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Internet and convergence culture has changed the terms of the media landscape. 
When old media converge and new ones take form, questions about how these 
should be classified arise, which is accompanied by new challenges in terms of 
ethics and regulations. One of these newfound mediums is podcasting; an expanding 
auditive pull-medium available through streaming or downloading on the Internet. 
 
This study, which was conducted as a quantitative content analysis, examines the 
use of sponsorship in four of the most popular Swedish podcasts. This was done as 
an attempt to understand how producers of a new and unregulated medium choose to 
go about presenting their sponsor, without having any ethical guidelines to follow. 
Traditional media is already regulated and have ethical guidelines, that for example 
regulate how to address a sponsor, but in the new and expanding world of 
podcasting there are no ethical rules and guidelines. 
 
Our study shows that the placements of the sponsorship messages tend to vary and 
that there is very little consensus regarding how these podcasts choose to present 
their sponsor. Within the podcasts, we notice distinct approaches regarding how they 
address their sponsor. When presenting its sponsor, the podcasts tend to do this by 
expressing feelings, opinions and benefits regarding the brand, company or its 
products. Overall, this study indicates an inconsistency in the handling and 
communication of sponsorships. We feel as if the producers learn as they go which 
leads us to the conclusion that a common set of ethical guidelines are needed.  
  
Keywords: podcast, sponsorship, media ethics, convergence  
 



 
 

 

  3 (55) 
 

Innehåll 
1 Inledning ___________________________________________________ 5	  

1.1 Bakgrund _______________________________________________ 5	  
1.2 Syfte ___________________________________________________ 7	  
1.3 Frågeställning ____________________________________________ 7	  
1.4 Avgränsningar ___________________________________________ 8	  

2 Metod _____________________________________________________ 9	  
2.1 Metoddiskussion ________________________________________ 10	  

2.1.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet _________________ 11	  
2.2 Material _______________________________________________ 12	  

2.2.1 Podcastproducenter ___________________________________ 13	  
2.3 Urval __________________________________________________ 14	  
2.4 Genomförande __________________________________________ 15	  
2.5 Forskningsetik __________________________________________ 16	  

3 Teori och tidigare forskning ___________________________________ 17	  
3.1 Reklam och sponsring i podcasts ____________________________ 17	  
3.2 Konvergenskultur, deltagarkultur och etik _____________________ 19	  

4 Resultat ___________________________________________________ 23	  
4.1 Sammanfattning _________________________________________ 34	  

5 Diskussion _________________________________________________ 35	  
5.1 Sponsringens förekomst ___________________________________ 35	  
5.2 Sponsringens presentation _________________________________ 36	  
5.3 Etik, konvergens och framtid _______________________________ 37	  
5.4 Slutsats ________________________________________________ 38	  
5.5 Vidare forskning ________________________________________ 39	  

6 Källförteckning _____________________________________________ 41	  
6.1 Vetenskapliga artiklar ____________________________________ 41	  
6.2 Tryckta källor ___________________________________________ 42	  
6.3 Elektroniska källor _______________________________________ 43	  
6.4 Ljudkällor ______________________________________________ 45	  

Bilaga 1 ____________________________________________________ 47	  

Bilaga 2 ____________________________________________________ 49	  
 



  
 

  4 (55) 
 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till Kristoffer Holt som trott på oss, och fått oss att lämna varje 

handledning med bestämda och sporrade steg. Vi vill även tacka Emma Langlet 

Vessman för korrekturläsning, kaffe och pepp! 

 

Sara Lemchen, Alexander Strand 

Kalmar 2013-06-16 

 

 



 

  5 (55) 
 

1 Inledning 
Vi älskar podcasts. Detta nya, intima ljudmedium med sin aldrig sinande källa av 

kunskap, sällskap, debatt och skratt; idag direkt tillgängligt i fickan igenom hörlurar var 

man än är, oavsett tid på dygnet. Vi har båda lyssnat på det mesta vi kommit över under 

det senaste året och inte kunnat hejda vårt växande intresse för denna intima form av 

förströelse. Och vi är inte ensamma. Det senaste året har intresset för podcasten ökat 

markant, medieutrymmet är större än någonsin och det skrivs spaltmetrar om den. 

Enligt TT Spektra (2012) betalade 1 300 personer för att se Filip Hammar och Fredrik 

Wikingsson livesända sitt hundrade podcastavsnitt i Berwaldhallen. En undersökning 

från Statistiska Centralbyrån (2013) visar att 630 500 svenskar mellan 16–74 år 

lyssnade på podcasts i mobiltelefon eller annan handburen utrustning under första 

kvartalet 2012. Men mycket har troligtvis hänt sedan dess, med tanke på att Alex & 

Sigges podcast, enligt Thorell (2013), lockade 200 000 lyssnare per vecka i början av 

2013. 

 

Många podcasts startas som ”ideell” hobbyverksamhet, vilket producenten inte är sen 

att lyfta upp som något positivt. Kärleken till det nya fritidsintresset överröstar ett 

eventuellt vinstintresse. Men där lyssnarna finns, finns också de som ser en möjlighet att 

tjäna pengar. Tongångarna ändras, de röster som tidigare hyllade mediets oberoende, 

tackar nu istället sponsorerna för att de gör podcasten möjlig. Sponsring uttrycks 

plötsligt som det avgörande för en podcasts existens och detta väcker funderingar kring 

etiska ställningstaganden och frågor angående vilka intressen som egentligen styr. 

 

1.1 Bakgrund 
Podcasten beskrivs i A Dictionary of computing (Daintith, 2012) som multimediafiler 

som kan laddas ner från internet för att sedan spelas på en dator eller bärbar enhet. Det 

hela började med musik i mp3-format, men omfattar idag ett brett utbud av ljudprogram 

med olika format inom skilda ämnesområden, publicerat av både fristående aktörer och 

stora mediebolag. Enligt Berry (2006) härstammar benämningen podcast från en artikel 
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i brittiska dagstidningen The Guardian från 2004, där journalisten Ben Hammersley var 

först att beskriva fenomenet. Namnet ska enligt Haygood (2007) ha sitt ursprung i orden 

broadcast och ipod. 

 

Ett medium som gått igenom en liknande resa som podcastmediet är bloggen. Vem som 

helst kan starta och driva en blogg och attraherar du många läsare finns möjlighet att 

tjäna pengar och kanske även bli känd på kuppen. Detta har satt press på bloggarna, 

frågan om regler och riktlinjer är högst aktuell och behovet och införandet av 

gemensamma etiska förhållningssätt diskuteras flitigt (Perlmutter & Schoen, 2007). 

Nyhetssiten Cyber Journalist har bland annat tagit fram A Bloggers' Code of Ethics, där 

de med journalistikens etiska regler som underlag skapat riktlinjer passande för 

bloggmediet (Dube, 2003). Journalister har länge haft pressetiska regler att gå efter och 

i dessa poängteras bland annat vikten av att göra en tydlig gränsdragning mellan 

redaktionellt material och reklambudskap för att värna om mediets trovärdighet 

(Pressens Samarbetsnämnd, 2010). Precis som bloggen har podcastmediet stora likheter 

med traditionella medier och är inte sällan producerad av personer med journalistisk 

utbildning eller bakgrund. Trots detta finns det inget specifikt etiskt ramverk för varken 

bloggen eller podcasten att förhålla sig till, vilket placerar dem båda i en gråzon utan 

etiskt ramverk. 

 

Kartläggningar av podcasts har gjorts internationellt av både Haygood (2007) och 

McGowan (2010) där det bland annat undersökts hur många som använder sig av 

sponsring och reklam samt var sponsringen är placerad och vilka företag som väljer att 

ta plats i det nya mediet. Flera undersökningar på effekterna av reklam och sponsring 

har också gjorts, men med fokus framförallt på sponsorerna och fördelarna med 

sponsring (Meenaghan, 2001; Ritter & Cho, 2009). Det har också gjorts undersökningar 

på vad podcastproducenterna har för motiv med sin verksamhet och varför publiken 

väljer att lyssna (Gunawardena et al. 2009; Markman, 2012; McClung & Johnson 

2010). 
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1.2 Syfte 
Vi undersökte förekomsten och presentationen av sponsring i Filip & Fredriks podcast, 

Alex & Sigges podcast, C/o Hannah & Amanda och Värvet. Undersökningen gjordes 

som en ansats i att förstå hur man hanterar och kommunicerar sponsring i ett snabbt 

växande medium som saknar specifika etiska regler och riktlinjer. När gamla medier 

konvergerar och nya bildas uppstår frågetecken kring hur dessa nya medier ska klassas, 

vilket placerar mediet i en etisk gråzon.  

