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Bakgrund: Podcasten är ett färskt tillskott till nuvarande marknadsföringsmedier och har på
kort

tid

visat

stor

potential

inom

marknadsföringskommunikation.

Den

låga

produktionskostnaden och enkelheten attraherar annonsörer som vill skapa riktad reklam till
sina kunder. De flesta marknadsförare är överens om att det bästa sättet att göra reklam i en
podcast är genom sponsring. Hur konsumenter uppfattar denna typ av reklam är dock oklart
då tidigare studier har adresserat mer traditionella medium.
Syfte: Vi vill skapa en förståelse för hur konsumenter uppfattar sponsormeddelanden i en
podcast samt vilket presentationssätt de tycker är bäst.
Genomförande: För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ undersökning genomförts.
Vi har valt att intervjua åtta personer i åldrarna 21-29 år som finns i våra bekantkretsar. De
har alla lyssnat på en podcast vid mer än ett tillfälle och några är regelbundna lyssnare.
Resultat: Vår undersökning visar blandade känslor angående attityd till reklam i podcasts.
De två viktigaste komponenterna har visats vara sättet sponsormeddelandet presenteras på
och lyssnarens relation till talaren. Respondenterna är överens om att den typ av sponsring
som inte uppfattas som reklam och skiljer sig mest från traditionell reklam är bäst. De menar
också att deras intresse för talaren har stor påverkan på hur trovärdig och intressant reklamen
är. Majoriteten av våra respondenter påpekar att de ogillar reklam, men att reklamen i podcast
är att föredra framför reklam i andra medium. En intressant upptäckt med undersökningen är
att sponsormeddelanden som anses vara störande fastnar bäst på minnet.

Abstract
Authors: Malin Gunnarsson & Isak Lindbom
Title: Podcasts, hot or not? - A research regarding listener’s attitudes towards sponsorship
within podcasts
Level: BA Thesis in Marketing, 15 credits, spring term 2014
Location: Halmstad University
Supervisor: Ulf Aagerup
Examiner: Klaus Solberg Söilen
Language: Swedish
Key words: Podcast, marketing communication, sponsorship, product placement.

Background: The podcast is a recent addition to existing marketing mediums and has shown
great potential in the area of marketing communications. Its low production cost and
simplicity attracts advertisers who wish to create targeted advertising for their customers.
Most marketers agree that sponsoring is the best way to distribute advertising trough a
podcast. How consumers perceive this kind of advertising is not well-known since former
studies have focused more traditional mediums.
Purpose: We wish to create an understanding of customer perception concerning advertising
in podcasts and what they believe is the best way to present a sponsor message.
Implementation: To fulfil our purpose we have chosen to use a qualitative approach. We
have decided to interview eight people aged 21-29 from our known circuits. They have all
listen to a podcast more than once and some are regular listeners.
Result: Our survey shows mixed feelings concerning the attitude towards advertising in
podcasts. The two most important components have shown to be the way the message is
presented and the listeners´ relation to the speaker. The respondents agree that the kind of
sponsoring they prefer is the one they don’t perceive as advertising and differs most from
traditional advertising. They also mean that their interest for the speaker has great effect on
the levels of credibility and interest of the advert. The majority of our respondents say they
don’t like advertising, but that the advertising in podcasts is preferable compared to
advertising in other mediums. An interesting discovery with our survey is the fact that
sponsor messages that are perceived as annoying are most memorable.

Förord
Efter otaliga timmars slit har vi äntligen nått fram till vårt mål: en färdig uppsats! Vi har lärt
oss mycket under arbetets gång, dels om uppsatsprocessen, men inte desto mindre om vikten
av samarbete och kompromisser. Det som inspirerade oss att börja skriva om sponsring inom
podcasting var ett intresse för podcasting som ett underhållande medium och när vi började
söka information om podcasts insåg vi att det inte gjorts mycket undersökningar på ämnet
tidigare.
Vi vill tacka vår handledare Ulf Aagerup som har gett oss bra feedback under arbetets gång
och lyckats styra in oss på rätt spår igen när vi varit på villovägar. Vi vill även rikta ett stort
tack till alla våra respondenter för deras tid och engagemang. Utan dem hade det inte blivit
någon undersökning.
Tack!

Halmstad, maj 2014

Malin Gunnarsson

Isak Lindbom
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1 Inledning
I detta första kapitel kommer vi att ge en historisk bakgrund till podcasting, för att sedan
presenterar problemdiskussion och syfte, val av frågeställning samt avgränsningar.

Podcasting är ett snabbt växande fenomen som blir mer och mer populärt för var dag som
går. Podcasts kan beskrivas som webbens radioprogram som spelas in och sedan digitaliseras
så att man som lyssnare själv kan välja när man vill spela upp det, samt att man kan lyssna på
podcasten i både mobil, läsplatta och via sin dator (podcasts.nu u.å.).
När en ny show är tillgänglig behöver lyssnaren inte besöka hemsidan åter och åter igen för
att ladda ner, utan showen kan levereras direkt till vald medieenhet genom en prenumeration.
Detta system kallas för RSS (Really Simple Syndication) och gör podcasting till ett unikt
marknadsföringsverktyg (Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer, Johnston 2006 citerad i Chang &
Cevher, 2007).
Detta nya medium är idag tillgängligt direkt via dina hörlurar och kan stå för
underhållningen när du är ute på en promenad eller om du har en lång och tråkig tågresa
framför dig. Det finns podcasts för alla smaker och intressen och de går att lyssna på oavsett
vilken tid på dygnet det är.
Enligt Gillinger (2013) ska en podcast vara en mp3-fil som uppfyller tre kriterier: det ska gå
att ladda ner den, den ska regelbundet uppdateras samt att det ska vara möjligt att
prenumerera på den.
Podcasts är idag lättillgängliga då det finns sajter som podcast.nu, podda.se och podtail.com
som samlar och distribuerar de populäraste podcastsen. Det finns ett flertal appar där man kan
prenumerera på och ladda ner podcasts till mobilen. Itunes är ett exempel på en sajt som har
ett stort utbud av olika podcasts och vissa har även börjat lägga ut sina podcasts på Spotify.
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1.1 Bakgrund
”Podcasting är det nya revolutionerande sättet att sprida radio-program på.”
(Carlsson, 2005)

Podcast kallades ursprungligen för audioblogging och uppstod år 2003 då ett skript togs fram
av några fristående programutvecklare för att kunna hämta hem mp3-filer från bloggar till
Apples program Itunes, där filerna synkades över till Ipod (vilket är namnet på Apples mp3spelare). Namnet podcast är en blandning av orden broadcasting1 och Ipod (Carlsson, 2005).
Podcasting tillåter alla med en dator att skapa en form av radioprogram och fritt distribuera
det via internet till lyssnare över hela världen (Berry, 2006).
I en artikel i Resumé (2014) uppger man att 35 % av Sveriges befolkning någon gång har
lyssnat på en podcast och att 27 % av svenskarna fortfarande inte vet vad en podcast är.
Undersökningen visar även att lyssna på podcasts är vanligare bland högutbildade då de
representerar 40 % av lyssnarna, i förhållande till 19 % bland de lågutbildade. Det är också
något vanligare bland män att lyssna på podcasts än bland kvinnor då 39 % av männen
uppgav att de lyssnar på podcast men bland kvinnorna var det bara 31 %.

Kännedom om podcast
Lyssnar på podcast
27%
35%

Känner till podcast
men lyssnar ej
Känner ej till
podcasts
38%

Figur 1: Svenska befolkningens kännedom om podcasts
1

Sändning
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Med tanke på den attraktiva profilen på podcastlyssnare, då forskning visar på att det är
välutbildade höginkomsttagare, tekniskt skarpsinniga personer som är väl till mods med att
interagera med andra samt med informationen på internet, så är en ökning inom
reklaminvesteringar i podcasting väntad (Haygood, 2007)
Vilka podcast som användarna väljer att prenumerera på kan påverkas av ett antal olika
faktorer. Dels kan det härstamma från ett inneboende intresse för innehållet i podcasten men
beror i många fall även på att man påverkas till att prenumerera på de podcasts som är
populära. Listor på vad som är inne och populärt är vanliga på sajter där podcasts är
tillgängliga. Studier tyder på att populärmedia utökar sina målgrupper genom podcasting
samt att marknadsförare använder podcasting för att öka försäljningen då det ett samband har
sett mellan podcastlyssnare och online shopping2 (Gunawardena, Karagiannis, Proutiere &
Vojnovic, 2009).
Några som tidigt snappade upp fenomenet podcasting var det amerikanska bolaget General
Motors som använde sig av podcasts för att presentera nya produkter för sina konsumenter
(Haygood, 2007).

