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Sammanfattning 
Svenska podcaster har exploderat i popularitet de senaste åren och till följd av detta 
har också intresset för att nyttja mediet som marknadsföringskanal vuxit. I nuläget 
saknas konsekventa normer för hur producenter av podcaster och deras sponsorer ska 
göra när reklambudskapen presenteras. Forskningen inom området är otillräcklig men 
tidigare studier indikerar att konsumenter upplever marknadsföring i podcaster som 
relativt trovärdig. Däremot saknas förklaring på hur eller varför marknadsföring i 
podcastmediet upplevs som trovärdig. För att utforska detta är denna studie utformad 
som en fallstudie och syftar till att undersöka hur regelbundna lyssnare av Alex & 
Sigges podcast uppfattar marknadsföringen av varumärket If Skadeförsäkring i 
podcasten.  
 
Datainsamlingen består av fem kvalitativa djupintervjuer. Under dessa uttryckte 
respondenterna sina tankar och åsikter om podcastmediet, Alex & Sigges podcast och 
marknadsföringen som sker i den. Slutsatser som dras från studien är att 
marknadsföringen upplevs som trovärdig och att detta kan bero på att podcastens 
upphovsmän Schulman och Eklund upplevs som självutlämnande och ärliga i 
podcasten. Detta i sådan grad att de ibland betraktas som vänner till lyssnaren. Detta, 
kombinerat med att marknadsföringen av If är integrerat med det övriga innehållet i 
podcasten, leder till att även If uppfattas som en trovärdig del av podcasten.  
 
Rekommendationer som ges för producenter av podcaster med liknande upplägg 
innefattar att integrera reklambudskapen på ett öppet och ärligt vis. Detta då studiens 
resultat indikerar att detta leder till bibehållen trovärdighet och ökat tolerans för 
reklambudskap hos lyssnare. 
 
Nyckelord: Podcast, kommunikation, sponsring, produktplacering, opinionsledare, 
receptionsanalys 
  



 

Abstract 
Recent years have seen an explosive rise in popularity among Swedish podcasts. 
Because of this, using the podcasts as a marketing tool has become increasingly 
attractive. Currently there are no consistent norms for how podcast producers and 
sponsors are to present commercial messages. There is also a lack of research on the 
subject, though previous studies indicate that consumers see podcast marketing as 
relatively credible. However, there is no explanation as to how or why podcast 
marketing is seen as credible. To explore this subject, this studie is designed as a case 
study and with the purpose of examining how steady listeners of Alex & Sigges 
podcast experience the marketing done by the brand If Skadeförsäkring in the 
podcast. 
 
The data collections consists of five qualitative inteviews in which the participants 
expressed their thoughts and opinions on the podcast medium, Alex & Sigges podcast 
and the marketing being done within the podcast. Conclusions that are drawn from the 
study include that the marketing is seen as credible and that this could be because the 
makers of the podcast, Schulman and Eklund, are seen as open and honest to such 
extent that they are sometimes seen as friends of the listener. This, combined with a 
high degree of integration of the commercial message with regular content, makes the 
participants see If as a credible part of the podcast. 
 
To producers of podcasts with similar content it is recommended to integrate 
commercial messages in an open and honest manner. This is because the results of 
this study indicate that doing so would lead to intact credibility and a higher tolerance 
among the listeners. 
 
Key words: Podcast, communication, sponsorship, product placement, opinion 
leaders, reception analysis 
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1. Inledning 
För att ge läsare som inte är regelbundna lyssnare av Alex & Sigges podcast en chans 
att bekanta sig med fenomenet och fallet som denna studie berör så följer nedan ett 
utdrag ur avsnitt 33 av Alex & Sigges podcast: 
 

– Det ska vi kanske säga nu, eftersom vi nu är sponsrade av If. Tack If. Så bytte vi ju 
då till If, försäkringar. Och då skrev vi på alla möjliga olika typer av försäkringar. Vi 
satt i olika rum du och jag. Det var ju som en tävling i vem som kunde försäkra sig 
högst och mest.  
– Vi fick ju betala för oss ska vi säga. 
– Ja ja herregud.  
– Men vi fick någon sorts personalrabatt ju. 
– Ja men det var ju ändå, det var ju inte billigt. Men det var skönt ändå att vara 
försäkrad. För första gången i ens liv så är man då försäkrad… 
– Till tänderna 
– ...till tänderna ja. 

 
I avsnittet som citerats ovan diskuterar Alex Schulman och Sigge Eklund den nya 
sponsorn If Skadeförsäkring (hädanefter benämnts som If) som introduceras i 
podcasten. Detta är ett talande exempel på hur podcastmediet kan användas för att 
integrera sponsrade företag i innehållet. Det är ett nytt fenomen och ännu vet ingen 
hur eller vad det får för effekter hos lyssnarna.  
 

1.1 Bakgrund 

Lyssnandet på podcaster är utbrett och idag uppges över en och en halv miljon 
svenskar lyssna på podcaster (Andersson 2013). I en artikel på tidningen MacWorlds 
hemsida framgår det att “från att ha varit något av ett doldisformat har podcasten 
slagit på bred front” (Eriksson 2013). En podcast definieras som en digital fil 
tillgängliggjord för nedladdning via Internet med hjälp av en dator eller bärbar 
mottagare (Oxford Dictionaries 2014, egen översättning). Podcast som fenomen 
utvecklades under början på 2000-talet och fick sitt genomslag först när bärbara mp3-
spelare slog igenom på bred front. År 2004 hävdas uttrycket podcasting ha myntats av 
Adam Curry, en framstående MTV-personlighet, och begreppet är en 
sammanslagning av orden broadcasting och Apples mp3-spelare iPod (Affleck 2005). 
Det bör noteras att det idag inte behövs en mp3-spelare från Apple för att konsumera 
podcaster, det går att lyssna direkt via internet på sin dator eller ladda ner via en 
podcastapplikation på mobilen. Kännetecknande för några av de mest populära 
podcasterna är att de är samtalsorienterade, ungefär en timme långa och vanligen 
släpps en gång i veckan. I förhållande till andra medier beskrivs innehållet i podcaster 
ofta som ärligt, spontant och improviserat, dessutom gäller att podcaster “måste man 
söka upp, du måste vara lite aktiv och leta efter podden. Den kommer inte helt 
automatiskt till dig och då har alla det gemensamt som lyssnar” (Eriksson 2013). 
 
När podcastfenomenet väl tog fart gick det fort, amerikanska siffror visar att antal 
personer (i USA) som laddade ner ett podcastprogram år 2005 hade ökat till 4.8 
miljoner från föregående årets 820 000 (Haygood 2007). Som ett modernare exempel 
rapporterades det i affärstidningen Bloomberg Businessweek att podcastföretaget 
“PodcastOne” i genomsnitt hade hundra miljoner nedladdningar per månad under 
2013 (Fixmer & Yap 2013). I Sverige menar Hedin och Skagersten (2013) att 



 2 

podcasttrenden inte fick fäste förrän 2010 när de framträdande medieprofilerna Filip 
Hammar och Fredrik Wikingsson startade sin podcast.  
 
I och med ett ökat lyssnarintresse har företagen intresserat sig för att använda det nya 
mediet som marknadsföringskanal. På eMarketers (2014) hemsida anges att det 
spenderades hela 171 miljarder dollar totalt på reklam i USA år 2013. Både Haygood 
(2007) och Holahan (2007) hänvisar till en prognos gjord av eMarketer som 
förutspådde att 400 miljoner dollar skulle spenderas på podcasting år 2011. Sponsring 
och marknadsföring i podcaster är ett relativt nytt fenomen och därför har endast en 
begränsad mängd forskning utförts inom området på den amerikanska marknaden och 
det finns i skrivande stund väldigt lite forskning på den svenska marknaden. 
Genomförda studier har bland annat intresserat sig för podcastens trovärdighet som 
informationskälla och marknadsföringsmedium. Resultaten indikerar att podcaster 
betraktas som trovärdiga och att lyssnarna generellt är mottagliga för budskapen som 
förmedlas (Erlandsson 2013). 
 
Flera av Sveriges större podcaster finansieras idag med hjälp av sponsorskap från 
företag och organisationer. Dessa sponsorskap skiljer sig från podcast till podcast – 
ibland rör det sig om långa samarbeten och ibland kortare meddelanden i enstaka 
avsnitt av en podcast. Ett omdiskuterat exempel på marknadsföring i en podcast är 
Alex Schulman och Sigge Eklunds podcast som sedan januari 2013 har ett pågående 
samarbete med försäkringsbolaget If. I en intervju med reklambranschtidningen 
Resumé från samma månad säger Schulman: 
 

“vi har märkt att vi [sic] varumärkena som vi samarbetat med kommer väldigt nära 
både oss och lyssnarna. Man ser att lyssnarna visar att de tecknat avtal med If på 
Instagram och Twitter. Solsidan-tittarna skriver inte om varumärkena som 
förekommer i serien.“  

 
Schulman kan sägas mena att samarbetet mellan podcasten och försäkringsbolaget 
engagerat lyssnare och lett till att If blivit en del av samtalet om Alex & Sigge. 
(Thorell 2013)  
 

1.2 Problemformulering 

Erlandsson (2013) pekar på att marknadsföring via podcast uppfattas som trovärdig av 
lyssnarna och som exempel på detta utpekas Alex & Sigges podcast. Studien 
behandlar dock inte hur eller varför lyssnarna uppfattar en hög grad av trovärdighet. 
För att skapa djupare förståelse för vad som kännetecknar en framgångsrik 
marknadsföring via podcast behövs mer utforskande studier av fenomenet. Detta är 
något som såväl företag som podcastproducenter kan ha nytta av, detta då det ger en 
ökad förståelse för lyssnarens upplevelse. 
 

