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Sammanfattning 
 
Marknadsföring genomgår en kontinuerlig utvecklingsfas i samma takt som samhället rör sig 
framåt. Det uppkommer därför ständigt nya former av reklam att analysera och förstå. Native 
advertising är ett reklamformat som de flesta medier idag använder sig av och podcasts är ett 
av medierna som anammat detta. Native advertising syftar till att låna trovärdighet från det 
redaktionella innehållet och kallas även för redaktionellt förklädd reklam.  
  
Syftet med den här studien är att få djupare förståelse för hur lyssnare till podcast upplever sig 
påverkas av native advertising som reklamformat. Mycket studier har utförts huruvida 
konsumenter förhåller sig samt upplever redaktionellt förklädd reklam vid skriftliga media. 
Däremot är det mindre utforskat hur lyssnare till podcasts upplever detta. 
  
Studien undersöker konsumenters upplevda påverkan från reklam i podcast av formen “native 
advertising”, med Fredagspodden som empiriskt exempel då de var den första svenska 
podcasten att presentera sin reklam av detta format. För att få djupare förståelse i ämnet har en 
kvalitativ ansats valts där 10st semistrukturerade intervjuer har genomförts. Respondenternas 
svar analyserades sedan med hjälp av teorierna “Psykologisk reaktans” samt reklam som 
påverkan och informationsmedel.  Av resultatet framgick det att placeringen av reklam kunde 
upplevas manipulerande när den förekom i mitten av podcastprogrammet, då det inte alltid 
tydligt framgick att det var ett sponsrat innehåll. Det upptäcktes även att lyssnarna dels 
upplevde den redaktionella reklamen som underhållande och informativ, men samtidigt 
förlöjligad vilket sänkte dess trovärdighet. Välriktad och anpassad reklam som blir relevant för 
lyssnarna, visade sig vara vital för en positiv upplevelse. Därmed kunde de båda valda teorierna 
användas för att förklara problematiken. 
  
Nyckelord: Podcast, Konsumenter, Reklam, Native Advertising, Informationsvärde, 
Trovärdighet 
 



 

Abstract 
 
Marketing is undergoing a continuous developing phase, in the same phase as the society is 
moving forward. Hence, there will always be new marketing formats to analyze and understand. 
Native advertising is a way of advertising that most media today use and podcasts are one of 
the media channels that has embraced this. Native advertising aims to lend credibility from 
editorial content and is also known as editorially disguised advertising. 
 
The purpose of this study is to attain a deeper understanding of how listeners to podcasts 
perceive that they are being influenced by native advertising as an advertising format. A lot of 
studies have been conducted of how consumers relate and experiencing native advertising in 
written medias such as newspapers. However, how listeners to podcasts experience this is 
significantly less explored. 
 
This study investigates consumers' perceptions of native advertising in podcast, with 
“Fredagspodden” as an empirical example as it was the first Swedish podcast to present their 
advertising in this format. To create a deeper understanding of the matter, a qualitative approach 
has been chosen, where 10 semi structured interviews have been conducted. The respondents' 
answers were then analyzed using the theory "Psychological Reactance" as well as advertising 
as influence and information tool. By the results of the study, it was found that the placement 
of advertising could be experienced as manipulative when it occurred in the middle of the 
podcast program, as it was not always clear that it was sponsored content. It was also discovered 
that the listeners partly perceived the editorial advertisement as entertaining and informative, 
but at the same time ridiculed which lowered its credibility. Well-targeted and customized 
advertising that becomes relevant to the listeners, proved vital for a positive response. Thus, 
the two chosen theories could be used to explain the problematization of the matter. 
  
Keywords: Podcast, Consumers, Advertising, Native Advertising, Information Value, 
Credibility 
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1.0  Introduktionskapitel 
 

1.1 Inledning 
 

“Ja men vet du vad jag också tänker! När man är jättejättegammal. Hur fantastiskt är 
det inte då? Jag tänker att alla som har en farmor, mormor eller morfar eller farfar eller 
en annan gammal bekant. För jag tänker ofta på det, då ska man ta sig ut och särskilt, 
nu är det ju lite bättre väder, men då ska man ta sig ut i något snöglopp och med någon 
rullator och hiss och…” 

 
(Hannah Widell 2017. Fredagspodden, no. 264. I reklam för appen KRY.) 

 
I dagens moderna samhälle finns det ett ständigt expanderande utbud av mediekanaler för 
företag att synas och höras genom. Grundprincipen kan verka enkel; tillverka en bra 
produkt/tjänst som fyller kundens behov, identifiera din kundgrupp och välj hur du som företag 
vill synas och höras genom lämplig marknadsföringskanal. Den stora frågan är då om det räcker 
att bara synas och höras för att sälja sin produkt/tjänst idag? Konkurrensen om kundernas 
uppmärksamhet ökar i samma takt som samhället utvecklas, och i dagens marknadsklimat 
räcker det inte längre med en innovativ produktidé eller att temporärt vara “störst, bäst och 
vackrast”. Det kan argumenteras för att traditionell marknadsföring inte är lika slagkraftig som 
förr, utan nu måste företagen få kunderna att aktivera sig och interagera tillsammans för att 
befästa varumärkesbilden i kundens medvetande (Scherling, 2017). I en undersökning som 
gjordes 2016 om svenskarnas inställning till reklam svarade 31% att de använder adblockers 
och 52% har en negativ inställning till reklam (Marjamäki, 2016). Idag krävs det därför av 
mediekreatörer att tänka om och istället marknadsföra sig i mer nischade kanaler, sociala 
medier, där relationer mellan företag och kunder får ta mer plats. Exempel på detta är sponsrade 
inlägg i bloggar, Youtubekanaler, Instagramkonton, Snapchatkonton eller i Podcastsprogram 
(Bernhardt & Strandh, 2015). 
 
Sponsrat innehåll har på senaste åren ökat kraftigt på sociala medier. Influencers1 med många 
följare utnyttjar sina mediekanaler och kan ta bra betalt för att visa upp en produkt i sitt 
instagramflöde eller på annan medieplattform. Dock visar en studie från analysföretaget Kantar 
TNS att 57% av studiedeltagarna i Sverige och Danmark aktivt ignorerar sponsrat innehåll på 
sociala medier (Podniesinski, 2016). En annan mediekanal där betald sponsring ökar allt mer i 
är Podcasts. Acast, en svensk podcastplattform, hävdar att reklam i podcasts kommer öka från 
föregående år och omsätta mer än en miljard dollar 2017 (Thambert, 2016). En typ av reklam 
som ökat i olika medier (bland annat podcasts) världen över är reklamformatet ”native 
advertising”. I en podd innebär det att podcastens egna programledare presenterar sponsorerna, 
de fusionerar sponsrat material med det redaktionella innehållet, de personliga historierna. 
                                                
1 (eng) A person or group that has the ability to influence the behaviour or opinions of others:  
The influencer is the individual whose effect on the purchase decision is in some way significant or authoritative. 
(Cambridge English Dictionary, 2017) 
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Därmed prövas gränserna för vad som är åsikter och vad som är betald reklam (Grandini, 2015; 
Hutton, 2015).  
 
Enligt en undersökning av Orvesto Konsument var P3 Dokumentär den överlägset största 
podcasten i Sverige 2016 med 761 000 lyssnare per månad. På andra plats kom Alex & Sigges 
podcast med 202 000 tusen lyssnare följt av Värvet, The Filip och Fredrik Podcast samt 
Fredagspodden som kom på femteplats (Lindkvist, 2016). Den sistnämnda, med 118 000 
lyssnare i månaden, är en podcast profilerad av systrarna Amanda Schulman och Hannah 
Widell som produceras av medie- och produktionsbolaget ”Perfect Day Media”. Bolaget 
utvecklar och producerar karaktärsdrivet innehåll för alla medieplattformar. Utöver 
”Fredagspodden” producerar bolaget även femton andra podcasts, däribland ”Alex & Sigges 
podcast” (Perfect Day Media, u.å.). Fredagspoddens första avsnitt släpptes i februari 2012 och 
har sedan dess hunnit producera mer än 260 poddavsnitt, med ett nytt avsnitt i veckan som i 
regel släpps på fredagar (Itunes, 2017). 
 
I Fredagspodden samtalar profilerna om livet och en stor del ägnas åt mental hälsa, samt ohälsa 
(Itunes, 2017). I varje veckas avsnitt av Fredagspodden finns en rad sponsorer med som 
samarbetspartners. Enligt uppgift till nyhetssajten Breakit, kan Amanda Schulman och Hannah 
Widell få upp till 90 000 kronor per sponsor i Fredagspodden (Lindh, 2015). Till skillnad från 
den svenska plattformen ”Acast”, som enligt Widell säljer på ”örontal” och antal sponsorer, 
säljer Fredagspodden och Perfect Day Medias andra podcasts på den personliga avsändaren 
(ibid). Fredagspodden bäddar in sin reklam i ett vanligt samtal där de pratar i några minuter 
omsorgsfullt om sponsorerna (iTunes, 2017). I en intervju med Breakit säger Hannah Widell, 
grundare och vd för Perfect Day Media:  
 

”Det som är roligt är att vi har uppfunnit hur man sponsrar podcasts i Sverige. Vi hade 
hört att Howard Stern som har USA:s största morgonprogram, pratade sin reklam själv 
och tänkte att det kan vi också göra.” (Lindh 2015) 

 

1.2 Bakgrund 
Detta avsnitt kommer följa de relevanta ämnena likt en tratt. Inledningsvis kommer bakgrunden 
om podcast i stort, vilket sedan leder vidare till den valda podcasten för arbetet. Efter det 
kommer relevant information om reklam i podcasts och detta utmynnar i den slutliga delen, 
native advertising. Dessa delar är valda för att bygga upp en förståelse inför 
problemformuleringen, syftet och resterande delar i arbetet. 
 
1.2.1 Podcasts 
En relativt ny mediekanal, i förhållande till de mer traditionella medierna som tidning och Tv, 
är formatet podcasts. Det engelska begreppet ”Podcast” är en sammanslagning mellan ordet 
”iPod” och ”Broadcast” (Hennig, 2017). Det var under början av 2000-talet, i USA (Fujawa, 
2012), som podcast-fenomenet tog fart och i september 2004 sägs begreppet “Podcast” för 
första gången ha nämnts i den brittiska tidningen ”The Guardian” (Berry, 2006). Enligt Hennig 
(2017) definieras Podcasts som ett digitalt ljudprogram, vilket idag kan lyssnas på från mp3-
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spelare, datorer, läsplattor och smartphones. Avsnitt från podcastprogram är möjliga att ladda 
ner till sin enhet då man har en nätverksuppkoppling, för att spara det och sedan spela upp exakt 
när man vill. Det är med andra ord ett förinspelat program som inte livesänds (ibid).   
 
1.2.2 Reklam i podcasts 
Innehållen i dagens podcasts är brett varierande, likaså profilen/profilerna som programleder 
podcasten. Mediet har idag utvecklats så att man kan lyssna på podcast via flera appar, 
exempelvis den svenska plattformen ”Acast” och Apples egna app ”Podcaster”. En podd kan 
antingen köpas eller vara gratis, men i gratisversionerna finns det oftast reklam för att få 
projektet att gå runt ekonomiskt. Den svenska podcastapplikationen “Acast” lanserades 2014 
och gick ifrån det enformiga i att bara ha en ljudfil; till en då ny tjänst som möjliggjorde för 
länkar, bilder samt reklamvideor i podcasten. Reklammöjligheten gav “podcastarna” 
ekonomiska förutsättningar att satsa på sina produkter (Djerf, 2014). Idag är det få podcasts helt 
utan reklam och programledare för de största podcastprogrammen, exempelvis Kristoffer 
Triumf som leder podcasten ”Värvet”, kan idag försörja sig enbart på reklamintäkterna från sin 
podcast (Farran-Lee, 2013). 
 
I en undersökning som gjordes 2007 om sponsring i podcast pågår en reklam i snitt 16,3 
sekunder. Runt 75% av reklamerna inträffade precis i podcastens början eller slut och den 
reklamen som nämndes var i de allra flesta fall från en sponsor (Haygood, 2007). Presentationen 
av reklamen skedde antingen genom traditionella, fristående annonser ackompanjerat med 
musik (jinglar), eller genom att podcastaren själv läste upp reklamen. Enligt Berry (2006) är en 
jingel ett kort kommersiellt budskap i ljudformat som, i podcasts, både kan förekomma i grupp 
eller individuellt. Oftast är jingeln ett förinspelat marknadsföringsmeddelande från en extern 
aktör som köpt ett par sekunder i podcasten, med uppläst informationstext av podcastaren och 
signalementljud. Det är ett kort och koncist meddelande på cirka 5–30 sekunder med en tydligt 
uttalad avsändare/produkt (Haygood, 2007). Konsumenten görs medveten av att detta är reklam 
i och med att schemat inte följer det normala mönstret som samtal i resterande delar av podden 
har (Berry, 2006). Enligt Haygood (2007) fann man att när en podcastare vävde in reklamen i 
sin podcast gav den ett mer trovärdigt budskap gentemot lyssnarna. Den typen av integrerad 
reklam i medieformat har på senare år kommit att kallats “native advertising”. 
 
1.2.3 Native advertising 
Begreppet ”native advertising” är ett relativt nytt begrepp som sedan 2011 blivit mycket 
uppmärksammat i medielandskapet (Borst & Minimum, 2013). Redan när begreppet började 
användas diskuterades definitionen av innebörden starkt av journalister, promoters och olika 
företag som föreslagit olika definitioner utan framgång. Enligt Interactive Advertising Bureau 
definieras ”native advertising” som en typ av annons utformad för att smälta in med resterande 
innehållet på sidan från en redaktionell synvinkel, på respektive medieplattform (Manic, 2015). 
Native advertising ”lånar” därmed plats och trovärdighet från den ursprungliga utgivaren på en 
plattform genom att betala för att publicera sitt innehåll med ett format som nästan är identisk 
med den ursprungliga utgivarens innehåll (Wojdynski & Golan, 2016). Den här typen av 
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marknadsföring syftar alltså till att användaren ska ta in informationen och uppfatta den som 
en naturlig del av kontexten, till skillnad från en avbrytande annons. 
 