 

Om vi som konsumenter vill ha ett bra, demokratiskt medieutbud bör vi som Jostein 

Gripsrud uttrycker det “... föra en ständig dialog med de medieproducenter som finns 

tillgängliga för att på så sätt försöka stärka deras medvetenhet om det professionella 

ethos som bör prägla deras arbete” (Gripsrud, 2002:399). En viktig del i studiet av 

masskommunikation och medieinnehåll är vidare att kunna upptäcka förändringar och 

göra jämförelser. För att möjliggöra detta måste vi först studera och beskriva 

medieutbudet för att veta vad som kännetecknar dessa olika medier och kanaler 

(McQuail, 2010:341). Därför anser vi det ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv relevant att undersöka hur sponsring i det nya 

mediet podcasts hanteras. Detta för att öka medvetenheten hos producenter och 

konsumenter kring hur mediet fungerar, hur medieetik och mediemakt yttrar sig och för 

att bana väg för vidare forskning.  

 

1.3 Frågeställning 
Vår frågeställning lyder: Hur väljer svenska podcasts att kommunicera sin sponsring? 

För att besvara denna fråga har vi formulerat två forskningsfrågor: 

 

• I vilken utsträckning förekommer sponsring? 

• På vilket sätt presenteras den? 
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1.4 Avgränsningar 
Undersökningens fokus ligger på förekomsten av sponsring och hur denna är 

presenterad, inte vilket företag som sponsrar. Därför utelämnas information om vilka 

sponsorer som är kopplade till podcasten, förutom de gånger då sponsorn är direkt 

relevant för resultat och analys. Utdrag och citat presenteras endast i de fall det finns 

anledning att ge exempel och för att belysa sådant av särskilt intresse. Övrigt 

transkriberat material presenteras inte då det anses irrelevant för undersökningen. 

Urvalet avgränsades till fyra podcasts och totalt 100 avsnitt, vilket vi ansåg vara 

tillräckligt för att uppnå ett mättat empiriskt material under studiens tidsram. 
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2 Metod 
Studien genomfördes för att ge en generell beskrivning över hur kommunikationen av 

sponsring i podcasts hanteras idag, genom att undersöka de 25 senaste avsnitten i fyra 

av Sveriges mest populära podcasts. Vi använde oss av en kvantitativ innehållsanalys, 

då dessa enligt Ekström och Larsson (2010:119) lämpar sig bäst i de fall man vill 

studera ett större material och genom resultaten kunna dra generella slutsatser av en 

helhet. Metoden gör det möjligt att urskilja mönster och syftade i vårt fall att belysa 

förekomsten av, eller bristen på, konsekvens i podcastens kommunikation av sponsring, 

dels inom den egna podcasten men även podcastsen emellan. 

 

För att närma oss svar på våra frågeställningar operationaliserade vi dessa till ett antal 

variabler för att kunna ta fram en kodblankett (se bilaga 1) tillsammans med utförliga 

kodinstruktioner (se bilaga 2). Variablerna angav sedan, bortsett från 

bakgrundsvariablerna, sponsringens placering och längd, om och hur sponsorn nämndes 

och vilket budskap det innehöll. 

 

För att kunna analysera var i de olika avsnitten som sponsringen förekom bröt vi ner 

varje podcastavsnitt i delar som vi valde att kalla segment. Med segment menar vi det 

stycke i samtalet där sponsorn nämns vid namn, med webbadress, förkortning eller 

liknande; eller att den verksamhet, de produkter eller det fält inom vilket aktören är 

verksam avhandlas. Variablerna placering och längd visade var någonstans under 

avsnittet som podcastproducenterna valt att placera sponsorsegmenten. 

 

Genom variabeln benämning fick vi svar på podcastens tydlighet angående vem som 

sponsrade avsnittet och om det uttalat framgick att segmentet handlade om sponsring. 

Vi fick svar på om sponsringen var tydligt avgränsad, eller om den infogades, direkt 

eller indirekt i själva programinnehållet. Variabelvärdet nämns inte alls lät oss urskilja 

de segment i vilka man diskuterade sponsorn eller dess verksamhet, utan att nämna 
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denne med namn eller att denne sponsrade. En förutsättning för variabeln är att det i ett 

annat segment i samma avsnitt framgått att podcasten var sponsrad. 

 

Segmentens budskapsorientering gav oss svar på vilket sätt podcastproducenterna valde 

att formulera sig när de talade om sin sponsor, dess produkt eller tjänst, eller själva 

sponsorsamarbetet. För att urskilja detta valde vi att dela upp det i fyra variabelvärden: 

informations- eller påverkansorienterade budskap, kombinerade, och övrigt. Ett rent 

informativt budskap innefattade sponsormeddelanden med konkret, saklig fakta som 

höll sig till att informera om sponsorn eller det faktum att podcasten var sponsrad. Ett 

påverkansorienterat budskap var i motsats belagt med ord och formuleringar som 

uttryckte fördelar eller positiva egenskaper, rekommendationer, uppmaningar eller 

känslor och åsikter om sponsorn. De budskap där både information och påverkan 

förekom räknades som kombinerade. Slutligen fanns variabeln övrigt med som 

bortfallsvariabel för att täcka upp sådant som inte gick att definiera inom ovan nämnda 

variabelvärden. 

 

Variablerna som angav antal gav oss svar på hur mycket utrymme som avsattes för 

sponsorn. Antal segment visade på hur många gånger man pratade om sponsorn i 

samma avsnitt och antal sponsoromnämnanden sa oss hur ofta man nämnde sponsorns 

namn. 

 

2.1 Metoddiskussion 
Kvantitativa analyser tenderar ofta att brista i det avseendet att materialet plockas ur sin 

kontext och därför förlorar den betydelse som kontexten genererar (Ekström & Larsson, 

2010). Det finns också alltid ett element av tolkning både gällande urval och i själva 

kodningen av materialet. Ska man exempelvis undersöka ett innehålls valens handlar 

det om att ställa upp variabler som definierar motsatser, till exempel positiv eller 

negativ vinkling. Dessa variabler definieras av forskaren själv vilket innebär att det 

alltid finns ett mått av subjektivitet (Ekström & Larsson, 2010). Vår variabel 

budskapsorientering till exempel söker att karaktärisera materialets vinkling genom 
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definitionerna information och påverkan. Detta är definitioner vi själva formulerat med 

hjälp av SAOL och NE. 

 

Apples mediaspelare Podcasts för Iphone, som vi båda använde oss av innehöll ett fel, 

som vid fram- och bakåtspolning ibland kunde medförda en förskjutning av tiden. 

Därför finns en felmarginal på kodningen av tid på +/- 1-3 sek. 
 

I Filip och Fredriks podcast upptäckte vi att meddelandet att återvinna är en hit 

återkom och alltid uttrycktes i direkt samband med sponsorns namn. Detta var fallet i 

alla utom två segment, vilket kan tyda på att det handlar om en sponsorslogan eller 

payoff. Dessa segment kodades enligt kodinstruktionerna som påverkansorienterat 

budskap då de uttrycker en positiv egenskap och subjektiv åsikt angående återvinning 

som inte nödvändigtvis är en åsikt som podcastskaparen delar. Därför kan det således 

diskuteras om metoden borde ha möjliggjort för ytterligare nyanser gällande 

sponsoromnämnanden. Vi menar dock att det i ett sådant fall hade blivit en annan 

undersökning som varken hade varit aktuell för vår frågeställning eller för den delen 

möjlig att genomföra inom tidsramen.  

 

2.1.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att undersöka graden av validitet, att variablerna är relevanta i förhållande till 

forskningsfrågorna (Ekström & Larsson, 2010:76), genomförde vi inledningsvis en 

provkodning på 10 procent av vårt material. Provkodningen gav oss en inblick i 

materialet och i revideringen som följde den första provkodningen ändrades otydliga 

formuleringar som lämnade utrymme för tolkning. Vi insåg vidare att det fanns ett 

behov av att transkribera segmenten i sin helhet för att säkerställa en tillförlitlig kodning 

och för att underlätta en eventuell tillbakablick. Därför utökades utrymmet för detta på 

kodblanketten. Genom provkodningen säkerställde vi också en hög inter- samt 

intrakodarreliabilitet genom att kontrollera att vi var konsekventa i hur vi kodade 

segmenten. En hög interkodarreliabilitet innebär att alla som kodar ett material gör detta 

på samma sätt mellan sig, medan en hög intrakodarreliabilitet innebär att en och samma 
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kodare är konsekvent i sin egen kodning (Ekström & Larsson, 2010:147). Genom att 

dela upp avsnitten mellan oss över tid, och inte mellan program, undvek vi sådana 

systematiska kodfel som enligt Ekström & Larsson (2010:147) kan uppstå om en och 

samma person kodar ett och samma program på egen hand.  

 

I kvantitativa undersökningar dras generella slutsatser om en större helhet (Ekström & 

Larsson, 2010). Bland de fyra podcasts vi undersökte hade flertalet, vid tiden för 

undersökningen, publicerat runt 50 avsnitt. Då vi valde att lyssna på 25 avsnitt av varje 

podcast anser vi vårt urval vara högst generaliserbart och representativt för att kunna dra 

slutsatser om helheten. 