1.3 Syfte 

Denna studies syfte är att undersöka hur regelbundna lyssnare till Alex & Sigges 
podcast uppfattar kommunikationen rörande sponsorn If. 
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1.4 Frågeställning 

För att uppfylla studiens syfte har tre forskningsfrågor formulerats: 
 

• Hur beskriver lyssnarna sin användning av podcastmediet? 
• Hur beskriver lyssnarna sina åsikter om Alex & Sigges podcast? 
• Hur beskriver lyssnarna sina åsikter om If? 

 

1.5 Avgränsningar 

Fenomenet marknadsföring i podcaster kommer att studeras huvudsakligen ur ett 
konsumentperspektiv. Detta innebär att producenterna eller det marknadsförande 
företaget inte kommer att utgöra en källa till primärdata och heller inte kommenteras 
annat än för att motivera studiens genomförande. Som framgår av syftet men som 
ändå är värt att förtydliga; studiens ansats är inte att komma fram till en 
företagsekonomisk strategi i hur man bäst sponsrar en podcast utan är tänkt att med 
ett kommunikativt synsätt beskriva sponsring av podcaster som fenomen. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden för studien, det vill säga hur datainsamlingen och 

efterföljande analys genomförts. Kapitlet inleds med en motivering av studiens 

metodansats följt av en tydlig beskrivning om hur studien utfördes praktiskt. I 

kapitlets slut diskuteras studiens kvalitet samt de åtgärder som tagits för att stärka 

denna.  

2.1 Studiens metodansats 

Den tidigare forskning som genomförts på svenska podcaster är främst 
studentuppsatser gjorda med kvantitativa ansatser (Erlandsson 2013, Hedin & 
Skagersten 2013, Strand & Lemchen 2013). I dessa har det bland annat visat sig att 
det finns indikationer på att podcastmediet har god trovärdighet som 
marknadsföringskanal, däremot saknas underlag för att förklara varför det i sådant fall 
är så (Erlandsson 2013). Med avstamp i detta valde författarna att genomföra en 
fallstudie. Det som kännetecknar en fallstudie är att hela undersökningen baseras på 
ett eller några få fall, något som gör det möjligt att undersöka fallet med ett större 
djup och se om resultaten går att applicera på andra liknande fall (Denscombe 2007). 
If:s sponsring av Alex & Sigges podcast är ett exempel på marknadsföring i podcaster 
som denna studie ämnar undersöka på djupet och är menat att ge en analysram för 
fenomenet i stort. Forskningsfrågorna är ämnade att utreda abstrakta saker såsom 
människors åsikter och enligt Creswell (2014) lämpar sig i sådana fall en kvalitativ 
ansats särskilt bra. Denna studie är därför genomförd med en kvalitativ ansats. 
Metodvalet syftar även till att komplettera tidigare studier på ämnet som gjorts med 
kvantitativ ansats. 

2.2 Datainsamling – tidigare forskning 

Studien inleddes med en fas där sökandet efter information och tidigare studier om 
ämnet var centralt. Det ursprungliga målet var att försöka hitta vetenskaplig litteratur 
och artiklar på området. På sökordet “podcast” via universitetsbibliotekets tillgängliga 
databaser hittades ingen relevant litteratur utan endast en handfull vetenskapliga 
artiklar. Det framgick att det saknas etablerad svensk forskning om podcastmediet och 
även relativt begränsad utländsk forskning. På sökordet “podcast” i den svenska 
uppsatsdatabasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) hittades ett antal 
studentuppsatser på kandidat- och magisternivå. I dessa uppsatsers teoribaser och från 
uppstartsseminariet hämtades inspiration till ytterligare sökningar efter artiklar enligt 
nyckelorden “advertising”, “podcast”, “sponsorship”. Några uppsatser hade dragit 
paralleller mellan bloggfenomenet och podcastfenomenet och därmed tittat på artiklar 
om bloggande vilket resulterade i sökningar efter artiklar om “advertorials” och 
“branded entertainment”. På sökorden “communication” och “communication model” 
samlades det in litteratur och artiklar som utvecklar synen på kommunikationsteori 
och dess modeller för att bygga en adekvat teoretisk grund inför analysen.  
 

2.2.1. Källkritik 

I studiens syftetsbeskrivning och motiveringen av metodansats så hänvisas generellt 
till uppsatser på kandidat- och magisternivå från svenska universitet. Dessa källor når 
inte samma vetenskapliga tyngd som exempelvis en doktorsavhandling men har varit 
av stor vikt för riktning och vägledning under hela studien. Inledningen hänvisar även 
till några elektroniska källor som exempelvis tidskriften “Macworld” och bloggar på 
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ämnet podcast. Dessa har granskats kritiskt och bedömts presentera tillförlitlig 
objektiv information såsom statistik och allmängiltig teknisk kunskap. Subjektiva 
tankar och åsikter om podcastmediet har sållats bort eller tydligt hänvisats till som i 
fallet med intervjun av Alex Schulman i Resumé. 
 
Den litteratur som hänvisas till i teorikapitlet är väletablerad och renommerad i 
kommunikationsforskningen. Kommunikationsmodellerna och utvecklingen av 
modellerna som presenteras är hämtade ur välciterade artiklar från välkända och 
ansedda vetenskapliga tidskrifter som exempelvis Journal of Advertising Research 
och Journal of Marketing Management. Teorin presenteras i en logisk följd där de 
mest övergripande teoretiska modellerna av högst vetenskaplig tyngd presenteras först 
och därefter i fallande ordning där teorin i slutet är mer specialiserad.  
 

2.3 Datainsamling – kvalitativ intervju 
 

2.3.1 Metodval 

Eftersom studien söker förstå hur lyssnare av en podcast bildar sig åsikter ansågs det 
lämpligt att genomföra datainsamlingen genom kvalitativa personintervjuer. Bryman 
och Bell (2013) menar att styrkorna i den kvalitativa intervjun som 
datainsamlingsmetod ligger i att det är en flexibel metod som kan röra sig i 
respondentens riktning och vad denne anser relevant. På så sätt speglas inte forskarens 
egna intressen i samma utsträckning som exempelvis förutbestämda frågor i en 
enkätundersökning gör. Den kvalitativa intervjun kan sätta ord på abstrakta känslor 
hos respondenter och minskar risken att missa information eller sådant som finns 
“mellan raderna” i enkäter. Det kan hävdas att fokusgrupper istället kunde ha varit en 
lämplig huvudsaklig datainsamlingsmetod i denna studie. Halkier (2008) menar att 
metoden är lämplig när man vill undersöka hur attityder och åsikter formas i sociala 
sammanhang och att gruppdiskussioner kan få respondenterna att ge varandra nya 
infallsvinklar och leda till djupare diskussioner mellan respondenterna. Men med 
anledning av att författarna till denna studie betraktade lyssnande på podcast som 
något som främst görs i ensamhet valdes dock individuella intervjuer. 
 
Intervjuerna planerades och utformades enligt metoden halvstrukturerad 

livsvärldsintervju där målet är att “få beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i 
syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 139-
140).  En intervju är halvstrukturerad när intervjuledaren utgår från en intervjuguide 
eller manus som varken tillåts styra för mycket eller för lite. Genom halvstrukturerade 
intervjuer är det möjligt att dels följa en angiven struktur och samtidigt ställa 
sonderande eller fördjupande följdfrågor där respondenten verkar ha mer att berätta. 
Inför intervjuerna formulerades en sådan intervjuguide (se bilaga 1) för att säkerställa 
en högre nivå av jämförbarhet i intervjuandet. Den skapades i enlighet med Brymans 
(2011) och Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivningar av halvstrukturerade 
intervjuer.  
 

2.3.2 Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att urvalet av intervjudeltagare ska svara mot 
studiens syfte och frågeställningar och därför rekryterades deltagare med kraven att 
dessa skulle kunna anses som “regelbundna” lyssnare av Alex & Sigges podcast. Det 
vill säga att respondenterna skulle ha lyssnat på fler än bara några få avsnitt och 
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därmed hunnit bildat sig en uppfattning om sponsorskapet mellan Alex & Sigges 
podcast och If. Utöver detta eftersöktes också i största möjliga mån respondenter utan 
personlig anknytning till uppsatsförfattarna, detta för att undvika att eventuella 
vänskapsband i onödan påverkade intervjusituationen och därmed den data som 
insamlats. Förutom kravet på att vara regelbundna lyssnare begränsades 
urvalsgruppen till personer boende i Linköping eller Norrköping med omnejd. Denna 
begränsning gjordes enbart av resursrelaterade skäl. Eftersom studiens syfte och 
frågeställningar inte bedömts kräva en analys av respondenternas demografiska 
egenskaper var detta inte en del av urvalsprocessen.  
 
De första försöken att rekrytera respondenter skedde genom facebooksidan “Alex & 
Sigges podcast – Snacket efteråt” som i skrivande stund har över 19 000 följare. 
Administratören för sidan kontaktades och ombads skriva ett meddelande i 
nyhetsflödet om den studie som höll på att genomföras och att det eftersöktes 
personer att intervjua. Trots påminnelse publicerades dock inte detta meddelande av 
administratören och istället publicerade en av författarna meddelandet det på sidan 
själv som ett inlägg (se bilaga 2 för hela meddelandet). Detta innebar dock en 
betydligt mindre exponering eftersom besökarna aktivt måste klicka fram inlägget, 
något som minskade chanserna att nå fram till rätt grupp. 
 