Termen började växa i samband med uppkomsten av förbud mot annonser på medieplattformar 
där det har varit attraktivt att ha sin reklam, och formade en väg runt problemet för att återigen 
kunna nå besökarna. Enligt Tutaj och van Reijmersdal (2012) har läsare av facklig litteratur och 
redaktionellt innehåll visat lägre skepsis kring native advertising-reklam gentemot traditionella 
banner-reklamer på webbsidor. Det finns dock bevisat att positiva effekter av native advertising 
är delvist förklarat av att läsare av litterära media har misslyckats med att identifiera vad som 
över huvud taget är reklam och vad som är redaktionellt innehåll (Howe & Teufel, 2014).  
 

1.3 Problemformulering 
Huruvida native advertising är ett lyckat reklamformat i podcasts, ur konsumenternas 
synvinkel, kan diskuteras. Det är ett medel för företagen att återigen lyckas nå ut till 
konsumenterna och komma under det skal som byggts upp mot reklam i alla dess former. Detta 
sker antingen med anledning av att konsumenten får förhöjt förtroende till sändaren då 
marknadskommunikationen framställs mer attraktivt, som ett personligt tips, eller 
konsumentens misslyckande att avläsa att det är reklam som blivit förklätt till redaktionellt 
innehåll (Howe & Teufel, 2014). Enligt Acast hävdas reklamen öka i podcasts och omsätta över 
en miljard 2017 (Thambert, 2016) och enligt en studie från analysföretaget Kantar TNS 
ignorerar 57% av studiedeltagarna i Sverige och Danmark aktivt sponsrat innehåll på sociala 
medier (Podniesinski, 2016), vilket kan upplevas paradoxalt. Hur kan reklamproduktion öka 
när så pass många aktivt ignorerar den?  
 
Enligt teorin om psykologisk reaktans avses en individs fria beteende hotas när hens 
valmöjlighet kan tas ifrån eller när hen blir utsatt för övertalning (Brehm & Brehm, 2013). 
Enligt Clee och Wicklund (1980) kan reaktanseffekter framkallas hos individen då reklaminslag 
upplevas manipulerande. Native advertising syftar till att förklä reklamen och enligt Howe och 
Teufel (2014) finns det bevisat att läsare av litterära media har misslyckats med att identifiera 
att det över huvud taget är reklam, vilket kan arta sig i att en individ exponeras för reklam utan 
att själv få valmöjligheten att medvetet exponeras för den eller inte. Då förklätt reklaminnehåll 
i podcasts är ett relativt nytt fenomen, har detta endast undersökts till viss del. Studier om native 
advertising och konsumenters uppfattning om detta har i mycket större utsträckning undersökts 
vid skriftliga media, exempelvis blogginlägg och artiklar (Cameron, 1994: van Reijmersdal, 
Fransen, van Noort, Opree, Vandeberg, Reusch, van Lieshout & Boerman, 2016), än i mediet 
podcasts. En del studier har utförts om hur konsumenter upplever reklam generellt i podcasts 
(Berry, 2006; Haygood, 2007), huruvida placeringen av reklam i podcast har någon betydelse 
(Ritter & Choo, 2009), samt, i väldigt liten grad, om native advertising specifikt i podcasts 
(Fujawa, 2012). Studier av hur konsumenter upplever och påverkas av redaktionell reklam i 
podcasts är däremot en avsaknad och utgör ett gap i den tidigare forskningen kring ämnet.  
 
Hur upplevs reklam av formen native advertising i podcasts? Väljer lyssnarna till podcasts att 
aktivt ignorera reklamen eller misslyckas konsumenterna avläsa vad som över huvud taget är 
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sponsrat innehåll? Om konsumenterna misslyckas avläsa att det är reklam, upplever de då att 
deras fria vilja tagits ifrån dem? Upplever lyssnarna reklamen som informerande, övertygande 
eller påtvingande? Hur reagerar de då? Då ett gap i tidigare forskning funnits, hoppas den här 
studien kunna bidra med teoretiskt material till vidare forskning inom området. 
 

1.4 Syfte & Frågeställningar 
Studien ämnar undersöka huruvida lyssnare uppmärksammar och påverkas av reklaminslag i 
podcasts, när inslagen är förklädda till redaktionellt innehåll. Vidare definierat ska lyssnares 
åsikter undersökas utifrån en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer angående hur 
lyssnarna upplever att de påverkas av programledares tillvägagångssätt och genomförande. 
Syftet med studien är således att få djupare förståelse för hur lyssnare upplever och berörs av 
det redaktionella reklamformatet “native advertising”. Studien ämnar även till att skapa ett 
utökat kunskapsbidrag inom området samt att eventuellt kunna ge rekommendationer utifrån 
metodens utfall i form av slutsatser och konklusioner. Detta utförs genom att därefter analysera 
utfallen mot befintlig teori och således komma med konkreta förslag samt ställningstaganden 
angående användandet av native advertising i podcasts. 
 
Således följer vår frågeställning: 
  

- Hur upplever lyssnare att de påverkas av redaktionellt reklaminnehåll i podcasts? 
 
För att uppsatsens syfte ska bli uppfyllt och till hjälp för att besvara frågeställningen kommer 
följande underfrågor belysas: 
 

- Skiljer sig lyssnarnas upplevda påverkan beroende på reklamformatet i podcasts? 
- Hur reagerar lyssnarna när redaktionellt förklädd reklam förekommer i podcasts? 

 

1.5 Avgränsningar 
Inom native advertising finns stor möjlighet att undersöka hur redaktionellt förklädd reklam 
uttrycker sig på fler medieplattformar; digitala tidningar, sociala medier och radio, för att nämna 
några, samt om det finns likheter/skiljaktigheter mellan medieplattformarna sinsemellan. Då 
det skulle bli ett allt för omfattande arbete att undersöka den här typen av reklam generellt i 
media avgränsas studien till att undersöka redaktionellt reklaminnehåll i podcasts då det är ett 
relativt outforskat område gällande lyssnares uppfattning och upplevda påverkan kring detta. 
För att kunna besvara studiens frågeställning och uppnå syftet, är arbetet avgränsat till en 
specifik podcast, Fredagspodden. Podcasten har som tidigare nämnt legat i framkant gällande 
native advertising som reklamformat, och var även den första svenska podcasten att börja med 
detta (Lindh, 2015). Arbetet har i och med detta även en geografisk avgränsning till Sverige, 
med svenska lyssnare då Fredagspodden endast utges på svenska i dagsläget. 
 
 	



 6 

2.0 Litteraturstudie 
I följande kapitel presenteras och sammanställs tidigare forskning inom relevanta områden 
som sedan kommer ligga till grund för uppsatsen teoretiska ramverk. Avslutningsvis 
sammanfattas litteraturstudien där det teoretiska ramverket motiveras utifrån den tidigare 
forskningen. 
 

2.1 Tidigare forskning 
Nedan följer en liknande ämnesstruktur som återfinns i studiens bakgrund (se kapitel 1.2).  
Kapitlet belyser och presenterar tidigare forskning om podcasts generellt, reklam i podcasts 
samt native advertising. 
 
2.1.1 Podcasts 
Podcasts, tidigare namngivits av iPod och broadcast (Hennig, 2017), som medieform har ett 
flertal intresseväckande aspekter. En av dessa är maktskiftet Berry (2006) nämner i sin artikel 
“Will the iPod Kill the Radio Star”, där han huvudsakligen jämförde radio mot podcasts. Med 
“maktskifte” menar Berry på hur det förflutna paradigmet endast kunde överföra kunskap åt ett 
håll, hur broadcasting radio bara var en envägskommunikation. Radion utvecklades under 
1890-talet och ansågs som ett intimt medium där lyssnaren var tvungen att ha tillgång till 
radions sändningskanal och anpassa sig till när sändningen skedde. Med podcasting öppnades 
nya dörrar och möjligheter där lyssnaren fick mer makt i konsumtionen och därav kom detta att 
benämnas som ett ”maktskifte”. (ibid). Då iPod revolutionerade under 2004 talades det om 
“iPod-generationen” och genom en undersökning av studenter rapporterades det att radio inte 
längre var det medium som kunde erbjuda vad den nya generationen ville ha, det nya 
paradigmet var podcasting (Berry, 2006). En avgörande anledning till podcasts stora 
genomslagskraft var att konsumenterna uppskattade att i mycket större utsträckning nu kunna 
välja exakt vad och när hen konsumerar, en makt som tidigare legat i händerna av producenten. 
Podcastens framväxt argumenteras för det faktum att gemene man enkelt både kan producera 
sina egna podcasts då varken licens eller radiostudio behövs, samt möjligheten att konsumera 
mediet när man vill. Då podcasten också sänds via teknologi många redan på tidigt 2000-tal då 
hade (iPod-generationen), gjorde det även lättillgänglig att konsumera mediet podcast (ibid). 
Simultant indikerar Berry (2006) på att podcasts har bevarat radions nyckelegenskaper. Det är 
fortfarande ett så kallat intimt medium, som huvudsakligen konsumeras individuellt och 
personliga kopplingar skapas till podcastaren. Han menar att det intima förtroendet till 
producenten gör konsumenten engagerad, lojal och aktiv. Detta är något även Ritter och Cho 
(2009) poängterar i sin artikel, där de skriver:  
 

“Podcasting by its very nature is a pull medium, meaning that the listener actively and 
consciously decides to receive and listen to the podcast, which indicates a high level of 
involvement with the podcast.” (Ritter & Cho, 2009, s. 553) 

 
Ytterligare en signifikant skillnad Berry (2006) fann gentemot traditionella mediekanaler, var 
hur podcastaren refererar och rekommenderar andra producenters verk och podcasts. Detta är 
något mer ovanligt i andra medier, då många gärna håller hårt i sina konsumenter i rädslan att 



 7 

de ska hitta något bättre (ibid). Podcasts sågs som en ny innovativ utveckling som underlättade 
för människor att lyssna gratis på ett förinspelat ljudprogram, ett substitut till radio, när man 
ville. Därav slog det igenom just när iPods var som störst under tidigt 2000-tal  (Hennig, 2017). 
Det nya formatet av radio gav lyssnaren större möjlighet att välja vad den ville lyssna på och 
sågs i folkliga ögon som en förbättring av digitalt ljudformat. Podcasts har haft en stadig tillväxt 
mellan 2008–2016 i samma takt som utbudet har expanderat (ibid) och i en senare studie menar 
Berry (2016) på att podcast-fenomenet nu räknas som ett massmedium.  
 
2.1.2 Reklam i podcasts 
Reklam kan ha flera olika skepnader i podcasts och det är reklamen som genererar lönsamheten 
i podcasten (Haygood, 2007). Det finns många intressanta delar i detta, bland annat påstår 
Laurell (2014) att det kan upplevas otydligt när programledaren/programledarna själva 
presenterar sponsorerna som ett redaktionellt reklaminnehåll och det ligger en problematik i 
transformeringen när sociala medier börjar likna traditionella marknadskanaler och 
regelefterlevnaden fallerar (ibid).  
 
Berry (2006) fann att det sker mycket återupprepning av reklam i radio, däremot är reklamen i 
podcasts mer oförutsägbar och konsumenten ges möjlighet att spola förbi reklamen om hen 
önskar. Detta är dock inget som avskräcker lyssnare, tvärtom är det just reklam utformning i 
podcasts som får den yngre generationen att föredra de programmen över liknande program, 
exempelvis radio (ibid). Något Berry (2006) och Laurell (2014) fann sanningsenligt är att 
annonser i podcasts bör gå i linje med podcastens tema för att anpassa lyssnarprofilen för bästa 
resultat. Dock är detta även något uttryckt nästan tjugo år tillbaka av Watt, Coulter och Wiegel 
(1998). Högt lyssnarengagemang för temat korrelerar med vad lyssnaren sedan minns av 
reklamen om de går i samma spår som det redaktionella innehållet (ibid). Kombinationen av ett 
så pass intimt medium som podcast med en reklam i linje med temat, gör konsumenterna 
påverkbara (Berry, 2006). Enligt Laurell (2014), ska då reklamen vara av relevans och följa 
temat av resterande innehåll för bästa resultat. 
 
Som tidigare nämnt har det även studerats om placeringen av reklamen i podcasten. Ritter och 
Cho (2009) fann det framtagna resultat av placering i podcasts, konsistent med det Pieters och 
Bijmolt (1997) fastställde från placering av reklam i TV. Samtidigt som reklaminslag i mitten 
av ett program får mycket uppmärksamhet, skapar det irritation och konsumenten känner sig 
avbruten (Pieters & Bijmolt, 1997; Watt, 1998). Placeringen som upplevdes minst negativ var 
i början av ett program, då det var väntat av lyssnaren att reklam kan förekomma och därav 
minimaliserades de negativa kopplingarna för både de som framför reklamen och varumärket 
som marknadsförs (Ritter & Cho, 2009). En annan aspekt som nämns är att användningen av 
sponsorskap kan upplevas mer positivt och subtilt, ställt mot säljande reklam där konsumenten 
kan pådyvlas erbjudanden hen ej är intresserad av (ibid). Detta förklaras av psykologiteorier 
om reaktioner (Brehm & Brehm, 2013), som sammanfattningsvis förklarar att människan ställer 
sig emot kommunikation som är direkt övertalande (Ritter & Cho, 2009). Dess insikter är att ta 
i beaktning vid skapandet av reklam i podcasts för att minimera känslan av att bli påtvingad, 
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irritation samt reklamundvikande som återfinns i studier av traditionella 
marknadsföringskanaler (Bauer & Greyser, 1968). 
 
2.1.3 Native advertising 
Native advertising definieras som den typen av betald marknadsföring som lånar trovärdighet 
av det redaktionella innehållet genom att presenteras med ett nästan identiskt format, på samma 
plats med matchande innehåll från utgivarens ursprungliga innehåll (Wojdynski & Golan, 
2016). Begreppet “native advertising” har i podcasts samt flera andra medier, i viss mån, 
undersökts och analyserats. Den legala faktorn av naturlig reklam har Fujawa (2012) och 
Laurell (2014) uppmärksammat som bristande. Fujawa (2012) fann i USA, där podcasten hade 
sitt första genombrott, att det legala regelverket är förlegat så de språkliga bristerna efter 
teknologiska utvecklingen ger marknadsförarna kryphål (ibid). Även den svenska 
lagstiftningen har tydliga punkter som bör förbättras enligt Laurell (2014), då den är utformad 
så att varumärket är avsändaren av reklamen. Idag, däremot, är avsändaren en professionell 
användare i sociala medier, och det kommersiella meddelandet blir en del av det privata 
budskapet (ibid). 
 
