskaper. Synfält framåt, från DN som behandlar politik, 

pratar om ämnet på ett annorlunda sätt än hur det skrivs om det i tidningen. Exempelvis 

får en politiker utrymme till att prata om sina egna värdegrunder i en timme, vilket är 

ovanligt i en tidning.  

Till viss del använder man sig i podcasten av samma material som i en artikel på 

hemsidan, som exempelvis en ledartext, vilket visar på konvergens. Men i andra 

sammanhang, märker vi att innehållet blir mer splittrat, som i exempelvis att ett ämne 

får mer utrymme i en podcast på tidningens hemsida, vilket kan vara ett tecken på 

divergens. Enligt modellen från Nord (2004) i Wadbring (2012) kan vi placera in 

podcasten under begreppet differentiering som innebär att podcasten bidrar till ökat 

utbud inom olika mediemiljöer. 
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7.5 Kommersialisering 

Kommersialisering kan delas upp i fyra olika kategorier; personifiering, snuttifiering, 

trivialisering och dramatisering. Vi märker personfiering i majoriteten av podcasterna. 

Programledarna har då en tendens att tala om ämnena ur en personlig synvinkel och 

med sig själva i centrum. I Fahl i samtal ser vi tecken på personifiering när journalisten 

Hanna Fahl lägger sig på en personlig nivå med intervjupersonen. Hon tar inte en 

klassisk reporterroll utan samtalar avslappnat med intervjupersonen under podcastens 

gång. Ett exempel på detta är när Fahl avbryter intervjupersonen för att berätta om hur 

häftigt hon tyckte det var när satelliten Rosetta landade på en komet hösten 2014.  
 

Simon J Berger: Plus att det är spännande med rymden. 

Hanna Fahl: Verkligen! Eh, jag följer dig på twitter och jag såg att... När de landande på 

kometen för en vecka sen att du satt och följde det. Jag gjorde också det och det är så 

otroligt spännande! Jag kan inte sätta fingret på vad det är! 

     DN, Fahl i samtal 
 

I Synfält framåt beskriver Appelquist ett scenario utifrån en egen upplevelse, som han 

vid ett senare tillfälle, ställer en fråga om: 
 

Kristoffer Appelquist: I julas springde jag på en romsk flyktingfamilj från Serbien. De 

hade just fått ett utvisningsbeslut och de var livrädda för vad som skulle hända när de blev 

tillbakaskickade till Serbien. Två föräldrar som försökte hitta trygghet för sina fyra små söta 

barn. Och det slutade såklart att de fick bo hemma hos mig hos min familj över julhelgen. 

Det fick helt gömma sig hos oss ett tag. Ja, jag vet, det är olagligt men inte det är inte 

superkriminellt för det finns inget straff för det där. Därefter har de gömt sig hos några 

andra vänner, och just nu är de tillbaka i Serbien, för att därifrån söka arbetstillstånd i 

Sverige....      

DN, Synfält framtåt 

 

Samma citat visar på en del dramatisering. Dock är det få gånger som podcasterna 

dramatiserar ämnen, förkom någon enstaka gång i fotbollspodden Silly season där en 

dialog såg ut som följande: 
 

Det var väl Ramsey som gjorde målen och så dör folk alltid efter.  

Va? 

Kommer du inte ihåg det? Det var liksom varje gång han gjorde mål, så var det en, två dagar 

efter så dog alltid en stor känd person, typ Whitney Houston eller Ghadaffi nån gång.  
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Vet du när han gjorde mål senast?  

Förra matchen va?  

Vet du vem som dog senast? Robin Williams, dagen efter  

Tyvärr går det ju inte att skämta om det här, det är ju tragiskt.  

Det är ju läskigt.  

Aftonbladet, Silly season 
 

Generellt sett är personifiering och trivialisering av urvalet, det vill säga att lätta ämnen 

behandlas, de främst utmärkande punkterna som det ges uttryck för. I Synfält framåt, 

har de ett segment där politikern beskrivs som privatperson, vilket är ett lättsamt ämne 

som svävar ut i ett samtal om dialekter och bidrar till trivialiseringen av en ett hårt 

ämne, det vill säga politik. I Aftonbladets Åsiktskorridoren framkommer trivilaiseringen 

när en av programledarna referar till en tidigare händelse och gruppen skrattar till 

tillsammans. Även om händelsen berör politik ger den en lättsam ton på samtalet. 