Då försöket att rekrytera via facebooksidan inte genererade några respondenter 
utnyttjades istället det egna kontaktnätet. Uppsatsförfattarna kontaktade personer 
inom sina kontaktnät och bad dem förmedla kontakten vidare med några av deras 
vänner som var regelbundna lyssnare av Alex & Sigges podcast. På detta vis undveks 
den akuta risken att påverka datainsamlingen med personliga faktorer. Totalt 
resulterade urvalsprocessen i att fem respondenter deltog i studien. 
 

2.3.3 Genomförande 

Innan ordinarie intervjuer påbörjades genomfördes först en så kallad pilotintervju med 
en vän till en av författarna. Denna intervju syftade till att undersöka om 
intervjuguiden behövde utvecklas samt ge författarna en chans att öva sig inför de 
officiella intervjuerna. Detta är något som Halkier (2008), som förvisso skriver om 
fokusgrupper, rekommenderar att forskare genomför för att öka chanserna till hög 
kvalitet på den ordinarie datainsamlingen. Under författarnas pilotintervju upptäcktes 
att vissa frågor var för ledande och intervjuguiden redigerades för att undvika detta. 
Datan som samlades in under pilotintervjun inkluderades inte i studien. 
 
De ordinare intervjuerna genomfördes sedan i en så neutral kontext som möjligt och i 
enlighet med Creswells (2014) rekommendationer. I dessa fall användes ett grupprum 
på universitetet och ett på Linköpings Stadsbibliotek. Författarna deltog båda två 
under intervjuerna men turades om att leda intervjun respektive agera sekreterare. 
Respondenterna hade inte fått några förberedande instruktioner mer än att de fick 
informationen att intervjuerna gällde en kandidatuppsats om Alex & Sigges podcast. 
Vid intervjuerna försäkrades respondenterna om sitt anonyma deltagande och att det 
inte fanns några rätta eller fel svar på några frågor och de uppmanades istället att se 
på intervjun som ett vardagligt samtal om podcaster, ett steg som Kvale och 
Brinkmann (2009) kallar orientering och syftar till att lugna och uppmuntra 
intervjudeltagaren att tala fritt och öppet om sina tankar och åsikter. Varje intervju 
genomfördes under ungefär en halvtimma. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
ljudupptagningsapplikation på mobiltelefonen och sekreteraren förde anteckningar på 
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dator. Intervjuguiden följdes på det vis att varje förberedd fråga ställdes men varje 
intervju hade också inslag av uppföljningsfrågor och kännetecknades ofta som mer 
samtalsorienterat.  
 
Författarna fann inget konsensus eller tydliga rekommendationer i metodlitteraturen 
gällande antalet intervjuer mer än att, som Kvale & Brinkmann (2009 s. 129) 
beskriver; “Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver 
veta”. Efter att ha genomfört fem intervjuer bedömdes att mättnad i svaren uppnåtts 
och att tillräcklig empiri insamlats för att kunna genomföra en analys. Författarna 
bedömde också att fler intervjuer skulle ha resulterat i en alldeles för krävande 
tidsåtgång inom ramen för denna studie varför fler respondenter inte rekryterades.  
 
Parallellt med datainsamlingen transkriberades intervjuerna. Transkriberingen gjordes 
av den som agerat sekreterare under intervjun. Transkriberingarna är direkta 
återgivningar av det som sades under intervjun, bortsett från att pauser i talet inte är 
utskrivna. Kvale och Brinkmann (2009) talar om att transkribering av det muntliga 
språket till det skriftliga är en transformation, redan i detta steg sker en sorts kodning 
eftersom forskaren tolkar och översätter vad som sagts under intervjun. Efter att varje 
transkribering färdigställts skickades den därför via e-post till respondenterna för att 
ge dem möjlighet att rätta till eventuella missförstånd. När godkännande givits kunde 
analysen påbörjas. 
 

2.4 Analysmetod och kodning av data 

Hsieh och Shannon (2005) beskriver riktad innehållsanalys (eng. directed content 

analysis) som en lämplig analysmetod när teori och tidigare forskning rörande det 
fenomen som studeras är otillräcklig. Metoden präglas av en mer strukturerad process 
jämfört med mer förutsättningslösa metoder – detta då kodningen av den kvalitativt 
insamlade datan görs med utgångsläge från tidigare studier och teori. Enligt Hsieh och 
Shannon (2005) anses denna metod särskilt lämplig när studien ämnar jämföra 
resultat mot tidigare forskning. Å andra sidan anses riktad innehållsanalys vara mer 
sannolik att styrka en teori än tvärtom, detta på grund av att det tidiga utgångsläget 
från befintlig teori riskerar att leda till att analysen färgas (Hsieh & Shannon 2005). 
 
I enlighet med den analysmetod som beskrivits ovan påbörjades analysprocessen med 
att genomföra en kodning av det transkriberade materialet. Bryman och Bell (2013) 
rekommenderar att detta görs i flera steg. Först lästes transkriberingarna igenom, utan 
vidare annoteringar. Därefter lästes materialet en gång till, då istället med syfte att 
stryka under intressanta och relevanta passager. Understrykningarna kompletterades 
med kommentarer i marginalen som kortfattat beskrev varför detta ansågs relevant. 
De understrukna delarna placerades därefter i ett nytt dokument där de delades in i tre 
huvudkategorier baserade på studiens forskningsfrågor. Till sist placerades likartade 
uttalanden i anknytning till varandra – något som förenklade möjligheten att se 
samband och skillnader mellan olika respondenters svar.  
 

2.5 Forskningskvalitet  
 

2.5.1 Allmänt om kvalitetsbedömning 
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Bryman och Bell (2013) beskriver att kvalitetsbedömning av en kvalitativ studie 
skiljer sig relativt lite mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Eftersom kvalitativ 
forskning ofta undersöker och söker beskriva komplexa, abstrakta och föränderliga 
fenomen så är det dock mindre väsentligt att bedöma mätning av en variabel och 
efterföljande reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie. Det går däremot att 
använda begreppen reliabilitet och validitet för att bedöma kvaliteten på en kvalitativ 
studie om begreppen tolkas utefter de mer abstrakta förutsättningarna som brukar 
känneteckna kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013). 
 

2.5.2 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) förordar en tydlig och ingående beskrivning av en studies 
metod och tillvägagångssätt. Det gör det lättare för en extern person att genomföra en 
studie på samma sätt. För att öka replikerbarheten i denna studie har 
tillvägagångssättet beskrivits noggrant i metodkapitlet. Genom att bifoga den 
intervjuguide som använts under intervjuerna har även replikerbarheten i dessa 
förstärkts. 
 
För att stärka den interna reliabiliteten har författarparet i denna studie, med få 
undantag, jobbat sida vid sida. Detta för att ha så pass gemensam syn på arbetet som 
möjligt. Författarna har båda deltagit vid all datainsamling och kodat sina egna och 
varandras transkriberingar för att bilda en så enhetlig förståelse av materialet som 
möjligt inför efterföljande analys. Under analysen utgick författarna från samma 
riktade analysmetod och arbetet skedde gemensamt. 
 

2.5.3 Validitet 

Le-Compte och Goetz menar att långvarig närvaro och delaktighet i den studerade 
miljön ger högre intern validitet samt att “det ska finnas en god överensstämmelse 
mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denna utvecklar” (1982 
se Bryman & Bell 2013, s. 401). Författarna av denna studie har, liksom 
respondenterna, hört samtliga avsnitt av Alex & Sigges podcast och är mycket insatta 
i podcastmediet i stort. Det har under hela studien funnits en medvetenhet om risken 
att denna förförståelse även kan innebära att forskarnas roll kan färga studiens resultat 
och genomförande. För att begränsa denna risk har intervjuguiden som legat till grund 
för datainsamlingen noggrant formulerats för att inte innehålla ledande frågor.  
 
Eftersom denna studie har ett begränsat intervjuurval, fem respondenter från 
Östergötlandsregionen, och berör ett så pass unikt fall så är den externa validiteten låg 
och därmed svår att applicera på andra fall. Podcastmediet är också ett föränderligt 
fenomen. Den marknadsföring som sker i podcaster idag såg inte likadan ut för två år 
sedan och kommer sannolikt se annorlunda ut i framtiden. På så vis är denna studie, 
utförd under våren 2014, endast en nulägesbeskrivning och riskerar att bli mindre 
aktuell i takt med att mediet utvecklas. Förhoppningen hos författarna ligger i att 
resultaten ändå ska kunna beskriva hur marknadsföring i podcaster kan förstås i 
samtida fall och på så vis komplettera forskningen om podcastmediet. 
 

2.5.4 Etiska aspekter 

Bryman (2013) framhäver frågan om samtycke som särskilt viktig etikfråga. För 
denna studie har varje respondent informerats om studiens syfte och det har 
understrukits att deltagandet i studien är frivilligt från deras sida. Detta för att ge 
respondenterna rätt förutsättningar för att själva avgöra om de samtycker till att delta i 
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studien. De transkriberade intervjuerna, vilka anonymiserats så att respondenterna inte 
kan identifieras, har endast varit tillgängliga för författarna till denna studie. Detta i 
enlighet med Brymans (2013) råd gällande konfidentialitet. Utöver detta har var och 
en av respondenterna fått sin transkriberade intervju skickad per e-post och därigenom 
haft möjlighet att granska materialet. Detta för att respondenterna skulle ha möjlighet 
att förtydliga eller ändra sina uttalanden om de upplevts som missrepresenterande 
eller felaktiga. 
 