 

Internet är ett internationellt medium uppbyggt på nätverk utan egentliga gränser, vilket 

tillgängliggör material som publiceras i nätverket för näst intill alla med en 

internetuppkoppling. Podcastfenomenet är sprunget ur och producerat för 

internetmediet, och likt rösterna som hörts tala om internets tillgänglighet och fria natur, 

menar bland andra Berry (2006) att även podcastmediet är tillgängligt för alla; att vem 

som helst helt fritt kan producera och lyssna på podcasts när som helst och var som 

helst. Men likt jordens ojämna fördelning av tillgångar, rikedomar, kunskap och makt är 

även den tekniska infrastrukturen likvärdigt ojämnt fördelad (Castells, 2002). Att 

tillgången till internet inte är jämlikt fördelad över världen gör oss väl medvetna om 

undersökningens västerländska perspektiv och svenska kontext. 

 

2.2 Material 
Materialet bestod av de 25 senast publicerade podcastavsnitten av Alex & Sigges 

podcast, Filip & Fredriks podcast, C/o Hannah & Amanda samt Värvet från och med 

den 16 april 2013 och bakåt i tiden. Undersökningen innefattar således 100 avsnitt, som 

publicerats mellan 23 oktober 2012 och 14 april 2013. 
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2.2.1 Podcastproducenter 

Vi valde att använda oss av det användargenererade uppslagsverket Wikipedia för 

samtliga biografier. Detta ansåg vi vara en fullgod källa för den information som enbart 

rör tidigare anställningar, kända publiceringar, samarbeten etcetera. 

 

Filip & Fredriks podcast sjösattes i januari 2010 av Filip Hammar och Fredrik 

Wikingsson. De har båda ett förflutet som journalister på bland annat Aftonbladet och 

Café. Tillsammans har de skrivit en rad böcker och varit programledare för ett flertal 

program på Kanal 5 (Filip Hammar, u. å.; Fredrik Wikingsson, u. å.). 

 

Alex & Sigges podcast startades i juni 2012 av Alex Schulman och Sigge Eklund. 

Schulman är författare och journalist och skriver bland annat för Aftonbladet. Är gift 

med Amanda Schulman (Alex Schulman, u. å.). Eklund är författare och tv-producent 

med ett förflutet på internetbyråer och som grundare av bland annat bloggportalen.se 

(Sigge Eklund, u. å.). 

 

C/o Hannah & Amanda har varit igång sedan februari 2012, och produceras av 

syskonen Hannah Widell och Amanda Schulman. Widell har tidigare arbetat inom tv-

branschen och bland annat varit programledare för Big Brother i Kanal 5. Schulman har 

ett förflutet inom tv-produktion. Är gift med Alex Schulman. Sedan 2011 driver 

systrarna det gemensamma produktionsbolaget Perfect Day (Amanda Schulman, u. å.; 

Hannah Widell, u. å.). 

 

Värvet startades i mars 2012 av Kristoffer Triumf som har ett förflutet som copywriter 

och som journalist på bland annat Nöjesguiden (Kristoffer Triumf, u. å.). 

 

Samtliga podcasts utkommer med ett (1) avsnitt per vecka. 
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2.3 Urval 
Då syftet var att undersöka hur sponsring fungerar, utgick vi endast från de podcasts 

som innehåller just sponsring. Vi fann att det torde vara större sannolikhet att 

sponsorerna valt att sponsra de mest populära podcastsen än motsatsen, vilket gjorde det 

mest intressant att undersöka de podcasts som flest människor lyssnat på. Vi valde 

därför en effektorienterad urvalsprincip som innebär att man väljer ut de största och 

mest använda medierna för undersökning. Detta för att dessa medier, som Ekström och 

Larsson skriver, är “de [...] med störst potential att påverka flest människor” (2010: 

129). För att finna dessa utgick vi från urvalskriterierna som följer.  

 

Podcasten ska vara: 

• helt eller delvis sponsrad 

• aktiv 

• svenskspråkig 

• producerad exklusivt för mediet 

• producerad i minst 25 avsnitt 

• högt placerad på Itunes topplista 

 

Urvalet begränsades därmed till fyra aktiva, sponsrade ljudpodcasts som placerat sig 

högt på Itunes svenska topplista och som är producerade exklusivt för podcastmediet. 

Vi valde bort podcasts som ursprungligen producerats för radio då detta medium i 

motsats till podcasten har tillgång till etiskt ramverk i form av pressetik och spelregler 

för press, radio och tv. Vi valde även bort podcasts med hög popularitet men som vid 

urvalstillfället var inaktiva. Detta för att undersökningsmaterialet skulle bli så aktuellt 

som möjligt. 

 

Itunes är en kostnadsfri mediaspelare från Apple, tillgänglig för både Mac och PC. Dess 

integrerade musikbutik online, med ett utbud på över 26 miljoner låtar, är idag världens 

mest populära (Ahrnstedt, 2013). I Itunes finns även tillgång till filmer, appar och 

böcker, och sedan 2004 innefattas också podcasts. Bredden på utbudet har bidragit till 
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att Itunes sedan dess är den uteslutande största plattformen och katalogtjänsten för 

podcasts. 

 

Andra vägar att nå podcasts är genom de internationella plattformar eller värdsidor där 

podcasts publiceras, som exempelvis Libsyn.com. Vissa av dessa möjliggör lyssning och 

prenumeration, exempelvis Podbean.com, men detta enbart på de podcasts som är 

publicerade via plattformen. De flesta dirigerar istället vidare lyssnaren till Itunes för 

nedladdning och lyssning. Det finns försök till katalogsidor över podcasts, exempelvis 

podcasts.nu med fokus på just svenska sådana, men då podcasts.nu enbart tillåter 

lyssning via dator och inte nedladdning till mobil utrustning tappar den en stor 

lyssnarskara och saknar därför relevans. Ett fåtal svenska podcasts finns även att tillgå i 

programmet Spotify, men utbudet här är både begränsat och oöverskådligt varför vi 

tillslut valde att basera vårt urval på Itunes. 

 

Topplistan i Itunes visar vilka podcasts och podcastavsnitt som är mest populära, någon 

information om vad denna ranking baseras på finns dock inte. Vi ansåg att topplistan 

trots detta ger oss en fullgod vägledning och fingervisning om vilka podcasts som är 

mest efterfrågade, sett till Itunes storlek och popularitet. 

 

I sammanhanget bör det påpekas att Itunes topplista uppdateras varje vecka, och att 

ovanstående fyra podcasts var de mest populära just vid tiden för nedladdning den 16 

april 2013. Om nedladdningen skett vid ett annat tillfälle hade urvalsresultatet eventuellt 

sett annorlunda ut.   
 

2.4 Genomförande 
Vi producerade våra kodinstruktioner samt vår kodblankett och genomförde 

inledningsvis en kontroll av dessa genom att gemensamt provkoda 10 procent av 

urvalet. Alla avsnitt laddades sedan ner och lyssnades igenom. Segmenten 

transkriberades och avsnitten kodades var för sig på en fysisk kodblankett (se bilaga 1). 

Resultaten stansades därefter in i en datamatris.  
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2.5 Forskningsetik 
För att säkerställa att vår forskning är relevant, ansvarsfull och av hög kvalitet, har vi 

tagit till oss publikationen God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) som berör 

forskaretiska frågor rörande hantverk, men även forskningsetiska frågor som berör dem 

som kan påverkas av forskningen. Tre regler vi funnit extra relevanta för vår metod och 

forskning och därför fokuserat på under uppsatsens gång följer nedan. Du ska: 

 

• medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

• öppet redovisa metoder och resultat 

• vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011) 
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3 Teori och tidigare forskning 
3.1 Reklam och sponsring i podcasts 
Berry (2006) behandlar i en artikel podcasten och dess historia, skillnaderna och 

likheterna med radio, samt hur dess framtid kan tänkas se ut. Han beskriver bland annat 

hur podcasten, till skillnad från radion, ger lyssnaren makt att själv bestämma var, när 

och på vad hen vill lyssna. Vidare skriver han att det faktum att vem som helst, helt 

gratis, har möjlighet att producera och lyssna är en anledning till podcastens popularitet. 

Även detta har lett till en maktförskjutning, då det till skillnad från radio varken finns 

ägare eller traditionella gatekeepers1 som bestämmer vad som får produceras. 