1.2 Problemdiskussion
Känslorna inför sponsring av podcasts är fortfarande kluvna och vissa podcastare3
understryker det faktum att de inte är sponsrade. Ett exempel på det är Soran Ismail, Aron
Flam och Petter Bristavs podcast ”Till slut kommer någon att skratta” (2013 nr. 166), där de
lyfter fram det faktum att de inte är sponsrade som något positivt. Det finns då ingen som styr
deras fria tänkande eller minskar deras trovärdighet. Många podcastare nämner pliktskyldigt
sina sponsorer i börjar eller slutet av sitt program utan att lägga någon direkt värdering vid
sponsorerna. Det finns också de som placerar stort fokus på sina sponsorer samt lägger egna
positiva värderingar vid sponsorernas produkter eller tjänster.
Enligt Haygood (2007) är det över 83 % av de annonseringar av sponsorer som gör i podcasts
som presenteras i början eller slutet av programmet. Endast 5,9 % av sponsorerna föregås av
bekräftelsen av ett ”tack” innan de presenteras trots att detta erkännande av sponsorerna
tjänade till att bättre inkorporera sponsringen som en del av programmet som mer av ett
2
3

Handel via internet.
Podcastens producenter.
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partnerskap än som ett besvärande avbrott i innehållet. Trots att utbudet inom podcasting
utökas varje år så finns det fortfarande inga reklammetoder etablerade inom podcasting, och
bästa praxis har ännu inte identifierats. Dessutom förblir den tillgängliga forskningen och
akademiska litteraturen på reklam och sponsring inom podcasting begränsad och lärdomen
om hur man mest effektivt marknadsför sig inom podcasting har precis startat (a.a.).

1.3 Syfte
Syftet är att undersöka hur lyssnarna upplever sponsringen i podcasts samt om det finns bättre
eller sämre sätt att presentera den på enligt lyssnarna, i och med att det i slutändan är dem
som sponsringen måste nå fram till för att få resultat ur marknadsföringssynpunkt.

1.4 Frågeställning
Vår frågeställning lyder: Hur upplever lyssnarna sponsringen i en podcast?

1.5 Avgränsningar
För att specificera oss så har vi valt att med ordet podcast syfta på de digitaliserade,
ljudbaserade sändningar som är producerade för- och enbart är menade att sändas som
podcast. Vi tar därför inte med videopodcasts i undersökningen då det kan skilja sig i
användarbeteendet kring dessa produkter. Vi räknar heller inte med ”poddradio” som är
omprogrammerade radioprogram som sänds både i vanlig radio och senare går att finna som
nedladdningsbar ”podcast”.
Vidare tas endast tre podcasts med i undersökningen; ”Alex & Sigges broadcast” som två år i
rad blivit vald av lyssnarna som Sveriges populäraste podcast, ”Filip & Fredriks podcast”
utnämndes till Sveriges bästa podcast 2011, samt ”Fredagspodden med Hanna & Amanda”
som blev framröstad till bästa livsstilspodden år 2013. Dessa tre podcasts representerar väl de
olika sätt att presentera sponsorer som vi har uppfattat i svenska podcasts idag (Daytona.se,
2013).
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2 Metod
I detta metodkapitel presenteras det vetenskapliga förhållningsättet, vilka urval som har
gjorts, samt beskrivs hur man praktiskt har gått till väga i genomförandet av undersökningen.
”Metod, av det grekiska ordet methodos, betyder att följa en bestämd väg mot ett mål”.
(Johannessen & Tufte 2003:17)
Enligt Hellevik (1980) är metod ett redskap man använder för att lösa problem och komma
fram till ny kunskap. För att en metod ska kunna användas i forsknings- och
utvecklingsarbete måste de följande grundkraven vara uppfyllda (citerad i Holme & Solvang
1997:13):


En överensstämmelse måste finnas med den verklighet som undersöks.



Ett systematiskt urval av information måste göras.



Det ska gå att utnyttja informationen på bästa sätt.



Hållbarheten i resultaten måste kunna kontrolleras och granskas av andra.



Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och kunna leda till fortsatt forskningsutvecklingsarbete och till ökad förståelse.

2.1 Metoddiskussion
Enligt Larsen (2009:22) har man vid ett induktivt angreppssätt ofta en något oklar
frågeställning och forskaren är flexibel och låser inte sig på förhand vid någon metod. Detta
angreppssätt avser att ge en helhetsförståelse av ämnet och här används oftast en kvalitativ
metod. Med ett hypotetiskt-deduktivt förhållningssätt testar man hållbarheten i teorier genom
hypotesprövning, och här används oftast en kvantitativ metod.
Mätbara data betecknas som kvantitativa. Kvantitativ data ska kunna kategoriseras så att det
är möjligt att ange hur många som har valt respektive svarsalternativ. Denna typ av data
kallas ofta hård data och informationen av denna typ är något som vi räknar fram och
redovisar i form av siffror (Larsen, 2009:22). Ett exempel på kvantitativ ansats är
enkätundersökning där man räknar fenomen och därmed kartlägger deras utbredning – eller
deras kvantitet (Johannessen & Tufte 2003:21). Kvalitativa data är icke-siffermässiga och
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säger något om egenskaper hos undersökningspersoner. Den här typen av data kallas ofta
mjuk data och handlar mer om upplevelser eller förväntningar (Larsen, 2009:22). Denna
ansats är särskilt användbar när man ska undersöka fenomen som det inte har forskats så
mycket på tidigare och som man inte känner till så väl, då avsikten med denna ansats är att gå
mer på djupet (Johannessen & Tufte 2003:21).
Kvalitativa metoder innebär mycket lite formalisering. Metoden har huvudsakligen ett
förstående syfte och är inte inriktad på att pröva informationens generella giltighet.
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade och i större utsträckning
präglade av kontroll från forskarens sida (Holme & Solvang 1997:14).
Det finns fördelar och nackdelar med båda ansatserna. En fördel med kvantitativa metoder är
att man kan begränsa mängden information till det man är intresserad av genom att i förväg
fastställa frågorna och att respondenterna4 endast svarar på dessa frågor. Samma frågor ställs
här till ett stort antal respondenter, vilket ger en bredd i undersökningen och gör det möjligt
att generalisera utifrån resultatet, samt att de som svarar på formulären har möjlighet att vara
anonyma vilket sannolikt leder till ärligare svar (Larsen, 2009:25).
”Utgångspunkten är pragmatisk, nämligen att båda metoderna – kvalitativ (ord) och
kvantitativ (tal) – är lika bra, men att de lämpar sig olika bra för att belysa olika frågor och
problemställningar (Jacobsen, 2007:47).
Vid en kvalitativ undersökning minskar risken för bortfall då det inte är många som uteblir
från en avtalad intervju, medan många låter bli att fylla i utsända formulär. Här kan forskaren
också gå på djupet och få en helhetsförståelse av ett fenomen. Forskaren kan vid
intervjutillfället ställa följdfrågor och få kompletterande svar. Dessutom är det lättare att
säkerställa god validitet i kvalitativa undersökningar då den intervjuade kan tala friare och
man kan be om förklaringar. En av de mest uppenbara nackdelarna i kvalitativa studier är
intervjueffekten vilket innebär risken att informanten5 svarar det han/hon tror att intervjuaren
vill höra (Larsen, 2009:26).
Om informationsinsamlingen är starkt strukturerad på förhand (kvantitativ) eller om den är
mer öppen (kvalitativ) är den huvudsakliga skillnaden mellan de två metoderna (Jacobsen,
2007:48).
4
5

De som svarar på frågorna i en kvantitativ undersökning.
De som svarar på frågorna i en kvalitativ undersökning.
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Det vi vill göra är en djupgående studie av hur lyssnarna upplever sponsringen inom
podcasting och har därför en induktiv ansatts. Då vi inte heller har någon hypotes att pröva
har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod.

2.2 Insamling av data
2.2.1 Undersökningsmetod
Då ansatsen är induktiv och vi därmed har valt att använda oss av en kvalitativ metod så blir
följaktligen intervju det lämpligaste valet av undersökningsmetod för att genomföra denna
undersökning. Trost (2005:23) förklarar att intervjun bland annat går ut på att förstå hur
respondenten tänker och känner, vilka erfarenheter den har, och hur den intervjuades
föreställningsvärld ser ut. Intervjun är på sätt lämplig när syftet är att skapa en djupare
förståelse. Intervjuaren ska sträva efter att få svar på frågan hur snarare än varför (Trost,
2005:33).

2.2.2 Respondenter
Före varje intervju informerade vi våra respondenter om att de skulle få vara anonyma. Vi har
dock fått tillåtelse att använda allas förnamn för att det ska underlätta vid läsning av intervjuerna.

