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Sammandrag 
Podcast är ett format som blivit mer utbredd de senaste åren och har utvecklats till att 

bli en marknadsföringskanal för företag. En av Sveriges största, Alex & Sigge, 

förväntades omsätta upp till 15 miljoner kronor år 2016 på reklamintäkter. Varför och 

hur företag marknadsförs i podcasts är ett begränsat område och studien syftar därför 

till att bidra med en insikt och förståelse genom att undersöka hur och varför företag 

utvecklar sin varumärkesidentitet genom en podcast. Studien är av kvalitativ karaktär 

med personliga intervjuer på fyra företag. Den baseras på Kapferers (2004) 

identitetsprisma och Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) formationsprocesser. 

Resultatet visar att företagen främst tagit genomtänkta beslut vid utvecklingen av 

varumärkesidentiteten med syftet att stärka positionen på marknaden.  
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1. Inledning 
På 80-talet ansågs vägen till ett framgångsrikt varumärke vara genom uppköp 

av, framför forskning och utveckling, ett redan existerande varumärke (Rooney, 

1995). När styrelser och ledningar byttes blev konsumenter förvirrade av de olika 

budskap som varumärken utstrålade vilket i sin tur ledde till att varumärkena 

skadades. Under 90-talet insåg marknadsförare bristerna med det tidigare 

tillvägagångssättet vilket gjorde att varumärken började användas som ett strategiskt 

verktyg med strävan att skapa rätt varumärkesmix. Det nya sättet att se på varumärket 

blev mer fördelaktig både för konsumenterna och företaget då de genererade vinst. 

Varumärket skulle associeras med prestige och livsstil vilket blev ett tillvägagångssätt 

att attrahera och vinna lojalitet (Rooney, 1995). Nya förutsättningar för 

marknadsföring har skapats och det har blivit allt svårare för företag att få genomslag 

för erbjudanden eller budskap (Aaker, 2010). Företag tenderar att överge den 

traditionella massmarknadsföringen och strävar istället efter att skapa en personligare 

relation till konsumenten (Kotler & Keller, 2006, s.284). Som en följd av denna 

förändring i marknadsföringen har konkurrenssituationen på marknaden påverkats 

(Hatch & Schultz, 2003; Anisimova, 2010). För att företag ska vinna 

konkurrensfördelar måste marknadsföringen vara anpassningsbar i relation till 

konsumenten och generera en ökad kundnöjdhet och kundlojalitet, samt integreras i 

den pågående strategiska planeringen (Anisimova, 2010; Dunn & Davis, 2004).  

 

Ett varumärke kan beskrivas genom ett namn, en logga, en symbol, specifik design 

eller en kombination av dessa, med intentionen att identifiera produkter och tjänster 

som gör det möjligt att särskilja dem från andra företags varumärken (Rooney, 1995; 

Kotler, 2000; Keller, Apéria, Georgson, 2012). Kotler och Pfoertsh (2007) menar att 

ett företags varumärke kan vara en stark tillgång som skapar värde och framgång. 

Genom positiva associationer som är kopplade till företaget och med hjälp av en 

genomtänkt varumärkeskommunikation kan varumärket utmärka sig som unikt och 

särskiljande jämfört med konkurrenter (Schultz & Kitchen, 2004). Trots att det är 

välkänt inom såväl marknadsföring som inom ledningsstrategier att varumärken kan 

leda till en starkare marknadsposition, förekommer svårigheter att identifiera 

gemensamma riktlinjer för beslutsfattare som önskar att framgångsrikt styra 

varumärket (Hatch & Schultz, 2003; Anisimova, 2010; Dunn & Davis, 2004; Biraghi 
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& Gambetti, 2015). Ett ytterligare perspektiv är att ett varumärke består av två 

dynamiska sidor där den ena uppfattas av konsumenten, ett utifrån-in perspektiv, och 

den andra sidan konstrueras av företaget, ett inifrån-ut perspektiv (Burmann, Hegner 

& Riley, 2009: Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). Den senare kan benämnas 

varumärkesidentitet och omfattar funktioner, egenskaper och värden som är valda för 

att associeras med varumärket i syfte att representera företaget och dess utbud 

(Kapferer, 2004; Pich & Dean, 2015; De Chernatony, 1999). 

1.1 Problematisering 
De nya förutsättningarna för marknadsföring har bland annat skapats av sociala 

medier och nya digitala plattformar (Anderson, 2010). Enligt statistik från SCB var 

andelen företag som utvecklar företagets bild utåt eller marknadsför produkter i 

sociala medier ungefär 37 % år 2013 (SCB, 2013). En av dessa plattformar för sociala 

medier är podcasts. En podcast kan beskrivas som en serie av digitala ljudfiler som 

finns tillgängliga för nedladdning via en dator eller mobilenhet (Oxford dictionaries, 

2016). Enligt Hanna Frick på Dagens Media (2016) lyssnar 29 % av den svenska 

befolkningen minst en gång i månaden på podcasts, en ökning med 38 % från 

föregående år. Det finns ett brett utbud av podcastgenrer, bland annat dokumentärer, 

vardagliga samtal mellan personer och mer nischade ämnen som till exempel träning 

eller barnuppfostran. De flesta podcasts finns tillgängliga gratis att lyssna på via 

apparna Podcaster eller Acast (Podcasts, 2016). Enligt en undersökning gjord av 

företaget Nepa (Winberg, 2015) är reklam i en podcast två till fyra gånger mer 

effektiv i det avseendet att lyssnarna i högre utsträckning uppfattade vilket företag 

som stod bakom reklamen, jämfört med motsvarande reklam i en radiosändning. 

Undersökningen visade också att podcastlyssnare generellt var mer positivt inställda 

och villiga att köpa produkterna som presenterades och diskuterades.  

 

Reklaminslagen kan bestå av “spottar”, likt en radioreklam, eller genom berättande 

där podcastprofilerna själva berättar om produkten eller tjänsten ur ett jag-perspektiv. 

En av Sveriges största podcasts, Alex & Sigge, hade 750.000 lyssnare av ett avsnitt i 

oktober 2016 och en förväntad omsättning på 12-15 miljoner kronor genom 

reklamintäkter under samma år (Rågsjö-Thorell, 2016). Företag betalar med andra ord 

relativt mycket pengar för marknadsföring genom podcasts. Vad gäller tidigare 

forskning på varumärkesutveckling genom marknadsföring i podcasts finns begränsat 
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med underlag. Berry (2015) och Markman (2015) har gjort studier om podcast som 

medium, vilka har påvisat att podcasts utvecklats till en plattform som merparten 

känner till men att podcast trots det är ett forskningsområde som växer långsamt. 
 

Med utgångspunkt i att podcastmediet har blivit allt mer etablerat, där företag genom 

samarbeten har möjligheten att särskilja sitt varumärke samt att området är begränsat, 

föreligger ett teoretiskt utrymme som anses intressant att bidra till. Det leder till 

studiens forskningsfråga som formuleras: Hur och varför utvecklar företag sin 

varumärkesidentitet genom att marknadsföra sig i podcasts? 

1.2 Syfte 
Grundat i forskningsfrågan är studiens syfte att undersöka hur en varumärkesidentitet, 

eller delar av den, utvecklas genom marknadsföring i podcasts. Studie syftar även till 

att utreda hur och varför företag tar beslut som formar varumärkesidentiteten. Studien 

är tänkt att bidra med en ökad förståelse och insikt i området med motiveringen att 

marknadsföring i podcast är ett relativt nytt område.  

1.3 Avgränsningar 
Medvetna val har gjorts med avseendet att avgränsa studiens omfång. Studien är 

avgränsad såtillvida att det handlar om företag som marknadsför i podcasts som drivs 

av offentliga profiler och utesluter företag som internt driver en podcast i 

marknadsföringssyfte. De medverkande företagen har slumpmässigt valts ut, bland ett 

antal, för att fungera som exempel på utveckling av varumärket. Ett antagande som 

gjorts är att de som lyssnar på en podcast antas vara konsumenter eller potentiella 

konsumenter. De båda benämns gemensamt i denna studie som konsumenter. 

2. Teoretiskt ramverk 
Följande avsnitt inleds med att förklara varumärkessamarbeten och 

varumärkesidentitet. Sedan följer en redogörelse av Blombäck & Ramirez-Pasillas 

(2012) beslutsprocesser som är tänkta att forma en varumärkesidentitet och 

Kapferers (2004) varumärkesidentitetsprisma vilken syftar till att utreda sex 

dimensioner av varumärkesidentitet. Slutligen presenteras en sammanfattande kritisk 

reflektion av det teoretiska ramverket.  
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2.1 Varumärkessamarbeten 
Ett sätt att förädla varumärken och öka kännedomen om ett varumärke, exempelvis 

genom exponering på nya marknader, är genom varumärkessamarbeten (Blackett & 

Boad, 1999; Uggla, 2004). Detta innebär en hävstång för varumärket i den 

bemärkelsen att två eller flera varumärken sammanfogas till en gemensam 

igenkännbarhet över både en kortare och en längre tidsperiod (Uggla, 2004). En 

styrka med samarbeten är möjligheten att strategiskt främja intresset mellan två eller 

flera varumärken. Samarbetet ämnar exempelvis utöka räckvidden med positiva 

synergieffekter genom förbättrad kapacitet eller utökad expertis inom olika områden 

(Blackett & Boad, 1999; Uggla, 2013, s.40). Melin (1999) betonar vikten av en 

ständig utveckling och utvärdering av varumärkets konkurrenskraft för att behålla 

styrka och framgång. På grund av detta är det viktigt att arbetet med varumärket inte 

avslutas eller stagnerar oavsett om det är ett nyetablerat eller redan välkänt varumärke 

(Melin, 1999, s.254). Även Kapferer (2004:167) menar att varumärkessamarbeten är 

viktiga, för att inte säga nödvändiga, för att öka chanserna att utvidga sin marknad. 

2.2 Varumärkesidentitet 
Det förekommer olika förslag i litteraturen på vad en varumärkesidentitet består av 

(Kapferer, 2004; Burmann, Jost-Benz & Riley, 2009). Meffert och Burmann (se 

Burmann, Jost-Benz & Riley, 2009) menar att varumärkesidentitet består av vision, 

personlighet, värden, organisatoriska förmågor och arv. Kapferer (2004) menar att 

varumärkesidentiteten bör representeras av fysiska attribut, relation, spegelbild, 

personlighet, kultur och självbild. Han anses vara en pionjär inom området (Melin, 

1999:86) och modellen används därför som teoretisk grund i studien med syftet att 

utreda och förstå hur ett företag utvecklar sin varumärkesidentitet.  

2.3 Utformning av varumärkesidentiteten  
Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) har utvecklat en teori som förklarar varför 

företag fattar beslut när de utvecklar en varumärkesidentitet och hur denna 

beslutsprocess ser ut (se figur 1). Teorin består av tre logiker: vanelogik, naturlig 

logik och medveten logik1. Dessa tre logiker ämnar förklara hur företag väljer 

egenskaper/attribut som varumärket ska associeras med och det är dessa egenskaper 

som formar företagets varumärkesidentitet. Av varje logik följer en formationsprocess 
                                                
1 Översättning från engelska: habit, organic, intended 
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som syftar till att förklara beslutsprocessen och varför besluten tagits. Dessa 

formationsprocesser är: den intuitiva processen, den plötsliga processen och den 

strategiska processen2. 