2.6 Metoddiskussion 

Författarna motiverar den kvalitativa ansatsen med att den ämnar komplettera tidigare 
kvantitativa studier. I efterhand kan författarna konstatera att studien förvisso lyckas 
med det men att den också hade nått högre generaliserbarhet om studien infattat en 
jämförelse mellan flera liknande fall. Det rymdes dock inte inom tidsramen för denna 
uppsats. 
 
Den primära datainsamlingen, intervjuerna, upplevde författarna som en läroprocess. 
Det vill säga att intervjuerna nådde högre kvalitet desto fler som genomfördes 
eftersom författarna blev duktigare på intervjuteknik. Möjligt är att ytterligare en eller 
två pilotintervjuer hade bidragit till nyttig övning för en oerfaren intervjuledare i en 
studie av denna omfattning.  
 
Kodningen av all data genomfördes i flera steg vilket var oväntat tidskrävande. Den 
iterativa kodningsprocessen upplevdes dock leda till större insikt i materialet och 
således förhöjd kvalitet på resulterande empiri- och analyskapitel. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras de teoretiska modeller som ligger till grund för studien och 

som kommer att tillämpas för att svara på forskningsfrågorna. Läsaren får här 

möjlighet att bilda en teoretisk referensram inför fortsatt läsning. 

 

3.1 Kommunikationsteori 
 

3.1.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

En tidig modell för att beskriva kommunikation formulerades av Shannon och 
Weaver (Fiske 1984). Den beskriver kommunikation som en enkel, linjär process (se 

figur 1). Modellen beskriver flödet av information från en informationskälla via en 
sändare. Sändaren omvandlar informationen till en signal. Denna signal utsätts för ett 
visst brus, en yttre påverkan. Signalen mottages av en mottagare och når sedan sin 
destination (Fiske 1984). Detta sätt att förklara hur kommunikationsprocessen 
fungerar är en förenklad beskrivning av vad som påverkar hur ett budskap uppfattas. 
Flera steg i processen påverkar hur informationen överförs och det kan lätt uppstå 
felaktigheter med missförstånd till följd. Bland det viktigaste att beakta är vilken grad 
av brus som påverkar kommunikationen. (Fiske 1984) 
 
 

 
 
Figur 1. Shannon & Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1984, s. 18). 
 

3.1.2 Brus 

Brus är allt som adderas till signalen från det att den lämnar sändaren till det att 
budskapet tas emot av mottagaren och som inte är en del av ursprungskällan. Brus kan 
vara av teknisk karaktär, till exempel ljudförvrängningar eller knaster som uppstår i 
och med en ljudöverföring. I en mer utvidgad mening kan brus också bestå av 
distraherande tankar eller en alltför bekväm stol – allt som gör att sändarens avsikter 
förvanskas. Bruset kan orsakas av avsändaren, kanalen, publiken eller av brister i 
själva tolkningen av signalen något av stegen. Det senare kallas semantiskt brus som 
definieras som en förvrängning av betydelsen av informationen. Mängden brus har 
avgörande betydelse för hur ett meddelande kommuniceras och kan därför påverka i 
vilka situationer och tidpunkter en avsedd information kan förmedlas. (Fiske 1984) 
 

3.1.3 Receptionsanalys 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell beskriver kommunikation som en 
linjär process från sändare till mottagare med varierande mängd brus däremellan. Ett 
annat sätt att beskriva kommunikation formulerades av Stuart Hall (Hall, Hobson, 
Lowe & Willis 1980), vars grundläggande tanke är att även publiken bör betraktas 
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som aktiva meningsskapare i sin avkodning av innehållet. Detta beror på att sändaren, 
vars kontext och budskap skapar en form av ideologi, inte kan kontrollera hur 
mottagarna tar emot och tolkar innehållet. Publiken, som kan ha en varierad social 
och kulturell bakgrund, gör sin egen tolkning utifrån sin egen kontext. På så vis menar 
Hall (Hall et al. 1980) att publikens inställning till ideologin kan beskrivas med hjälp 
av tre kategorier: dominant, oppositionell och förhandlande tolkning. Till den första 
kategorin hör de som accepterar ideologin och tolkar innehållet med den enligt 
upphovspersonerna avsedda innebörden. Till den oppositionella kategorin hör den del 
av publiken som uppfattar ideologin i meddelandet men som uppfattar den som 
illegitim – detta leder till att den avsedda innebörden går förlorad eller betraktas som 
felaktig. Den förhandlande kategorin innefattar de som uppfattar och accepterar det 
som kommuniceras men som också anser att andra tolkningar av innebörden kan vara 
giltiga. (Hall et al. 1980)  Att publiken bör betraktas som aktiva meningsskapare 
innebär är att den fria tolkningen gör att var och en har olika förutsättningar för att 
avkoda ett meddelande. När de särskilda koder och normer som ingår i en 
kommunikativ företeelse inte accepteras eller uppfattas kan oväntade tolkningar 
uppstå – tolkningar som avsändaren inte kontrollerar. (Hall et al. 1980) 
 

3.1.4 Effektiv kommunikation 

Ett sätt att beskriva att effektiv kommunikation uppnåtts är att slutmottagaren förstår 
och tar emot den avsedda informationen på det sätt sändaren menat (Theodorson & 
Theodorson 1969). Ett annat sätt att definiera när effektiv kommunikation uppnåtts är 
när mottagaren svarat på meddelandet (Håkansson & Waluszewski 2005). Detta 
förutsätter att den sända informationen har ett mål som kräver handling, till exempel 
att mottagaren köper en produkt eller söker mer information. Denna typ av handling 
kan benämnas som återkoppling och fungera som ett tillägg till Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell (Fiske 1984).  
 

3.2 Produktplacering  

För att förstå och analysera podcastmediet och ett företags marknadsföring via denna 
nya kanal är det relevant att utgå från teori om produktplacering. Produktplacering 
skiljer sig från traditionell reklam på så vis att marknadsföringen är integrerad i 
nöjesmaterialet och att varumärken förekommer som en naturlig del i innehållet, 
något som är signifikativt för fallet Alex & Sigges podcast och If.  
 
För att lyckas med produktplacering är det vanligt att det produktplacerande företaget 
bjuds in att arbeta tillsammans med innehållsproducenterna (Hudson & Hudson 
2006). Detta är ett fenomen som främst återfinns i film och tv men som också spridits 
till andra medier. Inom tidningsvärlden förekommer vad som kallas för advertorials, 
det vill säga en kombination av reklam (eng: advertising, Hudson & Hudson 2006) 
och redaktionellt material (eng: editiorials, Hudson & Hudson 2006). I praktiken 
innebär detta att innehållet på en sida eller uppslag är beställt av ett företag men att 
produktionen görs av tidningen och känns därför som en del i det vanliga 
redaktionella materialet. Advertorials är ett exempel på vad som kallas för branded 

entertainment och en modern variant på traditionell produktplacering – syftet är att 
integrera marknadskommunikationen i en naturlig och relevant kontext (se figur 2). 
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Figur 2. Branded entertainment uppstår genom att varumärket blir en integrerad del av 
underhållningsmaterialet (Hudson & Hudson 2006, s. 491). 
 
Enligt Hudson och Hudson (2006) spelar faktorer som medieval och varumärkets 
egenskaper en avgörande roll för hur produktplaceringen uppfattas. Det finns 
samband mellan hur framträdande varumärke är i produktplaceringen och 
mottagarens förmåga att känna igen och minnas varumärket. Ju mer utstående 
varumärket är desto starkare är hågkomsten. Däremot påverkar det inte mottagarens 
attityd till varumärket i någon positiv bemärkelse. Endast om varumärket förekommer 
som en meningsfull och värdeökande del av innehållet kan det leda till att mottagaren 
får en ökat positiv attityd gentemot varumärket (Barron & Cowley 2008). Hur och när 
produktplaceringen implementeras i det redaktionella materialet är alltså mycket 
viktigt för att placeringen ska ge önskat resultat (Hudson & Hudson 2006). 
 
Enligt Lehu (2007) kan produktplacering delas in i fyra kategorier: klassisk placering, 
smygande placering, minnesväckande placering och varumärkesplacering. Klassisk 
placering utgörs av att produkten presenteras för mottagaren utan ytterligare 
förankring. Tack vare den relativt låga kostnaden för denna typ av placering är det 
vanligt att göra på detta vis, dock finns risk för att budskapet går mottagaren förbi om 
det pågår annat samtidigt. Smygande och minnesväckande placering är vanligen de 
mest subtila och främst lämpliga när det som placeras är välkänt inom målgruppen. 
Dessa placeringar är vanligen diskreta och okommenterade. I vissa fall anses 
varumärket vara viktigare att förmedla än själva produkten – då är det istället själva 
varumärket och dess kännetecken som exponeras i vad som beskrivs som 
varumärkesplacering. (Lehu 2007) 
 

3.3 Opinionsledare och kändisar i massmedia 
 

3.3.1 Opinionsledare och tvåstegshypotesen 

När en konsument står inför ett engagemangskrävande köp (exempelvis bil, hus, 
försäkring etc) är det enklare att söka sig till en så kallad opinionsledare, någon som 
man litar på eller uppfattar som mer insatt och kunnig. Det kan vara en vän med högre 
utbildning, inkomst eller social status som har inflytande på sin vänskapskrets. Det 
kan också till exempel vara en etablerad journalist med hög nivå av kunskap inom ett 
givet ämne. En opinionsledare kan påverka konsumenters åsikter och uppfattningar 
om varumärken och i förlängningen leda till att en konsument väljer ett varumärke 
framför ett annat (Sarathy & Patro 2013). 
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Windahl (1972) visualiserar hur meddelanden från massmedia når opinionsledare som 
i sin tur når den mindre aktiva “massan” med modellen för “tvåstegshypotesen” (The 

two-step flow of information), se figur 2. 
 
