
Examensarbete,	  15	  hp	  VT-‐14	  
Carl	  Jirlow	  &	  Petter	  Widberg	  
Handleadre:	  Mattias	  Ekman	  
JMK,	  Stockholms	  Universitet	  

	   1	  

	  
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Trevligt, fräscht och produktplacerat 
-En receptionsstudie i Alex & Sigges podcast-	  

	  

Carl	  Jirlow	  &	  Petter	  Widberg	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Examensarbete,	  15	  hp	  VT-‐14	  
Carl	  Jirlow	  &	  Petter	  Widberg	  
Handleadre:	  Mattias	  Ekman	  
Examinator:	  Göran	  Leth	  
JMK,	  Stockholms	  Universitet	   	  



Examensarbete,	  15	  hp	  VT-‐14	  
Carl	  Jirlow	  &	  Petter	  Widberg	  
Handleadre:	  Mattias	  Ekman	  
JMK,	  Stockholms	  Universitet	  

	   2	  

	  
	  
Sammanfattning/Abstract	  
	  
	  
Varje	  dag	  blir	  människan	  matad	  med	  marknadsförda	  produkter	  eller	  tjänster	  i	  

sådan	  utsträckning	  att	  det	  i	  princip	  inte	  går	  att	  undgå.	  Lokalradion	  var	  ett	  tidigt	  

redskap	  för	  företag	  att	  sprida	  sitt	  namn	  även	  innan	  den	  licensfinansierade	  

radions	  intåg	  på	  marknaden.	  	  Utbudet	  av	  radiokanaler	  ökade	  i	  och	  med	  den	  

kommersiella	  radions	  entré	  och	  på	  senare	  år	  har	  även	  Podcasten	  vuxit	  sig	  stark.	  

Med	  det	  ursprungliga	  signumet	  att	  verka	  som	  ett	  kommersiellt	  oberoende	  

medium,	  har	  Podcasten	  allt	  mer	  gått	  mot	  att	  bli	  ett	  reklamfinansierat	  sådant.	  	  

	  

Studiens	  syfte	  är	  att	  problematisera	  och	  diskutera	  den	  allt	  mer	  frekvent	  

återkommande	  produktplaceringen	  i	  Alex	  &	  Sigges	  podcast	  i	  det	  specifika	  

avsnittet	  Tillbaka	  Hem#75,	  och	  hur	  denna,	  i	  relation	  till	  resten	  av	  avsnittets	  

innehåll,	  påverkar	  konsumenten.	  	  

	  

Teorier	  och	  metoder	  inom	  radioforskning	  och	  receptionsanalys	  är	  grunder	  för	  

studien.	  För	  att	  samla	  information	  och	  få	  svar	  på	  syfte	  och	  frågeställningar	  

använder	  vi	  oss	  av	  kvalitativ	  metod.	  Vi	  använder	  oss	  av	  en	  egen	  utformad	  

intervjuguide	  relevant	  för	  ämnet	  i	  fråga,	  vilken	  också	  lägger	  grunden	  för	  den	  

analysdel	  vi	  genomfört	  med	  Kim	  Schröders	  flerdimensionella	  modell	  som	  

verktyg.	  Här	  undersöks	  om,	  och	  i	  sådana	  fall	  hur,	  respondenterna	  reagerar	  på	  

produktplacering	  i	  avsnittet	  i	  relation	  till	  avsnittets	  övriga	  innehåll.	  Vad	  som	  kan	  

konstateras	  är	  att	  responsen	  är	  individuell.	  Samtidigt	  ses	  likheter	  inom	  gruppen	  

vana	  podcast-‐konsumenter,	  liksom	  andra	  samband	  inom	  gruppen	  icke-‐vana.	  	  
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1.	  Inledning	  
	  
Podcast	  är	  ett	  i	  sammanhanget	  nytt	  medium.	  Man	  kan	  se	  det	  som	  en	  förlängning	  

av	  traditionell	  radio,	  dvs.	  talk-‐radio,	  med	  några	  definierande	  skillnader.	  Det	  finns	  

olika	  varianter	  av	  innehåll	  beroende	  på	  vilken	  podcast	  man	  lyssnar	  på	  men	  

gemensamt	  för	  alla	  är	  att	  de	  fokuserar	  på	  samtalet	  mellan	  människor	  och	  inte	  på	  

att	  spela	  upp	  musik.	  Samtalsämnena	  däremot	  varierar	  brett.	  Mediet	  är	  mer	  

etablerat	  i	  till	  exempel	  USA	  men	  har	  vuxit	  sig	  stort	  även	  i	  Sverige	  under	  de	  

senaste	  åren	  sen	  2006.	  Det	  året	  grundades	  även	  Sveriges	  första	  förening	  för	  

poddare	  –	  swecasters.	  Några	  år	  innan	  det,	  år	  2003,	  var	  då	  podcasten	  föddes.	  