 
Figur 1.  Utformning av varumärkesidentiteten (Anpassad från; Blombäck & 

Ramirez-Pasillas, 2012). 

2.3.1 Vanelogiken och den intuitiva processen 
Enligt vanelogiken präglas beslut av rutin och det förekommer en otydlighet i vilka 

egenskaper som företaget väljer att associeras med (Blombäck & Ramirez-Pasillas, 

2012). Vad som formar varumärkesidentiteten och vad som kommuniceras är därmed 

inget aktivt val. Beslutsfattarna har svårt att förklara valet av egenskaper och att 

utvärdera varumärkesidentiteten. Vid en vanelogik tillkommer en intuitiv 

formationsprocess vilken innebär att egenskaperna som företaget använder inte 

reflekteras eller är kopplade till deras varumärkesstyrning. Egenskaperna kan snarare 

reflektera en företagsidentitet än en varumärkesidentitet (ibid). Vanelogiken är i linje 

med Hsu och Hannans (2005) förslag att social identitet korrelerar med 

organisationen. När en identifikation, vilka företaget är, väl har skett blir det intuitivt 

och konsekvent i hela verksamheten. Vanelogiken och den intuitiva processen har 

även likheter med Melewars (2003) resonemang att ett företags beteende, 

kommunikation, bemötande och produkter är en osynlig helhet. 
                                                
2 Översättning från engelska: intuitive, emergent, strategic 
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2.3.2 Naturliga logiken och den plötsliga processen 
Enligt den naturliga logiken tas beslut naturligt och det reflekterar den existerande 

omgivningen som företaget verkar i och ses som självklart för beslutsfattarna 

(Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). Dessa beslut tas nödvändigtvis inte efter vad 

företaget vill att andra ska tycka om dem, utan beslut fattas främst efter tankar som 

"vilka är vi som organisation" (Whetten, 2006). Den plötsliga formationsprocessen 

tillkommer av den naturliga logiken där interna och externa faktorer influerar vilka 

egenskaper som varumärkesidentiteten består av (Blombäck & Ramirez-Pasillas, 

2012). Den plötsliga processen har likheter med vad Hsu och Hannan (2005) kallar 

institutionell sammanslagning av identitet vilket innebär att interna och externa 

agenter har åsikter, antaganden och förväntningar som påverkar ett företags identitet.  

2.3.3 Medveten logik och den strategiska processen 
Enligt den medvetna logiken tas beslut medvetet och det är tydligt vilka egenskaper 

som företaget väljer att associeras med (Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). 

Besluten är beräknande och strategiska där beslutsfattaren kan förklara varför 

företaget valt de egenskaper som varumärkesidentiteten består av. Det som skiljer 

denna logik från de två övriga är främst diskussionen och resonemanget som pågår 

bakom beslutsfattandet och kan grunda sig på insamlad information. Av den 

medvetna logiken tillkommer den strategiska formationsprocessen som innebär att 

analysera och utvärdera egenskaperna utifrån strategiska fördelar och där syftet är att 

få en starkare position på marknaden (ibid). Den medvetna logiken och den 

strategiska processen stämmer överens med De Chernatony och Harris (2001) som 

påstår att varumärkets prestation ökar med en genomtänkt strategi och är ett resultat 

från gemensamt tagna beslut.  

2.4 Kapferers identitetsprisma 
Konceptet varumärkesidentitet kan vara ett användbart perspektiv för att generera en 

djupare intern förståelse av ett varumärke (Pich & Dean, 2015). För att förklara 

beståndsdelarna av varumärkesidentiteten utvecklade Kapferer (2004) 

varumärkesidentitetsprisman 3  vilken innefattar sex dimensioner (se figur 2). 

Identitetsprisman identifierar nyckelfaktorerna av en varumärkesidentitet och har 

förmågan att utvärdera den konkurrenskraftiga differentieringen mellan varumärken 

                                                
3 Framöver benämnd som “identitetsprisman” 
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samtidigt som den också möjliggör utvärdering av varumärkets sammanhang då ett 

integrerat varumärke innebär att identitetsdimensionerna stärker varandra (Pich & 

Dean, 2015). Personlighet, kultur och självbild4  är interna dimensioner som är 

inkorporerade i varumärket (Kapferer, 2004, s.111). Fysiska attribut, relation5 och 

spegelbild är de externa dimensionerna. Identitetsprisman inkluderar även en vertikal 

uppdelning där fysiska attribut och personlighet avser avsändaren och dimensionerna 

spegelbild och självbild avser mottagaren (ibid). Pich och Dean (2015) argumenterar 

för att de är nära relaterade och att en intern intressent, en avsändare, även kan ses 

som en extern intressent, en mottagare. Vidare kan identitetsprisman i sin helhet 

fungera som ett verktyg för att uppnå konsekvent marknadskommunikation och för att 

bestämma varumärkets egenskaper (Ponnam, 2007). Trots den externa och interna 

uppdelningen anses identitetsprisman som helhet vara en fungerande modell för att 

utreda ett varumärkes interna perspektiv. I denna studie används prisman för att 

utreda och förklara vad en identitet består av samt för att utreda företagens utveckling 

av varumärkesidentiteten genom podcasts. 

 

 
 
Figur 2. Identitetsprisman (Kapferer, 2004).  
 
 
 

                                                
4 Översättning från engelska: personality, culture, self-image 
5 Översättning från engelska: physique, relationship, reflection. 
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2.4.1 Fysiska attribut 
Dimensionen fysiska attribut fokuserar på fysiska, påtagliga attribut som är 

igenkännbara av en människas sinnen och är ett bredare koncept än varumärkets 

logotyp, design, utseende eller grafiska profil. Fysiska attribut innebär en kombination 

av utseendet och känslan av produkten eller tjänsten samt speciella karaktärsdrag som 

återkommer i företagets utbud. Denna sammansättning representerar vad varumärket 

står för, vad det är och vad det gör (Ponnam, 2007; Pich & Dean, 2015; Kapferer, 

2004). Dimensionen inkluderar även mänskliga kvalitéer som kan bli representerade 

av en talesperson eller en anställd på företaget (Pich & Dean, 2015; Kapferer, 2004). 

När en konsument är övertygad om att varumärket står för fysiska attribut som leder 

till gynnsamma fördelar, fysiska eller emotionella, skapas positiva associationer 

riktade mot varumärket (Keller, Apéria, Georgson, 2012, s.62-64).  

2.4.2 Personlighet 
En beskrivning som använts i flertalet studier är att varumärkets personlighet utgörs 

av sammansatta mänskliga karaktärsdrag som kan associeras med varumärket 

(Azoulay & Kapferer, 2003). Genom kommunikation skapas karaktärsdrag och 

sammantaget resulterar det i vilken typ av person varumärket skulle vara om det var 

mänskligt (Kapferer, 2004, s.108). För att utveckla en personlighet kan varumärket 

framträda i specifika sammanhang, framhäva geografiskt ursprung, utforma 

särpräglad reklam eller använda symboler (Melin, 1999, s.94-95). Denna dimension 

kan också utvecklas genom en frontfigur som bär varumärkets budskap och som 

representerar och associeras med varumärket (Ponnam, 2007; Kapferer, 2004; Melin, 

1999). I det fall en frontfigur upplevs som attraktiv och karismatisk kan den fungera 

som en katalysator för varumärkets etablering och sedermera fortlevnad (Melin, 1999, 

s.94-95). Varumärkets särskiljande drag och värderingar, vilka innefattas i 

kulturdimensionen, uppfattas genom och med hjälp av personligheten (De 

Chernatony, 1999; De Chernatony & Harris, 2001). Det leder till att det blir lättare för 

konsumenter att hantera och sålla bland information genom att snabbt känna igen 

varumärkets värden genom varumärkespersonligheten (ibid). Dimensionen innefattar 

därmed fler nyanserade attribut än "bara" en frontfigur som representerar varumärket 

(Pich & Dean, 2015). Enligt Anisimovas studie (2010) kan ett företag vinna 

konkurrensfördelar genom att arbeta med varumärkets personlighet, vilket också 
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stämmer överens med Aaker och Fourniers (1995) resonemang att en konsument 

föredrar att välja varumärket som matchar ens egen personlighet. 

2.4.3 Kultur 

En kultur består av grundprinciper och värderingar och är en viktig del av 

varumärkesidentiteten (Kapferer, 2004). Värderingarna bidrar till att förstå skillnader 

mellan olika varumärken och underlättar möjligheten att särskilja företag från 

liknande företag (Kapferer, 2004). Värderingarna härstammar ofta från 

organisationskulturen som i sin tur influerar och påverkar varumärkeskulturen (De 

Chernatony, 1999). Dessa grundprinciper och värderingar styr varumärket och är 

representerade i produkten eller tjänsten samt i hur varumärket kommunicerar 

(Kapferer, 2004, s.108; Pich & Dean, 2015). Betydelsen av namn eller slogans och 

hur företaget hänför sig till sin varumärkesidentitet representerar och beskriver en del 

av kulturen (Ponnam, 2007). Även frågor om samhällsansvar (CSR) och PR-strategier 

kan tydliggöra ett företags varumärkeskultur (ibid). 

2.4.4 Relation 
När personligheten har definierats utvecklas en relation mellan varumärket och 

konsumenten, vilken kan stärka varumärket (Pich & Dean, 2015). Relationen grundas 

på värderingar som är integrerade i varumärkets personlighet (De Chernatony, 1999; 

De Chernatony & Harris, 2001) och blir därför en förlängning av 

varumärkespersonligheten. Denna skapas mellan parterna på ungefär samma sätt som 

mänskliga relationer (Blackston, 2000; Fournier, 1998) och genom flertalet 

interaktioner utvecklas relationen som gör det möjligt för båda parter att förstå 

varandra bättre (De Chernatony, 1999). Utbytet mellan varumärket och konsumenten 

skapar en ömsesidig relation där konsumenten konsumerar varumärket på grund av 

behov, igenkänning eller upplevd kvalitet samtidigt som företaget är beroende av 

intäkter (Blackston, 2000; Fournier, 1998). Avseendet att maximera konsumentens 

tillfredsställelse ökar möjligheterna till en förbättrad varumärkesrelation (Ponnam, 

2007). Om en konsuments erfarenheter leder till en varumärkeslojalitet kan det 

innebära en säkerhet, konkurrensfördel och kan möjligen även fungera som ett 

inträdeshinder för andra företag som vill in på marknaden (Keller, Apéria & 

Georgson, 2012, s.10; Kapferer, 2004). Relationen förändras över tid och på grund av 

att den kan påverka varumärkets värderingar och personlighet är det viktigt att 
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regelbundet utvärdera densamma (De Chernatony, 1999). Företag måste även 

uppmärksamma potentiell inkongruens mellan önskad och framförd kommunikation 

och beteende för att minska risken att skada eller förvirra relationen (De Chernatony 

& Harris, 2001). 