 

 
 
Figur 2. Windahls tvåstegshypotes (Windahl 1972 s. 24) 
 

3.3.2 Kändisar 

Det är vida känt att koppla en kändis till ett varumärke kan stärka företagets image, 
öka uppmärksamheten och i förlängningen öka försäljningen av produkter eller 
tjänster. Erdogan (1999) beskriver i en artikel om användning av kändisar i 
marknadsföring hur det även kan innebära vissa risker såsom att kändisens varumärke 
överskuggar företagets. Om kändisen knyter till sig för många varumärken kan 
effekten bli urvattnad och tappa distinktion, eller att kändisens image kan förändras 
och skapa kontrovers som smittar av sig på företaget. 
 
Erdogan (1999) sammanfattar även “The Source Credibility Model” som är en modell 
för hur en kändis trovärdighet påverkar effektiviteten i ett meddelande. Trovärdighet 
enligt denna modell definieras som avsändarens ärlighet och integritet. Kändisen 
behöver inte nödvändigtvis ha en hög grad av expertis om den produkt/tjänst som 
marknadsförs men så länge hen uppfattas som ärlig och trovärdig kan det öka effekten 
av marknadsföringen. (Erdogan 1999)  
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4. Empiri 
Här redovisas en sammanställning av de intervjusvar som uppkom under 

datainsamlingen. Författarna har sållat och valt ut det som bedömts relevant för att 

svara på studiens frågeställningar och inkluderar även sådant som ansetts som värt 

att uppmärksamma i studien. 

 

4.1 Podcastmediet och podcastlyssnaren 
 

4.1.1 Att lyssna på podcast 

Gemensamt för respondenterna är att samtliga började lyssna på Alex & Sigges 
podcast för att de blivit tipsade om den av en vän eller hört om den i Filip & Fredriks 
podcast. Flera av respondenterna har i sin tur tipsat sina respektive vänner och fått 
dessa att börja lyssna. Utöver detta uppgav alla respondenter olika skäl till varför de 
lyssnar på podcast. Några exempel är att utnyttja annars bortkastad tid, känslan av att 
ha sällskap och som källa till underhållning  
 
Under intervjuerna framkom det att fyra av fem respondenter helst lyssnar på podcast 
i hörlurar. De hänvisar bland annat till att det känns som att man är mer närvarande, 
att det är lättare att höra och att hörlurarna tillåter fri rörelse i till exempel hemmet. 
Den respondent som sa sig föredra högtalare uppgav som främsta anledning 
bekvämligheten i att slippa tryck mot öronen och en mer verklighetstrogen känsla av 
att lyssna på ett samtal. Flera av de som föredrog hörlurar påpekade även att det finns 
tillfällen då de föredrar högtalare – till exempel under middag eller när något annat 
kräver ens uppmärksamhet. 
 
Samtliga fem respondenter berättade att de gärna lyssnar på podcast samtidigt som de 
gör något annat.  
 

Jag tycker det är skönt att man kan göra saker samtidigt. Det blir ju som ett sällskap 
när man städar eller diskar eller gör andra hjärndöda aktiviteter. Att man kan utnyttja 
tiden extra mycket. (Respondent 2) 

 
Gemensamt för alla respondenter är att podcasten förekommer som ett tidsfördriv i 
samband med aktiviteter som upplevs som tråkiga. Framförallt nämns transporter eller 
hushållsarbete som situationer då lyssnande på podcast förekommer. En respondent 
understryker att denne alltid lyssnar intensivt och koncentrerat, två respondenter säger 
sig uppskatta att lyssna på podcast mer i bakgrunden.  
 

Det är en bra form att ha som någon slags bakgrundsyssla. Jag har svårt att ha det 
bara när jag sitter ner och lyssnar för lyssnandets skull utan det brukar vara när jag 
åker buss, tåg, tränar och så där. Det tycker jag passar väldigt bra, att man liksom gör 
de tråkiga stunderna roliga. (Respondent 1) 

 

4.1.2 Samtalet och att lyssna tillsammans 

Under intervjuerna framkom det att flera av respondenterna upplever en känsla av att 
själva vara delaktiga i de samtal som förs i podcaster.  
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(…) Det är väl en av styrkorna med det, att det känns som att, som att, ja det är ett 
skönt samtal över ett bord. Och det är väl nog därför det känns som att man är med i 
samtalet. (Respondent 3) 

 
En anledning till att denna impuls uppkommer uppges vara att högkvalitativt 
berättande och spännande anekdoter engagerar lyssnaren och skapar ett sug att ställa 
frågor för att få veta mer. Det kan enligt flera respondenter även vara så att impulsen 
att delta i samtalet springer ur en vilja att rätta den som pratar. En respondent 
beskriver sin känsla av att aktivt vilja delta i samtalet som förs: 
 

När man lyssnar just på podcast så blir det ju nästan att man sitter med dem. Man 
tänker sig att, även om man inte sitter bredvid varandra när de spelar in så tänker jag 
ändå att jag sitter så här som vi gör nu. Vid ett bord, och jag lyssnar på deras 
konversation. Och det är det som kan vara störande ibland, att man vill komma med 
sin egen input eller, här skulle jag också vilja säga en grej. ‘Det här tror jag ni hade 
tyckt varit intressant’. Så man vill ju nästan vara delaktig i konversationen. Det är 
nästan som att man har två kompisar som sitter och snackar liksom. (Respondent 5) 

 
Flera respondenter uppger sig ha lyssnat på podcast tillsammans med andra. En av 
dessa brukar göra det regelbundet och ofta i sammanhang där denne spelar upp ett 
äldre avsnitt för vänner som inte hört dem. Respondenten upplever att det är roligt att 
se hur andra reagerar på ett avsnitts olika segment, samt att denne ibland kan känna 
ett mått av förväntansfullhet över att få dela det med någon. Andra respondenter 
uppger att de vid ett enstaka tillfälle provat att lyssna tillsammans med andra, men att 
viljan att både lyssna och samtidigt föra ett eget samtal gjort att lyssnarupplevelsen 
försämrats. En av de respondenter som inte provat att lyssna med andra säger sig tro 
att det skulle kännas för personligt, att lyssnandet på podcast är något denne helst har 
för sig själv. Samtliga respondenter uppger dock att de vid något eller några tillfällen 
lyssnat på enstaka segment och passager tillsammans med andra. 
 

4.1.3 Podcastbubblan 

Några av respondenterna beskriver upplevelsen av att lyssna på podcast som att de 
försätts i ett särskilt tillstånd. 
 

Det känns som ju mer man är inne i den världen, snarare än om man lyssnar med 
hörlurar, eller med högtalare, då delar man ju ändå uppmärksamheten med resten av 
världen så att säga. (Respondent 3) 

 
Förutom att beskriva det som att vara inne i en annan värld benämns fenomenet med 
ord som dvala och bubbla. En respondent beskriver hur detta tillstånd påverkar 
mottagligheten för reklambudskap: 
 

Om man tar ett TV-program och är inne i det och så är det plötsligt, så blir det 
reklampaus, då flyger man ju ut ur den världen som man har försökt att penetrera 
liksom. Man tappar fokus. Men det gör man ju inte om man lyssnar på det i podden. 
Då är man ju inne i den här podcastdvalan och så blir man bara sondmatad med 
reklam liksom. Det är ju himla mycket mer effektivt tror jag verkligen. (Respondent 
5) 

 
En annan respondent menar dock att känslan av att vara inne i en bubbla skapar en 
närhetskänsla till podcastproducenterna. På frågan om huruvida det vore aktuellt att 
prova att lyssna på podcast tillsammans med andra löd svaret: 
 

(…) Då kan jag nästan tycka det, liksom det känns ganska personligt på något sätt. 
Jag vet inte, då tänker jag att om man ska lyssna med någon annan så kanske man 
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bjuder in den personen i den lilla bubblan. Alltså det är ganska fint att ha den bubblan 
med de som gör podcasten. (Respondent 4) 

 

4.2 Alex Schulman, Sigge Eklund och podcastlyssnaren 
 

4.2.1 Relationen till Schulman och Eklund 

Något som författarna noterade under intervjuerna och som särskilt framkom under 
bearbetningen av det transkriberade intervjumaterialet var att samtliga respondenter 
uttryckte sina åsikter målande och kunde återge tydliga och nyanserade 
karaktärsbeskrivningar om podcastproducenterna Schulman och Eklund. Samtliga 
respondenter uttryckte sig som att man “lärt känna” Schulman och Eklund under den 
tid man varit lyssnare av podcasten. Flera respondenter uttryckte att sin relation till 
producenterna liknar en vänskaps- eller kärleksrelation.  
 