Podcasten Lilla drevet är ett tydligt tecken på personifiering. Programledarna är inte 

experter inom de områdena de pratar om, utan vinklar samtalsämnet efter personliga 

åsikter. Trots att podcasten berör en del hårda ämnen såsom politik, erbjuder den också 

en del trivialiserade ämnen. De väljer lätta ämmen att skapa diskussion kring, ett 

exempel är när de kritiserar om SVT:s nya program där singlar vigs i 

resonemangsäktenskap. 
 

Liv Strömqvist: Men en sak som jag kanske reagerat över då är att andan, eller normen och 

undantaget, är att det alltid är bättre då att vara ihop med någon än att vara singel. Och då 

tänker jag att det också är lite uttryck för en norm i samhället som är att det alltid är bra att 

vara ihop med någon… Och att det liksom är fel till exempel att göra slut och sådana saker, 

att det alltid är tragiskt....Varför är människorna i programmet ofrivilliga singlar? Är det 

liksom för att de mår dåligt själva av det? Eller är det för att det är en allmän 

antisingelstämning i samhället som liksom pressar dom här människorna i riktning mot det 

här TV- programmet…  

    Aftonbladet, Lilla drevet 

 

Snuttifieringen ges det uttryck för när podcasterna tar upp ämnen ytligt och kort, 

avhugget och utan kontext med bakgrundinformation. Detta sker ett fåtal gånger men 

inte i alla podcaster vi lyssnade på. Mestadels är det fotbollspodden Silly season som 

håller ett snabbt tempo och avhandlar nyheter snabbt för att komma vidare i samtalet. 

Enligt Asps studie om kommersialisering kan man dela in aktörer i lättviktiga deltagare, 

såsom kändisar, och tungviktiga deltagare, vilka kan vara företrädare av något slag 
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(1995). Majoriteten av gästerna i podcasterna är lättviktiga och representerade 

kategorierna kändis eller annat. Det kan därför ses som ett tecken på en marknadsdriven 

journalistik då kända personer drar publik. Detta för att ge publiken det de kan tänkas 

vilja ha (Jönsson & Strömbäck, 2007). De som agerar som experter i podcasterna är ofta 

programledarna själva och inte en extern gäst.  

 

7.6 Den informella tonen 

Samtliga podcaster har inslag av en informell ton. Det vill säga sådant som vanligtvis 

kanske inte skulle finnas med i en publicerad artikel, men som är med i podcasten. Det 

är exempelvis tankar och åsikter som visar privatpersonen bakom reportern. Detta gäller 

nästan alla slags samtalsämnen och programledare. Det som podcasterna har gemensamt 

är att den informella tonen vanligtvis kommer spontant. Vi upplever det som att 

programledaren inte hinner stoppa sig själv och filtrera bort vissa tankar och utalanden, 

och i andra fall är tonen underförstådd i diskursen. Det utgör också en form av 

subjektivitet. Vi märker att det finns ett tydligt mönster i podcasterna då programledarna 

ofta samtalar i form av en avslappnad kompisrelation. De refererar till händelser och 

personer som rör en privat och personlig sfär. Det får podcasten att framställas som en 

väldigt informell produkt och inte likt traditionsenlig journalistisk. Det uttrycker sig i 

Spela!-podden när programledaren kallar en akutell debatt för en “skitstorm”. Eller 

exempelvis som i podcasten Björklund & Fahl när de diskuterar sina sommarplaner: 
 

Ja då kanske det blir Bråvalla i en dag? Äh, vi får synka det sen.  

     DN, Björklund & Fahl 
 

I DN:s podcast Fahl i samtal märker vi en genomgående informell ton mellan 

programledare och intervjuperson. Hela samtalet är stöpt i samma avslappnade format 

där programledare och gäst samtalar och bollar tankar mellan sig, även om fokus ligger 

på gästen hela tiden. Den informella tonen beror på att journalisten och intervjupersonen 

i vissa stunder pratar som två vänner över en fika. Ett exempel är när de pratar om 

gästens kändisskap och Hanna Fahl börjar berätta om första gången hon och Simon J 

Berger träffades innan han blev ett känt namn.  
 

Hanna Fahl: När vi hälsade trodde jag att vi aldrig hade träffats förut men du sa att vi hade 

träffats en gång på... Jag hade inget minne av det här. För det måste ju ha varit innan du var 
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känd… På någon väldigt rowdy utekväll på Södermalm, eh, och nu önskar man ju att man 

hade pressat dig på lite privata detaljer då, inom ditt stora kändisskap. 

   DN, Fahl i samtal 

 

Ibland bidrar informeliteten till att oplanerade samtalsämnen lyfts. Att dagordningen 

inte är statisk leder till nya samtalsämnen. I samma podcast nämner plötsligt Fahl att 

hon följer intervjupersonen på Twitter och tar upp ett ämne han har skrivit om, vilket 

leder in samtalet på gästens fascination för rymden. Ett ämne som kanske inte skulle ha 

kommit upp annars. 