Urvalet av respondenter har vi gjort bland de i våra bekantskapskretsar som vi vet har lyssnat
på podcasts vid mer än ett tillfälle eller lyssnar på podcasts regelbundet. Åldrarna varierar
mellan 21 år till 29 år. Vi har valt ut respondenter inom utvalda kategorier: ålder, kön,
bekanta, och lyssnare av podcasts. Denna typ av urval kallas för bekvämlighetsurval (Trost,
2005:120). Det slutade med åtta genomförda intervjuer. Detta var ingen siffra vi i förväg
kommit fram till utan fortsatte med intervjuerna till dess att vi ansåg att fler intervjuer inte
skulle tillföra mer till undersökningen.

Respondenterna är:

1. Sofie är 29 år gammal och lärare. Lyssnar regelbundet på podcasts.
2. Emma är 29 år gammal och jobbar som områdeschef. Hon lyssnar på podcasts flera
gånger i veckan.
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3. Elin är 27 år gammal och jobbar som marknadsföringsansvarig. Elin lyssnar på podcasts
lite då och då när hon får tid över.

4. Isak är 24 år gammal och student. Han har lyssnat på några podcasts men lyssnar inte
regelbundet.

5. Johanna är 25 år gammal och praktiserar hos en guldsmed. Inte heller hon lyssnar
regelbundet på podcast utan har bara lyssnat på några avsnitt.
6. Kalle är student och 21 år gammal. Han har nyligen upptäckt fenomenet podcasts och
lyssnar lite då och då när han har lust.
7. Erik jobbar på gjuteri och är 23 år gammal. Erik lyssnar på podcast några gånger i
månaden.
8. Oskar är 28 år och studerar. Han uppger att han lyssnar på podcasts minst en gång i
veckan.

2.2.3 Intervjuguide
Vi använder oss inte av standardiserade frågeformulär i den kvalitativa intervjun därför att
det normalt inte ska finnas för mycket styrning från forskarens sida. Synpunkterna som
kommer fram bör vara ett resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar (Holme
& Solvang, 1997:100).


Uppfattning om podcast som marknadsföringsverktyg



o Bra eller dåligt forum?
o Varför? Utveckla.
Vikten av att podcastproducentens engagemang



o Gör det någon skillnad om de lägger egna värderingar i reklamen?
o Är det trovärdigt?
Personliga åsikter och preferenser
o Vilket presentationssätt föredras?
o Kan reklamen uppfattas som störande?
o Vilken form av presentation minns man bäst efteråt?
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2.2.4 Intervjuernas genomförande
Inför varje intervju skickade vi ut ett mail till respondenterna med tre ca 10 minuter långa
ihopklipp som vi har skapat av tre olika populära podcasts med olika former av
sponsormeddelanden. Dessa var: Alex & Sigges podcast där de som hastigast nämner sin
huvudsponsor If-skadeförsäkring i början samt bakar in sina sponsorer If och TiVo i
programmet samt nämner dem förbigående i samband med annan programdialog, Filip &
Fredriks podcast där de i början av programmet talar om sin sponsor Casillero del Diablo och
talar lite runt produkten, samt Hanna & Amandas fredagspodd där de först presenterar sin
sponsor Läkerol i början av programmet och nämner deras slogan ”makes people talk”, samt
mot slutet av programmet har de ett långt inslag där de pratar om sponsorn, produkten och
berättar historier med anknytning till detta. Hanna och Amanda presenterar även en tävling
deras sponsor har.
Vi försökte att i så stor mån som möjligt genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Dock
p.g.a. avstånd och andra förhinder var det inte möjligt att genomföra alla på detta vis utan
fick nöja oss med att intervjua 3 av respondenterna via Skype6. Då vi har tidigare relationer
till respondenterna och förtroende finns mellan respondenter och intervjuare så bör inte det
faktum att några av intervjuerna gjordes över Skype har någon påverkan på resultatet.
Båda medverkade vid intervjutillfällena och vi strävade efter att inte ställa ledande frågor
eller pressa respondenterna på åsikter. Den av oss som kände respektive respondent tog
ledningen som intervjuare under det samtalet och den andra gjorde anteckningar, skötte
inspelningen av samtalet samt höll koll på att alla delar av intervjuguiden blev inkluderade
under intervjun. Anledningen till denna indelning var att vi inte ville att intervjuarna skulle
dominera samtalet utan att respondenterna till största möjliga mån skulle få utrymme. Enligt
Trost (2005:34) behöver inte frågorna i intervjuguiden följa samma ordning under varje
intervju, utan kan presenteras i den ordning som är bäst lämpad för den intervjuade och
dennes situation. Under intervjuerna valde vi att använda olika ordningsföljd när vi ansåg att
det kunde leda till ett bättre flyt i intervjuerna.

6

Nedladdningsbart dataprogram som gör det möjligt att tala med personer via datorn.
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2.3 Validitet och reliabilitet
Enligt Jacobsen (2007:305) kan man generellt sett säga att det är tre faktorer som bestämmer
hur bra en undersökning är: intern validitet, extern validitet och reliabiliteten.
Intern validitet:



Om man har mätt det man har avsett?
Om man har täckning för de slutsatser man drar?

Extern validitet:


Hur generaliserbart är resultaten?

Reliabilitet:


Hur stor påverkan har undersökningsupplägget och analysen haft på resultaten?

2.3.1 Intern validitet
Intern validitet handlar om resultatens giltighet: hur vida ett fenomen är beskrivit på ett
korrekt sätt. Giltigheten kan testas genom att kontrollera undersökningen och slutsatserna mot
varandra och att kritiskt granska resultaten (Jacobsen, 2002:256). Ämnet vi har studerat är
relativt nytt vilket har gjort det svårt att testa våra resultat mot tidigare studier.
Respondenterna vi har valt har bidragit med bra information men vi har uppfattningen att
informationen kunde ha varit bättre om alla respondenter hade varit regelbundna lyssnare av
podcasts.

2.3.2 Extern validitet
Hur vida vår undersökning kan generaliseras, d.v.s. föras över till ett större sammanhang är
osäkert. Det är svårt att spekulera kring den externa validiteten då syftet med vår
undersökning är att skapa en djupare förståelse för det fenomen vi undersöker och inte att
skapa en heltäckande definitiv bild av den sociala verkligheten. Avsikten med en kvalitativ
undersökning är i regel inte att generalisera från urvalet av enheter till en större grupp av
enheter (populationen) (Jacobsen, 2002:266).
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2.3.3 Reliabilitet
Reliabiliteten handlar om ifall det är något hos själva undersökningen som har haft påverkan
på resultaten. Jacobsen (2002:268) förklarar att undersökaren kan ha en effekt på det fenomen
som undersöks: intervjuareffekt. Wärner (1990:174) menar att det sociala samspelet som
förekommer under en besöksintervju kan öka trycket på den intervjuade att uppge positiva
svar. Hur vida vi har påverkat våra respondenter är svårt att säga. Intervjuerna har inte varit
helt identiska och vi utförde tre intervjuer via Skype. Intervjuerna via Skype kan liknas vid
telefonintervjuer men vi har inte uppfattat att svaren från dessa intervjuer var mindre positiva
än svaren från besöksintervjuerna.

2.4 Metodkritik
Vi utförde inte en förstudie vilket kan ha varit en nackdel då Wärner (1990:233) menar att en
förstudie ger dig möjligheten att testa begrepp och få uppslag till möjliga frågor. Detta steg
hoppades över p.g.a. tidsbrist.
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3 Teoretisk referensram
I detta teoriavsnitt ämnar vi redogöra för olika teorier som kan bidra till att ge en ökad
kunskap om vårt problem. Här bygger vi en viktig grund för att kunna ställa de rätta
frågorna under våra intervjuer samt för att kunna bearbeta den information vi samlar in.

3.1 Ett medium för reklam
Enligt Bowman (2006) har podcasten växt hastigt och på kort tid uppnått hög popularitet
bland producenter och konsumenter. Marknadsförare ser stor potential i podcasten som ett
medium för reklamdistribution. Bland annat fungerar podcasten utmärkt som komplement till
traditionella marknadsföringskanaler. Inom niche marketing7 kan reklam via podcasts vara
mycket effektiv, eftersom podcasten är speciellt lämpad för riktad marknadsföring till
specifika kundgrupper (citerad i Chang & Cevher, 2007).
En anledning till att podcasten ha nått så hög popularitet är enkelheten. Vem som helst med
en dator och internetuppkoppling kan spela in en ljudfil som sedan distribueras via internet.
Det krävs ingen teknisk bakgrund och kostnaden är väldigt låg, vilket attraherar
marknadsförare som letar efter billiga och effektiva sätt att nå ut till sina kunder (Bowman,
2006).