(…) Jag kan sakna det lite grann i början att det kändes, det kanske var för att man 
var nykär också. (Respondent 3) 

 
(…) Men sen så lär man sig med tiden att, “nej men så där kan vem som helst tänka 
och om man pratar så där långsamt som du gör så är det ju klart att man kan vara 
vältalig”. Men nu låter det som att jag kritiserar honom, jag älskar ju Sigge nästan. 
Ibland kan jag ju tänka att han är nog den som jag gillar mest av de två. Självklart är 
det olika från avsnitt till avsnitt liksom. (Respondent 5) 

 
Respondenterna uttryckte att anledningen till att de upplever det som att de lärt känna 
Schulman och Eklund beror på att de lyssnat länge – samtliga respondenter har hört 
alla avsnitt av podcasten. Vidare beskrivs att de upplever att Schulman och Eklund är 
personliga och självutlämnande i sitt berättande. Innehållet i podcasten beskrivs som 
en blandning av humor och allvar, roligt och tänkvärt. 
 

4.2.2 Schulman och Eklund som förebilder 

Det framkom också att flera av respondenterna ser upp till Schulman och Eklund och 
betraktar dem som förebilder.  
 

Jag tycker det får en helt annan styrka så där i och med att det är personer man i 
någon mån ser upp till liksom. Jag har haft med dem att göra i ett par år, man har ju 
blivit färgad av vad de tycker och tänker. Det känns ju ändå, det är ju den klassiska 
sägningen så här, det känns ju som att man lär känna radiopratare väldigt bra och det 
stämmer ju uppenbarligen då. Så det liksom blir ju som att, på samma sätt som en 
kompis som jag ser upp till och tycker är bra på grejer och hade berättat om ett 
företag, så blir det ju precis på samma sätt tycker jag. (Respondent 1) 

 
En respondent beskriver hur synen på Schulman & Eklund som förebilder påverkar 
hur deras samtal om varumärken påverkas. 
 

(...) programledarna, som man ser upp till, som man har som förebilder som man 
tycker är intressanta och roliga, om de berättar om en produkt så blir man ju mer 
insåld på den grejen tror jag. (Respondent 5) 

 
Utöver att respondenterna upplever sig känna Schulman och Eklund beskrivs dem 
även som förebilder. Utöver detta framgår det också att respondenterna har respekt 
och förtroende för det Schulman och Eklund pratar om.  
 

(…) Nej och sen har han också väldigt intressanta grubblerier, det är jag också 
väldigt imponerad av hur han typ hinner tänka så mycket men också ha så himla fullt 
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upp liksom. Att man bara såhär, ‘hur kom han på det där’ liksom. Ja, när han står och 
lagar mat typ. Ja så det är ju väldigt imponerande. (Respondent 4) 

 

4.3 If och podcastlyssnaren 
 

4.3.1  Sponsring i podcaster 

Samtliga respondenter uttryckte en ambivalent inställning till sponsring av podcaster i 
allmänhet, det upplevs stundtals som störande men även som ett nödvändigt ont. Det 
uttrycktes förståelse för att podcastproducenter vill tjäna pengar på sin verksamhet 
och flera respondenter hävdade att det fanns ett samband mellan sponsring och 
kvalitet på podcasten. Om podcaster inte hade varit sponsrade skulle inte samma krav 
gälla för podcastproducenterna att skapa bra innehåll eller släppa avsnitt regelbundet. 
 

(…) Man förstår ju på något sätt att det måste ha det [sponsorer], sen kan jag tycka 
att det kan kännas lite konstigt i vissa podcasts när man bara har någon tillfällig 
sponsor. (Respondent 4) 
 
(…) Jag tror att det är positivt, jag tror att det är bra att dom är sponsrade för då kan 
de verkligen, då är det verkligen garanterat att det kommer ett avsnitt i veckan. De 
kan inte bara säga “nej men jag känner inte för en podcast nu.” Så det blir mer seriöst 
tror jag, det blir en professionell produkt tack vare sponsringen. (Respondent 5) 

 

4.3.2 Relationen till If 

Respondenterna ombads resonera kring synen på If och om Alex & Sigges podcast 
påverkat den bilden. Samtliga uppgav att de var positivt inställda till företaget och att 
detta beror till stor del eller helt på grund av att de figurerat så pass länge i podcasten.  
 

Ja jag har ju nästan bara den bilden som jag har fått från podcasten. Och det är ju att 
det är ett seriöst, trevligt, fräscht företag med levande människor som bjuder på sig 
själva. Nu kommer jag inte på hennes namn men de nämner ju någon tjej som de har 
kontakt med på If liksom och då känns som att “det här är en trevlig människa” och 
hon på något sätt. Det känns som att det skulle vara henne man ringde till om man 
ringer till If för att skaffa sig en försäkring. De har verkligen gett liv åt If. 
(Respondent 5) 

 
Flera respondenter nämner att de har sett If i reklamfilmer på TV tidigare. Ingen av 
respondenterna har i nuläget If som försäkringsbolag men tror att If kommer 
övervägas om det blir aktuellt att byta eller skaffa nytt. Detta var inget som ingick i 
intervjuformuläret utan framkom på respondenternas eget initiativ när de fick 
beskriva sin inställning till företaget.  
 

4.3.3 Uppfattningen om If i Alex & Sigges podcast 

Respondenterna ombads beskriva If:s sponsring av Alex & Sigges podcast. Alla 
respondenter utryckte sig i svepande positiva ordalag om hur sponsringen ser ut i 
podcasten. Uttryck som lyckat, rolig grej, kul och komiskt förekom frekvent i 
beskrivningarna. Den samlade uppfattningen var att If:s sponsring i Alex & Sigges 
podcast upplevs som unik i det avseende att den pågått under en lång tid och att den 
upplevs som integrerad i innehållet. 
 
Flera respondenter upplever att integreringen av sponsringen i innehållet görs på ett 
transparent, ärligt och komiskt sätt och att det särskiljer If i Alex & Sigge från 
sponsorskap i andra podcaster. Respondenterna gjorde jämförelser till Filip & 
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Fredriks podcast där sponsringen mer upplevdes som reklamavbrott eller Hanna & 
Amandas podcast där sponsringen upplevdes som integrerad men inte lika tydligt och 
därmed inte lika ärligt. Flera respondenter uttryckte också att det kan finnas risker 
med att alltför integrerade reklambudskap i förlängningen kanske kan resultera i 
bristande trovärdighet hos andra lyssnare. De ansåg dock själva att det upplevdes som 
roligt.  
 

Ja men jag tycker ändå att Alex & Sigge är tydliga med att det här är vi sponsrade av 
och det här är vi inte sponsrade av. Hanna & Amanda kan vara lite mer luddiga, de 
säger väl också det men kan ändå ha längre diskussioner om att åh det här är så bra. 
Då känns det lite mer trist på något sätt. När de inte är lika raka. (Respondent 4) 

 
Två respondenter upplevde att trovärdigheten i If:s sponsring beror på att man 
upplevde att Schulman och Eklund hade fritt spelrum att prata om If som de önskade 
och att If ändå stod bakom som sponsor.  
 

När de presenterar If liksom så kan de snurra in på konstiga sidospår som jag inte 
tror, jag hade inte velat förknippa mig med den typen av snack. Men det är väl härligt 
att If står bakom det de gör ändå. De kan ju, nu kan jag inte komma på något på rak 
arm så, men de kan ju verkligen placera If i konstiga situationer när de pratar. “Tänk 
om vi skulle presentera If med den hör rösten” eller “säga så här om If, skulle de gilla 
det?” Det blir ju ett samtalsämne, det blir ju en del av podcasten väldigt tydligt och 
jag tröttnar inte på det faktiskt. Att de har sponsorer. (Respondent 5) 

 

4.3.4 “Tack If” 

En annan fundering hos respondenterna om varför just If:s sponsring av Alex & 
Sigges podcast upplevs som lyckad och trovärdig var uttrycket “tack If” som ses som 
ett slagord eller slogan laddad med en viss ironisk humor. Respondenterna känner att 
det skapats en sorts sammanhållning mellan lyssnarna av podcasten runt begreppet 
och de tycker att det “blivit en grej”. Det utgör ett internskämt som bara lyssnarna 
förstår och som används även utanför podcastens värld. 
 

(...) det blir också en sorts sammanhållning, liksom vi som lyssnar på deras podcast 
typ förstår om man säger tack If. Förstår den grejen, det kan va den grejen med 
tänker jag. (Respondent 4) 
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5. Analys 
I detta kapitel relateras den empiri som återges i föregående kapitel gentemot den 

teorigrund som presenterats i studien. Analysens delar är ordnade i enlighet med 

studiens forskningsfrågor. 

 

5.1 Podcastmediet och podcastlyssnaren 

Alla respondenter började lyssna på Alex & Sigges podcast efter att ha blivit tipsade 
av vänner. De säger sig också själva ha rekommenderat podcasten vidare till andra 
vänner. Detta tyder på att respondenterna, när de lyssnade för första gången, hade en 
förförståelse för innehållet och personerna bakom. Denna förförståelse kan vara en 
bidragande faktor till att respondenterna accepterat den meningsideologi som 
genomsyrar Alex & Sigges podcast. Hall (Hall et al. 1980) benämner detta som att 
acceptera den dominanta tolkningen och menar att det gör lyssnarna mottagliga för 
det som kommuniceras. Uppdelningen mellan de som lyssnar och de som inte gör det, 
eller som gör det men inte till fullo accepterar podcastens ideologi, bidrar också till att 
skapa en vi och dem-känsla som stärker gemenskapen bland podcastanhängare. 
 