 

7.6.1 Offentlig och privat sfär 

Ju mer informell en podcast är desto mer märker vi att samtalet berör deltagarnas 

privata sfär. Vi upplever i vissa fall att det kan få lyssnaren att känna samhörighet med 

programledarna, men att det i andra fall, kan stänga dem ute. I podcasten Fahl i samtal 

avbryter Hanna Fahl intervjupersonen i en mening och berättar om hennes mamma som 

tycker gästen är fantastisk som skådespelare. Att nämna sin mamma i en intervju berör 

en privat sfär, och som i det här fallet, får intervjun att kännas personlig. 
 

Hanna Fahl: För att återgå till Torka aldrig tårar, men även Upp till kamp var väl ditt 

första liksom genombrott... 

Sinom J Berger: Det var det första jag gjorde, dessutom. 

Hanna Fahl: Där fick du någon sorts ganska stort genombrott. Men med Torka aldrig 

tårar känns det som du tog det till en annan nivå, nivån där typ min mamma tycker att du 

är helt fantastiskt och hon har ingen koll på skådespelare. 

Simon J Berger: Hälsa henne och tacka!    

DN, Fahl i samtal 
 

I Björklund & Fahl pratar de om fotbolls-VM och samtalet leder in i en privat sfär när 

de talar om en gemensam vän. Björklund säger då "min kompis Sebastian, som du 

också känner, har snöat in på fotboll”, och visar på en informell ton. 

I en del podcaster samatalar man om offentliga ämnen på ett informellt, privat sätt. Det 

märker vi i exempelvis podcasterna Synfält framåt och Spela!, där de kopplar en 

offentlig debatt till sig själva. I Synfält framåt berättar Kristoffer Appelquist om sin 

upplevelse med en flyktingfamilj, och kopplar debatten om migration till sin upplevelse. 

I spelpodcasten ber programledaren att panelen ska prata om sina egna personliga 
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upplevelser som journalister och det hat de mött när de skrivit genuskritiskt i en 

offentlig debatt.  

 

7.7 Journalistisk inriktning 

Den journalistiska inriktningen innebär att vi undersöker om podcasten förmedlar 

fördjupad kunskap, utgör forum för debatt, granskar, informerar och/eller har samhällig 

relevans. Generellt sett kan vi se att de flesta podcasterna har inslag av fördjupande 

kunskap och agerar som forum för debatt. Däremot är de mer sällan granskande eller 

informerande på det sättet att de förser lyssnaren med ren fakta. Informerande är de till 

viss grad, men inte tillräckligt för att en lyssnare ska få överväldigande ny kunskap om 

ett ämne, utan snarare tillägg till den kunskapsbank man redan besitter. Alla podcaster 

har något inslag av samhällig relevans, men inom sitt nischade område. Därför är det 

svårt att säga att exempelvis Spela! som diskuterar ämnet sexism inom en bransch, har 

mer eller mindre samhällig relevans än en podcast som är förberedande inför kommande 

valomröstningar, så som Synfält framåt är. Spela! från Aftonbladet faller under 

kategorien underhållning och då är ett mjukt ämne enligt Esser (1999), men tittar man 

på hur man talar om spelindustrin så är det med en kritisk, granskande blick. De låter 

inte den andra sidan i debatten komma till tals, men panelmedlemmarnas analyser och 

diskussioner utgör en slags fördjupad kunskap till lyssnaren. Exempelvis kunde en 

analys låta på följande vis: 
 

Kerstin Alex: Man har spelat sen barnsben, spelar som en slags eskapism, en utopi, en 

gemenskap med med massa vänner. Som kille har man inte uppevt några problem, inte känt 

sig diskriminerad på grund av sitt kön eller känt att man inte kan identifiera sig med spelet, 

blivit hemstadd. Och marknaden fortsätter pumpa ut sådana här spel, och känner att det är 

det här är vad som säljer.. och i och med att de är så pengakåta och ska tjäna miljoner 

miljarder så kör de på det säkra kortet, det vill säga en vit manlig protagonist som har en fru 

som dog för fem år sen eller vad han nu håller på med, är sexistisk och beter sig som ett svin 

och går på strippklubb. Dem har det i facit, att de här spelen säljer ju.... och ungdomarna har 

växt upp med det, och nya generationer växer upp med det. Och sen kommer plötsligt folk 

som avbryter det hela, avbryter och raserar utopin. 

Aftonbladet, Spela! 