3.2 Medier och dess egenskaper
Det övergripande målet för marknadsföringskommunikation är att utforma det bästa
budskapet till det lämpligaste mediet för att nå ut till maximalt antal personer i målgruppen.
Väldigt få kampanjer förlitar sig på endast ett medium. Beslutet att välja vilket medium som
bör användas beror på följande saker: kostnad, nådd målgrupp, och mediets egenskaper
(Egan, 2007).
Nedan följer en presentation av olika medium:

7

Fokuserad marknadsföring till en specifik målgrupp.
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3.2.1 Radio
Reklam via radio är en kostnadseffektiv lösning för att sprida ett budskap.
Produktionskostnaden är en bråkdel av den för television. Radio är ett portabelt medium och
kan med framgång användas för segmentering. Förutom geografisk inriktning/fokusering så
väljer radio stationer att begränsa sin musik och uttalanden för att attrahera en viss publik.
Radio har relativt bra räckvidd, kan uppdatera och ändra manus, och har en bra förmåga att
stödja tryckt reklam. Därtill tillåter radio lyssnaren att skapa bilder i sitt sinne, en anordning
som används både av radioproducenter och av annonsörer. Eftersom lyssnaren ej kan se
produkten får fantasin ta över, vilket kan göra lyssnaren mer engagerad. Å andra sidan saknar
radio samma inverkan som television då den oftast fungerar som en bakgrund medan
lyssnaren sysslar med andra aktiviteter, som bilkörning, matlagning, arbete etc., och har på så
sätt inte samma prestige som andra medium (Egan, 2007). Radioreklam kan inte spelas om,
den är lätt att förbise, och är inte lämpad för reklam av produkter som kunden måste kunna se
(Chang och Cevher, 2007).

3.2.2 Television
Television har varit det dominerande mediet sedan andra halvan av 1900-talet, och utgör idag
ca 45 % av spenderad marknadsföring (Egan, 2007). Kostnaden at göra reklam via television
är hög men CPT (cost per thousand audience exposure) är låg på grund av den stora publik
som vissa kanaler och program attraherar. Mycket beror på sändningstider, vilka påverkar
kostnaden märkbart. Television ger omedelbar giltighet och betydelse kan uppskattas. Tack
vare den visuella effekten av television kan marknadsförare skapa kreativa och kraftfulla
budskap. Det är också ett bra medium för demonstrationer ment inte, givet
tidsbegränsningarna, för komplexa förklaringar. Ett problem för television är tittarens
förmåga att ”zappa” mellan kanaler under reklamavbrott. Ny teknologi gör det också möjligt
för tittaren att spela in sina favoritprogram och sedan ”spola” igenom reklamen vid
konsumtion. Detta är en utmaning för all marknadsförare som använder sig av television
(Chang & Cevher, 2007).
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3.2.3 Elektronisk media
Elektronisk media är möjligtvis det snabbast växande området inom media och inkluderar allt
som har med internet att göra, samt mobiltelefoni och produktplacering inom elektroniska
spel. Konsumenters förmåga att komma ihåg reklam är lägre för internet än för television
(Egan, 2007). Social medier är det nyaste tillskottet till elektronisk media och det har uppnått
hög popularitet på kort tid. Nästan alla använder sig av social medier på något sätt och i
marknadsföringssyfte erbjuder detta medium nya möjlighet för både små- och stora företag.
Social medier inkluderar bland annat sociala nätverk (Facebook, LinkedIn, Twitter etc.),
forum och bloggar (Saravanakumar & Lakshmi, 2012). Podcasts är relaterade till bloggar då
de potentiellt kan skapas av individer eller organisationer för att uttrycka en åsikt antingen
genom ljud, eller mindre vanligen genom video (vodcast) (Chaffrey et al. 2006). Stolarz
(2007) menar att podcasten är en blogg, och den fungerar bra som komplettering till
traditionella marknadsföringsmedier. Den har bland annat potentialen att uppnå målen med
ljud-reklam. Reklam som distribueras via ljud skippas sällan av lyssnaren om den är riktad
till korrekt målgrupp (Chang & Cevher, 2007).

3.3 Attityd till reklam
Reklam har kommit att bli en naturlig del av våra liv. Hur vi uppfattar reklamen är dock
väldigt olika. Detta beror delvis på individuella faktorer, men har också att göra med olika
befolkningsgruppers gemensamma attityd mot reklam (Grusell, 2008:79). Det är inte bara
reklamen i sig som spelar roll utan också mediet där den förmedlas. ”The medium is the
message” är ett utryck myntat av McLuhen (1964) och har stor mening än i dag. Dagens
nyheter använder sig av slogan ”mediet är en del av budskapet”. En annons påverkas av den
miljö det kringliggande materialet har. Det är inte alltid bäst att välja medium bara för att det
har en hög täckning i målgrupperna. Intrycket från mediet smittar av sig till annonsen och
vise versa. Ett medium kan stärka den känsla annonsören vill ge sin produkt (Franzén,
2002:67).
Människors attityd till reklam är av stort intresse för marknadsförare och flera
undersökningar har gjorts inom detta område (Alwitt & Prabhaker, 1994; Bauer & Greyser,
1968; Grusell, 2008; Muehling & Laczniak, 1988). Attityderna har visats vara kluvna, och
skiftande mellan länder, och demografiska grupper. Människor tycks ha skapat ett ”älska16

hata” förhållande till reklam där vissa aspekter av reklam är okej men andra inte (Meenaghan,
2001).
Grusell (2008:81) förklarar att det finns tre huvudfaktorer som påverkar människors
inställning till reklam: samhället, egenskaper kopplade till reklamens innehåll och form och
egenskaper hos individen. Ducoffe (1996) argumenterar att mediesammanhanget har stor
påverkan på värdet av reklamen. Tidigare studier bekräftar att reklam placerad i trovärdigare
medier som tidningar upplevs som mer informativ, pålitlig och trovärdig medan reklam
placerad i mindre trovärdiga medier som television uppfattas som mindre informativ (Bauer
& Greyser, 1968; Becker, Martino & Towners, 1976; Larkin, 1979). En undersökning gjord
av Ipsos MORI 2006, placerar bloggen som stark tvåa efter nyhetstidningar som pålitlig
informationskälla (Fairbrother, 2008). Uppfattningen är att ”vanliga människor” representeras
en större äkthet eftersom de är mer tillgängliga än ansiktslösa institutioner eller högt uppsatta
politiska aktörer (Gilpin, Palazollo & Brody, 2010).
Vi har blivit alltmer skarpsinniga när det kommer till att utvärdera och tolka
reklammeddelanden. En viktig faktor som påverkar hur vi uppfattar den förmedlade reklamen
är autenticitet (Chalmers, 2008). Uppfattad autenticitet kan positivt relateras till gynnsamma
attityder gentemot reklam (Ross, Johnstone & Gazley, 2010). En autentisk interaktion inom
publika relationer kräver att aktören talar eller skriver med auktoritet. Aktörens uppfattade
auktoritet beror i sin tur på hans eller hennes expertis inom ämnet som diskuteras och hans
eller hennes trovärdighet (Gilpin et al., 2010). Autenticitet kan ha förmågan att manipulera
trovärdigheten, styrkan och innebörden av en reklam (Ross et al., 2010).

3.4 Noise
Effektiv kommunikation är en hörnsten inom marknadsföring. En barriär till effektiv
kommunikation är noise. I all enkelhet kan noise beskrivas som en störning inom
kommunikationsprocessen, vilket gör att meddelandet i sin helhet inte kommer fram till
mottagaren: reklamen uppfattas inte av konsumenten. Oljud, toalettbesök, flippande mellan
kanaler etc. är alla exempel på noise (Egan, 2007; Wu & Newell, 2003). Noise är applicerbart
på all medier, men det är oftast television som används som exempel. När möjligheten ges
skippas (spolas eller undviks på något sätt) 90 % av reklam (Abernethy, 1991). Detta är ett
problem som alla annonsörer försöker tackla på något sätt. Det finns strategier att tillgå som
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reducerar eller helt tar bort denna effekt. Några av dessa strategier är buzz marketing8, content
marketing9 och advertorials10. Vad dessa strategier har gemensamt är att de alla försöker göra
reklamen mindre uppenbar för konsumenten. Det finns två huvudsakliga faktorer som
påverkar effektiviteten av en buzz marketing strategi. Den första faktorn berör hur vida den
fokuserade målgruppen uppfattar den förmedlade informationen som trovärdig. Den andra
faktorn berör hur vida situationen där produkten presenteras uppfattas som autentisk
(Notarantonio & Quigly, 2009).