 

Eftersom radio är riktat till de stora massorna, menar Berry (2006) att det mediet blivit 

alltför harmlöst och förutsägbart för lyssnarna, som dessutom är trötta på den dåliga 

reklamen som inte riktar sig till just dem. Att podcasten möjliggör för lyssnaren att själv 

välja “program” efter intresse, menar han gör att reklamen har större möjlighet att nå sin 

målgrupp. Detta eftersom podcasten har möjlighet att nå mindre grupper av människor, 

med liknande intresse men med stor geografisk spridning (Berry, 2006). Just att det 

finns en stor relevans och koppling mellan annonsör och lyssnare lyfter också Haygood 

(2007) fram som en av de stora fördelarna med reklam i podcasts. Han har i sin studie 

framförallt försökt förstå hur reklam i podcasts fungerar och hur det bästa sättet att 

annonsera i podcasts kan se ut i framtiden. Studien visar bland annat att 83 procent av 

podcastsen placerar reklamen precis i början eller slutet, vilket han menar minskar 

avbrott för lyssnaren. Han berättar vidare att 72 procent av podcastsen innehållande 

reklam refererar till annonsören som sponsor eller supporter, något han menar gör att 

reklamen bättre inkorporeras i podcasten och på så sätt minskar irriterande avbrott 

(Haygood, 2007). Detta är ett påstående som stöds i en studie av Ritter och Cho (2009) 

som undersökt konsumenters upplevelser och attityder kring reklam och sponsring i 

podcasts. Studien visar bland annat att sponsormeddelanden upplevs som mindre 

                                                
1 Term som beskriver det urval av material som görs i massmedierna. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 
2009:298) 
2 Innebär att konsumenten själv aktivt väljer precis det innehåll hen vill ta del av, i motsats till push-
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påträngande och irriterande än traditionella reklammeddelanden och att konsumenten 

får en positivare inställning till meddelandet vid sponsring. En studie av Webster (2010) 

visar att 78 procent av podcastlyssnarna hyser mer positiva åsikter om ett företag när de 

hör det nämnas i en podcast de lyssnar på regelbundet.   

 

Haygood (2007) lyfter fram sponsring som den reklamform troligast bäst lämpad för 

podcasten eftersom att den respekterar lyssnaren, och podcasten behåller sin integritet 

genom ett mindre antal meddelanden och mindre irriterande placering. Han skriver 

också att många lyssnare är oroliga för att reklamen ska ”kolonisera” podcasten och 

fylla den med lika mycket reklam som i traditionell media. 

 

Haygood (2007) uppmärksammar även att reklamen förekommer i olika form: dels som 

mer traditionell reklam, men framförallt genom att podcastproducenten antingen läser 

upp ett manus från annonsören eller pratar utifrån ett antal samtalspunkter från 

densamma. När reklamen omärkligt vävs in i innehållet anses den mer trovärdig. 

Intressant är att han också skriver att producenten ofta ger särskild uppmärksamhet eller 

erkännande till en sponsor, vilket kan bero på tacksamhet för stödet eller reklamens 

begränsade omfattning i podcastmediet (Haygood, 2007). En studie av Webster (2010) 

visar att 74 procent av podcastlyssnarna tror att producenten själv använder produkten 

eller tjänsten som nämns i podcasten, samt att 55 procent av lyssnarna tror producenten 

får betalt för att tala om produkten eller tjänsten. 

 

Berry (2006) skriver att podcastens popularitet, och radions vikande lyssnarsiffror, har 

gjort att även public service och kommersiella aktörer börjat göra sina program 

tillgängliga i podcastform. Men även företag och organisationer utanför mediesfären har 

insett potentialen i mediet och börjat producera egna podcasts som tjänar deras syften. 

En definition av podcasten är inte lätt att göra. Som Berry (2006) skriver skulle det trots 

de många likheter mellan radio och podcast, vara en förenkling att klassa dessa podcasts 

som radio. Detta eftersom podcasten tillför så mycket nytt att det också krävs ett nytt 

perspektiv (Berry, 2006). 
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Ovan nämnda forskning har till största del fokuserat på sponsring i podcasts ur ett 

marknadsföringsperspektiv, och på företagens möjligheter och fördelar med att göra sig 

hörda i det nya mediet. Även om några studier har undersökt användarens upplevelser, 

har motivet även i dessa fall har varit att finna optimala möjligheter och tillvägagångsätt 

för företagen att nå konsumenter. Studierna som finns ser till det bästa för företagen, 

men ingen undersöker vad som är bäst för lyssnarna. Med de förändringar som sker i 

vår digitala och konvergerade värld, ser vi bristen på användarfokus och etiska 

resonemang som oroväckande. 

 

3.2 Konvergenskultur, deltagarkultur och etik 
Jenkins (2008) beskriver konvergenskulturen som en sammanflätning av gamla och nya 

medier och dess producenter och konsumenter. Det är inget fast tillstånd menar han, 

utan kan ses som en process vari medielandskapet förändras, och där en del förändringar 

som handlar om hur media produceras och konsumeras. Vidare är det en beskrivning av 

den fria rörligheten mellan olika medieplattformar och hos konsumenten samt 

samarbeten över branschgränser (Jenkins, 2008). Gränserna mellan konsument och 

producent suddas ut, vilket gjort det svårt att urskilja vem som är det ena eller det andra 

(Jenkins, 2008; Deuze, 2007). Deuze (2007) uttrycker det som att vi lever och arbetar i 

och genom medierna, där de tar världen till oss, och vi tar världen till dem. Och precis 

som medieföretagen rör sig mellan olika plattformar gör också vanliga människor det. 

 

Företagen har fortfarande mer makt, men konvergensen styrs vertikalt från båda håll, 

underifrån av konsumenterna och uppifrån av företagen (Deuze, 2007; Jenkins, 2008). 

Jenkins (2008) menar att båda parter driver på utvecklingen och påverkar varandra, 

ömsom i samarbete, ömsom i konflikt. Konsumenten slåss för sin rätt att uttrycka sig 

och delta på sina villkor, och företagen för ökade vinster och konsumenternas lojalitet. 

I konvergensens svallvågor tvingas företagen omdefiniera gamla sanningar om vad 

mediekonsumtion innebär, där den tidigare bilden av konsumenterna som tysta, passiva, 

lojala, och isolerade inte längre stämmer. Konsumenterna av idag har genomgått en total 
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omvandling. Nu är de är aktiva och gör sin röst hörd offentligt; de tillhör en 

sammankopplad gemenskap och är inte längre de lojala följeslagare de tidigare varit 

(Jenkins, 2008). 

 

Medierna har genom internet blivit en naturlig och ständigt närvarande del av 

människors liv samt synliggjort konsumentens vilja att själva delta i medieskapandet 

(Deuze, 2007). Det nya är inte, vilket Napoli (2010) påpekar, den medieskapande 

konsumenten utan möjligheten för hen att sprida materialet i en aldrig tidigare skådad 

omfattning. Deuze (2007) skriver att en typ av rykteskultur uppstått, där en individ 

genom sitt skapande, kan bygga upp en publik och ett rykte som potentiellt kan 

omsättas i affärsmöjligheter och jobb. Publikens engagemang har börjat utnyttjas av 

medieföretagen, vilket också förändrat arbetssättet för de professionella som måste 

inkorporera dem som kollegor i den kreativa processen (Deuze, 2007). 

 

Den teknologiska utvecklingen menar Jenkins (2008) är en bidragande faktor till 

utvecklingen där gränserna mellan olika medier suddats ut. Men att ny teknologi 

förändrar medielandskapet betyder dock inte att gamla medier försvinner och ersätts 

med nya. Ett mediums innehåll, publik och status kan förändras, men det nya och gamla 

fortsätter leva kvar sida vid sida (Jenkins, 2008). 

 

I en tid där floran av medier blir allt större, och konsumenterna har större möjligheter att 

välja var, när och vad de vill konsumera, måste medieföretagen och annonsörerna hitta 

nya sätt att nå konsumenterna (Deuze, 2007; Jenkins 2008). Jenkins (2008) beskriver 

hur strategin förändrats, från att tidigare ha riktat sig till den breda, osynliga massan 

med sikte på enstaka köp, fokuseras nu på mer långvariga förhållanden och lojala 

kunder. I tv-branschen har bolagens jakt efter höga tittarsiffror mer och mer övergått i 

en jakt efter vad Jenkins (2008) kallar lojala fans. Dessa ser på mindre tv än 

genomsnittet men är samtidigt mer omsorgsfulla i vad de ser och mer uppmärksamma 

när de gör det. Programmen skapas med fansens gillande i första rummet, med 

baktanken att öka annonsörernas vinster. Detta sammanträffande är ingen slump enligt 
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Jenkins (2008), då lojala konsumenter är trognare följare av serier, mer uppmärksamma 

på reklam och mer benägna att köpa de annonserade produkterna. Konsumentens 

spridning över de olika medierna menar han vidare också speglas i hur annonsörer 

använder sig av ett större antal distributionskanaler, för att kunna nå fler och mer 

nischade marknader. 