Det finns både för- och nackdelar som annonsör att använda sig av native advertising. Tutaj 
och van Reijmersdal (2012) visade att konsumenternas skepticismnivå till budskapet i annonser 
och annan reklam i form av native advertising var lägre. De reklaminslagen upplevdes som mer 
underhållande och informativa av konsumenterna. 
  

“[...] the subtle sponsored content item was found to be more informative, more 
amusing, and less irritating than the prominent banner ad.”  (Tutaj & van Reijmersdal 
2012. s. 15) 

 
Detta kopplades dock till den enkla anledningen att konsumenter ej uppskattar att bli proppade 
med kommersiella budskap, och en annons förklädd som redaktionellt innehåll, i det här fallet 
en artikel, har då större sannolikhet att bli läst (Cameron, 1994). Lee, Kim och Ham (2016) 
undersökte mottagligheten av native advertising, samt sannolikheten att dela en reklam i sådan 
form med vänner. Deras studie fann, som många andra, att nivån av manipulationskänsla här 
var lägre, och därför mottages bättre. Detta medförde att konsumenterna med högre sannolikhet 
delade annonsen med andra, och även kunde konsumera den själv (ibid).  
  
Gillespie och Joireman (2016), å andra sidan, talar om native advertising som “product 
placement advertising” och undersökte hur konsumenter bildar attityder mot produktplacering 
i medialt nöjesinnehåll. De fann resultatet blandat då det dels kunde hjälpa konsumenternas 
njutning men också hindra deras njutning. Studien visade även att om reklamen integrerades 
med en berättelse kunde det vara en stor nytta för annonsören som ville använda 
produktplaceringstekniker (ibid). I en annan studie undersöktes det huruvida konsumenter 
upplever sponsrat innehåll i media trovärdigt (Wu, Huang, Li, Sevick Bortree, Yang, Xiao & 
Wang, 2016). Native advertising har på många håll blivit extremt uppmärksammad som nästa 
stora trend inom kommunikation och marknadsföring. Wu et al. (2016) fann dock att den här 
typen av marknadsföring inte enbart har positiva sidor, utan kan ha en negativ inverkan på 
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konsumenters uppfattningar om varumärken. Resultatet av studien fann att om konsumenten 
inte hade någon förkunskap om native advertising kanske de inte är medvetna när en artikel är 
en sponsrad annons. När konsumenterna fick en viss förkunskap om native advertising via 
priming2, fann man en stor förbättring av konsumenternas igenkänning huruvida artikeln var av 
redaktionellt eller sponsrat innehåll. Vilket i sin tur ledde till minskad uppfattning av brist i 
artikelns trovärdighet, då konsumenterna redan förhöll sig mer kritiska till artikeln (ibid). 
  
Det har även undersökts hur native advertising kan påverka konsumenters syn på varumärken 
samt köpavsikt i bloggar när inlägget erkänns vara sponsrat (van Reijmersdal et al. 2016). 
Resultatet visade att när bloggläsarna (deltagarna) utsattes för ett sponsrat inlägg de blev 
medvetna om, utlöstes ett kognitivt och affektivt motstånd mot det sponsrade innehållet. 
Bloggläsarna började motverka det de läste och upplevde en negativ påverkan av blogginlägget. 
Attityden mot de sponsrade varumärket blev betydligt mer negativ och köpintentionen blev 
avsevärt lägre (ibid).  
  
Allt detta kan dock härledas tillbaka som ursprunget ur två teoretiska perspektiv på reklam, det 
ena som ett informationsmedel och det andra som ett övertalningsmedel (Albion & Farris, 
1981). Sweetser, Ahn, Golan & Hochman (2016) menar på att native advertising tar fram en ny 
hybrid från dessa två tankeskolor, en där de övertalande värdena är väl integrerade med dess 
informativa värden. Kombinationen av dessa två bygger alltså på tidigare vetenskaper och 
påvisade resultat indikerar på att samspelet sinsemellan kan få konsumenterna att släppa på sin 
skepticism till sponsrat innehåll (ibid). 
 
2.1.4 Konklusion 
Podcastens ursprung sträcker sig mer än 10 år tillbaka och orsakade ett paradigmskifte där den 
så kallade “iPod-generationen” inte längre uppskattade radio som man tidigare gjort (Berry, 
2006). Då reklam är det som genererar lönsamhet för podcasts återfinns de i många poddar i 
olika skepnader (Haygood, 2007). Berry (2006), fann att det är mycket återkommande reklam 
i podcasts men att lyssnaren ges utrymmet att spola förbi om hen önskar, vilket lyssnarna anses 
ha en positiv inställning till då valmöjligheten kanske inte finns och fungerar på så sätt i andra 
medier. Ritter och Cho (2009) fann att placeringen av reklaminslag i podcasts har betydelse. 
Om reklaminslaget kommer i mitten av innehållet får det mycket uppmärksamhet men skapar 
större irritation än om reklamen inleder podcasten, för då är den mer väntad av lyssnarna. Hur 
människan ställer sig kring kommunikativ reklam som är direkt övertalande kan, enligt Brehm 
och Brehm (2013), förklaras av psykologiteorier om reaktioner där människan ställer sig emot 
den typen av reklam (Ritter & Cho 2009). Tidigare forskning om native advertising belyser 
både positiva och negativa aspekter med den typen av reklamformat. Å ena sidan visade Tutaj 
och van Reijmersdal (2012) att konsumenternas skepticismnivå till budskapet i redaktionellt 
förklädd reklam var lägre och upplevdes som mer underhållande och informativ. Wu et al 
(2016), å andra sidan, påvisade att native advertising inte enbart har positiva sidor, utan även 

                                                
2 Priming (eng., av prime ’instruera’, ’preparera’) innebär en omedveten form av minne 
(Nationalencyklopedin, 2017). 
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kan generera en viss negativitet om hur konsumenten uppfattar varumärket som marknadsförs. 
Native advertising i bloggar var inte heller enbart positivt då van Reijmersdal et al. (2016) 
menade på att bloggläsare som blev utsatta för sponsrade inlägg de var medvetna om visade ett 
kognitivt och affektivt motstånd mot reklaminnehållet. Både attityden och köpintentionen för 
det sponsrade varumärket blev avsevärt lägre hos bloggläsarna. 
 
Sweetser et al (2016) menade på att native advertising tar fram en ny hybrid av de två 
tankeskolorna: reklam som informationsmedel och reklam som övertalningsmedel, de två 
teoretiska perspektiven på reklam enligt Albion och Farris (1981). Då det forskats mer om 
konsumenters upplevelse av native advertising i skriftliga media, har det forskats mindre om 
detta i podcasts (främst för att reklam i podcasts är relativt nytt). Det har forskats om reklam i 
podcasts och huruvida lyssnare föredrar att höra på reklamen i början, mitten eller slutet. Det 
som saknas i tidigare forskning är huruvida konsumenter till podcasts upplever reklamen när 
den är förklädd som redaktionellt innehåll, native advertising. Gapet som återfunnits ur tidigare 
forskning är således vad den här uppsatsen ämnar undersöka. De två teoretiska perspektiven 
ligger till grund för studiens teoretiska ramverk tillsammans med det Brehm och Brehm (2013) 
belyser om psykologisk reaktans. 
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2.2 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras och motiveras studiens teoretiska ramverk utifrån uppsatsens 
litteraturstudie. Teorins ramverk belyser psykologisk reaktans samt reklam som övertalning- 
och informationsmedel. Det teoretiska ramverket kommer användas som utgångspunkt till 
intervjuguiden samt som analysverktyg av den empiriska insamlingen. 
 
2.2.1 Psykologisk Reaktans 
Psykologisk reaktans är en socialpsykologisk teori om människans grundläggande natur och 
var ursprungligen utvecklad av Jack Brehm 1966 (Brehm, 1966). Teorin om psykologisk 
reaktans är baserad på många studier av människors beteende i olika situationer. Där återfinns 
bland annat människans reaktion till reklam. Teorin grundar sig i en motreaktion som skapas 
hos människan när hen känner sig tvingad eller tas sin frihet ifrån (Brehm & Brehm, 2013). 
  
Reaktionsteori grundar sig på begreppet “fritt beteende” och dess antaganden inleddes 
ursprungligen genom att för en viss individ vid en given tidpunkt finns det en uppsättning 
beteenden hen kan engagera sig i just vid den givna tidpunkten eller senare i framtiden - vilket 
kom att kallas “fritt beteende” (Brehm & Brehm, 2013). För att ett beteende ska vara fritt måste 
individen ha relevanta fysiska samt psykiska förutsättningar för att kunna engagera sig i, och 
måste genom erfarenhet, allmänt bruk eller formellt samtycke, vara medveten att hen kan delta 
i dessa. Opersonliga händelser för den enskilde individen som arbetar mot att utöva friheten 
kan definieras som hot. Två exempel på ett socialt inflytande som ses som ett hot är övertalning 
och när en individs valmöjlighet tas bort (ibid). 
  
Enligt Brehm och Brehm (2013) förklaras psykologisk reaktans hur människor instinktivt 
vägrar lyssna och bygger ett motstånd när de blir påtvingade ett alternativ, utan att de själva 
tillåts välja eller tro att detta var deras egna val. Läran har två grundprinciper. Den första 
grundprincipen är när en individ upplever en borttagning av en frihet eller fritt val och ger 
upphov till motreaktion. Desto större den ursprungliga friheten var för personen i fråga, desto 
större blir motreaktionen från individen. Den andra grundprincipen berör den motreaktion som 
uppstår när flera friheter blir hotade. Enligt teorin blir motreaktionerna än större desto fler som 
tas ifrån människan. Enligt Brehm och Brehm (2013) blir det “förbjudna” alternativet det mest 
attraktiva för individen att agera efter då det handlar om att människan vill återfå sin frihet. För 
att citera en tolkning kopplad till konsumtion av Brehms teori:  
 

“[...] the person will be increasingly interested in whatever free behaviors (or 
attitudes) are threatened, and, similarly, there will be decreased attraction to behaviors 
or attitudes that are forced upon him/her.“ (Clee & Wicklund 1980. s. 390) 

 
Clee och Wicklund (1980) anser att psykologisk reaktionsteori är lämpat att använda för att 
analysera reklampåverkan som härrör från personligt säljtryck samt manipulerande reklam. Om 
reklaminslagen upplevs som manipulerande hos individen kan de alltså orsaka reaktanseffekter 
hos människan (ibid).  
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2.2.2 Reklam som påverkan och informationsmedel 
Enligt Albion och Farris (1981) finns det som tidigare nämnt två teoretiska perspektiv på 
reklam, det ena som ett informationsmedel och det andra som påverkan i form av övertalning. 
Enligt Sweetser et al. (2016) bygger kombinationen av dessa två på tidigare vetenskaper och 
redovisade resultat och indikerar sammanfattat på att samspelet kan få konsumenterna att 
minska på sin skepticism till reklaminnehåll. 
 
När reklam undersöks teoretiskt inom ekonomin brukar man utgå från två skolor. Den första  
sätter reklam som en ovärderlig källa för upplysning om produkter och tjänster riktade till 
potentiella och befintliga konsumenter. Följare i den skolan är Butters, Telser samt Grossman 
och Shapiro (Butters, 1977; Grossman & Shapiro; 1984; Telser, 1964). Den andra skolan 
fastställer reklamens förmåga att motivera marknads- och övertalningskraften hos enskilda 
firmor, vilket har studerats av ett flertal forskare så som Kaldor, Bain samt Mitra och Lynch, 
för att nämna några (Bain, 1956; Kaldor, 1950; Mitra & Lynch, 1995). 
 
Den reklam som ämnar övertala konsumenter tros förminska konsumentens egna förmåga att 
göra egna val, och därmed öka marknadskraften för den organisation eller företag som utsänder 
denna sorts marknadskommunikation. Informationskommunikation å andra sidan ger makten 
till konsumenten och minskar kunskapsgapet mellan konsumenter mot producenter, vilket 
stärker friheten för den enskilde konsumenten (Albion & Farris, 1981).   
 
2.2.3 Sammanfattning 
Teorin “psykologisk reaktans” grundar sig, enligt Brehm och Brehm (2013), på begreppet “fritt 
beteende”, där några av hoten mot frihet är övertalning och fråntagande av individens 
valmöjlighet, och anses vara lämpat att använda som teoretiskt ramverk för att analysera 
reklampåverkan och manipulerande reklam (Clee & Wicklund, 1980). Då studien ämnar 
undersöka lyssnares uppfattning och påverkan av redaktionellt förklädd reklam i podcast, 
motiveras psykologisk reaktionsteori till att vara väl anpassad att använda som teoretiskt 
verktyg till uppsatsens analys av empirin. Som teoretiska verktyg i analysen kommer även 
reklam som informationsmedel och övertalning (Albion & Farris, 1981), användas för att 
utforma en lämpad intervjuguide utifrån forskningsfrågan, då just övertalning kan anses vara 
ett hot mot individens frihet. Detta för att kunna uppnå studiens syfte och därmed få djupare 
förståelse för hur lyssnare upplever native advertising i podcasts. 
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3.0 Metodkapitel 
I följande kapitel presenteras och motiveras valet av studiens metod utifrån uppsatsens 
problematik och syfte. Vidare diskuteras operationaliseringen av forskningsfrågan samt 
studiens vetenskapsteoretiska perspektiv. Avslutningsvis presenteras studiens tillvägagångssätt 
med hänsynstagande till forskningsetik, källkritik samt validitet och reliabilitet. 
  

3.1 Problematik, forskningsfråga, syfte & bidrag 
Då konsumenters upplevelse och påverkan av native advertising som reklamformat i podcasts 
är ett outforskat område syftar studien till att undersöka och få djupare förståelse kring ämnet. 
Studien vill undersöka hur lyssnare och berörs av det redaktionella reklamformatet ”native 
advertising” i podcasts. Utifrån syftet ämnar uppsatsen svara på forskningsfrågan: 
 

- Hur upplever lyssnare att de påverkas av redaktionellt reklaminnehåll i podcasts? 
  

Till hjälp för att besvara frågeställningen kommer följande underfrågor belysas: 
  

- Skiljer sig lyssnarnas upplevda påverkan beroende på reklamformatet i podcasts? 
- Hur reagerar lyssnarna när redaktionellt förklädd reklam förekommer i podcasts? 