3.5 Produktplacering
Produktplacering syftar på en reklamteknik vilken genom företag promotar sina produkter
med användning av icke-traditionella marknadsföringskanaler, oftast genom framträdanden i
filmer, television och annan media (Egan, 2007). Produktplacering inom media är en form av
advertainment,

vilket

kan

beskrivas

som

en

sammanslagning

av

nöje

och

marknadsföringsstrategier, som reklam, PR, sponsring etc. (Chitu & Tecau, 2010). Utan
produktplacering skulle det i många fall vara omöjligt att finansiera filmer, böcker,
musikvideos, podcasts etc. En annan benämning av produktplacering inom media är branded
entertainment. Rekordhoppet av Felix Baumgartner år 2012 var inget annat än advertainment
av Red Bull, denna gång i form sponsring (Hernandez, 2013). En av fördelarna med
produktplacering är att reklamen blir en del av innehållet, vilket gör att den ej kan ignoreras
(Wu & Newell, 2003).
Enligt Franzén (2002) är sponsring sofistikerad produktplacering. Syftet med sponsring är
oftast att stärka varumärkesprofiler. Enligt Meenaghan (2001) och Gardner (1987) är
människors attityd till sponsorskap vänlig. Inom podcasting är sponsring det effektivaste
sättet att göra reklam och de flesta utgivare tror också att sponsring är det bästa sättet att
finansiera en podcast (Chang & Cevher, 2007). Sponsringen kan gå till på följande sätt: Ett
eller flera företag finansierar podcasten i utbyte mot att företagets namn och/eller produkter
nämns i programmet. Hur detta går till exakt varierar mellan olika podcasts.

8

Word of mouth teknik där utvalda personer sprider ett budskap. Forum, bloggar etc.
Redaktionell marknadsföring som inte bör uppfattas som reklam. Youtube videos, bloggar etc.
10
Annonser som kläds i samma form som det redaktionella innehållet. Bloggar, podcasts, etc.
9
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Att nå konsumenter utan att reklamen uppfattas som reklam kallas för stealth marketing
(Cooney, 2005). När det kommer till gömd produktplacering finns det både för och
nackdelar. Lehu (2007) förklarar att om produktplaceringen är perfekt integrerad i innehållet
så kan kritik mot påträngande reklam undvikas. Den gömda reklamen kan framstå som mer
naturlig och på så sätt framkalla en mer kraftfull inverkan, och en större övertygelse när den
är identifierad. Risken finns dock att den gömda reklamen passerar obemärkt och inte alls når
ut med sitt budskap (Lehu, 2007:12).
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4 Empiri
I detta empiri-kapitel presenterar vi resultaten av vår undersökning. Vi kommer att utgå från
följande teman när vi redogör för dessa: uppfattning om podcasten som marknadsföringsverktyg, vikten av att podcastproducenternas engagemang samt respondenternas personliga
åsikter och preferenser.

4.1 Presentation av respondenterna
Vi har valt att intervjua fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 20 – 30 år. Alla respondenterna
har någon gång valt att lyssna på en podcast och vissa av dem lyssnar regelbundet, vilket
innebär att de har ett intresse för ämnet.
Namn

Ålder

Sysselsättning

Sofie

29 år

Lärare

Johanna

25 år

Praktiserar hos guldsmed

Emma

29 år

Områdeschef

Kalle

21 år

Student

Elin

27 år

Marknadsföringsansvarig

Erik

23 år

Jobbar på gjuteri

Isak

24 år

Student

Oskar

28 år

Student

Figur 2: Presentation av respondenterna

4.2 Presentation av intervjuerna
Trenden idag visar fortfarande ett ökande intresse för podcasting och därmed ökar även
intresset bland sponsorer att utnyttja detta relativt nya forum att marknadsföra sig igenom.
Syftet med dessa intervjuer är att ta reda på hur och om lyssnaren uppfattar
reklamen/sponsringen samt om lägger den på minnet eller endast ser den som ett störande
moment. Detta är resultatet av våra intervjuer:
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4.2.1 Lyssnarnas uppfattning om podcasten som ett medium för
marknadsföring
Sofie:

”Jag

tror det är bra faktiskt, man smyger in reklam som man inte ens tänker på.

Oftast så märker man inte… man tror att det är de som har programmet som har valt det.
Inte för att de är sponsrade utan för att de vill ha in det i programmet, så man stör sig inte
lika mycket på det som tv-reklam t.ex. tycker jag”.

Johanna: ”Jag vet inte riktigt, jag antar att man kan använda det som en komplettering till
andra reklamsätt. På egen hand känns det lite svagt”.
”Jag tror inte man når ut till så många vid en podcast. Det är ju många fler som tittar på TV
än som lyssnar på podcasts”.

Emma: ”Min personliga uppfattning är att det beror lite på hur man är som person och hur
mycket man ser upp till de personerna som talar och hur trovärdiga de låter i det de säger”.

Kalle: ”Det är personligare än TV. Det är mer diskussion. Man föreställer sig produkten i
huvudet eftersom man inte kan se den. Den aktiverar hjärnan på ett bättre sätt. Jag tycker
reklam i podcasts är mindre jobbig än Tv-reklam”.

Elin: ”Jag tycker att alla nya kanaler, oavsett vad det är, är bra att undersöka. Företag som
vågar ta nya vägar inom marknadsföringen, oftast ger det någon form av, något tillbaka helt
enkelt. Marknadsföring har ju funnits väldigt länge och har hela tiden utvecklats och om du
kollar på tv-annonser idag så märker man att det är svårt att sticka ut och komma på något
nytt”.

Erik: ”Det är ju inte så värst många som lyssnar på podcasts och all podcast innehåller ju
inte reklam. De jag brukar lyssna på är utan reklam så kanske om man vill fokusera på en
särskild grupp, om man vet vilka som lyssnar på olika sorters podcasts. Det kanske inte är så
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lätt dock. Jag vet inte hur det är med kostnad och så men annars ser jag inte så stor potential
att göra reklam i podcasts”.
Isak: ”Förmodligen lyssnar man ju på en podcast för att de som pratar är intressanta på
något vis och då är det ju också lättare att ta åt sig av deras åsikter. Sägs det av någon man
ser upp till så blir ju marknadsföringen bra också. Jag tror det ligger mycket på de som
pratar hur man lägger fram det också”.
”Jag tror marknadsföring via podcast är effektivare än radioreklam som mest anses som
störande, bortsett från att jinglar och sådant kan sätta sig på hjärnan”.

Oskar: ”Ja, det är väl inte det första man tänker på när man tänker på reklam. Men det är
väl ett bra nytt sätt att nå ut till folk. Det handlar väl om att känna till sina kunder och veta
vilka som lyssnar på vilka podcasts. Det är väl inte så värst många som lyssnar på podcasts
så räckvidden är väl inte den bästa”.
”Det känns mer som ett sätt att fylla igen hål. Att komplettera de andra verktygen för
reklam”.

4.2.2 Respondentens attityd till reklamen i podcasts
Sofie: ”Just Läkerolen tänkte jag på att det blev lite löjligt i och med att de först hade en
liten trudelutt i början, sen skulle de dessutom nämna att de skulle prata om Läkerol och sen
påpeka att hon hade det i brudbuketten eller vad det nu var. Det blev lite för mycket”.
”Som lyssnare vet man ju inte vad de har fått för instruktioner och retar man sig på hur de
lägger fram reklamen så kan det bli så att man även retar sig på produkten. Så även om man
kommer ihåg Läkerol efter podcasten så kan det bli att man ändå inte köper det för att man
uppfattade det som störande. Men de andra kändes väldigt naturligt. Jag tror inte ens jag
uppfattade alla reklamer som var. Läkerolen var ju ganska tydlig”.

Johanna: ”Den känns liksom falsk och lite tillgjord. Det är som dem försöker göra till sig
när dem pratar om sina sponsorer. Det känns inte riktigt äkta. Jag föredrar Tv-reklam
framför detta, det är mindre störande”.
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Emma: ”Det kanske blir lite mindre tröttsamt med reklamen inom podcasting i och med att
det är nytt och att man inte är van vid det. Däremot så tror jag nog ändå att jag uppfattar
och tycker det är lättare med skriftlig reklam som t.ex. i en tidning. Det kan ju vara så också
att man någon gång har hört det också från antingen tv eller podcast. I mitt fall är det nog
ofta så att jag hör det i en podcast och tänker; undra vad det här är och så kanske jag kollar
upp det”.
”Jag ser all reklam som störande. Dock uppfattar jag inte reklamen i podcasting som lika
störande som tv-reklam eller radioreklam. Jag tycker däremot att det kan vara jäkligt coolt
när man inte uppfattar att det är reklam, fast det var reklam. När de gör det på ett sådant vis
att man tänker att jag ska köpa Pampers om jag får barn för att de skänker pengar till detta.
Då tycker jag att det är grymt och då tycker jag inte att det är störande”.