2.4.5 Spegelbild 
Dimensionen spegelbild hänvisar till hur konsumenten önskar bli uppfattad när den 

associeras med varumärket (Pich & Dean, 2015). Denna bild kan därmed ge företaget 

en förståelse av den eftersträvade konsumenten men som nödvändigtvis inte är den 

faktiska (Kapferer, 2004, s.110). En konsument bör reflekteras på ett sätt som 

överensstämmer med dennes egen uppfattning, dock förekommer det att företag 

marknadsför sig för att visa konsumenterna vilka de är och exkluderar därför hur 

konsumenterna önskar och eftersträvar att bli uppfattade. Med hjälp av spegelbilden 

kan företaget kategorisera målgrupper och kundsegment vilket gör att spegelbilden är 

viktig att hantera och kontrollera. Varumärken behöver nödvändigtvis inte reflektera 

en typisk användare utan kan sträva efter att kommunicera en spegelbild som 

attraherar den önskade målgruppen (ibid). 

2.4.6 Självbild  
Självbilden refererar till varumärkets förmåga att få konsumenten att uttrycka känslor, 

åsikter och tankar. Det influerar och relaterar i sin tur till en inre relation mellan 

konsument och varumärke (Pich & Dean, 2015). Med hjälp av varumärket kan 

konsumenten utveckla en inre relation till sig själv och det påverkar hur konsumenten 

känner sig och hur denne ser på sig själv (Kapferer, 2004, s.111). Att varumärket talar 

till självbilden kan ske genom att konsumenten redan har attityder och inställningar 

till varumärken genom att vara mer eller mindre attraktiva för en person (Kapferer, 

2004, s.111). Ponnam (2007) argumenterar för att om majoriteten av varumärkets 

produkter eller tjänster profileras på liknande sätt, med intentionen att skapa liknande 

känslor oavsett vad konsumenten köper, kommer det att leda till en betydande och 

positiv effekt på konsumentens självbild. 

2.5 Kritisk reflektion av det teoretiska ramverket 

Valet av teori är avgörande för studiens innehåll och resultat och därför har fler källor 

till teorin används för att jämföra författarnas perspektiv och synpunkter. Blombäck 
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och Ramirez-Pasillas (2012) logiker med följande formationsprocesser grundades i en 

undersökning med ett urval av enbart mellan- och småföretag. Till skillnad från deras 

studie bestod urvalet i denna studie av större företag och det har därför reflekteras 

över möjliga implikationer. Formationsprocesserna, som ämnar förklara hur 

beslutsfattare resonerar och varför de tar beslut, kan vara mindre anpassad för större 

bolag där beslutstagandet kan förekomma på fler organisationsnivåer och det kan 

sannolikt förekomma andra aspekter att ta hänsyn till vid ett beslutsfattande. Ett beslut 

som inte är ett aktivt val enligt vanelogiken (jfr. Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012) 

är mindre sannolikt att förekomma i studien. 
 

Samtliga sex dimensioner av Kapferers (2004) identitetsprisma är inte optimalt 

användbara för denna studie då några av dem ursprungligen är tänkta att undersöka 

hur konsumenten uppfattar varumärket. Som tidigare nämnts kan modellen användas 

för att utreda varumärkets interna perspektiv (Pich & Dean, 2015) och genom en 

operationalisering har identitetsprisman anpassats för ett sådant perspektiv. Kapferers 

(2004) identitetsprisma inkluderar även ett varumärkes totala identitetsutveckling. 

Den här studien utreder endast utvecklingen av varumärkesidentiteten genom en 

marknadsföringskanal och exkluderar övriga kommunikationskanaler. Därmed blir 

exempelvis syn och känsel, som är en del av de fysiska attributen, problematiska att 

undersöka. 
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2.6 Analysmodell 
Med syftet att besvara forskningsfrågan sammanfattas det teoretiska ramverket i en 

analysmodell (se figur 3) som ämnar förklara bakomliggande drivkrafter för hur en 

varumärkesidentitet utvecklas. Modellen visar att en beslutslogik följs av en specifik 

formationsprocess som sedan resulterar i de sex dimensionerna av identitetsprisman.  
 

 
Figur 3. Studiens analysmodell.  

3. Metod  
Det här avsnittet behandlar studiens metodutformning och inleds med att beskriva 

och diskutera valet av metod. Avsnittet följs av en operationalisering av teorin samt 

en beskrivning av genomförandet. Slutligen presenteras dokumentation och 

bearbetning av insamlad data för att avsluta med en kritisk reflektion av studiens 

metod. 

3.1 Undersökningens metodval 
Metoden som använts för denna studie är av kvalitativ och utredande karaktär. En 

utredande studie är passande när studiens syfte är att förstå ett problem, företeelse 

eller fenomen som annars kan vara svårgripbart eller oklart (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016, s.174-175). En kvalitativ undersökning innebär tolkningar där olika 

sociala konstruktioner och subjektiva betydelser uttrycks (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016:168) vilket är användbart när det gäller att förstå eller att utreda ett 

mönster (Trost, 2005, s.14). I samklang med resonemanget Saunders, Lewis och 

Fysiska attribut 

Personlighet 

Kultur 

Relation 

Spegelbild 

Självbild 

Logik Formationsprocess 
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Thornhill (2016) och Trost (2005) för kring valet av en kvalitativ studie, då syftet är 

att förstå något annars svårgripbart eller oklart samt att utreda ett mönster, torde en 

kvalitativ studie vara bäst tillämpad i den här studien då marknadsföring och 

utveckling av varumärkesidentitet i podcasts är ett relativt nytt fenomen och anses 

därmed vara oklart. För att besvara forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte har 

intervjuer med kommunikationschefen på Hemfrid, med marknadsansvarig på If 

respektive Scandic samt varumärkesansvarig på Bosch genomförts. 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna som gjordes var av semistrukturerad karaktär. Resonemanget har gått i 

linje med Alvehus (2014:83) som menar att om studiens syfte är relativt djupgående 

och komplext är möjligheten att ställa följdfrågor samt att låta respondenterna svara 

flexibelt att föredra. Semistrukturerade intervjuer är även fördelaktiga då de bidrar 

med viktig bakgrundsinformation och kontextuell information till studien samt att 

respondenten får tala fritt kring de valda ämnena (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, 

s.392; Bryman, 2011, s.415). En intervjuguide upprättades (se bilaga 1) som stöd samt 

för att säkerställa täckning av samtliga områden under intervjun. 

3.3 Urval 
För att svara på studiens syfte är det fördelaktigt att välja ett mindre urval 

respondenter (jfr. Dalen, 2014:58) för att genom enskilda intervjuer samla kvalitativ 

information och möjliggöra en djupare förståelse inom ämnet. Anpassat till 

forskningsfrågan och i förhållande till målpopulationen innebar det att studiens 

undersökning krävde djupintervjuer (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s.275). 

För denna studie tillfrågades 28 slumpmässigt valda företag utifrån kriteriet att de har 

eller har haft någon typ av marknadsföring i en podcast. Av de tillfrågade företagen 

valde fyra företag att medverka. De tillfrågades om de önskade vara anonyma men 

samtliga gav samtycke att medverka med både företagsnamn och personnamn. Valet 

att intervjua respondenterna var strategiskt vilket innebar att det baserades på någons 

kunskaper, erfarenheter och kvalifikationer (Alvehus, 2014, s.67). Det framkom att 

det i samtliga fall endast varit en person från respektive företag som varit 

huvudansvarig och insatt i frågorna rörande företagets podcastsamarbete. 
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Tabell 1. Översikt över medverkande respondenter. 
 

Företag Namn Titel Datum Plats Tidsåtgång 

Hemfrid Frida 
Koff 

Kommunikations- och 
hållbarhetschef 

6/12- 
2016 

Stockholm 60 minuter 

If Kajsa 
Svärd 

Marknadsansvarig 7/12- 
2016 

Stockholm 45 minuter 

Scandic Anna 
Forsberg 

Marknadsansvarig 7/12- 
2016 

Stockholm 60 minuter 

Bosch Maria 
Ölander 

Varumärkesansvarig för 
vitvaror 

12/12- 
2016 

Stockholm 50 minuter 

 

3.4 Operationalisering av teori  
Bryman (2011:352) menar att målet med en undersökning är att mäta det den säger 

sig mäta och för att öka sannolikheten att göra det har de teoretiska begreppen 

översatts till operationaliserade begrepp. De ämnar underlätta för respondenterna att 

förstå och besvara intervjufrågorna. En operationalisering kan innebära att relevanta 

teoretiska begrepp operationaliseras med intentionen att utforma intervjufrågor som 

kan möjliggöra att besvara studiens syfte (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s.46). 

Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) logiker och processer operationaliserades för 

att utreda beslutsprocessen. Tabell 2 visar hur intervjufrågor ställts operationellt för 

att undersöka beslutslogikerna och formationsprocesserna inom respektive företag. 

Kapferers (2004) identitetsprisma operationaliserades (se tabell 3) för att konkretisera 

företagens interna perspektiv på varumärkesidentiteten genom översättning till 

operationella definitioner av begrepp och exempel på intervjufrågor.  
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Tabell 2. Operationalisering av Blombäck och Ramirez-Pasillas formationsprocesser 

(2012).  

Exempel på 
intervjufråga 

Vanelogiken Naturliga logiken Medvetna logiken 

 
Hur tas beslut? 

Rutinmässigt & inget 
aktivt val samt utan 
diskussion 

Naturligt & spontant 
utan en diskussion  

Medvetet, beräknat & 
grundat i en diskussion 

 
Vilka är egenskaperna?  

Otydligt, 
beslutsfattaren kan 
inte redogöra för 
egenskaperna 

De reflekterar 
företaget eller den 
existerande 
omgivningen 

Beslutsfattaren kan 
redogöra för 
egenskaperna 

Exempel på 
intervjufråga 

Intuitiva processen Plötsliga processen Strategiska processen 

 
Varför har 
egenskaperna valts?   

Är inte kopplade till 
varumärkesstyrning, 
reflekterar inte 
varumärkesidentiteten 

Interna & externa 
faktorer influerar 
vilka egenskaper 
 

För att få en starkare 
position på marknaden 

 
 
Tabell 3. Operationalisering av Kapferers identitetsprisma (2004). 
 

Teoretiska 
begrepp 

Operationella förklaringar Exempel på intervjufråga 

Fysiska attribut Varumärkets fysiska 
karaktärsdrag eller 
produkten/tjänstens egenskaper 

Lyfts några egenskaperna av 
tjänsten/produkten fram i podcasten? 

Personlighet 
 

Varumärkets mänskliga 
karaktärsdrag och offentliga 
frontfigurer 

Varför valdes profilen/profilerna i 
podcasten för ett samarbete?  

Kultur Organisationskultur och 
varumärkets värderingar 

Vilka är värderingarna? Lyfts de fram i 
podcasten? Om ja, hur? 

 
Relation 

Varumärkets relation till 
konsumenten samt vad den 
präglas av 

Hur ser relationen till konsumenten ut? 
Arbetar ni med att hantera den genom 
podcasten? 