 
Då syftet är att få djupare förståelse kring fenomenet kommer forskningsfrågan undersökas 
genom att studera Fredagspodden då podcasten var bland de första att använda sig av 
redaktionellt reklaminnehåll (Lindh, 2015). Intervjufrågorna härleds från studiens 
forskningsfråga med tillhörande underfrågor för att uppnå studiens syfte. Då ett glapp 
återfunnits i tidigare forskning huruvida konsumenter upplevs påverkas av redaktionellt 
förklädd reklam i podcasts, ämnar studien att få djupare förståelse samt kunna bidra med 
teoretiskt material för att vidare kunna applicera det till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

3.2 Operationalisering av forskningsfråga 
Då kvalitativa studier mestadels har intervjufrågor med öppen svarsmöjlighet tenderar studien, 
enligt Bryman och Bell (2015), att vara riskabel då mottagandet av data enkelt kan bli 
överflödigt och förvirrat. För att förhålla sig till forskningsfrågan och uppnå studiens syfte har 
underfrågor operationaliserats utifrån forskningsfrågan och ligger som underlag till 
intervjuguiden till de semistrukturerade intervjuerna med öppen svarsmöjlighet. Inledningsvis 
ombads respondenterna kortfattat berätta om sig själva för att se om bakgrund och 
sysselsättning skulle kunna ha en påverkan på resultatet. Därefter leddes frågorna in på om 
respondenten var bekant med olika typer av reklamformat i podcasts och vidare på upplevelsen 
av reklamformatet i Fredagspodden. Då ett semi-strukturerat förhållningssätt valts gavs 
möjligheten till följdfrågor samt ändrad ordning i intervjuschemat (Bryman & Bell, 2015). 
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Intervjufrågorna är strukturerade enligt följande i intervjuguiden: 
 

- Vad tycker du generellt om reklam i podcasts? 
 

- Vad tycker du är betydande faktorer för trovärdigheten i podcastreklam? 
 

- Tror du man påverkas mer av reklamen i poddar än andra medier? 
 

- Hur upplever du reklamen i Fredagspodden? 
 

- Påverkas du av reklamen i Fredagspodden och på vilket sätt i sådana fall? 
 
Frågorna ovan är framtagna i enlighet med de valda teoretiska ramverken. Inledningsvis 
önskades respondentens åsikter angående reklam i podcasts, detta för att få en inblick över hur 
medvetna respondenterna var inom ämnet. Då studien syftar till att få större inblick i hur 
respondenterna upplever sig påverkas av den redaktionellt förklädda reklamen i podcasts, där 
Fredagspodden valdes som empiriskt exempel, leddes frågorna senare in på hur reklamen 
upplevdes i just den specifika podcasten samt om och hur respondenterna upplevde sig 
påverkas. Detta för att finna tankar som är kopplingsbara till reklam som informerande och/eller 
övertalande. För att stödja detta frågades det vad respondenterna ansåg vara påverkande 
faktorer för trovärdigheten i podcastreklamen då det är starkt sammankopplat till konsumentens 
upplevda informationsvärde samt skepticism mot reklamen. I samtliga intervjuer tillkom ett 
flertal följdfrågor utifrån intervjuguiden (se Bilaga 3) för att erhålla så utförliga svar som 
möjligt av respondenterna inför analysen. 
 

3.3 Vetenskapsteoretiska perspektiv 
Med en hermeneutisk metod där tolkning tillåts som analysredskap för att förstå ett fenomen, 
har en kvalitativ forskningsansats valts för att undersöka människors syn på verkligheten där 
subjektiva upplevelser av fenomenet ges utrymme till (Bryman & Bell, 2015). Med ett induktivt 
förhållningssätt tillåts det dras allmänna och generella slutsatser utifrån empiriska data (Thurén, 
2007). Då studien ämnar studera det valda fenomenet ur ett i huvudsak induktivt angreppssätt 
ges möjligheten att dra slutsatser av utvunna erfarenheter samt tolkningar i analysarbetet där 
den teoretiska referensramen inte nödvändigtvis är helt fullständig vid datainsamlingen. Då 
tillåts en öppenhet för att viss relevant teori kan uppmärksammas först vid bearbetningen av 
den insamlade datan.	Emedan subjektiva tolkningar används som analysredskap för att få 
djupare förståelse för fenomenet, grundar sig den valda metoden i en interpretativ karaktär 
(Slevitch, 2011) där personliga intervjuer med respondenter har ägt rum. Insamlingen av det 
empiriska materialet har skett genom tio stycken semi-strukturerade intervjuer, där möjlighet 
till följdfrågor och ändrad följdordning på intervjuschemat gavs (Bryman & Bell, 2015). Till 
skillnad från ett kvantitativt epistemologiskt perspektiv kan studien inte beskrivas som den 
verkligen är i sin helhet utan en interpretativ och tolkande data har utvunnits. Därav motiveras 
ett kvalitativt epistemologiskt perspektiv då studiens respondenter endast kan erbjuda sin 
subjektiva tolkning av fenomenet (Smith, 1983; Slevitch, 2011). Valet av semistrukturerade 
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intervjuer motiveras som bäst anpassat verktyg då följdfrågor kan vara av yttersta vikt för att 
sanningsenligt tolka respondenternas svar (datan) som påverkar studiens trovärdighet (Bryman 
& Bell, 2015). 
 
Enligt Thurén (2013) anses primärdata vara en mer pålitlig källa än sekundärdata. Både 
primärdata (semistrukturerade intervjuer) och sekundärdata (uppsatsens övriga litteratur, 
artiklar samt teori) har använts som verktyg i studiens analysarbete. Teoretiska ramverket 
grundas i den teori litteraturstudien och dess tidigare forskning belyser: Psykologisk reaktans 
när den förhåller sig till övertalande kommunikation (Brehm & Brehm, 2013) samt hur reklam 
kan användas för att både informera och övertyga konsumenter och därmed påverka dess 
förmåga att göra egna val (Albion & Farris, 1981). Med utgångspunkt i teorin (se kapitel 2.2) 
och utifrån studiens syfte, har tio stycken personliga semistrukturerade intervjuer genomförts 
och därigenom har empiriska data utvunnits till analysarbetet.   
 

3.4 Studiens tillvägagångssätt 
 
3.4.1 Urval 
Då studien utgår från en kvalitativ forskningsansats har semistrukturerade intervjuer utförts 
med lyssnare till Fredagspodden då uppsatsen ämnar undersöka samt få djupare förståelse för 
hur podcastlyssnare upplever native advertising som reklamformat. Fredagspodden har valts 
som empiriskt exempel då det var den första podden i Sverige att börja med redaktionellt 
förklädd reklam (Lindh, 2015). Då Fredagspodden har valt att inte samarbeta med sponsorer 
för att sälja på “örontal” samt antal sponsorer, utan istället valt att sälja på den personliga 
avsändaren men ändå med ett flertal sponsorer med i varje avsnitt (Itunes, 2017), var det av 
stort intresse att undersöka hur lyssnarna till Fredagspodden upplever sig påverkas detta.  
  
För att undersöka hur lyssnare upplever redaktionellt förklädd reklam i podcasts, där 
Fredagspodden valts som lämpligt empiriskt exempel, var trogna lyssnare till Fredagspodden 
de mest lämpade att delta i studien. Därav skedde urvalet av respondenter selektivt för att finna 
specifika och lämpliga personer till intervjuerna (Rosengren & Arvidsson, 2005) och för att den 
insamlade datan skulle bli mer trovärdig då lyssnarna är bekanta med den här typen av reklam 
i Fredagspodden. Repstad (1999) menar dock att ett selektivt urval av respondenter kan orsaka 
att väsentliga skillnader mellan olika urvalsgrupper går förtappad. Med ett homogent urval ur 
en selektion blir resultatet mer fördelaktigt att analysera, vilket, å andra sidan stärker studiens 
trovärdighet.  
  
På mediaplattformen Facebook har Fredagspodden en sluten grupp, ”Fredagspoddens vänner”, 
där lyssnare till podcasten är medlemmar. Ett stort antal lyssnare deltar aktivt i gruppen där 
även Widell och Schulman också är aktiva. Facebookgruppen administreras av två medarbetare 
på Perfect Day Media, Robin Israelsson och Malin Eklund, och gruppen har över 7500 
medlemmar (Facebook, 2017). I syfte att finna lämpliga respondenter till intervjuerna skrevs 
ett öppet meddelande på gruppen ”Fredagspoddens vänner” där det frågades om det fanns 
frivilliga intervjukandidater till studien (se Bilaga 1). Då en stor majoritet av gruppens 
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medlemmar och därmed också Fredagspoddens lyssnare är kvinnor skulle studiens 
respondenter med största sannolikhet var enbart kvinnor. Tio kvinnor i åldrarna 20–30 (både 
arbetande och studenter) svarade på meddelandet och kunde tänka sig ställa upp som 
intervjukandidat till undersökningen. Då skickades ett informationsbrev ut på 
facebookfunktionen ”Messenger” till de potentiella respondenterna med uppgifter om vilka 
uppsatsens författare är, kortfattat vad uppsatsen ämnar undersöka samt generell information 
kring intervjuns upplägg (se Bilaga 2).  
  
För att kunna delta i intervjun förutsattes det att man exponerats för reklaminslag ur 
Fredagspodden då det inte skulle spelas upp något redan utvalt reklaminslag. Då studien syftar 
till att undersöka hur lyssnare upplever sig påverkas av native advertising som reklamformat i 
podcast mer generellt skulle således inget specifikt reklamavsnitt spelas upp. Detta för att 
reklamavsnitten kan skilja sig markant beroende på samarbetspartner, vilket skulle kunna 
påverka utfallet, samt för att inte påverka lyssnarna i förväg. Om respondenterna skulle 
exponeras för ett förvalt reklamavsnitt skulle resultatet riskeras bli vinklat utefter just den 
samarbetspartnern och kanske inte upplevd påverkan av native advertising generellt som 
reklamformat i podcast. Därav motiveras beslutet att inte exponera respondenterna för ett 
reklamavsnitt under intervjun. I informationsbrevet tydliggjordes det att man som lyssnare 
förutsattes ha blivit exponerad för reklam i Fredagspodden (se Bilaga 2). 
  
För att ytterligare inte påverka respondenterna samt generera förutfattade meningar, beskrevs 
uppsatsen endast i grunddrag i intervjubrevet (se Bilaga 2). Alla respondenterna tackade 
därefter ja till att delta i intervjun och därmed var det ingen avvikelse i form av deltagande. 
Samtliga tio intervjuer ägde rum på Studentpalatset i Stockholm, Odenplan. Då respondenterna 
är anonyma har fiktiva namn valts för att förtydliga svaren i analysen. 
 

 
Tabell 1. (Tabell som visar kort information om samtliga intervjuobjekt) 
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3.4.2 Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes med uppsatsens båda författare närvarande. En författare 
ansvarade för att leda intervjuerna där den andre observerade, antecknade samt ställde 
kompletterande frågor vid behov. Intervjuerna spelades in med godkännande från respondent 
för att säkerställa att transkriberingsarbetet skulle bli så korrekt och sanningsenlig som möjligt. 
Intervjuerna förhöll sig till ett semistrukturerat tillvägagångssätt med ett planerat 
intervjuschema där följdfrågor samt modifierad följdordning av intervjufrågorna fick äga rum 
(Bryman & Bell, 2015). För att lyckas omfatta ämnet och uppnå studiens syfte pågick 
intervjuerna mellan 35–50 minuter. Utifrån extern validitet anses en svaghet med en kvalitativ 
ansats vara att få respondenter tenderar att delta (LeCompte & Goetz, 1982), till skillnad från 
en kvantitativ ansats. Utav den givna tid- och resursbegränsning denna studie hade, sattes ett 
minimum på tio genomförda intervjuer, för att så gott som möjligt uppnå en godkänd nivå till 
teoretisk mättnad. Då studiens resultat grundar sig till största del på det empiriska underlaget är 
intervjusamtalet mellan studiens författare och respondenter av stor relevans. Detta har funnits 
i åtanke under samtliga intervjuer för att undvika att resultatet ska påverkas av 
intervjuareffekten3 (Rosengren & Arvidsson, 2005). 
 
3.4.3 Bearbetning av empiriskt material 
Med hänsyn till empirikapitlet av studien har samtliga intervjuer transkriberats i största möjliga 
mån med hjälp av det inspelade materialet samt anteckningar. Empirikapitlet redovisas under 
tematiserade rubriker som sammanfattar svaren från de övergripande intervjufrågorna. Vidare, 
i analys- och diskussionskapitlet, har de teoretiska ramverken: Psykologisk reaktans och reklam 
som övertalning och informationsmedel, kopplats till den empiriska undersökningen för en 
djupare förståelse. Nya rubriker tematiserar analysen och diskussionen utifrån studiens valda 
teori samt belyst litteratur och tidigare forskning. Då en kvalitativ studie utförts med personliga 
intervjuer innebär alltid en viss tolkning av den subjektiva datan (Bryman & Bell, 2015). För 
att tydligt styrka resultat och konklusion(er) har rikligt med citat använts av samtliga 
respondenter. Detta för att påvisa hur tolkningar och kopplingar till tidigare studier och teorier 
utförts. 
 

3.5 Reliabilitet & Validitet 
Huruvida reliabilitet och validitet är relevant för kvalitativa studier har kritiserats av ett flertal 
författare då en kvalitativ studie av ett flertal inte anses kunna hålla vid begreppen (LeCompte 
& Goetz, 1982). Då uppsatsen antagit en kvalitativ ansats skiljer sig arbetet från hur reliabilitet 
och validitet lämpas i en kvantitativ studie då begreppen har en lite annorlunda innebörd. 
Reliabilitet innefattar studiens tillförlitlighet och replikerbarhet medan validitet innefattar att 
författarna verkligen undersöker det som ämnas att studera (Bryman & Bell, 2015). För att 
                                                
3 Med intervjuareffekt menas den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som 
beror på intervjuarens person, exempelvis att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv 
tycker i någon fråga (Nationalencyklopedin, 2017). 
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lyckas bedöma kvaliteten av studiens kvalitativa undersökning används kriteriet “trovärdighet” 
främst. Både reliabilitet och validitet har tagits hänsyn till kontinuerligt under studiens gång 
enligt LeCompte och Goetzs (1982) synsätt: intern och extern reliabilitet samt intern och extern 
validitet. 
  
Då datainsamlingen är en viktig del av studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2015) deltog båda 
författarna i samtliga intervjuer. Som tidigare nämnt valdes en författare att ansvara för 
intervjuerna medan den andre observerade, antecknade samt ställde kompletterande frågor vid 
behov, i syfte att försäkra att all data uppfattats korrekt. För att ytterligare säkra detta spelades 
samtliga intervjuer in med godkännande av respondenten. När transkriberingsarbetet var färdigt 
skickades svaren tillbaka till respektive respondent för att säkerställa att svaren uppfattats 
korrekt. Patel och Davidsson (1994) menar att resultaten på så sätt skulle ge snarlika utfall om 
datainsamlingen skulle utföras igen under samma förutsättningar, vilket höjer studiens interna 
och externa reliabilitet samt replikerbarhet och därmed studiens trovärdighet. 
 