Kalle: ”Den känns fake och lite störande. Sponsormeddelandet känns som ett tvingat ämne.
Det passar in rätt bra men är ändå störande”.

Elin: ”Folk är mediatränade i dagens samhälle. Vi har fått lära oss vad reklam är. På tv3
finns det t.o.m. ett R som indikerar att det är reklam. I podcast är vi inte tränade på att se att
precis här är reklamen p.g.a. att det är så nytt. Jag tror det gör oss mycket mer mottagliga
för budskapen oavsett hur de läggs fram”.

Erik: ”Det känns som att det lätt blir tillgjort och då är det bara en nackdel. Om det är
väldigt tydligt att det är en reklampaus så att säga och de brer på med en lång historia blir
det bara störande. Man sitter där och väntar på att de ska gå vidare. Det kan väl också göras
på ett bra sätt vilket kan göra reklamen mer ihågkommen”.

Isak: ”Man vet ju att de tjänar pengar på det, samtidigt hade man nog föredragit att inte ha
någon sponsring alls. Men måste man välja så är det nog bättre att de gör en rolig grej av
det än att de bara nämner det”.
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Oskar: ”Annorlunda jämfört med reklam på TV och radio. Tv-reklam är väldigt störande,
ignorerar det oftast. Radio reklam ännu värre på grund av att jag brukar ha radion på när
jag tränar. Reklam i podcasten inte så jobbig. ”När jag lyssnar på poddar tänker jag inte så
mycket på reklamen, den känns mer som en del av innehållet, och inte ett avbrott”. Hade
föredragit poddarna utan reklam men ser det inte som ett direkt problem. Inte påtryckande”.

4.2.3 Attityder till olika presentationssätt av sponsring i en podcast
Sofie: ”Jag föredrog ju Filip och Filips stil, det gjorde jag. När det blir sådär överdrivet så
kanske man får en form utav kunder eller vad man ska säga. Den var ju egentligen snyggast,
för det var den jag inte tänkte på direkt att det var reklam. De är väldigt skickliga tycker jag.
Hur de pratar, de lägger ju upp det som att de har valt själva att prata om rosévin. Något
som jag tycker Filip och Fredrik gjorde snyggt var att de lade fram att man kan ju faktiskt
dricka rosévin året runt. När de sa det så tänkte jag att ja, man kanske skulle köpa rosévin
redan nu, nästa gång man går till systemet”.
”Insmuget är nog bäst. Det stör ju mindre. Blir inte lika mycket som reklamavbrotten på tv
eller radio där allt avbryts. Det kan ju vara så sen när podcast är lite vanligare att det kan
behövas lite standardisering mellan de olika talarna så att sponsorerna vet vad de får”.

Johanna: ”Föredrar korta inslag i början av podcasten. De är bättre än en längre historia.
Eftersom de är i början är man mer alert. Det känns inte som det inkräktar på innehållet lika
mycket”.

Emma: ”Jag tror också att man blir mer mottaglig för det om man hör det upprepade
gånger. T.ex. de här reklamerna de gjorde för Poolia förr. Såg en text om det på Facebook
nyligen och började skratta bara för att jag kommer ihåg reklamen och tyckte den var så
bra”.

Kalle: ”Kort inslag i början är okej. Egna historier hjälper inte så mycket. Man är mer alert
i början och det känns inte så konstigt som de andra. Jag skulle presentera sponsorn i början
om jag var den som bestämde”.
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Elin: ”Det jag tänkte på var att i en av podcasterna så var det några som var sponsrade av
Läkerol. Det var på ett helt annat sätt. Det var verkligen: ”Vi är sponsrade av Läkerol!”. Då
var det lite som att ”Programmet är sponsrat av …”. Där kände jag direkt att nu är det
reklam! Men när någon säger mitt i samtalet: ”Det är precis som med TiVo!”, och får in att
då kan man kolla på programmen när man vill. Då känns det inte lika mycket som reklam”.
”Jag föredrar det sätt som på största möjliga vis skiljer sig från konventionell reklam. Jag
tycker nog det är roligast när de säger som det är att ”TiVo har betalat oss för att nämna
dem i vår podcast och därför gör vi det”, för det går ju lite emot allt man har lärt sig om
reklam”.
”Just för att det är Alex och Sigge som talar om If skadeförsäkring så tänker jag mer på If än
på Läkerol. Det är ju också lite det som är grejen med podcast. Jag hade ju inte valt att
lyssna på Hanna och den andra tjejens podcast. Jag bryr mig inte om dem. Däremot tycker
jag Alex Schulman är en cool människa och skulle han säga att han skulle börja använda blå
sockiplast, så hade jag nog tänkt att ja det kanske kan vara något”.

Erik: ”Jag skulle nog hålla mig till kortare inslag om jag var den som gjorde podcasten. Det
var inte så störande och man fick lyssna på programmet ostört efter det”.

Isak: ”Jag tror att det spelar roll vem som säger det, men så länge det inte rör sig om någon
jag ser upp till väldigt mycket, som Filip och Fredrik är inte direkt några jag ser upp till på
det viset, så om inte de beskriver det väldigt bra och bygger ett intresse så är det inte något
jag kommer vilja ha”.

Oskar: ”Alla sätt är okej. Inget är direkt bättre än något annat. Om jag var tvungen att välja
skulle det nog bli de korta inslagen de gör i början. Jag tycker dem görs väldigt snyggt och
smidigt. Det känns lite som ett förlängt intro faktiskt”.
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4.2.4 Attityd till producenternas egna värderingar/erfarenheter som en del
av sponsormeddelandet.
Sofie: ”Det är ju lite konstigt att det blir ju egentligen mer trovärdigt ju mer egna
värderingar de lägger in för då blir ju reklamen osynligare. Annars brukar det ju vara tvärt
om att desto mindre egna värderingar desto trovärdigare är det. Jag tror att Filip och
Fredrik tjänar på sitt sätt i längden. Det ska inte kännas som att handlingen är styrd av
sponsringen, utan man ska kunna göra intressanta saker och intressanta ämnen. Är man
skicklig så kan man få till det så att även reklamen blir intressant att lyssna på”.
”Det där med Läkerolen stör lite och att man kanske inte väljer att lyssna på den podcasten
bara för det. De pratade så mycket om det att det känns som att det är sponsorerna som styr
deras samtalsämnen. Jag kan tänka mig att när man lyssnar en gång så är Läkerol det som
sätter sig bäst men att jag sen väljer bort den podcasten i fortsättningen för att det var
störande”.

Johanna: ”Mer störande med personliga preferenser. T.ex. så känns Läkerol lite falskt. Det
blir överdrivet med egna värderingar. Personliga känns mindre förberett och på så vis mer
naturligt. Spontanitet bra, t.ex. Läkerol”.

Emma: ”Jag tror också det beror lite på hur man är som person, men jag vill ju gärna tro
på det de säger. Jag vill ju känna trovärdigheten. Då kan det ju vara mer trovärdigt om
någon pratar om den mycket. Då kanske man tänker lite mer på produkten och kommer ihåg
att den finns”.
”Det måste kännas lite trovärdigt och inte som att de bara hittar på, för då blir det bara
fjantigt och löjligt. Det är viktigt att man står för det man säger. Man ska kanske inte ha en
mäklarfirma som sponsor och sen strax därefter sälja sin lägenhet med en annan
mäklarfirma. Då kanske det är bättre att avsäga sig den sponsorn för sin egen trovärdighet.
Det kan ju lätt bli lite löjligt när man känner att de hittar på, som att Amanda hade Läkerol i
brudbuketten. Hallå! Det hade hon ju inte! Då tycker jag bara att det blir löjligt och då
tycker inte jag att det är roligt. Ser man upp till henne och tänker att hon hade Läkerol i sin
brudbukett så vill jag också ha det eller att Alex använde If och tyckte det var så himla bra så
förstärks ju det”.
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Kalle: ”Beror på relationen till talarna. Innehållet påverkar hur du uppfattar reklamen.
Tyckte bäst om Filip och Fredrik - trovärdigare reklam. Har mer att göra med relationen till
talarna än typ av reklaminslag”.

Elin: ”De är ju personer man har valt att lyssna på, vilket också är anledningen till att jag
tror att podcast är bra att marknadsföra sig igenom. Podcast väljer man ju själv om man ska
sätta på och man känner sig inte påtvingad någonting. Det är ju något man aktivt söker upp
för att man av någon anledning vill höra vad de har att säga. Om då Filip och Fredrik säger
att vin från Casillero del Diablo är bra, då blir det att jag lyssnar på det”.

Erik: ”Beror på hur de gör det. Kan lätt bli tillgjort och då är det en nackdel. Om det är
väldigt tydligt att det är reklam så blir det störande när de brer på med en utdragen historia.
Kan göras på ett bra sätt vilket gör reklamen mer minnesvärd. Ju mindre uppenbart desto
bättre. Riskabelt med egna värderingar, skulle hålla mig till kortare inslag”.