Respondenterna uppgav att de gärna gör något annat samtidigt som de lyssnar på 
podcast. Aktiviteterna som exemplifieras är huvudsakligen relaterade till 
hushållsarbete eller transporter till fots, med cykel eller i kollektivtrafiken. Dessa är 
aktiviteter som kan kännetecknas av viss upprepning – med detta kommer också en 
minskad koncentration på det som görs. Enligt Shannon och Weavers (Fiske 1984) 
modell genomgår kommunikationen från podcastproducenter flertalet steg innan 
lyssnaren, destinationen, nås. Under dessa steg kan meningen förvrängas av brus. Om 
lyssnandet sker parallellt med en uppmärksamhetskrävande uppgift kommer den att 
utgöra en källa till brus, något som försvårar lyssnandet (Fiske 1984). Den typen av 
repetitiva sysslor som respondenterna berättar om kännetecknas av en minskad nivå 
av brus, något som gör det lättare att lyssna utan att tappa koncentrationen. Detta står i 
kontrast med det som sägs om att lyssna tillsammans med vänner, en typ av situation 
som har motsatta förutsättningar för koncentrerat lyssnande. Det sociala samspelet 
mellan flera personer har en betydligt mindre prägel av repetition, något som enligt 
respondenterna kraftigt försämrar förutsättningarna för att samtidigt lyssna på 
podcast. 
 
Det finns en preferens inom respondentgruppen gentemot att lyssna i hörlurar hellre 
än i högtalare. Möjligheten att röra sig fritt med bibehållen ljudkvalitet är en av 
anledningarna som uppges. Hörlurar stänger också ute ljud från omgivningen, något 
som gör det lättare att höra och skapar en starkare närhetskänsla. Den respondent som 
sa sig föredra att lyssna i högtalare angav liknande skäl – den fysiskt obekväma 
känslan av att bära hörlurar distraherar från lyssnandet. De ovan beskrivna faktorerna 
hör till det som benämns som brus (Fiske 1984). Detta indikerar att respondenternas 
val av lyssningsmedium baseras på en vilja att minimera det upplevda bruset. Den 
personliga uppfattningen om vad som utgör störst bruskälla avgör vilket medium som 
föredras. 
 
Bland respondenterna råder en konsensus om att vissa podcaster frammanar en känsla 
av att, som lyssnare, vara delaktig i samtalet. Detta leder till att impulsen att göra 
instick i diskussionen kan uppstå. Detta kan beskrivas som en vilja att ge återkoppling 
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på det som kommuniceras i podcasten och stämmer överens med Håkansson och 
Waluszewskis (2005) definition av effektiv kommunikation. Trots att 
podcastinspelningen skett vid en helt annan tid och plats återskapas ändå känslan av 
ett riktigt samtal. Som en respondent uttryckte det, “det är nästan som att man har två 
kompisar som sitter och snackar”.  
 

5.2 Alex och Sigge – en del av massmedia eller kompisar? 

Under alla intervjuer återgavs detaljerade och nyanserade porträtt av såväl Alex 
Schulman som Sigge Eklund. Respondenterna kunde beskriva sitt första intryck av 
dem, hur uppfattningen utvecklats och hur de ser på duon idag. Var och en beskrev 
det som att denna utveckling i uppfattningen sprungit ur att de lärt känna Schulman 
och Eklund. Som lyssnare har de spenderat hundratals timmar med podcastduon och 
med tiden utvecklas en känsla av vänskap, kanske till och med kärlek, till dem. Enligt 
Erdogan (1999) är det som kändis viktigare att framstå som ärlig än kunnig för att 
uppfattas som trovärdig. När personer som Schulman och Eklund uttalar sig om 
produkter eller varumärken behöver denne inte besitta någon särskild expertis för att 
mottagaren ska ta till sig det. Ofta räcker det med att mottagaren tycker om den som 
säger det.  
 
Att respondenterna har lärt känna Schulman och Eklund och uttrycker sin relation till 
dem som vänskapliga går att härleda till när Hall et al. (1980) diskuterar tolkning av 
budskap. Eftersom lyssnarna spenderat så många timmar lyssnande på podcasten så 
har de bildat en gemensam inställning och ideologi kring Schulman och Eklund, något 
som Hall et al. (1980) kallar för dominant tolkning, där lyssnarna oftast tenderar att 
acceptera och förstå precis vad Schulman och Eklund avser kommunicera. 
 
Respondenternas syn på Schulman och Eklund passar också väl in på Windahls 
beskrivning av en opinionsledare – en person man litar på. Detta innebär att det 
Schulman och Eklund väljer att sprida via sin podcast kommer att tas emot med större 
mottaglighet än om det kom från ursprungskällan. Som respondent 1 beskriver det: 
“på samma sätt som en kompis som jag ser upp till och tycker är bra på grejer och 
hade berättat om ett företag (...) blir det ju precis på samma sätt tycker jag.” 
 
Flera respondenter uppger att de själva tipsat om Alex & Sigges podcast och dess 
innehåll till sina vänner. I egenskap av insatta podcastlyssnare för de vidare 
budskapen som förmedlas i podcasten för att få sina vänner att också delta i 
gemenskapen. Eftersom vännerna litar på varandra är det mer sannolikt att detta leder 
till handling. Med detta får Alex & Sigges podcast fler lyssnare och de som sprider 
podcasten vidare antar själva rollen som opinionsledare. Detta går också att jämföra 
med det Håkansson och Waluszewski (2005) menar är effektiv kommunikation – att 
den leder till önskad handling. Det ligger i Schulmans och Eklunds intresse att deras 
budskap sprids vidare och således kan man se att den sprids vidare som ett exempel 
på effektiv kommunikation. 
 

5.3 Tack If – när reklamen blir underhållning 

Inställningen till sponsring av podcaster är bland respondenterna tudelad. Det upplevs 
som störande när sponsormeddelanden levereras utan inlevelse och till synes utan 
koppling till podcastens innehåll, för att i nästkommande avsnitt dessutom ersättas 
med ett helt annat sponsorsamarbete. Dessa upplevelser kan kopplas till det Hudson 
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och Hudson (2006) beskriver om produktplacering och branded entertainment. De 
menar att sponsormeddelanden mottages bättre om de utformas enligt 
advertorialmodellen, det vill säga att det är podcastproducenten som pratar och att 
meddelandet kommer utan ett tvärt avbrott från det övriga innehållet.  
 
If:s sponsring av Alex & Sigges podcast beskrivs av samtliga respondenter som rolig, 
integrerad i innehållet och att den skiljer sig från “vanlig reklam” då den inte upplevs 
som ett reklamavbrott utan blir en rolig del av innehållet. Utöver detta så beskriver 
några respondenter att lyssnarupplevelsen ibland kan liknas med ett tillstånd av en 
dvala eller att vara i en bubbla som ett tydligt reklamavbrott ju bryter. Det sätt som 
reklambudskapen om If skadeförsäkringar integreras på i Alex & Sigges podcast 
uppfyller Hudson och Hudsons (2006) beskrivning om branded Entertainment där 
reklambudskap integreras i innehållet och Barron och Cowleys (2008) utveckling om 
att reklambudskapet måste integreras på ett, för mottagaren, meningsfullt och 
värdeökande sätt för att det ska upplevas positivt. 
 
Schulman och Eklund använder sig av uttrycket “tack If” i varje avsnitt sen 
samarbetet inleddes. Uttrycket används i anknytning till samtal om företaget If men 
kan också förekomma i andra oväntade sammanhang. En respondent hävdar att “tack 
If” skapat sammanhållning mellan lyssnarna, att det blivit ett internskämt som 
används lyssnare emellan, utan att samtalet måste beröra podcasten eller dess 
innehåll. Detta är ett exempel på varumärkesplacering som Lehu (2007) talar om och 
kan också kopplas till det Hall et al. (1980) beskriver om publiken som aktiv 
meningsskapare. Den del av publiken som tar till sig delar av podcasten, till exempel 
genom att bilda internskämt eller genom att återge anekdoter som berättats i 
podcasten, visar att de förstår podcasten på ett ideologiskt plan. Dessa personer 
känner tillhörighet gentemot varandra och kan, som i fallet “tack If”, komma att ta 
aktiv del i att skapa mening i podcastens innehåll.  
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6. Avslutning 
I detta kapitel presenteras de slutsatser författarna kommit fram till efter analys samt 

rekommendationer baserade på slutsatserna. Vidare diskuteras studiens resultat och 

till sist presenteras förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
 

6.1.1 Hur beskriver lyssnarna sin användning av podcastmediet? 

Analysen visar att resonemanget bakom valet av teknik för att lyssna baseras på 
faktorer som är relaterade till respondentens vilja att minimera semantiskt eller 
tekniskt brus under lyssnandet. Sammanhanget som lyssnandet sker i har stor 
påverkan på hur respondenterna väljer att lyssna. Ofta används podcast som ett 
tidsfördriv och lyssnas på medan andra passiva eller tråkiga uppgifter utförs.  
 
Trots att lyssnande av podcast förekommer som en kompletterande aktivitet i 
samband med andra, mindre intressanta aktiviteter, förefaller det finnas ett stort 
engagemang hos lyssnarna. Respondenterna berättar att samtalen som förs i podcaster 
påminner till så stor grad om vanliga samtal i verkliga livet att det ofta känns som att 
de skulle vilja delta själva.  
 

6.1.2 Hur beskriver lyssnarna sina åsikter om Alex & Sigges podcast? 

Lyssnarna upplever att de bildat en relation till Alex & Sigges podcast efter långvarigt 
lyssnande. Detta har resulterat i att lyssnarna ser på podcastproducenterna Schulman 
och Eklund som vänner eller förebilder som man kan lita på, snarare än att vara en del 
av en mer opersonlig massmedia. 
 