Spegelbild Varumärkets målgrupp samt hur 
varumärket profileras för att nå 
den 

Vilken/vilka är er målgrupp? Vilken når ni 
genom podcasten samt hur? 

Självbild Känslor och tankar som 
varumärket vill att konsumenten 
ska ha vid en association 

Vad önskar ni lyssnarna känna/uppfatta 
när de hör sponsrade inlägg i podcasten? 
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3.5 Genomförandet 
Efter att företagen lämnat sitt samtycke om medverkan i studien upprätthölls 

mailkontakt med respondenterna för att bestämma tid och plats för intervju. 

Respondenterna informerades hur intervjun skulle genomföras samt beräknad 

tidsåtgång. Underlag i form av översiktliga intervjufrågor skickades inför intervjuerna 

via e-mail en dag innan intervju. Bryman (2011:212) menar att det är viktigt att 

tydligt klargöra syftet med intervjuerna och deltagandet i studien samt beräknad 

tidsåtgång. Avsaknad av tydlighet kan leda till dålig stämning om exempelvis 

oväntade frågor förekommer och det kan även betraktas som oetiskt i sammanhanget 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s.234). Vid intervjutillfällena var en person 

huvudansvarig för varje enskild intervju samtidigt som den andra förde anteckningar 

och bidrog med kompletterande följdfrågor. Trost (2005:46) anser att två intervjuare, 

jämfört med en, kan öka förståelsen och bidra till större informationsmängd. Efter 

intervjutillfället upptäcktes i samtliga fall att några frågor inte blivit besvarade eller 

krävde ytterligare förklaring. För att avhjälpa detta skickades kompletterande frågor 

till företaget via e-mail. 

3.6 Dokumentation och bearbetning av data 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att kunna återge resultatet 

ordagrant och därmed kunna stärka påståenden med citat. Det anses fördelaktigt då 

ordagranna citat möjliggör en ökad reliabilitet (Trost, 2005, s.53; Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016, s.413; Dalen, 2015, s.38, Alvehus, 2014, s.85). En risk med 

ljudupptagningen enligt Bryman (2011) är att det kan hämma intervjusvaren om 

respondenterna blir nervösa men enligt Alvehus (2014:85) är ljudupptagning att 

föredra framför anteckningar då svar i skrift kan bli misstolkade. Trots att det kan 

påverka respondenterna valdes ljudupptagning för att minska risken att misstolka 

respondenternas svar och underlätta arbetet med sammanställning av resultat och 

vidare analys. 
 

Efter varje enskilt intervjutillfälle transkriberades de inspelade intervjuerna för att 

möjliggöra användning av citat samt för att stärka trovärdigheten. I likhet med 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016:572) innebar transkriberingen att det insamlade 

materialet skrevs ner ordagrant. Efter transkriberingen kodades materialet för att 

utreda vad respondenterna svarat på frågorna och för att systematiskt sortera 
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informationen (jfr. Bryman, 2011, s.523; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s.580). 

De huvudsakliga tendenserna som eftersöktes genom kodningen var företagens 

uppfattningar, strategier och beslut kring deras varumärkesutveckling med 

utgångspunkt i beslutslogikerna med formationsprocesserna och identitetsprisman. 

3.7 Kritisk reflektion av metoden 
Reliabilitet innebär möjligheten att replikera en liknande undersökning genom att få 

samma resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016), vilket innebär att denna studies 

reliabilitet kan ifrågasättas med tanke på det begränsade urvalet. Vi resonerar även i 

enlighet med Saunders, Lewis och Thornhill (2016) att en respondent från respektive 

företag kan påverka resultatet på grund av att andra perspektiv faller bort. De företag 

som tillfrågades att medverka, men avböjde, angav främst tidsbrist som anledning till 

att inte delta. Vidare framkom det att i de medverkande företagen enbart var en person 

som varit ansvarig kontaktperson för podcastsamarbetet och som därmed besatt den 

relevanta kunskap och information som studien efterfrågade. Vid förfrågan om fler 

respondenter från respektive företagen hade möjlighet att medverka i studien var det 

enhälliga svaret att de inte kunde rekommendera någon annan för en intervju och det 

skulle därmed inte leda till någon ytterligare information. Det som är avgörande vid 

en studies urval är att det ska möjliggöra att besvara forskningsfrågan (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2016). I denna studie anses urvalet vara tillräckligt för att besvara 

denna, trots att sammantaget leder till att studiens resultat inte är generaliserbart (jfr. 

Bryman, 2011). 
 

En svaghet med en semistrukturerad intervjumetod är att den är mindre 

standardiserad, jämfört med en strukturell intervjumetod, vilket också kan leda till att 

reliabiliteten ifrågasätts (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s.397). Intervjuguiden 

som upprättades (se bilaga 1) syftade till att stärka den mindre standardiserade 

metoden då den ansågs vara ett hjälpmedel för att täcka samtliga områden. Vidare 

upprättades intervjufrågorna efter operationaliserade begrepp vilket kan öka studiens 

validitet (jfr. Bryman, 2011). Studiens validitet kan också diskuteras i och med att 

denna kan anses styrkas genom att samtliga moment i genomförandet har beskrivits. 

Det föreligger även en risk att respondenterna besvarat intervjufrågorna för att 

uppfattas som korrekt, alternativt att de önskat att framstå i bättre dager (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2016, s.341). Det krävs därmed en medvetenhet om att 
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respondenterna i studien varit representanter för respektive företag vilket kan medföra 

att de är måna att upprätthålla en, för företaget positiv bild, och besvarat frågorna i 

enlighet med det syftet. 

4. Resultat  
I följande avsnitt presenteras det insamlade materialet från intervjuerna med 

respektive företag. Varje resultatdel är indelat efter respektive företag och inleds med 

en kort presentation av företaget, podcasten och samarbetet. 

4.1 Intervju med Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef, 
Hemfrid  
Hemfrid erbjuder städ- och flyttjänster för privatpersoner och företag i Sverige. De 

inledde i månadsskiftet juli/augusti år 2015 ett samarbete med podcasten Alex & 

Sigge samt Fredagspodden. Sedan starten har Hemfrid medverkat i totalt 12 avsnitt 

där inslagen varit av berättande-form från podcastprofilernas perspektiv. Innehållet i 

Alex & Sigges podcast utgörs av vardagliga samtal mellan profilerna Alex Schulman 

och Sigge Eklund och kategoriseras som en humorpodcast. Fredagspodden är en 

relations- och livsstilspodcast med samtal mellan systrarna Hannah Widell och 

Amanda Schulman. 
 

Hemfrid har genomgått en varumärkesresa vilken hade sin utgångspunkt i att 

företaget blivit kritiserat för att vara lika tråkigt som landstinget. Det krävdes en 

förändring för att uppfattas som ett modernt varumärke och för att förbättra statusen 

på städbranschen samt försöka påvisa att städyrket är viktigt. För att göra det och 

förändra relationen till konsumenterna behövde Hemfrid bemöta kritiken som riktats 

mot yrket. Det är en speciell bransch och vi har många motståndare som tycker att vi 

upprätthåller klassamhället då de som städar, städar hemma hos de rika. Och den 

stämpeln vill vi få bort. Med syftet att förändra uppfattningen och nå en starkare 

position på marknaden definierade Hemfrid hur de vill uppfattas och vilka de önskar 

vara om 10 år. Därefter inleddes ett samarbete med en pr-byrå för att ta del av 

kunskap och erfarenhet. Detta följdes av diskussioner hur förändringsarbetet skulle 

utformas och Hemfrid kom i kontakt med ett medie- och produktionsbolag som 

producerade reklamfilmer åt dem och det var också de som föreslog att Hemfrid 

skulle inleda ett podcastsamarbete med Alex & Sigge samt Fredagspodden. 



 19 

Inledningsvis var filmerna utgångspunkten för samtalen i respektive podcast för att 

visuellt visa fördelarna, exempelvis möjligheten till mer fritid, med att anlita 

städhjälp. Det beslutet togs efter diskussioner i företaget och tillsammans med 

produktionsbolaget. Hemfrid hoppades att det skulle förändra attityden till tjänsten. 

Genom podcastformatet fanns också möjligheten att inte enbart prata om städning 

utan även lyfta Hemfrids värderingar. 
 

Anledningen till valet av Alex & Sigge respektive Fredagspodden baserades på att de 

hade flest antal lyssnare och att det skulle öka möjligheten att förändra bilden av 

Hemfrid. Beslutet togs efter flertalet interna diskussioner för att säkerställa att 

samarbetet var rätt för Hemfrid och deras förändring. Koff yrkade även på att 

profilerna passade bra för att de representerade liknande värderingar som Hemfrid har 

vilket innebar att de kunde förmedlas både muntligt och genom att associeras med 

profilerna. Enligt Koff är Hemfrids värderingar jämställdhet, att skapa arbetstillfällen, 

integration, folkhälsa och miljömedvetenhet. De värderingar som muntligt lyfts fram 

var folkhälsa genom att reducera stress med hjälp av städning, integration genom att 

Hemfrid har möjlighet att anställa personer som kommer från andra länder samt att 

företaget skapar nya arbetstillfällen. Genom att alla fyra profiler pratade om städning 

gjorde det att det varken blev manligt eller kvinnligt vilket var tänkt att reflektera 

jämställdhet. 
 

Hemfrids målgrupper är barnfamiljer, äldre personer med utflugna barn och yngre 

personer utan barn. Den yngre målgruppen var den viktigaste att attrahera med hjälp 

av medverkan. Om yngre personer redan i tidig ålder börjar köpa städtjänster 

kommer de med stor sannolikhet anlita Hemfrid mer och mer över tid. Hemfrid 

önskade att lyssnarna skulle uppfatta företaget som mer modernt genom 

podcastmedverkan då det fortfarande var relativt nytt och modernt i sig: Vi var inte 

först på bollen, men vi var i alla fall inte sist på bollen. Vidare ville de att lyssnarna 

skulle uppfatta att städtjänsterna bidrar till samhället, att tjänsterna är en investering 

för familjen samt att Hemfrid är mer än ett städföretag. Koff påstod att profilerna haft 

mycket att säga till om vilket gjort att det var viktigt för Hemfrid att få inflytelserika 

personer att berätta om Hemfrid från deras perspektiv. Podcastssamarbetet gjorde att 

personer tog till sig informationen på ett nytt sätt: Väldigt många har sagt att ‘vi 

hörde om när ni pratade om det i podcasten’ och då kan vi ha skrivit många 
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debattartiklar men som ingen har läst. Koff menade att genom vardagliga samtal 

kunde de få fram budskap som också möjliggjorde en relation till konsumenterna. 

Genom profilernas sätt att prata om ämnen skapades en kommunikation mellan 

företaget och konsumenterna: De gör det på ett lättsamt sätt, personligt och 

kärleksfullt men de kan ändå skoja om att det är kaos hemma och pratar mycket om 

jobbiga och bra saker. 

4.2 Intervju med Kajsa Svärd, marknadsansvarig, If 
Ifs affärsidé är att de ska vara Nordens ledande försäkringsbolag med främsta 

inriktning på skadeförsäkringar. If medverkade i Alex & Sigge som är en 

humorpodcast vilken utgörs av vardagliga samtal mellan Alex Schulman och Sigge 

Eklund. If var huvudsponsor i podcasten från 2012 och avslutade samarbetet i 

december 2015. De sponsrade inslagen var av berättande-form och antalet lyssnare 

gick från 100.000-500.000 per avsnitt under samarbetets period. 
 