 

Med konvergensen och de digitala mediernas framväxt dyker det ständigt upp nya 

utmaningar i fråga om etik och reglering. Som Ess (2009) skriver har internet 

möjliggjort för fler människor världen över att kommunicera och interagera med 

varandra. Tidigare etiska problem i den analoga medievärlden beskriver han som mer 

distinkt avskilda efter situation, men i den konvergerade digitala världen uppstår helt 

annorlunda, nya problem. Freedman et al (2008) är inne på ett liknande resonemang, 

och menar att svårigheten att skilja mellan olika plattformar och därigenom också olika 

riktlinjer kräver förändringar på de senare. Etiska riktlinjer för media och 

kommunikation formas av olika teknologiska, ekonomiska och kulturella faktorer, och 

det finns dessutom ofta bakomliggande intressen från diverse lobbyister som är med och 

påverkar (Freedman et al., 2008). Enligt Ess (2009) ligger den största svårigheten inte i 

att bestämma sig för särskilda regler, utan snarare i att förstå och komma fram till vilka 

regler som ska gälla i vilka situationer. Hur de nya riktlinjerna för de digitala medierna 

ska se ut och hur omfattande de ska vara är ett omdebatterat ämne. Bland annat menar 

annonsörer och medieproducenter att dessa borde hållas till ett absolut minimum, för att 

stimulera kreativiteten och mångfalden på internet (Freedman et al., 2008). Internets 

form som pull-medium2 är ett argument som lyfts fram för mindre reglering, då det 

menas att konsumenten själv kan välja vilket innehåll hen vill ta del av och därför inte 

påtvingas något hen inte vill ha (Freedman et al., 2008). Men som Ess (2009) skriver 

blir problemet att olika etiska synsätt i olika länder och kulturer gör det svårt att komma 

fram till gemensamma riktlinjer som fungerar globalt. Dessutom skulle ”felaktiga” 

                                                
2 Innebär att konsumenten själv aktivt väljer precis det innehåll hen vill ta del av, i motsats till push-
medium där någon annan står för urvalet (Freedman et al., 2008).   
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globala regler kunna få betydligt större negativa konsekvenser då ett avsevärt större 

antal människor skulle drabbas (Ess, 2009). 

 

Trots den etiska gråzonen så finns det vissa lagar och riktlinjer som faktiskt är 

applicerbara på mediet idag. Internationella Handelskammaren har riktlinjer för reklam 

och marknadskommunikation (ICC Sweden, 2011) och verkar genom 

Reklamombudsmannen [RO] för god marknadsföringssed. Här finns bland annat 

riktlinjer angående sponsring som menar att denna ska vara lätt att identifiera och att det 

i ett program tydligt ska framgå om sponsring förekommer (ICC Sweden, 2011). Men 

gränserna mellan medier är luddiga, ICC verkar för självreglering och RO agerar som 

vägledare, och eftersom det saknas reell makt är det fortfarande helt upp till 

medieproducenten att ta ställning till riktlinjerna och de situationer som uppstår. 

Förutom detta finns även marknadsföringslagen (SFS 2008:486), som är mer 

allmängiltig men varken refererar till sponsring eller digitala medier. 

 

Som påvisats ovan är medielandskapet i förändring. Medier konvergerar och användare 

blir producenter och producenter blir användare, vilket medför en maktförskjutning. 

Etiska regler och riktlinjer på internet lyser med sin frånvaro vilket ger upphov till 

frågor; fungerar ett självreglerande system eller krävs det ett gemensamt regelverk? 

Som framgått tidigare menar företagen att avsaknaden av regler gynnar kreativiteten 

och mångfalden, men är motiven verkligen så nobla? Tidigare forskning på sponsring i 

podcasts fokuserar på hur företagen kan utnyttja mediet. En amerikansk studie visar 

samtidigt att det inte är tydligt för användarna vad som är sponsring och vad som är 

podcastproducenternas egna åsikter. Hur ser det ut i Sverige?  
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4 Resultat 
Av 100 kodade avsnitt saknade 32 avsnitt sponsring, vilket gav oss ett material 

bestående av 68 avsnitt i vilka sponsring förekom. Som framgår av tabell 1 varierade 

antalet sponsrade avsnitt stort podcastsen emellan. Av alla podcasts var Värvet den var i 

sponsring var minst förekommande, med endast 9 av 25 avsnitt innehållande sponsring. 

Alex & Sigges podcast stod för motsatsen, då samtliga 25 avsnitt innehöll någon form 

av sponsring. 

 

Alex & Sigges podcast
Filip & Fredriks podcast
C/o Hannah & Amanda
Värvet

Totalt

25
11
23
9

68

Antal
avsnitt

51
11
33
17

112

Antal
segment

2
1

1,4
1,9

1,6

Medelantal
segment

Tabell 1.  Antal sponsrade avsnitt och segment

 
 

De 68 sponsrade avsnitten innehöll sammanlagt 112 segment, och som framgår av tabell 

1 finns det en viss variation mellan de olika podcastsen i fråga om hur stort antal 

segment som förekommer i varje podcast. 

 

Alex & Sigges podcast
Filip & Fredriks podcast
C/o Hannah & Amanda
Värvet

Totalt

2
11
14
1

28

1 segment

20
-
8
8

36

2 segment

3
-
1
-

4

3 segment

Tabell 2. Avsnitten fördelade efter antal segment

 
I tabell 2 framgår det hur dessa segment är fördelade inom den enskilda podcasten och i 

relation till de övriga. Filip & Fredriks podcast använder sig konsekvent av ett (1) 
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segment per avsnitt, och Värvet är nästintill lika konsekvent med två segment per 

avsnitt. I Alex & Sigges podcast förekommer avsnitt med både ett, två och tre segment 

men majoriteten av avsnitten innehåller två segment. Det framgår vidare att 41 procent 

av alla avsnitt tillsammans innehåller ett (1) segment men att det mest förekommande är 

två segment per avsnitt. 

 

Alex & Sigges podcast
Filip & Fredriks podcast
C/o Hannah & Amanda
Värvet

Totalt

55:38
53:38
39:38

1:11:00

54:59

Medellängd 
avsnitt

01:40
00:25
01:05
00:43

00:58

Medellängd 
sponsring

2,9%
0,8%
2,7%
1%

1,8%

Andel
sponsring 

Tabell 3. Genomsnittlig tid, och andel sponsring per avsnitt i förhållande till genomsnittlig 
avsnittslängd

 
 

Som framgår av tabell 3 finns det inget tidsmässigt samband mellan ett avsnitts längd 

och andelen sponsring i detsamma. Ett längre avsnitt innehåller således inte per 

automatik en större andel sponsring eller vice versa. Detta kan tydligt ses i en 

jämförelse mellan C/o Hannah & Amanda och Värvet som har kortast respektive längst 

medellängd på sina avsnitt. Trots att ett avsnitt av Värvet är i genomsnitt cirka en 

halvtimme längre än C/o Hannah & Amandas dito, lägger Värvet i snitt 22 sekunder 

mindre tid på att prata om sin sponsor. 

 

Alex & Sigges podcast är den som i genomsnitt lägger mest tid på sin sponsor, 35 

sekunder mer än C/o Hannah & Amanda som ligger tvåa. Det kan dock tilläggas att det 

oavsett placering finns en stor variation i segmentens längd i Alex & Sigges podcast. 

Det kortaste består endast av ett plötsligt utrop på 1 sekund, ”Tack If!” (Eklund & 

Schulman, 2013, 4 april), medan det längsta är en 6:50 minuter lång diskussion om den 

trygghet försäkringar ger. Sponsringen i detta specifika avsnitt upptar därmed hela 11 

procent av avsnittets totala längd, vilket skiljer sig markant från genomsnittet. 
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Även i C/o Hannah & Amandas fall finns en variation i segmentens längd. 21 av 23 

avsnitt inleds med ett kortare segment på max 14 sekunder under podcastens första 

minut. Övriga och efterföljande segment är i samtliga fall längre och spänner mellan 25 

sekunder och drygt 4 minuter, med en medellängd på 01:46 minuter. I två avsnitt 

överstiger den totala sponsringstiden 4 minuter, vilket i dessa fall innebär att 9 och 11 

procent av avsnittet upptas av sponsring. 

 

I Värvet och i Filip & Fredriks podcast är skillnaderna mindre vad gäller segmentens 

längd. I 9 av totalt 11 segment i Filip & Fredriks podcast håller den sig mellan 7-24 

sekunder, de två övriga är 00:53 och 01:20 minuter långa. I Värvet, som i regel har två 

segment per avsnitt, är det andra segmentet alltid det kortaste med en längd på 7-20 

sekunder. Det inledande segmentets längd håller sig mellan 18 sekunder och 01:02 

minuter, bortsett från det avsnitt med endast ett (1) segment som är 13 sekunder långt. 

 

Slutligen framgår det av tabell 3 att podcastsen tillsammans lägger i genomsnitt 58 

sekunder på att kommunicera sponsring i varje avsnitt, vilket motsvarar 1,8 procent av 

den genomsnittliga avsnittstiden. 

 

Alex & Sigges podcast
Filip & Fredriks podcast
C/o Hannah & Amanda
Värvet

Totalt

10
2

23
6

41

0-1 min

9
4
3
3

19

1-5 min

13
4
3
1

21

(...)