 

I Aftonbladets Silly season för man en diskussion angående varför en spelare kan ha 

blivit köpt av ett visst lag, där man resonerar om anledningarna bakom. 

Sportjournalisterna baserar sina resonemang utifrån sitt expertområde och därför kan 
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man även se podcasten som ett forum för debatt, även om temat för debatten är ett 

mjukt och trivialt ämne, som sport. Likadant i DN:s Björklund & Fahl, då 

programledarna skapar intressanta debatter kring triviala samtalsämnen. Lilla drevet, 

som är politisk satir, har vi svårt att placera in i den här kategorin. Det går att bedömma 

podcasten utifrån två olika perspektiv. De som är insatta i samtalämnena sedan tidigare, 

kan vända sig till podcasten för att bara höra en rolig åsikt. Men det kan också vara så 

att man som lyssnare upplever att sättet som ämnena är vinklade på i podcasten är 

ögonöppnande.  
 

              Liv Strömqvist: Men jag tänker liksom att anledningen till att det är så många singlar nu, 

jämfört med typ på 50- talet eller tidigare i Sverige, det måste ju liksom bero på sådana 

saker som att såhära, alltså det måste ju bero på en positiv utveckling i samhället. Det måste 

ju bero på sådana saker som att kvinnor har fått en egen inkomst, man måste inte vara gift 

liksom, man kan ha ett krav som är självuteckling kanske inom ramen för ett förhållande får 

man inte det så kan man kanske ha ett jobb. Då kan man bo någonannanstans. Alltså allmän 

ökad jämnställdhet kanske. Mindre skam kring saker som var jättetabubelagda innan, typ 

sex innan äktenskap, skiljsmässa, vara en ensamstående föräldrer eller skaffa ett barn 

själv…        

Aftonbladet, Lilla drevet 
 

Detta är ett exempel på hur programledaren påpekar ett problem och ger lyssnaren 

chansen att se på saken ur ett annat perspektiv. Dessutom upplever vi att ämnen som 

exemplet ovan, som i själva verket är lätta, följs av en djupare analys. Ett samtal om ett 

tv-program om singlar kan leda till en debatt om jämnställdhet. Vilket i sig kan vara ett 

tecken på fördjupande kunskap. 

Vi kan dra paralleller mellan Lilla drevet och Åsiktskorridoren då den senare nämnda 

också ger möjligheten att se på ett redan känt ämne ur nya vinklar och ett forum för 

debatt. Uttrycket forum för debatt passar bokstavligen in på avsnittet då vi hör två sidor 

debattera kring svensk politik. Vi kan också se en samhällig relevans då avsnittet berör 

extravalet som utlystes dagarna innan publicering.  
 
7.8 Etik 

De gånger vi upplever att podcasterna befinner sig i ett etiskt gränsland, är i situationer 

som uppstår spontant, när konversationen tar fart åt ett annat håll än det som var tänkt 

från början.  
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I Silly season tar samtalet en vändning och journalisterna börjar diskutera hur ett visst 

namn på en fotbollspelare ska uttalas. De gör sig lustiga över att det är ett uttal olikt 

svenskan, och de gör flera försök för att få det rätt. Eller som i Björklund och Fahl där 

Axel Björklund välkomnar gästen med orden "du är den första rapparen som jag träffat 

som varit en halvtimme tidig till en intervju". Citat som detta fick oss att reagera och 

reflektera över hur tillåtande formatet är. Hade det varit etisk okej att fälla samma 

kommentar i direktsänd radio? Den informella kompissamtalet som råder ger utrymme 

för fler sådana säg, det vill säga meningar man ger uttryck för i stunden, exempelvis 

benämner man i Silly season en fotbollspelare som “dum i huvudet”. I podcasten Synfält 

framåt, är det däremot inte informaliteten som gör att programledarna är tydliga med 

hur de ska rösta i kommande val. De klargör tidigt sina synpunkter. 
 

Kristoffer Appelquist: Jag har bestämt mig för att, i riksdagen, rösta på Nina Larsson, för 

att hon är en av de människor i mitt facebookflöde som mest intitierar att driva folkrättsliga 

debatter och prata om flyktingar och asylmottagande på ett humant och nykert sätt, tycker 

jag. Nina Larsson från Karlstad, folkpartisten. Lokalt kommer jag rösta på Sofie Grugge 

från centerpartiet, det är samma där det är flyktingpolitiken som avgör. Det är partiet som 

har en väldigt liberal flyktingpolitik, som vill ta emot mycket människor, som sätter 

människors behov av trygghet högt utan att vara ekonomiska stalinister. Landstinget.. jag 

jag vet inte...  