Enligt LeCompte och Goetz (1982) anses intern validitet vara en styrka i kvalitativa studier 
medan extern validitet anses vara problematiskt då få respondenter tenderar att delta. För att 
ämna stärka den externa validiteten har tio respondenter deltagit vilket påverkar resultatets 
trovärdighet positivt. För att ytterligare stärka detta har ett brett urval av tryckta samt 
elektroniska källor noggrant valts att användas genomgående i studien. Majoriteten av de 
vetenskapliga artiklarna är referentgranskade och de litterära verken är av trovärdiga författare 
inom dess områden. För att stärka trovärdigheten i empirikapitlet samt i analys- och 
diskussionskapitlet har, som tidigare nämnt, rikligt med citat använts av samtliga respondenter.  
 

3.6 Forskningsetiska hänsynstaganden 
Då studien involverar människor (respondenter) togs särskild hänsyn för att säkerställa deras 
välbefinnande. Detta härleddes ur ett etiskt perspektiv och benämns som god forskningsetik, 
som enligt Vetenskapsrådet (2017) är viktigt att ta hänsyn till då det på lång sikt har stor 
påverkan på samhället. För att säkerställa att god forskningsetik skulle tas till hänsyn i studien 
och fastställa respondenternas välbefinnande har flera punkter tagits i akt. Först och främst gick 
information ut till respondenten i förväg, angående att hen när som helst under intervjuns gång 
kunde avbryta sin medverkan eller avböja att svara på en fråga. Vidare var det sagt att ingen 
intervju bandades utan respondentens godkännande först och varje inspelad intervju har 
utlovats att raderas efter studiens examinering, samt att samtliga respondenter är 
anonymiserade. Slutligen för att säkerställa att författarna har förstått och tolkat 
respondenternas svar korrekt, skickades transkriberingen av varje enskild intervju till 
respektive respondent för att bli godkända. Detta skedde innan citering (anonymt) av en 
respondent i analysarbetet. För att tillförsäkra att metoden skulle utgå från god forskningssed 
samt omfatta kraven enligt etikprövningslagen, har studien utgått från de riktlinjer det digitala 
uppslagsverket ‘CODEX’ (2016) ämnar med informerat samtycke. 
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3.7 Källkritiska hänsynstaganden 
Enligt Thurén (2013) innebär källkritik att värdera studiens använda källor samt bedöma dess 
trovärdighet. Då studiens kvalitativa metod syftar till att få en djupare förståelse för ett fenomen 
grundar sig det empiriska källmaterialet på subjektiva tankar och upplevelser av ett mindre 
urval (Bryman & Bell, 2015). Metoden riskeras samtidigt då att bli baserad på tolkningar, vilket 
bör tas till hänsyn i studiens resultat och konklusion(er). Detta är också syftet då en djupare 
förståelse för valt fenomen vill utvinnas. För att ta hänsyn till detta används rikligt med citat i 
empirikapitlet samt analyseras resultatet utifrån studiens valda teori och tidigare belysta studier 
inom ämnet. Detta för att på ett så korrekt vis som möjligt, tolka datan sanningsenligt samt 
styrka studiens trovärdighet. En källkritisk aspekt att ta hänsyn till är urvalet av respondenter. 
Studien erhöll respondenter som frivilligt kunde tänka sig ställa upp, vilket kan innebära att de 
respondenter som var med i studien valde att delta för att de har starka åsikter kring ämnet. Om 
det hade varit respondenter som inte var bekanta med den här typen av marknadsföring i 
podcasts eller inte hade ett brinnande intresse för Fredagspodden i sig (vilket studiens 
respondenter har som framgick av intervjuerna), skulle utfallet och resultatet av studien 
potentiellt kunnat arta sig annorlunda. 
  
Ännu en källkritisk aspekt att ta hänsyn till är studiens analys. Då studiens författare dels har 
stor inblick kring fenomenet och dels baserar analysen grundat på tolkningar utifrån metoden, 
kan resultatet bli påverkat subjektivt av studiens författare. Då resultatet från studien är utifrån 
subjektiva tolkningar och upplevelser av lyssnare till Fredagspodden kan resultatet inte 
garanteras besvara hur lyssnare generellt upplever sig påverkas av native advertising i podcasts 
världen över, däremot kan den teoretiskt bidra till vidare forskning inom ämnet. 
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4.0 Empiri, analys och resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Vidare analyseras 
resultatet med stöd från det teoretiska ramverket: Psykologiskt reaktans samt reklam som 
påverkan och informationsmedel. Då en semistrukturerad form är vald består intervjuguiden 
endast av ett fåtal fasta frågor där underfrågor i form av följdfrågor har givits utrymme att 
tillkomma. Detta för att få mer detaljerade svar och däremot en mer utförlig analys. 
 

4.1 Resultat av empiri 
Inledningsvis presenteras ett reklaminslag ur Fredagspodden. Vidare sammanställs resultatet 
av den empiriska undersökningen där den tematiseras utifrån intervjuguidens upplägg. 
 
4.1.1 Reklaminslag från Fredagspodden 
Under intervjuernas gång presenterades inte något redan utvalt reklaminslag av formen “native 
advertising”, utan det krävdes att respondenterna tidigare exponerats för ett sådant som lyssnare 
till Fredagspodden och därmed kunde prata om det utifrån sina egna tankar. Denna form av 
redaktionellt förklädd reklam (native advertising) i poddar kan tidsmässigt pågå längre än 
jinglarna, men kan däremot generera ett mer trovärdigt budskap (Haygood, 2007). 
Reklamformatet innehåller många gånger programledarnas egna anekdoter och personliga 
historier om produkten/tjänsten och liknar därmed det resterande redaktionella innehållet. 
Native advertising som reklamformat används för att låna trovärdighet av det redaktionella 
innehållet (ibid). Daniel Redgert4, talesperson för Perfect Day Media, säger i en intervju att: 
 

“[…] vi gör ju enbart redaktionell sponsring och jag tror att det är dyrare eftersom det 
är vad man vill ha. Man är ju ute efter personen och vad den tycker och tänker kring 
saker.” 

 
Ett exempel på native advertising från Hannah Widell & Amanda Schulmans podcast 
“Fredagspodden” kan låta så här:  
 
A: “ Vi har ju några samarbeten denna vecka och jag tänkte att vi börjar med KRY. För att, 

jag har ju en bebis och för första gången i livet fick jag hembesök av en barnmorska. Eller 
heter det barnmorska?” 

  
H: “ BVC” 
  
A: “BVC. Och då kände jag hur fantastiskt, först var jag såhär: nämen jag kan komma till er 

och du vet såhär, man vill vara duktiga flickan för att man är dum i huvudet.” 
  

H: “Så skönt att någon kommer hem till en!” 
  

A: “Nämen nej. Att jag slapp lämna hemmet!” 
                                                
4 Daniel Redgert, PR Chef Perfect Day Media, intervju den 6 april, 2017 under “Framtidsmässan”. 
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H: “Ja men det är ju det jag säger!” 

  
A:  “Det är det. Det var helt fantastiskt! Och hela den att jag, alltså jag fick en ny - det var så 

underbart! Och jag tänker att det är samma sak med KRY.” 
  

H: “Ja men det är så fantastiskt!” 
  
A:  “Att man slipper lämna sitt hem, och då var jag ju inte ens sjuk när det hände. Men jag 

var ju liksom lite så här med en liten bebis och så. Men när man är sjuk och slipper lämna 
hemmet är ju liksom jättejättebra och speciellt om man har små barn som man inte vill 
skaffa andra sjukdomar på vårdcentralen.” 

  
H:  “Ja men vet du vad jag också tänker! När man är jättejättegammal. Hur fantastiskt är 

det inte då? Jag tänker att alla som har en farmor, mormor eller morfar eller farfar eller 
en annan gammal bekant. För jag tänker ofta på det, då ska man ta sig ut och särskilt, 
nu är det ju lite bättre väder, men då ska man ta sig ut i något snöglopp och med någon 
rullator och hiss och…” 

  
A: “Men också med barn. Gamla och med barn. För det är också gratis för barn med KRY.” 
  
H:  “Ja och för pensionärer över 85 år. Alltså KRY är så tryggt tycker jag!”  
  
A: “KRY är det bästa! Så jag tycker så här: ladda ner appen KRY i app store eller Google 

play och prova det här en gång för det kommer vara life changing.” 
  
H: “Verkligen!” 
 
 

(Fredagspodden, 2017 Avsnitt 264. Hannah Widell & Amanda Schulman) 
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4.1.2 Reklaminslag är irriterande och tidskrävande 
Respondenterna förhöll sig relativt enhetligt till vad de generellt ansåg om reklam i podcasts. 
Däremot tog svaren till viss del skilda inriktningar. Samtliga respondenter förstod varför 
reklamen fanns där, poddarna behöver samarbeta med olika företag och varumärken för att vara 
lönsamma. Merparten (Anna, Nicole, Sofia, Carolina och Angelica) ansåg reklam i podcasts 
som irriterande och alldeles för tidskrävande. 
 

“Jag tycker nog det är ganska störande för det mesta. Det kan fungera ibland, ifall de 
pratar om det som ett inslag och det inte blir för långt. Det är alldeles för länge då de 
ägnar 10 minuter till en sponsor. 2 minuter tycker jag är max.” 

- Angelica, 24 år. 
 

En respondent var väldigt bestämd i sitt svar angående hur hon upplevde ett reklamavsnitt i 
podcasts, dock när reklamen var utformad som en jingel med en annan röst än podcastens 
programledare: 
 

“Jag tycker det är jättetråkigt när det kommer ”klipp” och det inte är poddaren längre. 
Det är fruktansvärt, som reklam på TV.” 

- Johanna, 20år. 
 
Johanna och Magdalena berättade att de uppskattade när reklaminslaget var inbäddad i historier, 
där podcastaren/podcastarna berättar anekdoter ur dess egna tillvaro som är kopplade till 
produkten. Lisa hade snarlika åsikter som Johanna och Magdalena men ansåg att det kunde vara 
extremt tröttsamt när ett flertal poddar samtidigt marknadsför en och samma produkt. Det blev, 
enligt Lisa, för mycket återupprepning och det kunde gå till den grad att hon började ogilla både 
produkten men också reklam generellt i poddar. 
 

“Något jag kan störa mig på är att ALLA kör samma sponsorer, ex. alla kör just nu KRY. 
Senaste veckan har det varit ca 10st poddar, och det tycker jag är tråkigt för då 
försvinner det personliga direkt. Nu tycker helt olika poddar att den är såå bra, vilket 
inte känns jätterimligt att alla tycker exakt samma. Det blir så genomskinligt. Vissa 
företag väljer ut en podd som de kör på, och det tycker jag känns bättre. KRY har 
verkligen ringt till alla poddar så det blir inte så utvalt länge.”  

- Lisa, 23 år. 
 
De flesta respondenterna berättade att de har spolat över reklamavsnitt som förekommit både i 
början, mitten och slutet av podcasten, då det enkelt sker via en knapp i Podcast-appen där man 
hoppar 15 sekunder i avsnittet. Frida och Lovisa, däremot, hävdade att detta nog aldrig skett. 
Frida ansåg att reklam är en stor nytta i hennes köpbeslut och Lovisa uppskattar reklaminslag, 
speciellt om hon själv kan identifiera sig med programledarna till podcasten. 
  

“Nej men jag lyssnar. Jag har nog aldrig stannat och spolat förbi någonting i någon 
podd faktiskt. Delvis jobbar jag ju med marknadsföring, så jag tycker nog det är 
intressant av den anledningen, men också att det blir, säg att Fredagspodden har med 
reklam i sina poddar så är det ändå så att de går i god för det på något sätt och blir 
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ambassadörer för det varumärket. Och om man då själv kan identifiera sig med Hannah 
eller Amanda, så blir det ju ändå en del av ens egen beslutsprocess när man ska köpa 
något eller välja ett varumärke före något annat.  

- Lovisa, 30 år. 
  
Då ett flertal förhöll sig till viss del negativt kring reklam i podcasts tillfrågades de ifall de 
skulle kunna tänka sig att sluta lyssna på en podcasts på grund av dess reklam. Ingen respondent 
skulle kunna tänka sig att sluta lyssna på en podcasts på grund av reklamen som den är i 
dagsläget. Om reklamen skulle bli mycket längre, däremot, skulle de kanske kunna bidra till att 
man slutade lyssna. Dock hänger det ihop med att bilden av programledaren har sargats, och 
man inte är intresserad eller har samma förtroende längre. 
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4.1.3 Förlöjligat reklaminslag sänker lyssnarnas förtroende 
Angående trovärdighet i podcastreklam var samtliga respondenter ense om att man ska kunna 
se en relevant koppling mellan vad som marknadsförs och programledarnas identitet/persona, 
samt podcasten i helhet. Som konsument och lyssnare av podden ska man känna att det som 
marknadsförs är äkta. Lyssnarna önskar att positiva känslor om produkten/tjänsten framförs av 
podcastaren/podcastarna och en ytterligare uppskattning är om de (podcastaren/podcastarna) 
själva konsumerat produkten/tjänsten. Det var också en orsak till att samtliga uppskattade 
längre reklaminslag med personliga anekdoter och historier av podcastaren/podcastarna. 
 

“Jag tänker nog mycket på relevansen. Så det är något som liknar de själva. Hannah 
Widell nämnde ett tag att hon var sponsrad av Foodora, men det roliga är att hon bor i 
Bromma och de levererar inte ut dit. Så när det blir för uppenbara ologiska saker så 
raserar bilden.”  

- Angelica, 24 år. 
  

“Jag tycker det är bra när de själva har använt produkten, det är en del av 
trovärdigheten. Om de inte har gjort det så kan jag tycka trovärdigheten kan gå ner 
ordentligt.” 

- Anna, 23 år. 
  
Något merparten av respondenterna framhävde var dock att vissa av reklaminslagen som är 
utformade som ett vanligt samtal kunde upplevas förlöjligande. Podcastaren/podcastarna 
presenterade i vissa fall reklamen på ett barnsligt och överdrivet sätt vilket fick deras förtroende 
till reklamen och podcastarna att i stort sett fallera. 
  