Förtroendet beror på att Schulman och Eklund upplevs som personligt utlämnande, 
humoristiska och ärliga. I förlängningen innebär detta att också sponsormeddelanden 
återgivna av dem kan uppfattas som ärliga och uppriktiga. 
 

6.1.3 Hur beskriver lyssnarna sina åsikter om If? 

Lyssnarna har en genomgående positiv bild av If och uppger att det beror på att den 
positiva inställning de har till Schulman och Eklund spiller över på If när de berättar 
om sponsorn i podcasten. Lyssnarna tycker generellt att sponsring av podcaster 
upplevs som störande men att If:s sponsring däremot upplevs rolig, trovärdig och 
särskiljande i det avseende att den pågått under en längre tid samt att den integreras i 
podcastinnehållet av Schulman och Eklund. När lyssnarna är inne i det självbeskrivna 
stadiet av podcastdvala eller i en bubbla upplever de att de har enklare att acceptera 
reklambudskap och de upplever att integreringen av If i innehållet upplevs som ärlig 
och transparent och därför också trovärdig. 

6.2 Rekommendationer 

Baserat på de slutsatser som dragits inom studien rekommenderas det att 
podcastsamarbeten utformas så att sponsorbudskapet integreras med innehållet. 
Genom att tala fritt och ärligt om sponsorn kan en uppskattad transparens uppnås. 
Reklamsegment som inte integreras sömlöst i samtalet riskerar att upplevas som ett 
avbrott och kan därigenom störa lyssnandet. Om sponsormeddelandet följer samma 
ton som det övriga innehållet är toleransen högre. 
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Som podcastproducent är det bra att vara ärlig, personlig och utlämnande. En 
inbjudande och öppen podcast gör det lättare för lyssnare att känna att de lär känna 
producenten av podcast, något som kan hjälpa till att bilda starkare relationer till 
podcasten.  
 

6.3 Diskussion 

Det framkom inte något enskilt gemensamt syfte för respondenternas lyssnande av 
podcaster, vissa uppgav att det bara är ett tidsfördriv för att få bisysslor att gå fortare 
medan andra såg det som en stunds fokuserad underhållning. Det kan dock vara 
intressant för podcastproducenter att vara medvetna om att sina budskapsmottagare 
förmodligen står och diskar eller sitter på en buss när de lyssnar. Här finns en 
möjlighet att specialanpassa budskapen och utnyttja podcastmediets fulla potential. 
 
Under intervjuerna återkom respondenterna till att Schulman och Eklund känns fria i 
sitt sätt att tala, inte minst i när de pratar om If. Det förefaller vara en starkt 
bidragande faktor till att respondenterna upplever dem som underhållande och 
trovärdiga. Exakt vad det är som framkallar intrycket av att Schulman och Eklund 
talar fritt har inte kunnat förklaras, däremot framstår det som att denna upplevelse 
kommer av att samtalen kantas av både högt och lågt – ibland diskuteras 
allmänmänskliga teorier och ibland handlar det om kändisskvaller. Det framstår som 
att podcastsamtalen ger till synes oredigerade och ärliga bilder av producenterna. 
 
Respondenterna påvisade en viss ambivalens inför Schulman och Eklunds samarbete 
med If. Trots en stark medvetenhet om att det som sägs om If görs i marknadsförande 
syfte uttryckte flera respondenter en hög acceptans för detta. Marknadsföring i 
podcaster uppfattas enligt respondenterna som bättre och mer intressant än 
marknadsföring i andra sammanhang. Det hänvisades till att sponsring av podcaster 
kan vara ett nödvändigt ont för att finansiera produktionen – ett resonemang som vore 
giltigt för de flesta kommersiella medieproduktioner. I rollen som opinionsledare är 
det dock möjligt att Schulman och Eklund, utöver att påverka sin publik å If:s vägnar, 
dessutom gör samma sak för att motivera förekomsten av sponsorskap. Genom att 
säga sig behöva en sponsor för att kunna producera podcasten gör de lyssnarna mer 
överseende med ett sådant samarbete. Detta är en möjlig förklaring till varför 
respondenternas attityd inför sponsorskapet präglas av sådan acceptans. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie genomfördes under en begränsad tid och med en urvalsgrupp där 
samtliga respondenter var regelbundna lyssnare av Alex & Sigges podcast. Det skulle 
därför kunna vara givande att göra en jämförande studie med en urvalsgrupp 
innehållandes mindre hängivna lyssnare. Det kan dock vara svårare att finna 
respondenter inom denna urvalsgrupp då det kan antas att de som lyssnar på podcaster 
helst bara lyssnar på de podcaster de verkligen gillar. Av denna anledning kan det för 
en sådan studie krävas andra urvalssätt för att komma i kontakt med rätt respondenter. 
 
Som kontrast till samarbetet mellan Alex & Sigges podcast och If vore det lämpligt 
att göra en kvalitativ undersökning om hur mer kortvariga podcastsamarbeten 
uppfattas av lyssnarna. Detta eftersom så många av respondenterna i denna studie 
uttryckte sig särskilt positiva till att If-samarbetet pågått under lång tid. 
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Eftersom respondenterna i denna studie också uttryckte att lyssnandet på podcaster 
upplevs som en “dvala” eller “bubbla” vore det intressant att göra en jämförande 
studie och undersöka vad lyssnarna tycker om podcastbudskap som integreras i 
podcasten jämfört med “reklamavbrott” i podcasten. En sådan studie skulle kunna 
komplettera en studie som finns om podcastreklam och etik (Strand & Lemchen 
2013).  
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Intervjuguide 
 

”Komihåg-lista” till intervju 

·      Kort presentation av oss (studenter från LiU, skriver kandidatuppsats i Grafisk 
design och kommunikation). 
·      Stäm av med intervjupersonen att hen förstått förutsättningarna. Återupprepa 
syftet med studien. 
·      Deltagande i undersökningen är givetvis frivilligt och intervjupersonen får när 
den vill avbryta intervjun. Vi kommer att anonymisera personen i uppsatsen och i alla 
presentationer av materialet. 
·      Tillåtelse inhämtas för att spela in intervjun.  
·      Beräknad tidsåtgång cirka 40 minuter. 
·      En kommer att ställa frågor, den andre antecknar och flikar in vid behov. 
·      Vill intervjupersonen ta del av den färdiga uppsatsen kan vi skicka den via e-
post. 
-       Kontrollera e-postadress. 
-       Tidpunkt - i början av juni 
·      Om det är något du undrar över eller om du kommer på något mer som du vill att 
vi ska veta får du gärna höra av dig till oss. 
·      Byt kontaktuppgifter om det inte redan gjort sedan innan. 
 
Intervjuguide 
 
Lyssnar du på några andra podcaster än Alex & Sigge? 

 – Kan du beskriva vad du gillar respektive ogillar med podcaster? 
 
Beskriv hur situationen brukar se ut när du lyssnar på podcaster. 

– Hörlurar eller högtalare? 
– Tid på dygnet? 

– Gör något samtidigt? 

– Ensam eller flera? 
 
Kan du berätta om vad som fick dig att börja lyssna på Alex & Sigges podcast?  
 
Hur många avsnitt av Alex & Sigge skulle du uppskatta att du hört? 
 
Hur skulle du beskriva Alex & Sigges podcast? 
 
Finns det något du vill se mer eller mindre av i Alex & Sigges podcast? 
 
Hur skulle du beskriva Alex? 
 
Hur skulle du beskriva Sigge? 
 
Kände du till någon av dessa personer innan du började lyssna på podcasten? 

 – Har din uppfattning om denne eller dessa påverkats sen du började lyssna? 
 
Hur skulle du beskriva if:s sponsring av Alex & Sigges podcast? 
 
Vad har du för uppfattning om if skadeförsäkringar? 
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Vad är din åsikt om att podcaster är sponsrade? 

 – Vad tror du att andra tycker om att podcaster sponsras? Varför? 
 
Kände du till If innan du började lyssna på podcasten? 
 – Hur har din uppfattning om If påverkats sen du började lyssna? 
 
Upplever du att reklam i podcaster skiljer sig från t.ex. tv-reklam eller annonser i 
tidningar?  

– Om ja, hur? 
 
Tror du att marknadsföring i podcasts bidrar till att göra podcasten bättre eller sämre?  

Varför? 
 
Brukar du prata med andra om podcaster och dess innehåll? Ge exempel.  
– Om ja, vad är det som får dig att prata om det?  
– Om nej, varför inte? 
 
Om du fick ta bort reklamsegmenten, skulle du göra det?   

– Varför?  
– Varför inte? 

 
Finns det något som du skulle vilja tillägga eller ett område som vi har glömt att fråga 
om? 
 
Avslutning – tacka och ge kontaktuppgifter 
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Meddelande till “Alex och Sigges podcast – Snacket 

efteråt” 

 

 

 
Sökes: podcastlyssnare boende i Norrköping & Linköping. Jag och en kollega skriver 
just nu en kandidatuppsats inom ämnet kommunikation och podcasts. Vi söker folk 
som kan tänka sig att sitta ner och prata lite om vad man tycker om Alex & Sigges 
podcast. Enda kravet är att du ska ha lyssnat tillräckligt regelbundet för att kunna ha 
åsikter om samarbetet med if skadeförsäkringar. 
 
Intervjuerna kan ske på kontorstid eller kvällar, vad som passar dig bäst. Svara här 
eller PM:a mig. 
 
 