Tobias Wahlqvist:... Jag bestämde mig härom dagen att rösta på en person som står på 

Stockholmslistan... Jag drev ju företag med en kille som heter Johan Hedin, rent 

värderingsmässigt står vi nära varandra.. 

Kristoffer Appelquist: Centern alltså. 

DN, Synfält framåt 

 

Varför man gör detta kan diskuteras, det ges ingen uttalad motivering i podden. Man tar 

även tydlig ställning mot vissa ideologiska värdegrunder och partier. 
 

Kristoffer Appelquist: Nu är det ju dags att rösta om några dagar... Jag säger att om du ska 

rösta på en sak så gör det, det enda man inte får rösta på är rasister, men alla andra får man 

rösta på.  

DN, Synfält framåt 

 

I Åsiktskorridoren är deltagarna politiska kommentatorer och ledarskribenter och därför 

inte opartiska. Moderatorn håller dock hela tiden en opartisk ställning till debatten.  
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Satirpodden Lilla drevet är svår att bedömma då dess syfte är att provocera och till viss 

del håna. Det är en hård ton i avsnittet som inte bör tas på fullaste allvar på grund av sitt 

format. De är dock tydliga med att de inte inte sympatiserar med Sverigedemokraterna. 

Av vad vi kan se, sticker inte Lilla drevet ut ur det klassiska satirformatet. Men de 

gånger etiken närmar sig gränslandet för vad som är okej, och inte okej, är när tonen blir 

informell och okontrollerad. I ett segment av avsnittet då programledarna kritiserar en 

artikel från nyhetssajten Nyheter24 och samtalet tar en oväntad riktning. 
 

Nanna Johansson: Men det är ju där jag bara tycker att de ska embreaca att de är en sån 

klicksida och bara ha sådanahär “Sju saker du inte vill hitta i din killes….” eeeh jag vet 

inte... 

Liv Strömqvist: Byrålåda, kalsonger. 

Ola Söderholm: Just det, artiklar om sånna barn som åldras jättesnabbt... har en 

superovanlig sjukdom. 

Liv Strömqvist: Är det ett exempel på något som man inte vill hitta i sin killes byrålåda? 

Artiklar om barn som åldras jättesnabbt?  

Ola Söderholm: Som det är spermafläckar över. 

Liv Strömqvist: Jag tycker det här är bra, vi borde sälja det här. Sju saker du inte vill hitta i 

din killes byrålåda. Spermafläckar på barn som lider av en sjukdom där de åldras snabbt. 

 

Aftonbladet, Lilla drevet  
 

I slutet av samtalet brister alla tre ut i skratt. Trots att det är en satirpodd, utvecklas 

samtalet till något som för en del lyssnare kanske kan vara känsligt.  

Vad vi kan säga om podcasternas innehåll utifrån Westerståhls definition av objektivitet 

(1972) är att innehållet inte upplevs som opartiskt då deltagarna i podcasterna uttrycker 

egna åsikter och tolkar samtalsämnena utifrån sig själva. Innehållet diskuteras snarare 

utifrån ett subjektivt perspektiv. Vi upplever inte heller att innehållet alltid har 

samhällig relevans, då samtalsämnena i podcasten riskerar att bli irrelevanta när den 

informella tonen ökar.  
 
7.9 Dags- och kvällspress 

Aftonbladet som är en kvällstidning har ett större utbud av podcaster än vad 

dagstidningen DN har. Dessutom är utbudet mer nischat från Aftonbladets sida då de 

har fler program med en förutbestämd inriktning. Aftonbladets podcaster ligger under 

specifika redaktioner och har därför mer tydlig inriktning, medan DN:s podcaster är mer 
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generella. Att podcasterna har en förutbestämd inriktning på Aftonbladet tyder också på 

att innehållet är inrutat och redan format till viss del. Exempelvis har de ett visst antal 

podcaster som är nischade i områdena sport, spel eller nöje, vilket vi placerar in som 

underhållning. Ett begrepp som enligt Esser innebär mjuka nyheter (1999). Däremot 

skiljer sig inte innehållet särskilt drastiskt åt mellan tidningshusen. DN:s program har 

ungefär samma mängd mjuka nyheter som hårda nyheter jämfört med Aftonbladet. 

Båda tidningarna har en podcast var som behandlar det hårda ämnet politik. Man kan 

säga att valet av inriktning på en podcast är en slags indikator på tabloidisering. Man 

kan då säga att Aftonbladet är mer tabloidiserat än DN. Däremot är samtalstonen i 

podcasterna lika informell och personifierad hos de båda tidningarna.  