Isak: ”Just med Filip och Fredrik så kändes det lite påklistrat med rosévinet, för jag har ju
sett många andra program men dem och lyssnat lite på dem tidigare och det känns ju inte
som att rosévin egentligen är deras grej utan mer något de säger för att de är sponsrade”.

Oskar: ”Blir lite mer personligt med berättelser vilket är en bra grej. Det kan nog även vara
så att det känns lite mindre trovärdigt med de längre historierna. Det beror på hur snyggt det
görs tror jag. Men över lag så tycker jag att det känns rätt trovärdigt”.
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4.2.5 Vilken form av reklaminslag/sponsring minns lyssnarna bäst efteråt?
Sofie: ”Det var ju Läkerolen faktiskt. Fast däremot, om man lyssnar på det en gång sådär, så
tycker man kanske att det är okej och är kanske det sättet som ger bäst resultat för att man
kommer ihåg dem. Samtidigt, om det blir för mycket av samma som man märker så kanske
det har en negativ effekt ändå”.

Johanna: ”Kommer ihåg udda inslag bättre. Mer irriterande men fastnar bättre.
Undermedvetet påverkad. Kommer ihåg det bättre för att det påverkar dig på ett starkare
sätt. Som man säger, all publicitet är bra publicitet”.

Emma: ”Ja jag tror ändå repetitioner är bättre för att det ska fastna. Kanske även dra en
irriterande historia trots att det kanske inte passar mig”.
”Jag tror det är bra att inte ha ett specifikt sätt att göra det på för att då blir det inte såhär
att nu kommer reklamen och den är så lång och de kommer säga så och så. Då blir det att de
varierar sig hela tiden och variation tror jag är bra faktiskt. Jag tror att alla de sätt de gör
det på idag är bra men att de inte ska göra det på samma sätt hela tiden. Sen tycker jag ju att
det är kul med humor och att man lägger in sin egen grej lite”.

Kalle: ”Svårt att säga. Kommer ihåg alla lika bra”.

Elin: ”Läkerolen, för det är så kommersiellt att säga ”Vi är sponsrade av Läkerol, tack så
mycket”. Det har gjorts så många gånger. Och sen blev jag lite uttråkad när de babblade om
det så mycket, delvis för att jag tycker de är tråkiga som personer”.

Erik: ”Jag tyckte bäst om Filip och Fredriks podcast och den känns mycket färskare än de
andra. Den sitter kvar i minnet bättre”.
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Isak: "Jag skulle nog vilja säga att det är den sista jag lyssnade på, Hanna och Amanda när
de pratade om Läkerolen. Det är väl den jag tänker på mest. Om man jämför med Alex och
Sigge så var de sponsrade av ett försäkringsbolag vilket de lade fram lite tafatt. Jag tror att
det var en kombination av att de pratade om det i början också. Upprepningen gör att man
lägger det på minnet”.

Oskar: ”Jag kommer ihåg all reklam lika bra vad jag vet. Jag kan inte säga att jag kommer
ihåg någon bättre än någon annan”.

Vi ställde avslutningsvis även frågan till våra respondenter om de någon gång har tänkt på att
spola förbi sponsringen i en podcast. Svaret var ett enhetligt nej då de menade att då riskerar
man att missa något i innehållet, i och med att man inte i förväg vet under hur lång tid
podcastproducenterna ämnar prata om sina sponsorer, samt att det ofta är invävt i själva
programmet.
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5 Analys
I detta kapitel analyseras empirin mot den teoretiska referensramen för att konstatera
huruvida det går att dra några paralleller som kan ligga till grund för en relevant slutsats.

5.1 Uppfattning om podcast som marknadsföringsverktyg
Enligt Grusell (2008) beror det mycket på individuella faktorer hur vi ser på reklam vilket vi
även märker i undersökningen då respondenternas uppfattning om reklamen är delad.
Meenaghan (2001) menar att vissa aspekter av reklam är accepterade men andra inte.
Majoriteten av respondenterna påpekar att de inte tycker om reklam, men att reklamen i en
podcast är mer acceptabel än annan typ av reklam. Respondenters uppfattning om reklamen
är starkt påverkad av på vilket sätt det presenteras samt deras relation till
podcastproducenterna. Hälften föredrar korta inslag på grund av att de uppfattar den inbakade
reklamen som störande eller överdriven, medan den andra hälften föredrar den inbakade
reklamen, reklam i form av historier, eftersom den är mer en del av innehållet vilket gör den
mindre uppenbar.
Ett par av respondenterna nämner att de ser podcasts som ett bra komplement till andra
former av marknadsföring vilket stöds av Bowman (2006). Bowman talar även om
enkelheten med podcast då vem som helst med internetuppkoppling kan spela in och
distribuera den via internet och påpekar även att de låga distributionskostnaderna är något
som attraherar marknadsförare som letar efter prisvänliga sätt att nå sina kunder. Flera av
respondenterna nämnde också de låga kostnaderna som en fördel som talade för att
marknadsföra sig via podcast. Detta stöds av Egan (2007) som talar om kostnad som ett av
momenten att ta hänsyn till vid val av marknadsföringsmetod. Egan talar även om att nå rätt
målgrupp och mediets egenskaper som viktiga moment i valprocessen.
Mediet påverkar budskapet (Grusell, 2008). Det står klart att mediesammanhanget har en stor
påverkan på hur vi uppfattar den förmedlade reklamen (Ducoffe, 1996; Franzén, 2002).
Reklam som distribueras via ett trovärdigt medium som t.ex. tidningar upplevs som mer
informativt, trovärdigt och pålitligt än reklam som är placerad i mindre trovärdiga medium
som television (Wang et al., 2002). Bloggen anses vara en trovärdig informationskälla
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(Fairbrother, 2008) och podcasten är en sorts blogg (Stolarz, 2007). De flesta av
respondenterna har uppfattningen att reklamen som förmedlas i podcasten känns trovärdig.
De föredrar sponsormeddelanden som är spontana, personliga och inte uppenbara. Desto
personligare reklamen presenteras desto bättre, så länge det inte blir överdrivet eller känns
påhittat och falskt. Isak menar att du lyssnar på en podcast för att du finner personerna
intressanta, vilket i sin tur påverkar hur du som person uppfattar reklamen. Ser du upp till
personerna är chansen större att du tar till dig reklamen. Han tror att reklamen är effektivare
jämfört med radio som anses som störande, bortsett från jinglar som kan sätta sig på hjärnan.
Emma tror att hur du är som person spelar roll och håller med Elin om att relationen till
talarna är viktig och påpekar att talarnas trovärdighet har stor påverkan på hur du uppfattar
reklamen. Sofie tror att podcasten är bra eftersom det går att smyga in reklam som inte märks.
Hon tycker att det känns som de som har programmet har valt sponsor och själva styr över
vad de ska säga. Detta stöds av Notarantonio och Quigly (2009) som menar att försöka göra
reklamen mindre uppenbar för konsumenterna är en effekt alla annonsörer försöker uppnå.
Det finns olika strategier får att nå detta önskade resultat som buzz marketing som går ut på
att utvalda personer sprider ett budskap, content marketing som är en form av redaktionell
marknadsföring som inte bör uppfattas som reklam t.ex. bloggar och youtube videos, samt
advertorials som innebär annonser som kläds i samma form som det redaktionella innehållet.
Hur vida målgruppen uppfattar den förmedlade informationen som trovärdig samt om
situationen där produkten presenteras uppfattas som autentisk är de två huvudsakliga
faktorerna för framgången av dessa strategier (a.a.).