“I Fredagspodden pratar de om reklamen som att det som att det är det bästa som hänt. 
Men allt behöver inte alltid vara det bästa som har hänt. Man kan säga att KRY är en 
skitbra app eller Nioxin är jättebra hårprodukter istället för att ‘Det är här det bästa i 
hela världen!’. För jag tycker man tar bort trovärdigheten i produkten om man 
överdriver och då låter det för bra för att vara sant.” 

- Nicole, 21 år. 
  
Anna, Angelica och Magdalena uttryckte även att vid de stunder de själva hade förkunskaper 
angående den produkt eller tjänst som podden marknadsförde, kunde de uppleva att 
podcastaren/podcastarna själva inte hade samma tillräckliga kunskap eller var oförmögna att 
bemöta kritik som i ett senare skede kunde uppstå. Detta var någon som fick de att tappa 
förtroende för reklamen. 
  

“Det finns ju även en problematik i trovärdigheten om dom snackar om saker som kanske 
inte är så himla bra och inte är så genomtänkta och då förstår man ändå vilken 
genomslagskraft de har och får. Och även vilken möjlighet de har att påverka folk. Som 
till exempel hela den här grejen med Natural Cycles. Att den här 
hormonskrämselpropagandan som sker i samhället liksom, att de kan vara lite 
bidragande till den. Att skrämma upp tjejer kring hormoner som kanske skulle må varken 
sämre eller bättre av det.” 

- Magdalena, 25 år. 
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”Något som får mig att tappa förtroendet ganska mycket är i deras egna grupp 
’Fredagspoddens vänner’ så har jag sett att många har kritiserat de produkter Hannah 
och Amanda har marknadsfört i podden. Exempelvis att KRY inte var bra, eller att en 
nota skickas till ens landsting, som är jättedyr för landstinget att betala, så det ökar 
kostnaderna rejält för vården. Om de exempelvis finns påståenden där det sägs att KRY 
debiterar landstinget med 1000kr, att de då bemöter den kritiken så man får veta ifall det 
är sant eller ej. Det är ett ansvarstagande.” 

- Anna, 23 år. 
  
Det framgick även av en respondent att hon var mycket kritisk till reklam i podcasts när 
programledarna marknadsför en produkt/ tjänst de själva har tillverkat. Ett flertal av de andra 
respondenterna antydde liknande tankar kring detta och det nämndes att något som skulle öka 
trovärdigheten för produkten är ifall en oberoende källa skulle säga samma sak om produkterna. 
 
  

“Om jag hade hört det från en helt oberoende källa, som inte är i deras närhet så hade 
kanske trott på det och gett det en chans.” 

- Lisa, 23 år. 
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4.1.4 Mer personlig koppling till podcastreklamer 
Respondenter förhöll sig relativt lika i deras svar till huruvida de tror att det skiljer sig i hur 
man påverkas av reklam i poddar gentemot reklam i andra medier. Några respondenter ansåg 
att man blev mer påverkad av reklam i podcasts då de antydde att den reklamen ofta är mer 
anpassade efter lyssnarmålgruppen. De trodde att podcasten, i större utsträckning, anpassade 
sin reklam för sin kanal så den skulle bli mer relevant och intressant för lyssnarna, till skillnad 
från exempelvis Tv-reklam som ska nå ut till en bredare konsumentgrupp. Uppfattningen vad 
därför att många marknadsförda produkter “träffade rätt”, vilket de kunde tro berodde på att 
podcastprogrammen är så pass nischade, vilket gör kundgruppen väldigt specifik. Carolina 
ansåg att hon påverkades mer av reklam framfört av kända personer i podcasts/sociala medier 
än i de äldre marknadsföringskanalerna som TV eller Radio, då hon inte ansåg sig ha behov av 
eller använde sådana apparater. Podcastaren/podcastarna ses som en inspirationskälla eller 
förebild, och då tror Carolina att lyssnaren känner att de produkterna som marknadsförs är något 
podcastaren/podcastarna står för. Detta medför i sin tur att lyssnaren känner sig inspirerad till 
att testa. Carolina ansåg att hon påverkas starkast av den reklam som framförs av någon hon 
litar på: 
  

“ [...] ändå något som halvt kan representera dem. Så det inte kommer en helt orimlig 
produkt de plötsligt talar väl om. Chansen att lyssnarna också sen i sin tur är 
intresserade av den produkt de presenterar hänger ihop med att folk är intresserade av 
ex. Hannah & Amanda som personer och förebilder. Personligen tycker jag vissa märken 
från början redan är lite coolare än andra, att man redan är intresserad av något innan 
de ens pratat om det. ”   

- Carolina, 22 år. 
  

Anna, Johanna och Sofia ansåg att de får en mer personlig koppling till just podcastreklamer 
då den kan ses som ett genuint tips, de gånger reklamen förekommer som ett vanligt samtal och 
är identisk med det redaktionella innehållet. Magdalena och Angelica, däremot, ansåg inte att 
de blev mer påverkad av reklam i poddar än andra medier. Angelica brukade spola förbi 
reklamen så mycket som möjligt. Detta framgick även av Sofia, som ansåg sig vara extremt 
lättpåverkad av reklam generellt. Hon nämnde att speciellt de reklaminslagen som är utformat 
som ett vanligt samtal och ibland är svåra att urskilja som reklam kunde påverka henne starkare. 
Vilket i sin tur kunde upplevas som att hon fick sin fria vilja borttagen, genom att tvingas ta del 
av reklamen då hon ibland inte märkte när reklaminslaget påbörjades. 
  

“Jag är väldigt lättpåverkad. Reklamen i Fredagspodden fortsätter ju som ett vanligt 
samtal och det är ju inte lika tydligt att det är reklam. Hannah och Amanda kan ju börja 
prata i typ 5 minuter innan sponsorn nämns ens och det kan jag bli lite irriterad på och 
känna mig lurad typ. Man får inte alltid riktigt välja om man vill ta del av reklamen eller 
inte.”  

- Sofia, 24 år. 
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4.1.5 Uppskattar personliga historier i reklaminslag 
Huruvida respondenterna upplevde reklamen i Fredagspodden föll sig delat. Nicole upplevde 
ofta ett stort störningsmoment då hon ansåg att programledarna (Hannah och Amanda) 
presenterade sin reklam på ett genomskinligt vis. Fredagspodden i sig kändes, enligt henne, allt 
mindre genuint än vad den gjort till en början. 
  

“Jag har börjat störa mig på att det är så genomskinligt hur dom framför sina 
samarbeten. Alltså de har ju suttit där och förhandlat fram samarbetet men sen så ba 
”Men Hannah, vet du vad?! Har du hört om det här? Nej men guuuud vad är det?!”, och 
man ba men vi vet redan att ni vet om det. Jag tycker inte den är lika genuin som den var 
förut och jag stör mig på att det känns som att de undanhåller reklamen för en lite där 
dom låtsas att de älskar varorna.”  

- Nicole, 21 år. 
  
Den ökade andelen reklam som ett flertal respondenter upplevt och påtalat, samt den ökade 
positiviteten programledarna använder sig av när de presenterar sina samarbetspartners, gör det 
alltför uppenbart att de vill tjäna pengar. De flesta respondenter ansåg att reklamen blivit väldigt 
överdriven och fånig, speciellt när den ena programledaren låtsas ovetande om att de har en ny 
sponsor, då man som lyssnare vet att båda programledarna är medvetna om vilka sponsorer de 
har med i sin podd. Carolina förklarar: 
  

“Jag tycker det är töntigt. Det är jätteirriterande och det är nästan så att jag skulle kunna 
sluta följa podden, det är så pass illa. Det finns andra poddar som absolut inte har lika 
irriterande reklam, de går liksom över en gräns där om vad som är ok eller ej. Jag ser 
liksom igenom det, det blir genomskinligt.” 

- Carolina, 22 år. 
  
I mångt och mycket uppskattade ändå samtliga respondenter programledarnas personliga 
historier om de produkter och tjänster de marknadsför i sina längre reklaminslag. Anna ansåg 
att man fick en närmare koppling till produkten som marknadsförs när reklamen förekom som 
ett personligt samtal. Hon påtalade också att det inte alltid behövde vara bra utan också kunde 
reklamen upplevas tillgjord och förlöjligad. 
  
Placeringen av reklaminslaget var inte en avgörande faktor för upplevelsen. Däremot ansåg ett 
flertal respondenter att om inslaget kom i början eller slutet var sannolikheten större att de skulle 
spola över reklamen. Kom reklaminslaget mitt i podden brukade de flesta lyssna igenom, dock 
mindre aktivt om det var en produkt/tjänst som marknadsförts förut. Ibland kunde det även 
förekomma att vissa spolade över reklamavsnittet då även det ansågs som ett störningsmoment.  
  

“Alltså jag spolar inte förbi den, eller jo introreklam kan jag spola förbi ibland om jag 
känner att det inte är någonting som berör mig. Alltså det har väl hänt att jag har spolat 
förbi det, men är det så att jag har telefonen i fickan och headsetet i och har handskar 
på mig och jag vet att reklamen som kommer är på 15 sekunder så orkar jag inte ta av 
mig vantarna och spola förbi så man ska hitta exakt när dom börjar prata igen.”  

- Magdalena, 25 år. 
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Det påtalades av ett flertal att de inte ville spola över ett avsnitt när de förekom i mitten då de 
riskerade att gå miste om det vanliga innehållet i podden. 

  
“Jag tror att jag brukar uppfatta att det är en reklam. Men oftast slår man nog dövörat 
till, och gör något annat. Jag stänger i regel aldrig av podden eller hoppar över ett stycke 
när jag väl har börjat. Speciellt i mitten, för jag får tanken, om jag spolar över nu så 
kommer missa något.” 

- Anna, 23 år. 
  

“Jag spolar över reklamen i början, jinglar exempel. Men de i mitten lyssnar jag på 
eftersom exempelvis Hannah och Amanda gärna fortsätter på samtalsämnet efter 
reklamen, så man vill inte missa något.”  

- Johanna, 20 år. 
 

En annan intressant aspekt kopplat till detta, var att flera av de respondenter som kan 
klassificeras som trogna följare över en lång tid, utmärkte sig och inte spolade över reklamen. 
De som kanske lyssnat ända sen podcasts var en nyhet i Sverige, exempelvis Frida, hade inga 
problem alls med reklam i poddar och lyssnade gärna på historierna även fast de var längre.  
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4.1.6 Marknadsföringen ger en positiv koppling och produktkunskap 
Nio av tio respondenter ansåg att de påverkas av reklam i podcasts på ett eller annat sätt. Lisa 
ansåg inte att hon påverkas av reklam i podcasts och framförallt inte i Fredagspodden då hon 
ansåg att det som marknadsförs är lyxtjänster/-produkter. Exempelvis “KRY” där man kan 
videosamtala med en läkare istället för att besöka vårdcentralen eller “TidyApp” som är en 
städtjänst för ett hem, som inte passade hennes studentbudget. 
  

“Jag har nog aldrig använt något av det som nämns i podden, för det mesta där är lite 
lyxvaror. I poddar som denna och liknande marknadsför de tjänster som TidyApp, KRY 
och Uber, och de är lite utöver min studentbudget. Jag vill gärna ha någon som kommer 
och städar, men det är lite onödigt för mig. 

- Lisa, 23 år. 
  
Ett flertal av respondenterna ansåg sig ha påverkats mycket av reklamen att de valt att testa 
vissa av produkterna/tjänsterna som marknadsförts. Frida ansåg att om hon ser upp till 
programledarna som personer och tidigare varit nöjd med de produkterna hon testat, var hon 
därför var öppen att fortsätta köpa/konsumera produkter/tjänster. 
  

“Nu med exempelvis Fredagspodden, är jag verkligen deras rätta målgrupp, och de är 
så smarta så de har anpassat sina annonser till oss som lyssnare. Jag kan ju lyssna på 
Bookbeat och använda de kampanjkoder de gett oss, även skönhetsmärken som 
Bangerhead – jag skriver ofta ner deras rabattkoder exempelvis. Det är verkligen 
produkter och tjänster som jag ser underlättar mitt liv. Det är faktiskt så att jag kan se 
det som ganska kul med ett nytt samarbete, får då kan jag ha nytta av dem!” 

- Frida, 23 år. 
  
Samma respondent sa att hon blev påverkad i den meningen att hon blev mer omvärldsbelyst. 
Hon ansåg att podcasts kan ge bra tips och råd till mycket man annars kanske skulle gått miste 
om. 

  
“Poddar skulle inte vara samma sak utan sin reklam. Alla de bra erbjudanden jag får 
där är verkligen nyttiga för mig, och jag tror inte det hade varit samma sak utan! Speciellt 
för mig som bor här i Stockholm, jag får mängder av tips på ställen att besöka exempelvis 
Haymarket och en nyöppnad takterrass. Nyttan jag får av den omvärldsinformationen, 
som utförsäljningar exempelvis. - ger mig mer än vad jag tycker reklamen är 
irriterande.” 

- Frida, 23 år. 
  
De respondenter som sa att det både köpt och konsumerat produkter/tjänster som 
Fredagspodden marknadsfört kunde dock inte säga att just det var den absoluta faktorn till deras 
köp. Snarare att marknadsföringen givit en med positiv koppling och produktkunskap som 
sedan hjälpte de att ta själva ta beslutet. Magdalena tror att hon inte skulle köpa/konsumerat 
något en podcast marknadsförde, om det inte var någonting hon tidigare funderat på att köpa, 
då kunde deras erbjudande påverka henne att köpa produkten/tjänsten. 
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“Jag har använt KRY men vet inte om det var från Fredagspodden, eller det kanske är 
det. Jag har länge tänkt använda det men inte liksom gjort det. Men jag har ju hört det 
mycket mer hos Fredagspodden så det låg väl närmre mig.” 

- Nicole, 21 år. 
  

Ett lite mer utstickande svar var från Sofia som nämnde att hon väldigt snabbt kunde börja 
identifiera sig med de historier och problem programledarna framförde. Hon antydde under 
intervjun att hon var lättpåverkad av reklam, och därav brukar spola över reklaminslagen för 
att slippa bli påverkad. 
  

“Man kan bli liksom, jag vet inte vad jag tror på. Och därför så vill jag inte bli påverkad 
heller. Typ ett vitaminpiller som de nu har släppt, HERS, för jag kan bli såhär: ”ja jag 
känner ju att jag har den här hormonbrister nu när de beskriver hur de har det” Bara 
när jag hör dem prata om det liksom. Så pass lättpåverkad är jag.”  