Majoriteten av programledarna på båda tidningshusen var journalister. Aftonbladets 

podcaster görs av redaktionerna själva, men de tar in utomstående komiker för att göra 

just satirprogrammet. Programledarna i DN:s politikprogram Synfält framåt, är också 

utomstående och görs av en komiker och en kommunkatör. Det framstår som mer 

omotiverat då den, liknande Aftonbladets politiska podcast, skulle kunna göras av DN:s 

politiska kommentatorer och journalister. Ska vi placera in de två tidningshusen i Colin 

Sparks modell om tabloidpress och seriös press, utifrån innehållet i podcasterna, 

stämmer båda bra överens under “The serious- popular press”. De båda erbjuder 

innehåll som skandaler, nöje och sport, det vill säga mjuka nyheter, men har trots detta 

en seriös nyhetsvärdering (2000). 
 
7.10 Ett nytt format 

Vi använder sociologen Manuell Castells modell (i Lindgren, 2009) om ett nytt 

mediums olika utvecklingsstadier för att analysera podcasten i detta temat. Då kan vi 

säga att podcasten i de båda tidningshusen befinner sig mellan stadierna av 

experimentering och nygestaltning. Experimenteringsstadiet märks genom att 

utformningen varierar stort mellan de olika podcasterna vi har lyssnat på. Att vissa 

podcaster inkluderar boktips, som i Synfält framåt, eller att panelmedlemmar ägnar 30 

minuter åt att svara på lyssnarfrågor, som i Silly season, är en indikator på att 

podcastformatet är löst och att man fortfarande experimenterar. Likadant gäller 

angående längden på podcasterna. De flesta avsnitt var runt en timme långt, men vad vi 

kunde se var att tiden inte verkade vara minuitöst planerad, utan snarare en uppskattning 

av när samtalsämnena tar slut.  
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Tecken på nygestaltning syns genom att innehållet inte ser likadant ut som i de övriga 

plattformarna på tidningens hemsida. Oavsett om podcasten berör ett hårt eller ett mjukt 

ämne upplever vi en slags informalitet. Podcastens tekniska förutsättningar är 

egentligen likadana som ett traditionellt radioprogram. Men det är något med 

podcastens nya format som gör att innehållet förmedlas på ett mer personifierat, lättsamt 

sätt. Att Ulrica Widsell, vice ordförande i svenska journalistförbundet, säger att 

podcasten kan vara ett forum för journalistik, samt att allt fler tidningshus anammar 

podcasten, visar på att mediet har etablerat sig och börjar hitta sin plats (personlig 

kommunikation, 11 december, 2014).  
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8 Diskussion och sammanfattning 
 
Vilket innehåll har tidningshusens podcaster? Genom att lyssna på podcasterna på ett 

analyserande och grundligt vis har vi kommit fram till att vissa teman är starkare än 

andra. Dessa är att den informella tonen är stark, samt att deltagarna i podcasterna utgår 

från ett subjektivt perspektiv. Utifrån vår undersökning ser vi också viss 

kommersialisering och tabloidisering i podcasternas innehåll enligt Asps teori (1995) 

och Essers (1999) definitioner. Journalistiskt sett skiljer sig podcasten från en 

traditionsenlig artikel. Journalister poddar ibland i egenskap av experter, medan i en 

artikel ska journalisten vara objektiv och bygga resonemang utifrån utomstående 

uttalanden. I de podcaster vi lyssnade på deltog få experter, vilket var något vi saknade 

då vi anser formatet vara bra lämpat för detta. Här finns det möjlighet för fördjupning 

och diskussion, vilket kan berikas med en expert. I Aftonbladets redaktioner ingår 

poddandet i arbetsuppgifterna. Detta tror vi kan vara en anledning till varför 

podcasterna inkluderade så få experter. Vi tror att journalisterna underlättar 

produktionen genom att använda de resurserna man har och utgår därför från sina egna 

expertområden.  

Podcasten innebär att journalistik presenteras i en ny form. En form som tillåter att man 

talar om ämnen på ett mer personligt sätt, exempelvis som i Spela!-podden, där 

speljournalisterna och recesenterna ger analyser om en rådande debatt i spelbranschen. 

Eller som i Silly season där lyssnarna söker sportjournalisternas prognoser. Att 

presentera journalistisk i en ny form innebär att podcasternas innehåll i slutändan inte är 

detsamma som övrigt material i tidningshusen. Den subjetiva och informella formen går 

inte att kopiera till en skriven nyhetsartikel med samma resultat. Ingela Wadbring 

skriver i Nygren & Wadbring (2013) om detta fenomen, och menar att det finns lite 

forskning som bekräftar den slutsatsen. Vår undersökning skulle kunna styrka tesen om 

att innhållet ser olika ut beroende på plattform.  