16
1
4
1

22

-5-1 min

3
-
-
6

9

-1-0 min

Tabell 4.  Fördelning av segmentens tidsmässiga placering1

1Början avser segment med starttid under avsnittets första fem minuter. Slutet avser segment med 
starttid under avsnittets sista fem minuter. Mitten avser segment med start under tiden där mellan.

MittenBörjan Slutet

 

Som framgår i tabell 4 finns det en stor variation i var producenterna väljer att placera 

segmenten. Majoriteten av segmenten är placerade med start inom podcastens första 
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fem minuter och av samtliga podcasts är det bara Alex & Sigges podcast som inte har 

merparten av sina segment placerade här. C/o Hannah & Amanda har däremot hela 70 

procent av segmenten placerade redan inom podcastens första minut. 

 

Sammanlagt befinner sig hela 54 procent av segmenten i podcastens början, med 37 

procent inom den första minuten och 17 procent inom de efterföljande 4 minuterna. Den 

näst vanligaste placeringen är i podcastens i slut, där 28 procent av segmenten är 

samlade. 

 

I Alex & Sigges podcast förekommer oftast ett inledande samt ett avslutande 

sponsorsegment i varje avsnitt. Det inledande segmentet är oftast placerat med start 

inom avsnittets första minut och det avslutande med start inom de fem sista. Endast ett 

fåtal segment var placerade med start inom avsnittets sista minut. 

 

Filip och Fredriks podcast har aldrig mer än ett (1) segment per avsnitt men placeringen 

av dessa är tämligen inkonsekvent. Placeringen varierar från avsnitt till avsnitt, men 

flertalet segment är placerade antingen i mitten eller inom de inledande 1-5 minuterna. 

Filip och Fredriks podcast är också den enda som har ett första segment placerat i 

podcastens slut. 
 

I 84 procent av alla segment är producenterna tydliga med det faktum att de är 

sponsrade och vem som står för denna sponsring. Tydligast med detta är, som framgår i 

tabell 5, Filip & Fredriks podcast där sponsorn i samtliga fall benämns som sponsor, 

vilket exempelvis kan låta: “Vi ska direkt också säga att vi är sponsrade av 

Pantamera...”. (Hammar & Wikingsson, 2013, 3 april) 
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Benämns 
som sponsor

Tabell 5. Antal segment fördelade efter benämning och budskapsorientering

Alex & Sigges podcast
Filip & Fredriks podcast
C/o Hanna & Amanda
Värvet

Totalt

-

-

-

1

1

30

5

4

6

45

8

6

24

9

47

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

9

-

1

1

11

1

-

1

-

2

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

39

5

6

7

57

9

6

27

9

51

2

-

-

-

2

In
fo

rm
at

io
n

På
ve

rk
an

Ko
m

bi
na

tio
n

Ö
vr

ig
t

Benämns inte 
som sponsor

In
fo

rm
at

io
n

På
ve

rk
an

Ko
m

bi
na

tio
n

Ö
vr

ig
t

Benämns 
inte alls

In
fo

rm
at

io
n

På
ve

rk
an

Ko
m

bi
na

tio
n

Ö
vr

ig
t

Totalt 

In
fo

rm
at

io
n

På
ve

rk
an

Ko
m

bi
na

tio
n

Ö
vr

ig
t

 
 

I 98 procent av de fall producenterna benämner sin sponsor som sådan använder de sig 

av någon form av påverkan. Denna förekommer i två olika former, dels kan det ses i 

rena påverkansorienterade segment: 

 

...jag är fortfarande skakad, alltså vi står i hallen och ska gå till skolan, 

han faller ner på knä och skriker rakt ut, det är så obehagligt för att man 

kan ju liksom inte trösta, det finns ingenting man kan göra […] Men det 

är ju en jävla tur att vi nu tack vare sponsor If Skadeförsäkring har 

skaffat livförsäkring för hela familjen! 

(Eklund & Schulman, 2013, 10 januari) 

 

Men det kan också vara en kombination av påverkan och information. Exempel på ett 

sådant kombinerat segment är: 

 

Värvet har en ny sponsor ett par veckor nu. Det är Akademikernas A-

kassa som fantastiskt nog vill stödja den här verksamheten och det får de 

gärna göra, jag älskar akademiker, jag önskar dem alla ett tryggt liv och 
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med Akademikernas får man trygghet för bara 90 spänn i månaden. Och 

alla som har en kandidatexamen eller håller på och ta en kan gå med. Så 

kolla in aea.se för att eller bli medlem i Akademikernas A-kassa, och gör 

det gärna nu så att det bli värsta Värvet-effekten och Akademikernas A-

kassa fortsätter att älska podcasten, jag kan leva på podcasten och ni 

blir tryggare i ert arbetsliv... 

(Triumf, 2013, 1 februari) 

 

I 13 procent av alla segment talar de om sin sponsor utan att benämna den som en 

sådan. Som framgår av tabell 5 är Alex & Sigges podcast den enskilda podcast som står 

för merparten av segmenten med denna benämning. 

 

Totalt är segmenten fördelade över alla fyra kategorier av budskapsorientering, och 

även här är flertalet segment, 86 procent, belagda med någon form av påverkan från 

producenten. Ett rent påverkansorienterat segment där de inte talar om att de är 

sponsrade kan exempelvis låta så här: 
 

Widell: Alltså vet du såhär, nu ska jag ge dig ett bakistips som jag inte 

alls vet om Vitamin Well tycker är bra, men alltså, deras Reload, den 

drycken. 

Schulman: Jaha 

Widell: Dricker du en sån på väg hem från krogen har du ingen 

vargtimma 

Schulman: Du skämtar? 

Widell: Nä men alltså det är så mycket bra grejer i den här, jag fick ett 

tips av en kompis som bara såhär, drick en sån här för att det är bättre 

än alla resorb och grejer i hela världen. 

(Schulman & Widell, 2013, 28 mars) 
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Som kan ses i tabell 5 är majoriteten av segmenten i Alex & Sigges podcast i de fall de 

inte benämner sin sponsor som sponsor, också rent påverkansorienterade. De har dock, 

som enda podcast, ett (1) rent informativt segment i denna kategorin: 
 

Sen ska vi också påminna återigen om att kompisjul pågår på 

McDonalds, med den här tävlingen som sagt, som man deltar i genom att 

ladda ner McDonalds mobilapp som heter McDonalds Sverige i 

Appstore. 

(Eklund & Schulman, 2012, 13 december) 

 

Av det totala antalet segment finns det, vilket framgår av tabell 5, tre fall där sponsorn 

inte benämns alls. Dessa segment förekommer alla i avsnitt av C/o Hannah & Amanda 

och har antingen en kombinerad- eller påverkansorienterad budskapsorientering. Detta 

innebär att de alla innehåller ord och formuleringar som uttrycker fördelar eller positiva 

egenskaper, rekommendationer, uppmaningar eller känslor och åsikter som rör 

sponsorn. 

 

I de tre ovan nämnda segmenten med C/o Hannah & Amanda handlar det i två av fallen 

om en kombination, det vill säga segment som innehåller både påverkan och någon 

form av information. Ett sådant segment kan låta så här: 

 

Widell: Alltså Amanda, vi har ju tagit upp tidigare hur viktigt det är att 

man ska gå och ta sitt cellprov 

Schulman: Ja 

Widell: Och att man faktiskt kan vaccinera sig, att det faktiskt finns, inte 

ett botemedel, men det finns faktiskt ett sätt att se till att man har ett 

skydd för att inte få livmoderhalscancer 

Schulman: Verkligen, precis 

Widell: Och nu är det faktiskt så att det är värsta goda nyheten för alla 

tjejer som bor i Stockholm 
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Schulman: Och är under 26 år, för er är det gratis, och vet du vem som 

har ordnat det? 

Widell: Nej? 

Schulman: Filippa Reinfeldt 

Widell: Otroligt. Alltså man vill ju att det här verkligen ska sprida sig till 

hela landet så att det är gratis för alla 

Schulman: Verkligen 

Widell: Men framför allt så är det ju så att det är nästan gratis för de 

andra 

Schulman: Ja, och det är kanske inte gratis för alla men det är 

superviktigt att göra det 

Widell: Men för, det är ju faktiskt så att om man då ligger med nån till 

exempel, som har lite smutsig snopp 

Schulman: Smutsiga snoppar tycker inte vi om 

Widell: Eller ännu värre kondylom 

Schulman: Usch 

Widell: Då är det faktiskt så att allt sånt kan bidra till att man får 

cellförändringar som faktiskt kan bli livmoderhalscancer. 

Schulman: Ja men det är fruktasnvärt 

Widell: Framförallt tycker jag ju såhär, nummer ett, ta cellprov så ofta 

ni kan. Är man lite yngre och inte är i cellprovstagnings liksom åldern 

då så ska man ju använda kondom, och framför allt också vaccinera sig 

(Schulman & Widell, 2013, 1 februari) 

 

Som nämnts innan krävs det att det i ett tidigare segment i samma avsnitt framgår att 

podcasten är sponsrad, det låter i detta fall så här: 

 

Vi vill tacka Sanofi Pasteur MSD med hemsidan hpv-vaccin.se som gör 

det möjligt för oss att sända och producera den podcasten. 