- Sofia, 24 år.  
	

4.1.7 Sammanfattning av empiriskt resultat 
Sammanfattningsvis uppskattade de flesta respondenter native advertising som reklamformat 
med personliga historier kopplade till den marknadsförda produkten. Detta för att det upplevdes 
som underhållning eller informativt. De kunde tycka produkterna ofta var relevanta, vilket de 
trodde hade en koppling till att podcastprogram är nischade till specifika kundgrupper, som 
borde göra produktmatchningen lättare. Många ställde sig dock högst kritiskt till tiden dessa 
kommersiella budskap tog av resterande del av podcasten. Det önskades fler korta och koncisa 
reklaminslag i början som ger lyssnarna friheten att spola över eller lyssna på efter egen vilja. 
Denna rationella syn på reklam speglades sedermera i ogillandet av förlöjligande presentation 
av sponsorer. Lyssnarna tyckte det var onödigt och upplevde en minskad trovärdighet för 
reklamen.  
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5.0 Analys & Diskussion 
I följande kapitel analyseras resultatet från den empiriska undersökningen. Vidare förs en 
diskussion samt kritisk reflektion av det empiriska resultatet utifrån studiens problematik, med 
hjälp av all tidigare forskning samt litteratur som återfinns tidigare i uppsatsen. 
 

5.1 Analys av empirin utifrån det teoretiska ramverket 
Nedan följer en analys utifrån uppsatsens teoretiska ramverk: psykologisk reaktans samt 
reklam som övertalning och informationsmedel. 
 
5.1.1 Påverkan av den fria viljan 
I den tidigare teorin från studiens valda teoretiska ramverk behandlades psykologisk reaktans, 
ett beteende där individen går till motaktion då dess obehindrade beteende blir hotat av extern 
part, och känslan av berövad frihet infinner sig (Brehm & Brehm, 2013). Exempel på vad som 
kan ge upphov till känslan av frihetsberövning, är övertalning och när valmöjligheter tas ifrån 
individen. Desto större frihet en individ har, desto större motreaktion (ibid). Detta var något 
som praktiskt kunde identifieras utifrån svaren av de genomförda intervjuerna. Placering av 
reklaminslaget var något respondenterna uttryckte känslor och åsikter kring vilket vidare kan 
analyseras vara en betydande faktor till deras inställning och upplevda påverkan av reklam i 
podcasts. Ett flertal respondenter valde att spolade över reklamen både när den inledde eller 
avslutade ett podcastavsnitt. Det kunde även ske när reklamen förekom i mitten av 
podcastavsnittet, vilket däremot var mer sällsynt då respondenterna var rädda att gå miste om 
redaktionellt innehåll. Detta är en intressant analys där kopplingar kan dras till Gillespie och 
Joiremans (2016) undersökning om hur konsumenter bildar attityder mot produktplacering i 
medialt nöjesinnehåll. De fann att placeringen både kan hjälpa men också hindra 
konsumenternas njutning samt att den reklam som var integrerad i en berättelse kunde påverka 
utfallet positivt (ibid).  
  
Under intervjuerna riktades en grövre kritik främst till just de reklaminslagen som förekom i 
mitten av podcastavsnittet. Det kunde upplevdes svårt att avgöra när det kommersiella 
budskapet började eller tog slut då den var integrerad i övriga samtalsämnen i form av 
personliga historier av programledarna. Då det heller inte alltid tydligt framgick att det var 
sponsrat innehåll var det ibland svårt för en del lyssnare att över huvud taget identifiera 
reklamen. Då det ibland var svårt att identifiera när reklaminslaget började, medförde det att 
lyssnarna ibland lyssnade på ett reklamavsnitt mot sin egna vilja, då de själva fråntogs makten 
att bestämma huruvida de ville lyssna på reklamen eller ej. När podcastavsnittet däremot 
inleddes med reklam kunde, och valde, respondenter att medvetet spola över för att inte lyssna 
på reklamavsnittet. Merparten valde dock att oftast lyssna igenom reklamen ändå, eftersom de 
ansåg reklaminslagen i just Fredagspodden som intressanta, underhållande och givande. I 
enlighet med Ritter och Cho (2009) kunde likheter återfinnas med reklaminslag som förekom i 
mitten av podcastavsnittet. De får mycket uppmärksamhet, dels för att lyssnarna inte vill riskera 
att spola över inslaget och gå miste om redaktionellt innehåll och dels för att några kanske 
misslyckas uppmärksamma att det över huvud taget är reklam, vilket sin tur skapade irritation 
hos lyssnare. Ritter och Cho (2009) fann även att när reklamen var placerad i podcastens början 
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var negativiteten minst då den var väntad av lyssnarna. I den här studien antyddes ingen 
negativitet kring reklam som förekom i början, däremot kan det vara på grund av att den var 
enkel att urskilja och då ofta spolades över. Då möjligheten att spola över reklamavsnitt finns 
kan inte placering eller utformning alltid anses som en frihetsberövelse då merparten gör aktiva 
val att lyssna eller inte. Deras fria vilja (Brehm & Brehm, 2013) är inte hotat när de är medvetna 
om ett reklamavsnitt och aktivt väljer att lyssna eller spola över det. Då reklaminslaget inte 
direkt uppmärksammades av respondenten, däremot, uttrycktes känslor om att bli lurade och 
ett fråntagande av valmöjlighet. Ur teorin psykologisk reaktans kan reklamen vid dessa fall 
tolkas som en frihetsberövelse av en individ där dess valmöjlighet tas bort (ibid). 
  
Då ett flertal respondenter ansåg reklam i podcasts som mer personligt än äldre media, 
exempelvis Tv, kan reklamens upplevda påverkan analyseras vidare. En viktig faktor för 
reklamens trovärdighet var för de flesta respondenter att det sponsrade varumärket gick i 
samklang med programledarnas persona och podcastens inriktning samt att den kändes äkta. 
Reklamen kan således stärka påverkan (Albion & Farris, 1981) vid de fall podcastarna 
förmedlar reklamen i det respondenterna kunde identifiera sig med. I Fredagspodden hade 
respondenterna upplevt reklaminslag som både kändes äkta och identifierbart med 
programledarna men också reklam som kändes oäkta och irrelevant. Exempelvis ansåg 
Angelica att bilden raseras när Hannah Widell berättar att hon är sponsrad av “Foodora”, men 
själv bor i Bromma dit Angelica vet att Foodora inte levererar till.  
  
För merparten av respondenterna gick missnöjet ut över deras uppfattning av både produkt och 
utförandet av de som framför budskapet, podcastarna. Det upplevdes att motreaktionen, i form 
av missnöje och irritation, även till viss del var förknippat med hur länge personen i fråga hade 
lyssnat på poddar och i det här fallet Fredagspodden. De som hade lyssnat på Fredagspodden 
längre hade vant sig vid reklamen, men för de där reklam var ett nyare fenomen upplevdes en 
större frustration. Något merparten av respondenterna ansåg, och uttryckte relativt starka åsikter 
kring, var att podcastarna ofta förlöjligade reklaminslagen som i sin tur påverkade 
trovärdigheten negativt ur respondenternas synvinkel. Då native advertising som reklamformat 
ämnar låna trovärdighet av det redaktionella innehållet (Wojdynski & Golan, 2016) är det 
intressant hur Sveriges första podcast att använda sig av detta (Lindh, 2015) misslyckas, till 
viss del, gentemot sina lyssnare. Detta kan i sin tur analyseras ur teorin om reklam som påverkan 
och informationsmedel. Sweetser et al. (2016) anser att samspelet mellan informationsmedel 
och påverkan i form av övertalning kan få konsumenter att minska skepticismen gentemot 
reklamen. Clee och Wicklund (1980) anser dock att reklaminslag som upplevs manipulerande 
kan orsaka reaktanseffekter hos individen. Ett flertal lyssnare ansåg reklamen som informativ, 
men då den förlöjligas av programledarna var den inte övertalande vilket i sin tur gav en 
motreaktion hos lyssnarna i form av irritation. Detta medförde att reklamens och 
programledarnas trovärdighet sjönk vilket i sin tur kan kopplas till en förhöjd skepticism av 
konsumenterna (ibid). Enligt Lee et al. (2016), kan native advertising som reklamformat 
mottagas bättre av konsumenterna då de fann att manipulationskänslan var lägre i dessa 
reklamer. Då merparten av respondenterna till den här uppsatsens studie fann många 
reklaminslag från Fredagspodden som överdrivna och genomskinliga, orsakades en viss 
motreaktion vilket kan tolkas vara ett upplevt försök till manipulation av programledarna och 
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stämmer i det fallet överens med vad Clee och Wicklund (1980) hävdar. Vidare kan det 
diskuteras som ett eventuellt misslyckande av programledarna till Fredagspodden då tidigare 
studier påvisat motsatsen angående native advertising som reklamformat (Lee et al, 2016), eller 
om native advertising som reklamformat i podcast kanske inte är lika lämpad som vid skriftliga 
media. 
  
Då Fredagspodden använder sig av redaktionellt förklädd reklam där lyssnare upplever den som 
förlöjligad och genomskinlig, vilket i sin tur tappar trovärdighet och förhöjer skepticism, är det 
intressant att vidare diskutera hur det kommer sig att merparten av respondenterna ändå 
uppskattar reklaminslagen. 
 

5.1.2 Mervärde av marknadskommunikationen 
Merparten av respondenterna ansåg reklam i podcasts generellt som irriterande och alldeles för 
tidskrävande. Däremot var samtliga respondenter eniga med förståelsen för varför reklamen 
förekommer: lönsamheten. En majoritet uttryckte positivitet kring den reklam som var utformat 
som ett vanligt samtal, redaktionellt förklädd reklam. Detta för att reklamen dels gav nya tips 
och möjligheter men också bjöd på roliga och identifierbara historier. Samtliga respondenter, 
förutom en, ansåg att de påverkades av reklamen i Fredagspodden. Antingen för att de fick upp 
ögonen för något nytt, eller för de fick en bekräftelse på något de funderat på att köpa. Några 
respondenter hade även konsumerat och köpt produkter/tjänster som Fredagspodden 
marknadsfört och hade en positiv inställning till att fortsätta, medan andra inte köpt något då 
de ansåg sig “se igenom” reklamen. En respondent ansåg också att reklamen kunde påverka 
henne till att bli mer omvärldsbelyst. Huruvida Fredagspodden lyckas förmedla reklam både 
informativt och genom att påverka köpprocessen kan, ur dessa aspekter, diskuteras utifrån 
Albion och Farris (1981) teori om reklam som påverkan och informationsmedel. De 
respondenter som ansåg reklamen ge nya tips och möjligheter samt som upplevdes ha blivit 
mer omvärldsbelysta kan antas både ha blivit informerade och övertalade. Detta i sin tur kan ha 
genererat mindre skepticism och en mer positiv inställning gentemot reklamen. De som däremot 
tycker sig “se igenom” reklamen kan, enligt Albion och Farris (1981) teorier, antas ha blivit 
informerade men däremot misslyckats att bli övertalade. Då dessa konsumenter anser sig 
medvetna om reklamen och lyckas “syna” den har informationskommunikationen ett övertag 
och konsumenterna har i det fallet makten, vilket stärker konsumenternas frihet (ibid). De 
medvetna och synande konsumenternas fria vilja påverkas alltså inte enligt teorin om 
psykologisk reaktans och de konsumenter som är positiva gentemot reklamen upplever inte 
heller ett hot mot deras fria vilja då det inte uppstår någon motreaktion. Trots att de flesta 
upplever reklamen som förlöjligande verkar det, i slutändan, inte vara en betydande faktor när 
det kommer till köpbeslutsprocessen.  
  
Informationen i marknadskommunikationen blir intressant för en konsument när den är relevant 
(Albion & Farris, 1981). Respondenterna hade ofta en positiv upplevelse när de fick reklamen 
presenterad till sig, och detta till störst del för att de uppskattade att lyssna på programledarnas 
anekdoter. Vid de fall respondenterna upplevde att de sponsrade produkterna/tjänsterna 
matchade sina egna behov och önskningar förekom det även att de köpte det som 
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marknadsförts. En generell positivitet riktades mot podcastreklam i sig då lyssnarna ansåg 
podcastprogrammen som nischade och skapade för att passa en viss typ av lyssnarprofil med 
mer noggrant valda sponsorer för att matcha lyssnarna. Problematiken med detta var dock att 
lyssnare av en podd ofta är följare till andra, liknande podcast som i sin tur marknadsför samma 
produkter även till sina lyssnare. Detta medförde att produkterna som marknadsförs lätt 
övergick från att vara relevanta och informativt, till ett uttjatat irritationsmoment. En annan 
aspekt som fick reklamen att övergå till ett tydligt irritationsmoment och direkt rasera 
trovärdigheten i lyssnarnas öron, var genomskinlighet. Exempelvis Nicole såg reklam som 
störningsmoment genom ett överdrivet och genomskinligt tillvägagångssätt när reklamen 
presenteras av programledarna. Många respondenter ansåg att det vid dessa tillfällen gjorde det 
övertydligt att podcastarna gjorde detta i syfte att tjäna pengar, vilket kunde upplevas falskt när 
det var framlagt likt ett personligt tips.  
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5.2 Diskussion & Kritisk reflektion 
Då syftet med studien var att undersöka huruvida lyssnare uppmärksammar och upplever sig 
påverkas av reklaminslag i podcasts, när den är förklädd till redaktionellt innehåll, löd 
forskningsfrågan: 
  

- Hur upplever lyssnare att de påverkas av redaktionellt reklaminnehåll i podcasts? 
  
Teorin om Psykologisk reaktans, en beskrivande modell för ett grundläggande beteendemönster 
hos människan daterat från 1966, användes för att analysera det empiriska resultatet och besvara 
den ovanstående frågeställningen. Huruvida denna teori var det optimala valet för att tjäna 
studiens syfte kan dock diskuteras, självklart kan det finnas bättre lämpade teorier för att på ett 
mer klarsynt sätt analysera och fylla det befintliga kunskapsgapet. Att den valda teorin ändå är 
väsentlig i sammanhanget kan konstateras, då modell var skapad och baserad på bland annat 
experiment av konsumenters reaktioner till reklam (Brehm, 1966). De empiriska resultaten som 
framkom av intervjuer var ömsom blandade, ömsom enhetliga. En del respondenter uppskattade 
genuint reklamen i podcasts, medan andra spolade över den. De flesta respondenterna ansåg 
reklamen som ofta fånig och tramsig vilket sänkte dess trovärdighet, medan de samtidigt ansåg 
att native advertising som reklamformat var underhållande och givande. Podcastreklam, 
överlag, ansågs även som en mer personlig och trovärdig reklam då respondenterna kände att 
den var mer anpassad efter programledarna och lyssnarna, än exempelvis Tv-reklam. Att 
samma produkter/tjänster dock marknadsförs i flera liknande poddar samtidigt, upplevdes 
upprepande och som ett störningsmoment. Huruvida samtliga åsikter ger en rättvisande bild av 
målpopulationens generella åsikter är dock värt att diskuteras, då de anmälde sig frivilligt, vilket 
kan vara ett beslut baserat på deras redan starka åsikter.  
  