Vi tror att den informella tonen beror på att podcasten i Sverige har ett rykte om att vara 

ett fritt och avslappnat medium och därför inte har fått den professionella prägeln som i 

USA och Storbritannien. Dessutom har podcasten haft längre tid på sig att 

professionaliseras i andra länder, medan den ännu är relativt ung här (Häglund, 2012, 29 

november), vilket kan vara en bidragande faktor. Ett hårt och seriöst journalistiskt 

material skulle kunna vara lättare att ta in för en del lyssnare på grund av det 

lättlyssnade formatet. 
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Man kan se podcasten som ett fall av det bloggen genomgått. Bloggen saknade till en 

början tydlig definition i tidningshusen, men blev efter ett tag mer kontrollerad 

(personlig kommunikation, 1 december, 2014; Kristiansson & Wallquist, 2011). Det 

resulterade i färre bloggar, men med tydligare inriktning och syfte. Vi ser podcasten 

som ett fall av detta. Ett nytt medium som tidningshusen tar sig an, i ett försök att 

efterlikna konkurrerande tidningshus och möta konsumenternas medieanvändning, 

vilket DiMaggio och Powell (1983) benämner som isomorfism. Därför tror vi att 

podcasten kommer genomgå en liknande utveckling som leder till ett mer nischat 

innehåll. 

Under vårt samtal med Patrik Syk, berättade han att det inte fanns någon efterfrågan på 

podcasten förrän man började erbjuda det på hemsidan (personlig kommunikation, 1 

december 2014). Vi tror att en mer nischad och professionell podcast, likt den i USA, 

kan bli efterfrågad när tidningshusen väl börjar erbjuda den till sina konsumenter.  
 

Är det skillnad på innehållet mellan en morgontidnings podcast och en 

kvällstidnings podcast? Vi såg ingen tydlig skillnad mellan innehåll hos podcasterna 

beroende på om de tillhörde dags- eller kvällspress. Dock erbjuder DN färre podcaster 

än Aftonbladet. Att Aftonbladet erbjuder fler nischade podcaster i större mängd, tror vi 

är ett tecken på att man vill möta publikens efterfrågan. Något som kan tyda på en mer 

marknadsdriven journalistik. Dessutom är Aftonbladets podcaster mer nischade inom 

mjuka ämnen. Vi upplevde att DN inte utnyttjade podcastens möjligheter till fullo. 

Exempelvis deltog samma journalist i två av tre podcaster, de var inkonsekventa med att 

uppdatera nya avsnitt samt att saknade tydlig inriktning. Aftonbladet har producerat 

podcaster under längre tid och haft möjligheten till att utveckla sitt koncept.  

Det är svårt att uttala sig om DN kommer att utveckla sina podcaster eller inte, men 

såsom läget ser ut i dag, tror vi att de kan vinna på att utveckla sitt koncept. Genom att 

profilera podcasterna mer tydligt och spetsa dem, skulle fler lyssnare kunna tänka sig att 

lägga den tiden det tar på att lyssna på en podcast.  
 

8.1 Slutsats och diskussion 

Den här studien började med att vi ville undersöka hur innehållet i podcasterna ter sig 

när den anammas av tidningshusen. Vår hypotes grundade sig i att innehållet möjligtvis 

var informellt men att det kunde dölja sig informativ, ganskande och fördjupande 

journalitik om man skrapade på djupet. Det visade sig i efterhand vara lättare att dra en 
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slutsats om formatet. Podcastens format fungerar som ett bra verktyg till att förmedla 

fördjupande journalistik och tillhandahåller potential för att det granskande innehållet 

ska utvecklas. Men det är än så länge mestadels ett informellt forum. Vi trodde även att 

vi skulle se viss skillnad mellan innehållet i dagspressen och kvällspressen. Det som 

sedan förvånade oss var att vi enligt Colin Sparks (2000) skala över tabloidiserad press 

placerade in både DN och Aftonbladet i samma kategori, baserat på det innehåll vi 

analyserade. Den här undersökningens starkaste punkt är att vi kan urskilja mönster, 

vilka vi kan dra slutsatser av. Alla podcaster har något gemensant, en informell ton och 

subjektivitet som inte går att undgå, i och med det fria formatet. Där undersökningen 

har vissa brister är om podcasterna möter de etiska reglerna eller inte. Vi torde oss 

kunna säga något om huruvida den informella tonen bidrog till bristande etik, men det 

anser vi nu vara bättre lämpat för en separat undersökning i vidare forskning. 