Idén att sponsra en podcast uppkom internt från en chef på If, som enligt Svärd, 

upplevde att podcast verkade vara en innovativ marknadsföringskanal. Det fanns vid 

tidpunkten få podcasts och ännu färre samarbeten vilket var ett incitament till att If 

startade samarbetet. De strävade efter, och gör fortfarande, att testa nya 

marknadsföringskanaler. Alex & Sigge valdes på grund av att de vid den tidpunkten 

hade flest lyssnare samt på grund av att utbudet av podcasts var relativt litet. 

Blandningen av humor och allvar som profilerna skapade i podcasten tilltalade If, 

vilket bidrog till att valet föll på dem. Syftet med samarbetet var att förändra synen på 

försäkringsbolaget och If strävade efter att uppfattas som ett mer personligt företag 

genom ett genuint innehåll i podcasten. Profilerna fick själv bestämma innehållet i 

podcasten och If bjöd bland annat Schulman och Eklund på lunch på Ifs kontor med 

intentionen att det skulle skapa idéer till samtalsämnen för att personligt och genuint 

presentera If i podcasten. Med fokus att öka försäljningen och för att komma ifrån 

“traditionell reklam” var detta en medveten strategi.  
 

Innehållet skulle också bidra till att bygga en relation till konsumenterna. Det var 

tydligt att de ville förmedla att de inte är ett stort opersonligt försäkringsbolag utan 

att det var riktiga människor som jobbade där. Enligt Svärd var podcasten ett sätt att 

prata till kunderna och utveckla relationen. Tidigare skedde kundkontakten via telefon 
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eller e-mail, främst när kunden hade ett problem, men genom podcasten kunde 

konsumenten höra profilerna prata om ämnen som inkluderade If, företagets personal 

eller bemötandet, varje vecka. Det här blev ett sätt att prata ut till våra kunder och de 

fick höra lite om oss varje vecka. Enligt Svärd är Ifs värdering att de ska sträva efter 

att vara moderna/nytänkande och Svärd menar att det representerades i deras 

handlingar när de sökte sig till podcastformatet och att det även reflekterar 

organisationen och hur de försöker att utveckla varumärket än idag. Det var viktigt för 

If att konsumenten skulle uppleva dem som trovärdiga. Schulman och Eklund var 

själva försäkrade hos If och när de haft problem kontaktade de If. De pratade sedan 

om bemötandet och tjänsten i podcasten, vilket Svärd tror bidrog till en ökad 

trovärdighet. Både Alex och Sigge är försäkrade hos oss, har de haft problem har de 

sökt sig till oss och sedan pratat om det i podden. 
 

If hade inte som ambition att nå en specifik målgrupp. Det viktigaste för dem var att 

alltid försöka vara nytänkande och att vara först med det senaste och hoppades att den 

nya marknadsföringen skulle spridas till andra som inte lyssnade på podcasten. I 

podcasten framkommer inte några fysiska attribut, vilket var ett medvetet val av If då 

de ansåg att syftet med samarbetet främst var att lyfta varumärket i stort, och inte öka 

försäljningen av försäkringar eller informera om vad tjänsterna innebar för 

konsumenten. Svärd godkände de sekvenser från ljudinspelningarna där Schulman 

och Eklund pratade om If och när personer på If blev nämnda rådfrågade och 

diskutera hon med kollegor. Vid de tillfällen anställda förekom som samtal i 

podcasten, beslutades att de skulle tillåta detta för att testa och se vad det kunde leda 

till. Svärd förklarade att det bidragit till att ge företaget ett ansikte och möjliggjorde 

att konsumenterna lättare skulle kunna skapa associationer till If. 

4.3 Intervju med Anna Forsberg, Marknadsansvarig, Scandic. 
Scandic är Nordens största hotellkedja med 230 hotell fördelat på 7 länder. De har ett 

pågående samarbete med podcasten Veckans Bläcka som är en livsstilspodcast där 

Karin Bastin och Jennie Hammar pratar om livet i Los Angeles, trender, träning och 

vardagen. Veckans Bläcka beräknas ha runt 60.000-70.000 lyssnare i veckan. 

Samarbetet startades sommaren 2016 och Scandic har sedan dess medverkat i 5 

podcastavsnitt. Inslagen var av berättande-form från profilernas perspektiv där de 

själva, fritt pratar om Scandic. 
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2012 investerade Scandic i stora förändringar av sitt hotellutbud, dock upplevde 

Scandic att konsumenterna hade kvar den gamla bilden av Scandic. Forsberg menade 

att det var orättvist i förhållande till vad företaget faktiskt stod för och vad de erbjöd. I 

ett försök att sprida bilden av det nya Scandic önskade de nå personer som 

regelbundet bor på hotell men som inte väljer Scandic. Mer specifikt bestod den 

tänkta, nya målgruppen enligt Forsberg av medvetna storstadskvinnor i åldern 25-40 

år. Anledningen till att målgruppen uteslöt män är att de upplevde att det är 

kvinnorna, i familjer och andra konstellationer, som tar beslutet av vilket hotell de ska 

besöka. För att nå målgruppen valde Scandic att inleda ett samarbete med en podcast 

som associerades med modernitet, medvetenhet och storstad. Scandic tog ett beslut 

grundat i research för att undersöka möjligheterna att profilera sig som den tänka 

målgruppen önskade se sig själva. Syftet var att konsumenterna skulle bli inspirerade 

av en liknande livsstil som profilerna hade och då associera podcasten och livsstilen 

med Scandic. 
 

Enligt Forsberg har det varit viktigt att försöka förändra bilden som marknaden har av 

dem och ett led i denna förändring var att få lyssnarna att se filmerna med profilerna 

som utspelar sig på hotellen. Forsberg säger: Då kunde de se sina förebilder, Karin 

och Jennie, i Scandics nya miljöer. När podcastsamarbetet inleddes hade Scandic 

diskuterat och pratat med en byrå vilket resulterade i att de ville skapa filmer där 

profilerna skulle vistas i hotellmiljön. De resonerade kring att ett visuellt intryck 

kunde bidra till att förändra bilden av Scandic. Innehållet i filmerna och i podcasten 

fick Bastin och Hammar själva styra, för att det på det sätter skulle uppfattas som 

intressant och äkta. Scandic tydliggjorde dock att de skulle prata och hänvisa till 

filmerna i podcasten. 
 

Att associeras med rätt personer var viktigt för Scandics varumärke vilket innebar att 

Forsberg gjorde mycket research och tog initiativ till diskussioner innan besluten togs 

kring podcastsamarbetet. För Scandic var det viktigt att profilerna hade liknande 

värderingar som Scandic ville förknippas med. Enligt Forsberg var företagets 

värderingar att de ska vara "reko", ärliga och miljömedvetna och deras interna 

värdeord i organisationen är “be caring”, “be you” och det senaste tillägget “be bold”. 

Målsättningen med det senaste var att våga sticka ut hakan mer, även om Scandic 

fortfarande ville upplevas som ett tryggt val av hotell önskade de också bli modigare i 
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sin marknadsföring och i vilka budskap de sänder ut, för att förnya men samtidigt 

behålla en stark position på marknaden. Forsberg menar att Scandics värderingar 

stämmer överens med Bastin och Hammar vilka beskrivs som jordnära och 

omtänksamma och som även vågar sticka ut hakan. Förhoppningen var att 

konsumenterna skulle associera Scandic med profilerna och uppfatta dem på liknande 

sätt. Enligt Forsberg är Scandic ett välkänt varumärke som de flesta känner till och 

den nya målgruppen skulle innebära nya kontakter och relationer. Vidare menade hon 

att det redan fanns en bra och etablerad relation mellan företaget och konsumenten: 

Jag tror vi har en bra relation, alla har nog någon sorts relation till oss. Vi vill 

fortsätta vara det vi alltid varit men det var viktigt att få ut att vi uppdaterar 

produkten. 

4.4 Intervju med Maria Ölander, varumärkesansvarig för vitvaror, Bosch 
Bosch Home säljer hushållsapparater och vitvaror och har som ambition att underlätta 

och effektivisera hushållsarbetet. Podcastsamarbetet inleddes i februari 2015 

tillsammans med Värvet som är en intervjupodcast där programledaren Kristoffer 

Triumf varje vecka har en gäst som han intervjuar och samtalar med. Bosch har sedan 

dess medverkat i 12 avsnitt med uppskattningsvis 200.000-250.000 lyssnare per 

avsnitt. De sponsrade inslagen i podcasten är av berättande-form. 
 

Bosch har en historia av berättande, vilket ursprungligen kommer från grundaren av 

företaget. Ölander började lyssna på Värvet och fick uppfattningen att det var ett 

format där människor fick berätta sina historier samt att det var en podcast och en 

profil som på flera sätt hade liknande ambitioner och värderingar som Bosch: Det var 

ett trovärdigt format och en trovärdig profil som höll i den och det var inte för 

kommersiellt. Detta var anledningen, i kombination med målet att nå många lyssnare, 

till valet av podcasten som beslutades efter diskussioner med en mediabyrå. Ölander 

menar att produkterna är till för en bred målgrupp, alla som äger ett boende, och det 

skulle inte bidra till en förstärkt position att rikta sig mot en alltför snäv målgrupp.  

 

Ett ytterligare argument för valet av Värvet var uppfattningen att lyssnarna tar sig tid 

och har målet att lära sig något genom att lyssna på podcasten vilket då skulle följa 

Bosch värderingar. Genom podcasten hade Bosch möjligheten att kommunicera och 

förstärka sina värderingar och särskilja sig från liknande företag. Enligt Ölander är 
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företagets värderingar, som även kommuniceras i podcasten, trovärdighet, kvalitet 

och noggrannhet. Ölander var på besök hemma hos profilen och de provade hans 

Bosch-vitvaror under inspelningarna. Genom att lyfta fram produkterna kunde de 

kommunicera hur de underlättar vardagen och vilka värderingar varumärket och även 

produkterna står för. Beslutet att använda produkterna som en del av inslagen var 

genomtänkt för att öka trovärdigheten och förstärka varumärket. Besluten grundades 

också i syftet att undvika att konsumenter skulle uppleva att Bosch kränger på dem 

säljbudskap som uppfattas som störiga och skapa negativa associationer till 

varumärket. Ölander menade att inslagen där hon berättade om företaget och 

produkterna även kunde skapa och förbättra relationen till konsumenten: Att få tid att 

prata och möjligheten att berätta om produkterna, istället för att sälja, är något som 

jag tror kan bygga en relation.  
 