Den generella upplevelsen av reklam i podcast är komplicerat men intressant att analysera. Som 
nämnt var många svar som framkom av de enskilda respondenterna motsägelsefulla, vilket i en 
analys kan ses som givande material att arbeta med för skapandet av nyanserade slutsatser. 
Exempelvis ansågs det att mer eller mindre fyndiga berättelser från verkliga livet om produkter 
och tjänster i form av förklädd reklam, gav ett värde och var både underhållande samt 
informativt givande. Däremot innebar det ändå ytterst sällan att respondenterna köper och 
konsumerar det som marknadsförs.  
  

“Jag har nog aldrig använt något av det som nämns i podden[...]” 
- Lisa, 23 år. 

  
Effektiviteten av denna reklam är därmed under all kritik. Svaret på forskningsfrågan som kan 
dras av detta beteendesätt är därför att lyssnarna inte upplever att de påverkas till att genomföra 
ett köpbeslut, av reklam förklätt till redaktionellt innehåll.  
  
Majoriteten av respondenterna ansåg den individuella, personliga identifieringen med 
programledarna viktig för trovärdighet. Detta kan kopplas till det Wu et al. (2016) undersökte 
om huruvida konsumenter upplever förklätt sponsrat innehåll i media trovärdigt eller ej. I den 
studien återfanns det att native advertising inte alltid innebar positiva effekter. Konsumenters 
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uppfattning om varumärken kunde påverkas negativt, om de via priming fick förkunskap om 
native advertising innan exponering. Kopplat till den genomförda studien i detta arbete, kan det 
avläsas att även de mest personliga eller roliga berättelserna ej blir särskilt slagkraftiga eller 
uppmuntrande till konsumtion, då lyssnarna ändå vet att det inte är ett genuint tips, utan betald 
reklam. Känslan av att vara indirekt “lurad”, av upplägget i sig eller oförmågan att delvis 
identifiera reklamen, skapade irritation och åsikterna kunde därmed kopplas till tidigare studier, 
exempelvis den ovan nämnd av Wu et al. (2016). Det som däremot besvaras av detta, är att 
konsumenterna visst upplever sig påverkade. Samtidigt som native advertising har en 
informativ påverkan, håller lyssnarna ändå sin distans till hur sanningsenligt de tror historierna 
är och bygger därmed upp en skyddsbarriär mot dessa ovälkomna 
marknadsföringsmeddelanden. 
  
Då samtliga respondenter ändå uppskattade redaktionellt förklädd reklam mer än vanliga 
jingels, kan native advertising antas vara ett lyckat reklamformat i podcasts ur konsumenternas 
synvinkel. Somliga respondenter uttryckte att de såg upp till programledarna, blev inspirerade 
och påverkade av reklamen. Detta mer än ifall samma produkt hade marknadsförts i en allmän 
tidning eller Tv. Precis som Howe och Teufels (2014) studie, visar den här studien att native 
advertising som reklamformat kan påverka lyssnarna genom graden programledarna kan ses 
som förebild, vilket bidrar till ett förtroende för de rekommendationer som framförs.  Däremot 
kan själva utförandet av reklaminslaget påverka trovärdigheten åt det motsatta hållet, ifall 
programledarna förlöjligar presentationen av reklamen. Ett totalt misslyckande att avläsa att det 
är ett reklaminslag som spelas upp skedde i regel aldrig. Däremot kunde det gå en liten stund 
in i reklaminslaget innan lyssnaren uppfattade att det var reklam, vilket i sin tur kunde orsaka 
en känsla av borttagen valmöjlighet och en indirekt hotad frihet att medvetet välja att ta del av 
reklamen eller ej. Utifrån dessa aspekter kan svaret till studiens frågeställning vara att lyssnarna 
upplever sig påverkade och inspirerade. Detta direkt av att programledarna ses som förebilder 
och därmed skapar ett förtroende till det som marknadsförs. Något som dock hindrar att 
förtroendet fullbordas, är från programledarnas sida ett ironiskt och förlöjligande 
förhållningssätt i framförandet, samt den påtagliga känslan av att reklamen smög sig på där 
konsumenten ej kunde välja bort den.   
  
Att reklaminslag i podcasts, enligt Acast, förväntas öka och omsätta över en miljard 2017 
(Thambert, 2016) är något lyssnarna märkt av, då det påtalades av flera att allt fler sponsorer 
börjar dyka upp och ta plats i de podcastprogram respondenterna lyssnade på. Även om det 
framgick att flera lyssnare spolade över reklaminslag ibland, brukade ändå de flesta lyssna på 
reklamen. Placeringen av reklamen i podcastprogrammet spelade in. Om reklamen förekom i 
början eller slutet var det mest vanligt att fler spolade över den, däremot var det ingen 
respondent som uttryckte något negativt när reklamen förekom då. Ett reklamavsnitt lagt i 
mitten, däremot, “orkade” de flesta inte spola förbi då de var rädda att missa redaktionellt 
innehåll. Det var också dessa reklaminslag som gav utslag till en negativitet, då de var svårare 
att urskilja som sponsrat innehåll och kunde upplevas hotande mot individens fria vilja att välja 
bort och spola förbi (Brehm & Brehm, 2013). Kopplas detta till forskningsfrågan, kan slutsatsen 
dras att användning av native advertising stoppar lyssnarna från att spola förbi reklamen, vilket 
de enkelt gör om reklamen ligger fristående i början eller slutet av programmet. Detta för 
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dragningskraften och lockelsen i att höra programledarnas diskussion efter reklamen vinner, så 
rädslan att missa något viktigt blir för stor för att spola förbi reklaminslaget. Samtidigt som 
detta kan ses som en fördel från en reklamproducents sida, fann konsumenterna detta 
frustrerande då valmöjligheten delvis togs ifrån dem.  
  
De svar på forskningsfrågan som framkommit i ovanstående paragrafer i denna del, kan ses 
täcka upp delar av kunskapsgapet och ge en djupare förståelse i ämnet. Denna studie reser 
många intressanta punkter, vilka både kan vara givande i fortsatta vetenskapliga studier och 
praktiskt för programledare av podcasts. 
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6.0 Konklusioner 
Att reklamformatet “native advertising” lyckas nå ut till lyssnare av Fredagspodden är bekräftat 
i det empiriska resultatet. Att konsumenten i detta forum får förhöjt förtroende till sändaren då 
marknadskommunikationen framställs som mer attraktiv, däremot, råder delade svar om. En 
del respondenter kan antas få förhöjt förtroende genom detta reklamformat, då förebilder delar 
med sig av personliga berättelser. Andra däremot upplever en manipulerande övertalning och 
känner sig lurade, där deras valfrihet hotas och en motreaktion aktiveras. Det kan därmed 
varken bekräftas eller dementeras, huruvida det är lyckosamt för företag att marknadsföra sig 
via native advertising i exempelvis podcasten Fredagspodden. Reklamen tenderar att upplevas 
trovärdig och givande, när den är inbäddad i ett vanligt samtal, men den kan också ses som 
mindre trovärdig om den förlöjligas av programledarna. Det är delade slutsatser som kan dras 
huruvida reklamen upplevs som informerande och/eller övertalande då tolkningarna utifrån den 
empiriska datan artar sig olika respondenterna mellan. Studien har uppnått sitt syfte med att få 
djupare förståelse för hur podcastlyssnare upplevs påverkas av redaktionellt förklädd reklam i 
podcasts. Studiens resultat bekräftar den tidigare teorin samt bidrar till ökad kunskapsmässig 
förståelse kring fenomenet och kan ligga till grund för vidare forskning inom området. 
 
6.1 Förslag på framtida forskning 
Av detta genomförda arbete har en del intressanta aspekter uppkommit, vilka kan anses vara av 
vikt att vidare belysa för en utökad kunskapsbas om marknadsföring i podcast. De respondenter 
som deltog i detta arbete lyssnade alla gemensamt på Fredagspodden som användes till att 
exemplifiera fenomenet native advertising. Det första förslaget på framtida forskning utspringer 
från detta: Det hade varit intressant att jämföra flera poddar i olika genrer mot varandra i 
reklamupplevelse och där se ifall respondenternas svar skiljer sig. En ytterligare tanke togs upp 
i analysen: När blir native advertising ett misslyckande ur konsumenternas synvinkel? Vad som 
är fastställt tidigare är att skepticismen minskar till det kommersiella meddelandet då 
informationsvärdet tydligt samspelar med intentionerna till påverkan. Är det vid 
irritationsmomentet det brister när reklamen förlöjligas?  
  
Ifall intresset ligger i just mediet poddar skulle det vara intressant med en studie av vad de 
podcasts som “överlever” gör rätt. Det skulle vara intressant att göra en longitudinell studie och 
finna gemensamma nämnare i de poddar som pågått i över 5 år. 
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7.0 Studiens begränsningar 
I detta arbete har det gjorts en ansats för att förstå sig på hur konsumenter upplever att de 
påverkas av reklam i redaktionell form i podcasts. Det togs fram två välanpassade teorier till 
ämnet som hjälpte till i analysen av de intervjusvaren som erhållits. Dock återfinns 
förbättringspunkter angående det slutförda arbetet. För att hänvisa till vad som tidigare tagits 
upp, så kan studiens mängd av respondenter byggas på i ett mer omfattande arbete. Detta i 
enlighet med vad som nämnts i kapitel 3.4.2, att utifrån extern validitet anses en svaghet med 
en kvalitativ ansats vara att få respondenter tenderar att delta (LeCompte & Goetz, 1982). En 
intervjustudie med 10 respondenter kan ej helt säkert visa något representativt resultat för den 
totala målgruppen, även fast denna skulle vara nedsmalnad. Dock var 10 intervjuer det 
genomförbara antalet givet befintlig tidsram. Antalet deltagande hade med fördel kunnat vara 
större i en mer omfattande studie. Det finns även brister i urvalsprocessen av respondenterna, 
vilket är något som tidigare har belysts i uppsatsen. Det faktum att de intervjuade personerna 
frivilligt anmält sig, kan tagit det beslutet grundat i deras redan starka åsikter i ämnet, vilket 
kan ge denna studien ett vinklat resultat. Alternativa processen var att slumpmässigt dra 
respondenter från medlemslistan i facebookgruppen och sedan fråga i ett meddelande till var 
och en om de kan tänkas delta. Då den sociala plattformen Facebook har en funktion som lägger 
meddelanden från ej accepterade användare i en specifik/dold mapp som inte brukar kollas 
regelbundet av gemene man, ansågs detta som en för stor risk med befintlig tidsram. En risk 
med den typen av urvalsstrategi hade kunnat generera ett stort bortfall, vilket nu undveks. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

Intervjubrev 
 
 
 
Hej! 
 
Vad roligt att du är intresserad av att delta i en intervju! 
 
Vi är två tjejer som skriver vår kandidatuppsats inom marknadsföring och har valt 
att inrikta oss på marknadsföring i Podcasts. Vi har valt att analysera 
”Fredagspodden” och dess reklam, specifikt när reklamen låter som en del i 
samtalet, även kallat “Native Advertising”. För att delta i den här intervjun 
förutsätter vi att du således har exponerats för reklam i Fredagspodden. 
 
Intervjun kommer ta ca 1h och sker på valfri plats i Stockholm, förslagsvis ett 
café så vi kan bjuda på kaffe! Intervjun kommer spelas in med ditt medgivande 
för att säkerställa att vi får med allt. Efter transkriberingen av intervjun skickar vi 
ut svaren till dig, så att vi uppfattat rätt och om du kanske har något att tillägga 
eller förklara ytterligare. Du som respondent får avbryta intervjun när du vill eller 
avböja att svara på frågor. Intervjun kommer självklart att bli anonymiserad och 
när arbetet är färdigt kommer intervjun att raderas. 
 
Har du några frågor är det bara att höra av dig! 
 
Vänliga hälsningar, 
Sabina Nilsson & Cornelia Persson 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Kort information till respondenten: 
Vi som skriver detta arbete heter Cornelia Persson och Sabina Nilsson. Vi går sista terminen på 
Stockholm Business School’s kandidatprogram i företagsekonomi, inriktning marknadsföring. 
Studien vi utför handlar om reklam i podcasts där vi ska intervjua lyssnare till “Fredagspodden” 
av Hannah Widell och Amanda Schulman. Intervjun kommer ta cirka en timme och spelas in 
med ditt medgivande. När transkriberingen av intervjun är färdig kommer den skickas tillbaka 
till dig för ett godkännande. Du som respondent får avbryta intervjun när du vill eller avböja att 
svara på frågor. Intervjun kommer bli anonymiserad och när arbetet är färdigt kommer 
inspelningen raderas.   
 
Intervjufrågor: 
 

• Hej, beskriv dig själv! (Namn, ålder, yrke/studerande, genus) 
 

• När började du lyssna på poddar?  
 

• Har du vänner som lyssnar på samma podcasts som dig? 
 

• Följer du någon podcast troget? 
 

• Vad tror du är anledningen till att poddar har exploderat sen 2015? 
 

• Vad tycker du generellt om reklam i poddar? 
 

• Lyssnar du på reklamen? 
 

• Känner du dig påverkad av reklamen i poddar? 
 

• Tycker du att du blir påverkad av podcastreklam på ett annat sätt än övriga media? 
 

• Har du uppmärksammat att det finns olika typer av reklamer som förekommer i 
poddar? 

 
• Vad tycker du om den reklamen som låter som ett vanligt samtal i Fredagspodden? 

 
•  Vad tycker du är betydande faktor angående trovärdighet i podcastreklam? 

 
• Har du någon gång köpt/konsumerat något som marknadsförts i Fredagspodden? 

 
• Har du någon gång spolat över ett reklaminslag i Fredagspodden? 

 
• Skulle reklam få dig att sluta lyssna på en podd?  
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