5.2 Vikten av att podcastproducentens engagemang
Chang och Cevher (2007) talar också om podcastens effektivitet inom niche marketing den är
väl lämpad för riktad marknadsföring till specifika målgrupper. De flesta av respondenterna
ansåg att podcasten har goda egenskaper för att nå ut till rätt målgrupper då man aktivt väljer
att lyssna på en podcast som man har intresse av. Det gäller då bara för marknadsförarna att
ta reda på vilken målgrupp som lockas av vilken podcast. Elin menar att vi är mediatränade
när det kommer till reklam via traditionella medier vilket gör oss vana vid reklamen. Hon tror
att vi är bättre mottagliga för reklam via en podcasts eftersom det är nytt för oss. Hon säger
att hon föredrar presentationssätt som skiljer sig mest från kommersiell reklam och tror även
att relationen till talarna har stor påverkan, kanske även på köpbeslut. Enligt Chalmers (2008)
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så har vi blivit alltmer skarpsinniga när det kommer till att utvärdera och tolka
reklammeddelanden och menar att en viktig faktor som påverkar hur vi uppfattar reklamen
som förmedlats är autencitet. Isak menar att han hade föredragit podcasten utan sponsring,
men om de måste göra reklam är det bäst om de gör något roligt av det och inte bara nämner
det. Han anser att det spelar stor roll hur man ser på personerna som pratar: om det är någon
man ser upp till kan kanske reklamen skapa intresse annars krävs det att talarna beskriver
väldigt bra och bygger upp intresse. Ross et al. (2010) förklarar att autencitet kan positivt
relateras till gynnsamma attityder gentemot reklam. Gilpin et al. (2010) menar att det krävs
att aktören talar eller skriver med auktoritet och att den uppfattade auktoriteten beror på hans
eller hennes expertis inom ämnet som diskuteras samt hans eller hennes trovärdighet.
Reklamens autenticitet kan ha förmågan att manipulera trovärdigheten, styrkan och innehållet
(Ross et al. 2010).
Den totala uppfattningen våra respondenter har är att desto mer insmugen reklamen är, desto
bättre. Bra integration leder till mindre irritation, vilket gör reklamen mindre lik typisk
reklam. Sofie menar att den insmugna reklamen stör mindre och inte känns som ett avbrott.
Lehu (2007) menar att om reklamen är väl integrerad i innehållet kan den uppfattas som mer
naturlig och mindre irriterande. Något som respondenterna är överens om är att
reklaminslagen ej kan vara för uppenbara och/eller för långa då det är störande.
Respondenterna är eniga om att repetition gör reklamen mer ihågkommen. Ett undantag till
denna uppfattning är Elin som kom ihåg ett sponsorinslag om If bäst på grund av sin relation
till talarna: Alex och Sigge. Både Sofie och Johanna delar uppfattningen att reklamen om
Läkerol var störande men väl ihågkommen. Johanna menar att all publicitet är bra publicitet
och även om reklamen är irriterande så påverkar den en undermedvetet.

5.3 Podcast i förhållande till konkurerande/kompletterande
marknadsföringsalternativ
Radio tillåter lyssnaren att skapa en bild i sitt sinne, en egenskap som separerar den från
andra medium (Egan, 2007). Kalle förklarar att podcasten fungerar på samma sätt. Han
föreställde sig produkten i huvudet och menar att hjärnan aktiveras på ett bättre sätt jämfört
med t.ex. television. Uppfattningen våra respondenter har är att reklamen i podcasts är mindre
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störande än reklam via traditionella medium som television och radio. Endast Johanna tycker
att sponsring eller reklam via television är bättre.
Egan (2007) och Wu & Newell (2003) menar att noise är ett problem som alla
marknadsförare försöker kringgå för att lyckas med sin distribution av reklam. Abernethy
(1991) förklarar att då möjligheten gavs, spolades (ignorerades) 90 % av reklam. Podcasten
är inte drabbad på samma sätt som t.ex. television. Reklam i ljudformat skippas sällan av
lyssnaren om den är riktad till rätt målgrupp (Chang & Cevher, 2007). Respondenterna har
synsättet att reklamen inte kan förbises i en podcast. De har inte tänkt på att spola igenom
innehållet för att undvika sponsormeddelanden vilket är en fördel gentemot tv-reklam där
tittarna har en tendens att zappa mellan kanaler under reklamavbrott (a.a.). Elin som är
marknadsföringsansvarig på en mäklarfirma tror att alla nya kanaler är bra då det är svårt att
sticka ut i dagens klimat. Oskar tycker att reklamen i sponsring är mindre påtryckande och
mindre störande än den via television och radio samt bättre integrerat i innehållet.
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6 Slutsats
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av föregående analyskapitel samt
rekommendationer och förslag till vidare forskning.

6.1 Diskussion
Vår frågeställning lyder: Hur upplever lyssnarna sponsringen i en podcast? I undersökningen
kan vi konstatera att respondenterna generellt har en negativ syn på orden
reklam/marknadsföring och att de är mest positiva till den form av sponsring som inte
uppfattas som reklam. Dock var inställningen till sponsring via podcast generellt positiv.
Podcasten uppfattades av de flesta respondenterna som ett bra medium att marknadsföra sig
igenom då sponsringen dels framförs av någon de själva har valt att lyssna på och respekterar
eller ser upp till, och dels för att det skiljer sig från andra mer traditionella sätt att
marknadsföra sig på.
Podcasten är väl lämpad niche marketing då man riktar sig mot specifika målgrupper, i och
med att man som marknadsförare endast behöver vända sig till den podcastproducent som
lockar rätt lyssnare. Säljer man t.ex. träningskläder så är det lämpligt att vända sig till en
träningspodd, medan en podcast som inriktar sig på mode är bättre anpassad till någon som
vill sälja kosmetika.
En sak alla respondenterna är överrens om är vikten av trovärdighet. Att de känner att
budskapet är förmedlat på ett trovärdigt sätt samt att de är mer mottagliga för
reklammeddelanden från någon de tycker känns trovärdig. De var även flera av
respondenterna som nämnde att podcastproducenternas trovärdighet kan påverkas både
positivt och negativt beroende på vilka sponsormeddelande de väljer att framföra samt hur de
framför dem.
Det var en hel del motsägelsefulla meningar gällande bästa sättet att presentera sponsringen
på då de flesta menade att de föredrog korta sponsormeddelanden samtidigt som nästan alla
hävdade att det gav mer trovärdighet åt sponsringen då det hade talats om den mer
omfattande. En intressant upptäckt är att reklam som uppfattas som störande eller udda
fastnar bättre på minnet. Många talade om sponsringsinslaget för Läkerol, som var Hanna och
Amandas sponsor i en av de ihopklippta podcasts som respondenterna fick lyssna på inför
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intervjun, och många sa sig störa sig på att de spenderade så mycket tid på att prata om deras
sponsor. Ändå var det Läkerolinslaget som de flesta ansåg sig minnas bäst.
Detta tyder på att det inte nödvändigtvis är de inslag som anses vara mest lyssnarvänliga som
är de bästa ur marknadsföringsperspektiv. Dock bör man vara försiktig som podcastproducent
så att man inte förlorar trovärdighet genom att berätta historier relaterade till sponsringen som
anses vara påhittade och överdrivna enbart för att blidka sin sponsor. Detta kan leda till att
lyssnarna tappar förtroende för producenten och kanske till och med beslutar sig för att sluta
lyssna på dennes podcast som följd.

6.2 Sammanfattning och rekommendationer
Sammanfattningsvis kan man då säga att så länge som podcasten som fenomen fortsätter att
öka i populäritet så finns det stora möjligheter för marknadsförare att utforska detta relativt
nya sätt att marknadsföra sig på. Några rekommendationer om bästa sätt att presentera
sponsringen på är svårt att ge då respondenterna generellt menar att bästa sättet att presentera
sponsringen på är genom att variera sig, dock föredras sponsringsmeddelanden med ett inslag
av humor. Man bör akta sig för att övergå till traditionella reklaminslag då en del av charmen
idag är att det är lite annorlunda och skiljer sig från andra marknadsföringsformer.

6.3 Förslag till vidare forskning
Då podcasting fortfarande är ett relativt nytt fenomen så finns det fortfarande mycket lite
forskning på ämnet. Nedan ge vi några förslag till vidare forskning.


Vad ger sponsringen via podcast för resultat i köpbeteende i förhållande till andra
marknadsföringskanaler?



Hur ställer sig podcastproducenterna till sponsring? Finns det några etiska riktlinjer
idag att följa?



Skiljer det något i populäritet mellan de sponsrade podcastsen, gentemot de podcasts
som har valt att inte använda sig av sponsring?
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Bilaga 1
E-mail till respondenterna som förberedelse inför intervjun.

Rubrik: Föreberedelse inför intervju angående podcasting
Hej namn!
Tack så mycket för att du ställer upp som respondent i vår undersökning. Vore jättebra om du
som en förberedelse inför intervjun ville lyssna igenom de tre klipp med Alex & Sigges
podcast, Filip & Fredriks podcast och Hanna & Amandas fredagspodd som vi bifogar i
mailet. Hör gärna av dig när du hunnit lyssna på klippen så att vi vet när du är redo.
Tack på förhand för hjälpen!

Med vänliga hälsningar,
Malin Gunnarsson och Isak Lindbom

Malin Gunnarsson, 850624.
Europaekonomprogrammet 3 år,
2006-2009.
1,5 år av studietiden spenderades i
Halmstad och 1,5 år i Frankrike.
malin_gunnarsson85@hotmail.com

Isak Lindbom 911220.
Europaekonomprogrammet 3 år,
2010- 2013.
1,5 år av studietiden spenderades i
Halmstad, 6 månader i Nederländerna
och 1 år i England.
isak.lindbom@hotmail.com

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