(Schulman & Widell, 2013, 1 februari) 
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Det kan också nämnas att det korta segmentet ovan är ett återkommande meddelande i 

C/o Hannah & Amanda som ofta har detta, eller snarlika för andra sponsorer, som 

inledning under podcastens första minut. Segmentet ovan är även ett exempel på ett 

kombinerat segment med både information och påverkan, detta eftersom de hänvisar till 

hemsidan (information), och tackar sponsorn (påverkan). 

 

Benämns som sponsor
Benämns inte som sponsor
Benämns inte alls

Figur 1. Samtliga segment uppdelade efter benämning

3%

84%

13%

 
 

Som framgår av figur 1 är producenterna övervägande tydliga med att tala om att 

podcasten har en sponsor. I 13 procent av segmenten nämns namnet på sponsorn men 

inte det faktum att de är sponsrade. Tre procent av segmenten avhandlar sponsorns 

verksamhet utan att nämna dennes namn eller det faktum att denne är just sponsor av 

podcasten. 
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Figur 2. Samtliga segment uppdelade efter budskapsorientering

2%
2%

51%45%

Information
Påverkan
Kombination
Övrigt

 
 

Som framgår av figur 2 innehåller 96 procent av alla segment någon form av 

påverkansorienterat budskap där 45 procent är kombinerat med information om 

sponsorn eller dess verksamhet. 

 

Alex & Sigges podcast
Filip & Fredriks podcast
C/o Hannah & Amanda
Värvet

Totalt

25
11
23
9

68

Antal
avsnitt

6,8
1,7
3

4,4

4,3

Medelantal
omnämnande

170
19
70
40

291

Antal
omnämnanden

Tabell 6. Totalt och genomsnittligt antal omnämnanden i relation till antalet avsnitt

 
 

Av tabell 6 framgår att det finns en viss spridning mellan de olika podcastsen över hur 

många gånger sponsorn nämns vid namn, med hemsida eller förkortning. Det mest 

anmärkningsvärda är att Alex & Sigges podcast under sina 25 avsnitt nämner sponsorn 

170 gånger, vilket är 49 omnämnanden fler än alla de andra podcastsen tillsammans. 
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Detta trots att de senare sammanlagt har 18 avsnitt fler. Alex & Sigges podcast har i snitt 

6,8 omnämnanden per avsnitt, men det fluktuerar stort mellan avsnitten, med 1 och 19 

som lägsta respektive högsta antal. Nedan följer ett exempel där de under ett 42 

sekunder långt segment nämner sponsorn 10 gånger: 
 

Eklund: Tack också till If som vanligt 

Schulman: Ja, tack If 

Eklund: Eller som vanligt, det låter ju som att det är något vardagligt, 

och bagatellartat, det är ju en stor grej. Utan If, ingen podcast, som jag 

brukar säga 

Schulman: Men så, exakt så är det. Och vi vill uppmana alla att jamen 

alltså helt frankt då, om ni hyser någon som helst kärlek till oss eller 

podcasten så byt från... 

Eklund: Eller till If 

Schulman: Eller till If ja. Så byt, byt då bolag från det som ni har till If. 

Och det är en enkel sak, ni ringer till If, gå in på if.se och så kan dom 

hjälpa er. Och dom avslutar sen allt det där gamla tramset som ni har. 

Eller hur, så är det 

Eklund: O ja 

Schulman: Så gör det, if.se och byt till If 

(Eklund & Schulman, 2013, 28 mars) 

 

Om Alex & Sigges podcast är på ena sidan av skalan, är Filip & Fredriks podcast på 

andra. De båda podcastsen har som framgår av tabell 3, jämförbara avsnittslängder, men 

ifråga om antal sponsoromnämnanden skiljer de sig mycket åt. Filip och Fredriks 

podcast har med ett snitt på 1,7, minst antal omnämnande av alla podcasts, vilket också 

är 4 gånger så få som i Alex & Sigges podcast. 
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4.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det sägas att sponsring förekommer olika mycket i de fyra 

podcastsen i vår undersökning. Det skiljer sig dessutom en del från avsnitt till avsnitt. 

Till att börja med är det stora skillnader i antalet sponsrade avsnitt under perioden för 

studien. I två podcasts förekommer sponsring i alla, eller nästan alla avsnitt. I de övriga 

två är sponsring mer sporadiskt förekommande och färre än hälften av avsnitten 

innehåller sponsring. Det finns också vissa skillnader i hur många sponsorsegment 

avsnitten innehåller. I två podcasts innehåller flertalet avsnitt endast ett (1) segment, 

men totalt sett innehåller de flesta avsnitt två segment.  

 

Segmenten är i majoriteten av fallen placerade inom avsnittets första 5 minuter, men det 

är också vanligt med en placering inom de sista 5 minuterna. Det går även att se att 

avsnittslängden inte har någon relation till andelen sponsring. I genomsnitt upptar 

sponsringen cirka en (1) minut av avsnittet, men detta varierar stort mellan de olika 

podcastsen och mellan avsnitten. 

 

Det finns vidare en stor variation vad gäller antalet sponsoromnämnanden, där det 

genomsnittliga antalet omnämnanden för en podcast är 4 gånger så högt som den som 

nämner sponsorn minst. Några podcasts är relativt konsekventa med antalet, medan det i 

andra fluktuerar kraftigt från avsnitt till avsnitt.  

 

Gemensamt för samtliga podcasts är att producenterna till merparten är tydliga med att 

benämna sin sponsor som sådan. Endast i enstaka fall pratar de om sponsorns 

verksamhet utan att varken nämna sponsorns namn eller det faktum att de är sponsrade. 

Gemensamt för alla är också att de nästan uteslutande använder sig av någon form av 

påverkan när de talar om sin sponsor, vilket kan visa sig genom exempelvis känsloord 

och uppmaningar till handling. Rent informativa och objektiva budskap är ytterst 

ovanliga och förekommer endast i enstaka fall. 
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5 Diskussion 
5.1 Sponsringens förekomst 
Alex & Sigges podcast var den enda i vilken sponsring förekom i varje avsnitt. Även i 

C/o Hannah & Amanda förekom sponsring i nästintill varje avsnitt, medan det i Filip & 

Fredriks podcast och i Värvet var mer sporadiskt förekommande. Detta tyder på 

tillfälliga samarbeten, de inte är låsta till en och samma kontinuerliga sponsor utan att 

dessa avlöser varandra. Detta kan antas bero på att podcasten som 

kommunikationsmedium fortfarande är i sin linda, att företag just börjat få upp ögonen 

för mediet som marknadsföringskanal och försiktigt vill testa sig fram. Som Jenkins 

(2008) skriver har företagen börjat sprida sig över allt fler kanaler för att nå en nischad 

marknad. Därför blir det intressant att dra en parallell till Berry (2006) som lyfter fram 

just podcastens nischade natur som en stor möjlighet för företagen att nå sin målgrupp. 

Kanske har vi bara sett en försmak på vad som komma skall? 

 

Haygood (2007) beskriver hur det höjts oroliga röster bland lyssnarna kring reklam och 

sponsringen i podcasts, där farhågorna är att podcastmediet ska fyllas med samma 

mängd reklam som i traditionella medier. Vår studie visar att reklamen generellt inte 

upptar en anmärkningsvärt stor del av avsnitten, däremot kan de mer extrema fallen 

väcka en del oro. När sponsringen upptar runt 10 procent av ett avsnitts tid kanske 

lyssnarna som Haygood (2007) skriver om får sina farhågor bekräftade. 

 

Antalet gånger sponsorns namn nämns blev också intressant då det visade sig skilja 

mycket mellan podcastsen och avsnitten. Det är tydligt att producenterna har olika 

tillvägagångsätt gällande hur de väljer att prata om sin sponsor. Resultatet visar att Alex 

& Sigges podcast nämner sponsorn med en betydligt högre frekvens än de övriga 

podcastsen. När sponsorn nämns 19 gånger under ett och samma avsnitt kan det 

diskuteras om det verkligen är befogat att upprepa namnet i en sådan, närmast absurd 

omfattning. Som tidigare studier visat får lyssnarna i högre grad en positivare 

inställning till ett företag de hör nämnas i en podcast de lyssnar på regelbundet 
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(Webster, 2010). Med ovanstående exempel i åtanke kan det tänkas att det också finns 

en gräns för när det gått för långt, både sett till lyssnarens och sponsorns bästa. 

 

5.2 Sponsringens presentation 
Precis som i studien av Haygood (2007) märkte vi att det var mycket vanligt att 

benämna annonsören som sponsor eller supporter. Detta lyfter Haygood (2007) med 

stöd av Ritter och Cho (2009) fram som något positivt, då sponsormeddelanden 

inkorporeras bättre i podcasten än reklam, och blir mindre påträngande för lyssnaren 

som därför får en mer positiv inställning till sponsorn. 