Vidare hade Bosch en förhoppning att medverkan skulle skapa en dialog med 

konsumenterna och förstärka relationen genom att vara tillmötesgående. De valde att 

blanda information om Bosch, deras värderingar och om produkterna för att ta hänsyn 

till vad konsumenten skulle tänkas vilja veta: Vi lyfter fram värderingar men 

lyssnarna vill också veta ‘vad ger det här mig’? Bosch hade ambitionen och målet att 

konsumenten skulle få en bättre insikt i vad de står för och även upptäcka ett djupare 

eller ett nytt värde av varumärket. En förhoppning var att lyssnarna skulle uppfatta 

Bosch som ett trovärdigt företag, samt även tack vare att Triumf som programledare 

är trovärdig i det han företog sig i podcasten. Ölander hade själv ansvar för 

marknadsföringsbudgeten och tog besluten kring samarbetet tillsammans med en byrå 

efter att ha presenterat och diskuterat idén med sin chef. Ölander säger: Att 

mediabyrån tyckte att det var en bra idé och min långa erfarenhet ledde till att jag 

fick förtroendet att göra samarbetet. 

5. Analys 
I det här avsnittet presenteras en analys baserat på resultatet från studiens intervjuer. 

Analysen utgår från varje dimension av Kapferers (2004) identitetsprisma samt även 

inkludera Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) formationsprocesser för varje 

enskild dimension.  
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Tabell 4. Sammanfattning av analys. 
 

 Hemfrid If Scandic Bosch 

Fysiska 
attribut 

Hänvisar till 
filmer med 
fysiska attribut 

Anställda 
förekom spontant 
i samtalen  

Hänvisar till 
filmer med 
fysiska attribut 

Pratar om & 
använder 
produkterna 

Logik/process Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk & 
plötslig  

Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 

Personlighet Nå ut till 
många & lika 
värderingar 

Nå ut till många 
& vara 
nytänkande 

Avgörande hur 
profilerna är & 
står för  

Likheter med 
profilen & 
formatet 

Logik/process Medveten/ 
strategisk 

Naturlig/plötslig Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 

Kultur Kommunicera 
värderingar 
direkt & 
genom 
associationer 

Visa att företaget 
är modernt & 
nytänkande 

Kommunicera 
värderingar 
genom 
associationer 

Kommunicera 
värderingar 
direkt & genom 
associationer 

Logik/ process Medveten/ 
strategisk 

Naturlig/plötslig Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 

Relation Förändra en 
relation och 
skapa 
kommunikatio
n 

Förändra en 
relation genom 
personlig & 
regelbunden 
kontakt  

Ny målgrupp 
och nya 
relationer 

Förbättra 
relationen 
genom anpassad 
information & 
dialog  

Logik/ process Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
plötslig 

Medveten/ 
strategisk 

Spegelbild Önskade nå en 
tydlig 
målgrupp 

Ingen målgrupp Önskade nå en 
tydlig målgrupp 

Ingen målgrupp 

Logik/ process Medveten/ 
strategisk 

Naturlig/plötslig Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 

Självbild Ville förändra 
en uppfattning 

Ville förändra en 
uppfattning 

Ville förändra 
en uppfattning  

Ville förstärka 
en uppfattning 

Logik/ process Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 

Medveten/ 
strategisk 
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5.1 Fysiska attribut  
If har valt att inte specifikt och direkt lyfta fram företagets fysiska attribut, vilket 

skiljer sig från Hemfrid, Scandic och Bosch som beslutat att framhäva dessa. En 

likhet mellan samtliga företag är den medvetna beslutslogiken med ett resonemang 

bakom varje beslut. Av den medvetna logiken följer enligt Blombäck och Ramirez-

Pasillas (2012) en strategisk process där egenskaper utvärderats och analyserats med 

syfte att vinna en starkare position på marknaden. En skillnad som var möjlig att se 

var att If senare följde den plötsliga processen där profilerna motsvarade en extern 

faktor som influerade vilka egenskaper som varumärkesidentiteten bestod av. 
 

Med syftet att ge lyssnarna en visuell uppfattning om vad det kan innebära att 

använda Hemfrids tjänster pratade profilerna om reklamfilmerna i podcasten. Genom 

att de pratade om dessa hänvisade de indirekt till Hemfrids fysiska attribut. Beslut 

togs efter interna och externa diskussioner och var baserade utifrån strategiska 

fördelar med de olika formaten för att förändra och stärka varumärkets position. Att 

föra en diskussion innan ett beslut motsvarade den medvetna logiken där besluten var 

genomtänkta och beräknade, samt den efterföljande strategiska processen som innebar 

utvärderingar och analys med syftet att stärka marknadspositionen (Blombäck & 

Ramirez-Pasillas, 2012). 
 

Trots att intentionen från Ifs sida inte var att lyfta fram några specifika fysiska 

attribut, porträtterades anställda på If spontant av Alex & Sigge, vilket kan motsvara 

fysiska attribut enligt resonemang som både Pich och Dean (2015) samt Kapferer 

(2004) fört kring att någon från företaget kan motsvara fysiska attribut och bära 

varumärkets budskap och skapa associationer till företaget. Vidare menar Keller 

(2012) att genom företagets fysiska attribut kan gynnsamma fördelar uppstå och enligt 

Svärd blev det lättare för konsumenterna att skapa associationer till företaget och ge 

företaget ett ansikte. Det ursprungliga beslutet att inte lyfta fram fysiska attribut 

formades efter en diskussion där If kom fram till att det inte var lika viktigt i 

förhållande till andra egenskaper vilket motsvarar en medveten logik. Det var möjligt 

att argumentera för att det senare beslutet, att tillåta Alex & Sigge prata om de 

anställda, motsvarar en medveten logik men med en plötslig formationsprocess. 

Denna följde teorin om den naturliga logiken där externa och interna faktorer 

influerar vilka egenskaper som varumärkesidentiteten består av (Blombäck & 
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Ramirez-Pasillas, 2012). If diskuterade huruvida personalen skulle nämnas eller inte 

men beslöt att gå med på Alex & Sigges initiativ att prata om personalen för att på det 

sättet testa sig fram. 
 

Scandics filmer som Bastin och Hammar hänvisade till i Veckans Bläcka blev ett sätt 

att förmedla fysiska attribut. Att hänvisa till filmerna var ett beslut som präglades av 

interna och externa diskussioner med ett långsiktigt mål att få en starkare och 

förändrad position på marknaden. Sammantaget motsvarade det Blombäcks & 

Ramirez-Pasillas (2012) medvetna logik och strategiska formationsprocess. Bosch 

valde att lyfta fram fysiska attribut genom att praktiskt använda produkterna i 

avsnitten. Det var ett beslut som grundades i diskussioner där det fanns en tydlighet i 

vilka egenskaper, exempelvis trovärdighet, som företaget önskade att bli associerade 

med vilket motsvarade den medvetna logiken. Enligt Blombäck & Ramirez-Pasillas 

(2012) följer en strategisk formationsprocess av den medvetna logiken vilket stämmer 

överens med Bosch som utvärderade och analyserade vilka egenskaper som skulle 

lyftas fram i samarbetet. Bosch säljer fysiska produkter vilket kan vara en anledning 

till att denna dimension är väl genomtänkt och får fokus i podcasten då ett varumärkes 

fysiska attribut bland annat representerar vad varumärket gör och står för (Ponnam, 

2007; Pich & Dean, 2015; Kapferer, 2004). 

5.2 Personlighet 
Hemfrid, Scandic och Bosch hade samtliga tagit medvetna beslut grundat i 

diskussioner med syftet att nå en starkare position på marknaden genom att utveckla 

personligheten. Det överensstämde med den medvetna logiken och strategiska 

processen (jfr. Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). Aaker och Fournier (1995) 

argumenterar för att om en konsument känner igen sig i personligheten är chansen 

större att konsumenten väljer det varumärket. Det kan ses som incitament för den 

medvetna logiken som innebär att företaget är tydliga med vad de vill associeras med 

samt att besluten är beräknade och strategiska. Hemfrids dubbla exponering av 

varumärket skulle kunna öka chansen att konsumenterna inhämtade information och 

fann igenkänning. Hemfrid upplevde att Fredagspodden och Alex & Sigge var 

podcasts de gärna associerades med och genom dem kunde Hemfrid utveckla 

varumärkespersonligheten i likhet med vad Ponnam (2007), Kapferer (2004) och 

Melin (1999) menar att en frontfigur kan utveckla varumärkespersonligheten. 
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Scandics val av podcast baserades enbart på hur profilerna var som personer och 

beslutet grundades i noggrann research samt diskussioner med en extern reklambyrå. 

Scandics resonemang gick i linje med att företag borde vara medvetna om hur 

konsumenterna uppfattade personerna som kom att bli associerade med varumärket 

(Ponnam, 2007; Kapferer, 2004; Melin, 1999). Det primära syftet var inte att direkt 

kommunicera Scandics karaktärsdrag utan att skapa en varumärkespersonlighet 

genom profilerna. Enligt Pich och Dean (2015) innebär varumärkespersonligheten 

inte bara att frontfiguren representerar varumärket, den är även en länk för att 

förmedla värderingar och skapa associationer. Genom att konsumenten skapar 

associationer var förhoppningen att de skulle uppfatta Scandic på liknande sätt som de 

uppfattade Veckans Bläcka. På samma sätt som Scandic, valde Bosch att medverka i 

Värvet genom att profilen och formatet upplevdes representera liknande värderingar. 

Triumf stod också för en kvalitet som Bosch värdesatte. Varumärkets 

särskiljningsförmåga var möjlig att utveckla med hjälp av personligheten (De 

Chernatony, 1999; De Chernatony & Harris, 2001) vilket Bosch ansåg var ett syfte 

med samarbetet samt att genom Triumf kommunicera varumärkets värderingar. 
 

I och med att If var tidiga med podcastsamarbetet innebar det en typ av särpräglad 

reklam och en särskiljande marknadskommunikation, vilket företag kan använda för 

att utveckla sin varumärkespersonlighet (Melin, 1999). Ifs val av Alex & Sigge 

motiverades främst av att podcasten hade många lyssnare, och sekundärt av 

spänningen som de stod för i de vardagliga samtalen. If ville prova en ny 

marknadsföringskanal samt att nå många konsumenter. Att vilja nå många 

konsumenter reflekterade ett medvetet beslut, där det är möjligt att resonera att If 

följde den naturliga logiken, snarare än den medvetna logiken. Den naturliga logiken 

innebär att beslut reflekterar den existerande omgivningen och fattas efter “vilka är vi 

som organisation” (Whetten, 2006: Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). Ifs beslut 

föll naturligt utifrån att de strävade efter nya och innovativa marknadsföringskanaler 

och ville testa sig fram. Valet av Alex & Sigge påverkades också av det relativt smala 

utbud som fanns vid tidpunkten vilket kunde ses som en extern faktor som influerade 

beslutet. Att externa faktorer påverkar vilka egenskaper varumärket består av går i 

linje med den plötsliga processen (Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). 
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5.3 Kultur 
För att utveckla företagets varumärkeskultur har Hemfrid, Scandic och Bosch tagit 

beslut enligt en medveten logik och en strategisk process. If hade inte samma 

strategiska plan att kommunicera sin varumärkeskultur och gjorde det inte medvetet. 