Podcasterna vi analyserade visade alla på effekter av kommersialisering enligt Jönsson 

och Strömbäck (2007). Därav skulle vi kunna konstatera att podcasten är en 

kommersiell vara. Däremot är det svårt att avgöra vilken i grad kommersialiseringen 

sträcker sig, endast baserat på de få enheter vi studerade. Podcasten kan då vara ett sätt 

för tidningshusen att förmedla information till lyssnarna på ett underhållande sätt, om 

man tolkar utifrån Jönsson och Strömbäcks forskning (2007). 

Det finns teorier som menar att kommersialisering ställer andra slags krav på 

journalisten än tidigare (Hvitfeldt & Nygren, 2008). Det skulle kunna vara så att den 

kommersialiserade podcasten undermedvetet ställer krav på journalisten. På grund av 

dess informella och lediga rykte kan journalisterna känna en skyldighet att locka 

publiken till podcasten genom att hålla den avslappnade tonen som gjorde podcasten så 

populär.  

Är då innehållet i podcasten journalistik? Vi har tidigare nämnt att medier och 

journalistik inte är synonymer. Men kanske är podcasten en möjlighet för både och, 

genom att vara både underhållande och ge en fördjupad kunskap. Podcasten är en följd 

av att mediehusen vill nå större publik och således en naturlig del av 

medieutvecklingen. Är den kommersiella podcasten då ett hot mot journalistikens 

riktiga syfte, det vill säga att agera som ett av kugghjulen i ett demokratiskt samhälle? 

Vi tror att podcastens format kan vara ett bra komplement till andra medier då detta sätt 

att konsumera journalistiskt innehåll kan tilltala många. Den har till och med 

möjligheten att utvecklas till att bli mer lik seriös traditionell journalistik, anser vi. Då 

podcasten är relativt outforskat i Sverige, tror vi att den kan vara ett utrymme för fler 
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sorters journalistik i framtiden. Den kommersiella produkten kommer fortfarande att 

utgöra en del av utbudet, men en professionalisering kan innebära större variation. 
 

8.2 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att i vidare forskning ta reda på vad pubilken anser om 

podcasterna. Påverkar den informella tonen förtroendet för journalistiken? Och vilken 

typ av innehåll efterfrågas? Uppfattas innehållet olika beroende på konsumentens ålder? 

Vi tycker också att det vore intressant att undersöka podcastens påverkan och 

medieffekt på publiken med en studie som rör teorier som agendasetting och framing. 

Vi tror att en djupare och större undersökning som rör skillnaderna mellan podcasterna i 

dagspress och kvällspress också är relevant. Förslagsvis kan en jämförelse göras mellan 

flera andra tidningshus än de vi har valt för att se om det rör sig om en tydlig skillnad 

eller inte mellan dem. Det vore intressant att rikta blicken mot tidningshus som tagit sig 

an podcasten under en längre tid och utvecklat den, exempelvis Expressen, för att se på 

skillnader. Likaså vore det intressant att studera podcaster från Sveriges Radio, som är 

public service, för att se om innehållet ter sig lika som i tidningshusen. 

På samma sätt som det har gjorts studier av tidningshusens strategier om bloggande, tror 

vi det hade varit intressant att undersöka anledningen till att de väljer att använda sig av 

podcaster. Vilket syfte har podcasten egentligen och hur ser chefredaktörerna på 

mediet? 

I teoridelen i vår undersökning har vi nämnt att etiken riskerar att försummas när ett nytt 

medium formas då riktlinjerna inte hinner anpassa sig efter det. En studie på huruvida 

alla de pressetiska spelreglerna följs eller inte i produktionen i de olika podcasterna 

hade därför varit relevant i vidare forskning.  
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Bilagor 

Bilaga A - Kodschema för teman och kategorier 

 
Kommersialisering av nyheter 
Personifiering ämnen 
Snuttifiering av ämnen   
Trivialisering av val av ämnen  
Dramatisering av val av ämnen 
 
Mjuka ämnen 
Underhållning 
Kändisar 
Skandal 
Sensationellt 
Sport 
Infotainment  
 
Hårda ämnen 
Politik 
Ekonomi 
Konflikt 
 
Offentlig sfär 
 
Privat sfär 
 
Journalistisk inriktning 
Fördjupande kunskap 
Granskande 
Informerande 
Forum för debatt 
Programledarna är journalister 
Samhällig relevans/aktualitet 
 
Divergens & Konvergens 
Nischat 
Exkluderande 
Inkluderande 
 
Etik 
Ej Korrekta nyheter 
Ej generösa bemötanden 
Ej respekt för personlig integritet 
Ej hör båda sidor 
Ej försiktiga med namn 
Ej objektivitet 
Ej opartisk 