 

C/o Hannah & Amanda är både tydliga och otydliga i presentationen av sin sponsring. 

Avsnitten inleds ofta med ett och samma meddelande, ett kortare segment i vilket såväl 

längd, placering och ordval ser konsekvent likadant ut från gång till gång, vilket kan 

tyda på att meddelandet är förinspelat. I de segment som är placerade mitt i avsnittet, 

har C/o Hannah & Amanda en tendens att väva in sponsorn och dess verksamhet i 

innehållet. Exempelvis förekommer det flera diskussioner och uppmaningar till tjejer att 

ta cellprov och vaccinera sig mot HPV-virus. Att uppmana till detta under samma 

period som de är sponsrade av läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD med hemsidan 

hpvvaccin.se, menar vi gör det svårt för lyssnaren att skilja på vad som är personliga 

åsikter och vad som är betald information från sponsorn. Det kan också diskuteras om 

ett sådant tillvägagångsättet är lättare att acceptera när det handlar om ett vaccin mot 

cancer, än om det exempelvis skulle vara information om en ny dryckessmak från Coca-

Cola. Att C/o Hannah & Amanda i det första segmentet gör en tydlig avgränsning mot 

innehållet med hjälp av en ljudjingel, men i det andra segmentet inte gör samma tydliga 

gränsdragning visar på en inkonsekvent hantering av sponsorn. Detta kan tyda på att de 

inte värderar det andra segmentet som sponsorsegment, utan snarare som en diskussion, 

och att de därför inte heller ser någon problematik i att nämna sponsorns verksamhet i 

innehållet. En mer konspiratorisk teori är att de med avsikt gör denna invävning av 

sponsrat material för att, som Haygood (2007) skriver, öka sponsorns kredibilitet. 
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I 98 procent av alla segment nämner man sin sponsor tillsammans med 

påverkansorienterade budskap. Dessa kan bland annat innehålla känslor, uppmaningar 

och rekommendationer, vilket vi anser kan härledas direkt till den klassiska 

övertalningstekniken testimonials. Detta innebär att en respekterad individ uttrycker 

uppskattning för en produkt eller tjänst och därmed intygar dess värde (Severin & 

Tankard, 2010). Detta innebär i sin tur att sponsorn vinner förtroende hos trogna 

lyssnare. En undersökning av Webster (2010) visar en intressant motsättning där 55 

procent av lyssnarna tror att producenten får betalt för att tala om produkten/tjänsten 

men där 74 procent samtidigt tror att producenten själv använder produkten/tjänsten 

som nämns i podcasten. Enligt oss är detta ett tecken på att producentens påverkan i 

någon mån ”lurar” lyssnaren att se sponsorn som en god vän, snarare än den 

kommersiella aktör denne faktiskt är. 

 

Att i ett sponsorsegment uttrycka ”tacksamhet” över att vara sponsrad visade sig vara 

mycket vanligt bland våra undersökta podcasts. Detta förekommer i stor utsträckning i 

samband med att sponsorn nämns i Alex & Sigges podcast, C/o Hannah & Amanda och 

Värvet. Vi anser att tacksamhetsuttryck inför sponsringen eller gentemot sponsorn inte 

är en förutsättning för att det ska framgå för lyssnaren att podcasten är sponsrad. Vad 

dessa yttringar grundar sig i går endast att spekulera i. Även Haygood (2007) upptäckte 

hur vanligt förekommande det var att producenten gav sponsorerna särskild 

uppmärksamhet. Han spekulerade i om det kunde bero på just tacksamhet, eller om 

producenten kände sig utvald då podcasten generellt är ett medium med få sponsorer. Vi 

menar att det också skulle kunna vara en uttänkt strategi från antingen sponsorn eller 

producenten. 
 

5.3 Etik, konvergens och framtid 
Podcasten är i mångt och mycket användarnas eget medium, alla kan producera och alla 

kan lyssna, i stort sett helt gratis. Även om, eller framförallt just därför att riktlinjer 

saknas menar vi att den gamla devisen ”med frihet följer ansvar” är applicerbar. När 

konsumenten utvecklats till att bli producent som Napoli (2010) skriver om, har hen 
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också möjlighet att sprida material i en helt annan omfattning än tidigare. Enligt vår 

mening måste denna möjlighet då också förvaltas rätt och riktigt, för att podcasten inte 

ska bli ännu ett i raden av medier till bristningen fyllt med reklam. Ett annat problem är 

att det inte längre bara är ”vanliga” människor som producerar podcasts, vilket tydligt 

exemplifieras av att samtliga producenter i vår studie kan sägas tillhöra en ”mediesfär”, 

med en karriär som journalister eller inom tv. 

 

Det är även intressant att nämna att podcasten C/o Hannah & Amanda, likt deras blogg 

och webbteve-program produceras i någon form av samarbete med Aftonbladet. Denna 

koppling mellan podcasten och tidningsmediet lyfter frågan om inte pressens spelregler 

och medieetik även borde omfatta podcasten. Detta är ett tydligt exempel på just den 

problematik som uppstår i en konvergenskultur, vilket både Freedman et al. (2008) och 

Ess (2009) skriver om. Freedman et al. (2008) menar att det är svårt att dra gränser 

mellan plattformar och att sätta upp riktlinjer, medan Ess (2009) menar att 

problematiken mer ligger i att förstå och komma fram till vilka regler som ska gälla i 

vilka situationer. Freedman et al. (2008) skriver att många annonsörer och 

medieproducenter ställer sig kallsinniga till hårdare regleringar på internet, där 

anledningen bland annat sägs vara att stimulera mångfalden och kreativiteten. Vår 

undersökning tyder på att förhållningssätt som i andra medier skulle vara ytterst 

tveksamma, får fritt spelrum i podcasten. Det kan därför spekuleras i om sådana 

motiveringar kanske endast är svepskäl för att skjuta upp diskussioner kring etik; för att 

de ska kunna göra som de vill, för maximal ekonomisk vinning. 

 
5.4 Slutsats 
Vår undersökning visar att det finns vissa likheter men också stora skillnader i hur 

producenterna kommunicerar sin sponsring. Alla podcastproducenter använder sig i 

nästan samtliga fall av någon form av påverkan när de talar om sin sponsor, genom att 

uttrycka känslor, åsikter och fördelar gentemot denne och dess produkter. Däremot 

skiljer sig podcastsen mycket åt i fråga om hur lång tid de talar om sin sponsor eller 
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dess produkt/tjänst. Studien visar också att det finns en inkonsekvens i hur transparenta 

producenterna är, då det inte alltid tydligt framgår att podcastsen är sponsrade och av 

vem.    

 

Sammantaget visar denna studie på en inkonsekvens i hur man hanterar och 

kommunicerar sin sponsring. Detta upplever vi som en indikation på att producenterna 

saknar genomtänkta strategier gällande sin sponsring, vilket vi anser talar för att det 

finns ett behov gemensamma etiska riktlinjer. 

 

5.5 Vidare forskning 
Vi har med denna undersökning velat öppna upp för en diskussion kring de medieetiska 

förhållningssätten för sponsring i podcasts. Det finns många frågetecken kring de etiska 

gråzoner som omgärdar konvergenskulturen och de nya medierna, vilket behöver 

undersökas ytterligare i vidare forskning. 

 

 

Vilka etiska ställningstaganden gör man som podcastproducent? Det hade varit 

intressant att undersöka hur podcastproducenterna själva ställer sig till mediet de verkar 

i, och dess avsaknad av etiska regler och riktlinjer. Vad baserar de sina val på? Varför 

väljer de exempelvis att placera sponsormeddelanden i början och i slutet av 

programmet? Hur resonerar de kring personlig påverkan i sponsormeddelanden?  En 

kvalitativ studie i vilken producenternas egna tankar kring sponsring och etiska 

ställningstaganden undersöks hade därför varit av intresse.  

 

Förändras podcasten när den går från osponsrad till sponsrad? De podcasts vi 

undersökt startade alla som oberoende, men i takt med ökad popularitet har de dragit till 

sig flertalet sponsorer. Därför hade det varit intressant med en kvantitativ studie över en 

längre tidsperiod, för att undersöka om innehållet förändrats från det att podcastsen 

övergick till att vara sponsrade. Detta för att se om, och i så fall också hur, sponsorn 

påverkar innehållet. 
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Har medievana någon betydelse för vem som blir podcastproducent? Vi har upptäckt att 

de mest populära podcastsen produceras av människor med bakgrund inom journalistik 

och media. Vi ifrågasätter därför påståendet att alla, på lika villkor, tillåts vara med och 

producera och kanske även göra sig ett namn inom podcastvärlden. Att undersöka vilka 

som egentligen får ta plats i svenska podcasts menar vi är en intressant ingång i 

diskussionen om mediemakt och medieutrymme.  
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