Värderingen modernt/nytänkande reflekterade företaget och beslutet togs naturligt 

efter vilka If är som organisation vilket var enligt den naturliga logiken (jfr Blombäck 

& Ramirez-Pasillas, 2012). Kulturen influerades av interna faktorer, hur företaget 

arbetar, och av externa faktorer där utbudet av podcasts samt profilerna påverkade 

kulturdimensionen. Det framkom tydligare än att den påverkades av strävan efter att 

nå en starkare position på marknaden. Det leder till att den naturliga logiken följdes 

av den plötsliga processen och stämmer överens med Blombäck & Ramirez-Pasillas 

(2012). Grundat i att Ponnam (2007) argumenterar att en PR-strategi kan representera 

kulturen går det att urskilja Ifs varumärkeskultur genom deras nytänkande 

marknadsföringsstrategier, vilket inkluderar podcastsamarbetet. I Hemfrids fall 

innebar det också att PR-strategin (jfr. Ponnam, 2007) representerade en värdering 

genom att Hemfrid valde att medverka i två podcasts, en av män och en av kvinnor. 

Hemfrid syftade till att kommunicera sina interna värderingar för att förändra synen 

på företaget vilket beslutades internt och reflekterade en medveten logik. Syftet var att 

bidra till en förändring vilket kan ses som en strävan att vilja stärka en position på 

marknaden och motsvarar en strategisk process (jfr. Blombäck & Ramirez-Pasillas, 

2012). 
 

Scandic valde att inte explicit uttrycka och förmedla sina interna 

organisationsvärderingar. Istället valde de att framföra det genom profilerna när de 

pratade om Scandic, upplevelser, tankar och känslor. Exempelvis representerade 

profilerna “be bold” och “be caring” vilka är två av Scandics värderingar. Att podcast 

valdes efter profilernas värderingar innebar att varumärkeskulturen kunde styra 

varumärket och är representerade i hur varumärket kommunicerades på samma sätt 

som Kapferer (2004) samt Pich och Dean (2015) diskuterar. Beslutet präglades av en 

medvetenhet och tydlighet i vilka egenskaper som varumärket skulle bli associerat 

med, vilket speglade den medvetna logiken (Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). 

Tydligheten grundade sig i att Scandic vill förändra, genom att bli modigare, vilket 

gick i linje med den strategiska processen där syftet är att nå en starkare position 

(Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). 
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Likt Scandic styrde Bosch varumärket med värderingar (jfr. Kapferer, 2004:108; Pich 

& Dean, 2015) då valet att medverka i Värvet och blev associerat med profilen 

påverkades av värderingar.  Genom att medverka i Värvet, som genom profilen 

kommunicerar trovärdighet och kvalitet, kunde Bosch sända ut dessa värderingar. 

Dessutom beslutades att Ölander skulle delta i avsnitten tillsammans med Triumf för 

att prata om varumärket och vad det står för. Samtliga beslut som nämnts ovan tyder 

på en medveten logik där beslutsfattaren kunde redogöra för egenskaperna (Blombäck 

& Ramirez-Pasillas, 2012). I enlighet med resonemanget Kapferer (2004) för kring att 

varumärkeskulturen är ett sätt att särskilja sig, var det en anledning till att Bosch ville 

förstärka kommunikationen av den. En särskiljning tolkas i studien likt att positionera 

sig för att bli konkurrenskraftigare på marknaden vilket gjorde att Bosch följde den 

strategiska processen (jfr. Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). 

5.4 Relation 
Ett företags varumärkesrelation byggs på liknande sätt som mänskliga relationer 

(Blackston, 2000; Fournier, 1998). Genom att Hemfrid bemötte kritiken om städyrket 

visade de att de är måna om att lösa en konflikt, likt i en mänsklig relation. Hemfrid 

var medvetna om de motsättningar och åsikter som fanns om dem och var beredda att 

bemöta dessa för att förbättra relationen och möjliggöra en förändrad uppfattning för 

att nå en bättre position. Detta går i linje med vad Blombäck och Ramirez-Pasillas 

(2012) menar är den medvetna logiken och den strategiska processen. 
 

Scandics relationsdimension var inte lika genomtänkt. Det förekom inga tydliga 

egenskaper som skulle prägla relationen specifikt och det förekom inte heller någon 

diskussion hur de skulle förbättra relationerna. Det blev snarare en indirekt diskussion 

om relationen genom att de siktade in sig på en ny målgrupp vilket var ett genomtänkt 

beslut med en tydlighet i hur de ska attrahera dem. Att aktivt ta kontakt med en ny 

målgrupp visade också på viljan att skapa en relation till konsumenten. Besluten 

kategoriserades därmed enligt den medvetna logiken men med en plötslig process 

som innebar att externa eller interna faktorer påverkade varumärkets egenskaper 

(Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012) och stämmer med Hsu och Hannan (2005) 

institutionell sammanslagning av identitet där olika agenter påverkar en identitet. 

Profilerna i podcasten sågs som en extern faktor och kunde påverka vad relationen 
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skulle präglas av, snarare än att det var Scandics beslut vilka egenskaperna skulle 

vara.  
 

Genom podcastsamarbetet önskade Bosch möjliggöra en dialog med konsumenterna 

och de tog hänsyn till vilken typ av information konsumenterna efterfrågade genom 

att blanda innehållet för att uppfattas som tillmötesgående och tillfredsställande. Att 

maximera konsumentens tillfredsställelse kan öka möjligheterna till en förbättrad 

varumärkesrelation (Ponnam, 2007) vilket stämmer överens med hur Bosch 

resonerade. Boschs beslut grundades i ett genomtänkt resonemang för att möjliggöra 

en förbättrad relation vilket stämde överens med den medvetna logiken. Vidare 

stämmer det också med den strategiska processen som innebar att analysera och 

utvärdera fördelar med syfte att få en starkare position på marknaden (Blombäck & 

Ramirez-Pasillas, 2012). Bosch tog hänsyn till vad konsumenterna efterfrågade för att 

förbättra relationen som därefter kunde leda till en starkare position på marknaden. 
 

Även If hade intentionen att genom podcasten förändra en relation som istället skulle 

präglas av en regelbunden och personlig kontakt genom att ge konsumenter en ändrad 

insikt. De Chernatony (1999) menar att genom flertalet interaktioner kan en relation 

utvecklas och göra att parterna förstår varandra bättre. If såg den återkommande 

kontakten genom Alex & Sigge som en möjlighet att utveckla varumärkesrelationen 

till konsumenten. Beslutet präglades av en medvetenhet kring vilka egenskaper som 

skulle påverka relationen och stämde med den medvetna logiken. Ifs 

formationsprocess gick i linje med den strategiska processen där egenskaperna 

utvärderas med ett tydligt syfte (Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). If analyserade 

och reflekterade över egenskaperna som skulle prägla relationen. 

5.5 Spegelbild 
Hemfrid och Scandic önskade nå en tydlig målgrupp när de inledde 

podcastsamarbetet och strävade efter att porträttera varumärket med hjälp av 

podcasten för att attrahera den tilltänkta målgruppen. Detta styrker att ett varumärkes 

spegelbild kan användas för att attrahera en önskad målgrupp (Kapferer, 2004). Det är 

också i linje med vad Pitch och Dean (2015) och även Kapferer (2004) beskriver är 

avsikten med dimensionen spegelbild. 
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Hemfrids strategi har varit att profilera företaget som att de gör gott för samhället 

bland annat genom att minska stress samt genom ökade arbetstillfällen och 

integration. Scandic valde likaså att porträttera varumärket för att attrahera en specifik 

målgrupp med strategin att associeras med en livsstil. Med hjälp av profilerna i 

podcasten ville de skapa en bild av Scandic som kunde tilltala och attrahera den 

tänkta målgruppen. Besluten har för både Hemfrid och Scandic varit genomtänkta och 

medvetna vilket går i linje med att spegelbilden bör hanteras för att skapa en 

förståelse för målgruppen (Kapferer, 2004; Pich & Dean, 2015). Det var i båda fallen 

tydligt vilka egenskaper de ville associeras med och det förelåg ett tydligt resonemang 

för varför de valt respektive podcast. Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) menar 

att den medvetna logiken också innebär att beslut grundas i diskussioner och insamlad 

information vilket överensstämmer med Hemfrid och Scandic som båda tog in externa 

parter för att komplettera med kunskap i besluten. Genom att profilera sig mot 

målgrupperna kan argumentationen göra att de båda företagen syftade till att nå en 

starkare position på marknaden vilket även det stämmer överens med den strategiska 

processen som följer av Blombäcks och Ramirez-Pasillas (2012) medvetna logik. 
 

If reflekterade inte över att profilera sig för att nå en specifik målgrupp utan 

profilerade sig utifrån vilka de är som företag. Därmed faller spegelbilden under den 

naturliga logiken vilket innebar att beslut togs naturligt utan reflektion och diskussion 

(Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). Den plötsliga processen kan som nämnt 

innebära att externa faktorer påverkar varumärkesidentiteten (2012). If överlät 

formandet av målgruppen till podcasten utan att själva ta ett beslut vilka de ville eller 

inte ville rikta sig mot för att nå dit de önskade. Därmed följde If den plötsliga 

processen snarare än den strategiska processen där besluten reflekterades med en 

ambition att stärka positionen (jfr Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012).  

 

Bosch ansåg att deras produkter är till för alla med ett hushåll och att det inte skulle 

leda till en starkare position att använda podcasten för att rikta sig mot en specifik 

målgrupp. Bosch följde den medvetna logiken för att de reflekterat över målgruppen 

och diskuterat sig fram till ett beslut samt den strategiska processen då beslutet 

grundade sig i att positionen på marknaden inte skulle bli starkare av det (jfr. 

Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). 
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5.6 Självbild 
Kapferer (2004) hävdar att konsumenter redan har attityder och inställningar till 

varumärkens självbild. Det stämmer överens med studiens resultat då Hemfrid, If och 

Scandic uttryckte en önskan om att försöka förändra en redan inarbetad uppfattning 

om respektive varumärke. Hemfrids ambition var att konsumenten skulle uppfatta att 

de är mer nyanserade än "bara" ett städbolag och det kan dras paralleller till att 

Hemfrid önskade att konsumenterna själva skulle se sig som en bidragande faktor till 

samhällsutvecklingen exempelvis genom att de skapar jobb eller prioriterar familjetid 

när de köper en städtjänst. Detta går i linje med att varumärket kan påverka hur 

konsumenten känner sig och hur den ser på sig själv genom att attrahera 

konsumenterna på ett tilltalande sätt (Kapferer, 2004). De Chernatony (1999) anser att 

konsumenter kan uppfatta budskap genom varumärken vilket sedan kan leda till ett 

agerande i enlighet med de associationer som bildas i förhållande till varumärket. 

Veckans Bläcka kunde möjliggöra för Scandic att tala till konsumenternas självbild 

och på det sättet förmedla “det nya Scandic”. Om konsumenten skulle se profilerna 

som “förebilder” och personer de själva kan associeras och se sig själva som kan det 

leda till att samma känslor uppstår när de tänker på podcasten och när de tänker på 

varumärket. 
 

If strävade efter att konsumenten skulle känna och uppfatta varumärket som trovärdigt 

och personligt. Alex & Sigge var försäkrade hos If, vilket skulle kunna ses som en 

förlängd arm mellan If och konsumenten för att påverka deras uppfattning och känslor 

kring associationer kopplade till varumärket. Detta kan medföra att Ifs budskap blev 

mer trovärdigt och mottogs av konsumenten på ett effektivare sätt vilket De 

Chernatony (1999) förklarar som att om konsumenten uppskattar de budskap som 

varumärket står för, har de lättare att till sig och anamma detta. Genom att If använde 

profilerna som personligen pratade om upplevelser kring servicen och varumärket 

fanns möjligheten att förändra en tidigare attityd. 
 

Till skillnad från de tre föregående företagen ville Bosch istället förstärka en redan 

befintlig attityd. Bosch önskade att konsumenterna skulle få en djupare insikt och 

klarare uppfattning av vad de står för samt uppfatta Bosch som ett trovärdigt 

varumärke. Bosch valde att en anställd skulle delta i podcasten och de blandade 

innehållet för att konsumenterna inte skulle uppleva att de "kränger" på dem 
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säljbudskap vilket kunde uppfattas som stötande och då skapa negativa associationer 

till Bosch. Även om företagens beslut kring självbilden varit något varierande tog 

samtliga företag medvetna beslut efter diskussioner, insamling av information och 

efter bestämda riktlinjer. Det resonerades kring vilka associationer konsumenten 

skulle göra i förhållande till varumärket samt hur de skulle känna när de hörde något 

om det i podcasten vilket speglade den medvetna logiken (jfr. Blombäck & Ramirez-

Pasillas, 2012). Av den medvetna logiken följer den strategiska processen där 

beslutsfattare utvärderar och analyserar i syfte att förstärka varumärkets position 

(Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012) vilket också är i linje med samtliga företag i 

denna dimension. Trots att Scandic, If och Hemfrid ämnade förändra konsumentens 

självbild ansågs det även vara i ett förstärkande syfte. 

5.7 Reviderad analysmodell 
Med anledning av studiens resultat och efterföljande analys är det av relevans att 

presentera en reviderad analysmodell. Beslut som tagits av vana och där 

beslutsfattaren inte kunde redogöra vilka egenskaperna var, vilket Blombäck och 

Ramirez-Pasillas (2012) kallar vanelogiken samt den intuitiva formationsprocessen 

som innebär att egenskaper inte är kopplade till varumärkesstyrningen, förekom inte i 

studiens resultat och har därför exkluderats från den reviderade analysmodellen. I 

studien framkom en modifierad variant av logikerna och formationsprocesserna. 

Resultatet visade att den medvetna logiken inte nödvändigtvis följs av den strategiska 

formationsprocessen utan kan också efterföljas av den plötsliga formationsprocessen. 

Den reviderade modellen förklarar därmed att en logik kan följas av antingen en 

plötslig formationsprocess eller en strategisk formationsprocess (se figur 4). 
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Figur 4. Reviderad analysmodell. 

6. Slutsats 
I det här avsnittet följer en konkluderande slutsats och diskussion kring de mest 

intressanta upptäckterna i denna studie. Avslutningsvis presenteras några förslag på 

framtida forskning.  
 

Resultatet visar att företagens beslutsfattande, som formar och utvecklar 

varumärkesidentiteten genom podcasts, främst är medveten och strategisk men det 

förekom några intressanta undantag. En modifiering gjordes i analysmodellen där en 

pil från den medvetna logiken till den plötsliga processen infogades. Det framkom att 

If i dimensionen fysiska attribut samt Scandic i dimensionen relation fattat beslut 

enligt den medvetna logiken men som efterföljts av den plötsliga 

formationsprocessen. Kopplingen mellan den medvetna logiken och den plötsliga 

formationsprocessen är en förändring från den ursprungliga teoretiska modellen 

(Blombäck & Ramirez-Pasillas, 2012). En spekulation av vad det kan bero på när det 

gäller If kan möjligen vara att de valde att inte styra innehållet allt för mycket. I och 

med att de var medvetna om att Alex och Sigge är offentliga profiler som själva fick 

skapa mycket av innehållet i podcasten, kan de varit medvetna om deras maktinnehav 

och gick således med på att följa Alex & Sigges initiativ. Scandic hade inte reflekterat 
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över vilka egenskaper de önskade skulle prägla dimensionen relation vilket gjorde att 

det gav Bastin och Hammar större utrymme att själva utforma denna dimension. En 

effekt blev att relationen som skapades inte var strategiskt genomtänkt från företagets 

sida utan snarare präglad av de externa faktorerna. Scandic valde att överlämna 

relationsskapandet till Bastin och Hammar då de uppfattades som inflytelserika 

profiler. Trots att företagen tog beslut, hur de planerat att styra dimensionen fysiska 

attribut och relation, blev effekten en annan som en följd av profilernas förmåga att 

själva styra varumärket. En slutsats är att trots att företagen innehar en tydlig 

beslutsplan, går det inte att utesluta att externa faktorer kan ha en avgörande, och i 

detta fall större, inverkan på effekten av besluten. 
 

I avsnitt 2.5 diskuterades att vanelogiken och den intuitiva processen troligtvis inte 

skulle komma att användas i analysen för denna studie, vilket även stämde överens 

med studiens resultat. Orsaken kan, som tidigare nämnt, vara att samtliga företag i 

studien antas vara större än mellan- och småföretag som undersökts i studien av 

Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012). Resultatet visar bland annat att företagen tog 

hänsyn till att olika beslut kan få olika utfall. Möjligtvis kan orsaken vara att ett 

“felaktigt” beslut i större företag, likt de medverkande i den här studien, får mer 

betydande konsekvenser som kan skada varumärket jämfört med mindre företag. 

Dessutom är det troligtvis också mer pengar involverat i varumärkesutvecklingen. Det 

kan också grunda sig i att marknaden i större grad kräver att företag arbetar med sitt 

varumärke när ett företag erbjuder olika produkter och tjänster vilket indikerar på en 

medvetenhet om vilka egenskaper som associeras med varumärket för att kunna 

konkurrera och förstärka samtliga delar av ett företags produktkategorier. Ett företag 

som har en produktkategori kan med större sannolikhet utveckla varumärket på ett 

mer enhetligt sätt och faller lättare in i att varumärkesidentiteten reflekterar 

företagsidentiteten vilket Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) vanelogik och 

intuitiva process innebär.  
 

McDonald, De Chernatony och Harris (2001) menar att ett företag inom 

servicesektorn måste vara medvetna om att dessa varumärken är viktigare jämfört 

med företag som säljer produkter. Artikelförfattarna menar att 

varumärkesutvecklingen måste inkludera en djupgående analys av varje aspekt där det 

sker en interaktion mellan företag och konsument vilket främst stämmer överens med 
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Hemfrids utveckling av varumärkesidentiteten. Resultatet visade att de haft en 

genomgående medveten strategi i samtliga dimensioner. If utmärkte sig i förhållande 

till detta resonemang. Som visats i studien hade If minst genomtänkta strategi hur 

varumärket skulle styras och hur det skulle utvecklas genom podcastsamarbetet, vilket 

går emot resonemanget av McDonald, De Chernatony och Harris (2001). 

 

Vidare har besluten som tagits vid företagens podcastsamarbeten i samtliga fall varit 

nya samarbeten och en ny typ av marknadsföring. Detta leder till att det är svårt att tro 

att dessa beslut präglats av vana och rutin, utan som studien visar, generellt 

genomtänkta och strategiska beslut. Slutsatsen som därmed är möjlig att dra innebär 

att vanelogiken och den intuitiva formationsprocessen inte är passande för beslut när 

det gäller inledande kontakter, samarbeten och marknadsföring. 

6.1. Förslag på framtida forskning 
Det var ett medvetet val att utelämna konsumentperspektivet och konsumenternas 

uppfattning av varumärkesidentiteten för att enbart utreda företagens perspektiv. Det 

vore intressant att undersöka huruvida företagets varumärkesutvecklande och 

utformning av varumärkesidentiteten genom det digitala mediet podcast 

överensstämmer med konsumenternas uppfattning av den. Detta skulle förslagsvis 

kunna ske genom en intervjumetod likt den här studiens för att sedan jämföra de båda 

perspektiven och utreda om de överensstämmer med varandra. 

 

Vidare föreslås undersöka resultat i olika termer av liknande digitala samarbeten. 

Förslagsvis vore det intressant att innan och efter ett samarbete mäta effekten på 

finansiella resultat, försäljning, kundantal och/eller kundlojalitet. Avslutningsvis 

föreslås göra en ytterligare studie på företagens perspektiv av utvecklingen av 

varumärkesidentiteten för att utreda om resultatet stämmer överens med den här 

studiens resultat i syfte att skapa en kompletterande förståelse. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Inledande frågor: 

• Kan vi spela in intervjun?  

• Önskar ni vara anonym?  

• Vad är din roll i företaget?  

• Kan du kort beskriva er affärsidé? 

• Hur kom det sig att ni valde att marknadsföra er via podcast? 

• När började samarbetet tillsammans med podcasten?  

• Hur många avsnitt har ni sponsrat?  

• Hur många lyssnare har podcasten haft vid samarbetet?  

Parallella frågor under intervjun: 

• Hur resonerade ni? 

• Vad gjorde att ni beslutade er för det ena eller det andra? 

• Hur togs det beslutet?  

Fysiska Attribut: 

• Vad är det viktigaste egenskapen med eran tjänst/ produkt som ni vill lyfta 

fram? Har ni valt att lyfta det i podcasten? Om ja, anser ni att podcast är en 

lämplig kanal för det?  

Personlighet: 

• Varför valde ni just den här podcasten? Speciella, avgörande faktorer? 

• Varför valde ni att associeras med personerna i podcasten? Vad tror ni att 

podcasten kan bidra/har bidragit med till ert varumärke? 

• Hur vill ni att lyssnarna ska uppfatta ert varumärke genom podcasten? 

Kultur: 

• Finns det några speciellt viktiga värderingar inom ert företag som är extra 

viktiga att ni blir associerade med? Varför? Anser ni att podcasten lyckas lyfta 

fram det?  

• Anser ni att personerna i podcasten har liknande värderingar som varumärket? 

Om ja, på vilket sätt?  

• På vilket sätt/hur kan podcasten bära varumärkets värderingar på ett, för er, 

positivt sätt? 

Relation: 

• Hur ser ni på relationen till konsumenten? Arbetar ni aktivt med den?  
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• Anser ni att relationen mellan varumärket och konsumenten påverkas av 

podcastsamarbete? Om ja, på vilket sätt? 

Spegelbild: 

• Vilken huvudsaklig målgrupp har ni? Är det densamma som ni når genom 

podcasten? 

• Varför har ni valt den? 

• Förändrade valet av podcast er tidigare målgrupp? 

• Hur profilera ni varumärket för att uppfattas som attraktivt för den tilltänkta 

målgruppen? 

Självbild:      

• Vad vill ni att lyssnarna ska känna och uppfatta när de hör de sponsrade 

inläggen?  

• Hur medvetna är ni inom företaget om konsumenternas attityder och 

inställning till varumärket? Hur arbetar ni med detta? 

Avslutande frågor: 

• Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

• Kan vi få kontakta er om ytterligare frågor skulle dyka upp? 

 
 