Detta	  genom	  att	  programutvecklare	  på	  företaget	  Apple	  skapade	  möjligheten	  för	  

iTunes	  –	  Apples	  musiktjänst	  –	  att	  hämta	  ljudfiler	  från	  till	  exempel	  bloggar.	  Den	  

största	  skillnaden	  mellan	  podcast	  och	  traditionell	  radio,	  och	  kanske	  anledning	  

till	  att	  popularitetn	  ökat,	  det	  som	  kallas	  ”timeshifting”.	  Det	  innebär	  att	  podcast	  

inte	  är	  bunden	  av	  tablå	  utan	  kan	  lyssnas	  på	  närsomhelst.	  	  

	  

Idén	  till	  det	  här	  ämnet	  för	  examensarbetet	  efter	  att	  vi	  båda	  har	  lyssnat	  på	  

podcast	  veckovis	  under	  drygt	  ett	  år,	  kunde	  notera	  en	  ökad	  förekomst	  av	  företag	  

som	  marknadsförde	  sig	  genom	  detta	  relativt	  nya	  medium.	  Vi	  anser	  oss	  alltså	  ha	  

märkt	  en	  ökning	  av	  reklam	  och	  produktplaceringar	  i	  mediet	  under	  den	  senaste	  

tiden.	  Nu	  för	  tiden,	  när	  podcastmediet	  är	  mer	  etablerat	  börjar	  de	  allra	  flesta	  med	  

fraser	  som	  

-‐ Vi	  vill	  börja	  med	  att	  tacka….	  Eller	  helt	  enkelt	  –	  Tack	  If!	  	  

Det	  sägs	  flera	  gånger	  per	  episod	  i	  ”Alex	  och	  Sigges	  Podcast”	  som	  publiceras	  av	  

Alex	  Schulman	  och	  Sigge	  Eklund	  med	  sponsring	  från	  IF	  skadeförsäkringar.	  

Under	  tiden	  som	  vi	  har	  varit	  aktiva	  lyssnare	  av	  podcasts	  så	  har	  flera	  frågor	  

väckts	  kring	  hur	  den	  ökade	  produktplaceringen	  mottas	  av	  publiken.	  Något	  som	  

också	  kommer	  lägga	  grunden	  för	  vårt	  examensarbete.	  

	  

Från	  början	  var	  en	  av	  podcastens	  mest	  framhållna	  fördelar	  att	  inte	  vara	  

beroende	  av	  reklam.	  Också	  att	  det	  inte	  behövde	  eller	  skulle	  lyda	  under	  samma	  

regler	  som	  public	  service-‐radio.	  I	  takt	  med	  att	  populariteten	  har	  ökat	  för	  mediet,	  

så	  har	  podcastens	  ursprungliga	  signum	  kommit	  att	  förändras.	  	  	  
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2.	  Syfte	  
	  
I	  följande	  uppsats	  problematiseras	  och	  diskuteras	  den	  allt	  mer	  frekvent	  

återkommande	  produktplaceringen,	  eller	  reklamen/marknadsföringen,	  av	  

företag	  i	  Alex	  &	  Sigges	  podcast.	  Där	  syftet	  är	  att	  komma	  fram	  till	  hur	  podcast-‐

lyssnare	  upplever	  reklam	  och	  produktplaceringen	  i	  deras	  podcast..	  	  Vi	  

intresserar	  oss	  för,	  och	  fokuserar	  på,	  hur	  publiken	  uppfattar	  eller	  tar	  emot	  

företags	  produktplaceringar	  och	  marknadsföring	  via	  podcasts.	  Detta	  ska	  vi	  göra	  

utifrån	  ett	  användare	  –	  eller	  lyssnarperspektiv.	  Samt	  att	  försöka	  se	  tendenser	  

som	  kan	  avslöja	  hur	  en	  podcast	  kommer	  se	  ut	  i	  framtiden.	  	  

	  

Uppsatsen	  bygger	  på	  semistrukturerade	  intervjuer	  med	  informanter	  som	  ska	  

öka	  vår	  förståelse	  kring	  dessa	  frågor.	  Därför	  anser	  vi	  det	  intressant	  att	  studera	  

hur	  andra	  har	  uppfattat	  det	  och	  om	  det	  kanske	  har	  påverkat	  relationen	  till	  

programmet	  och	  om	  man	  kan	  se	  tendenser	  för	  hur	  det	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  

framtiden	  med	  produktplacering	  i	  olika	  podcasts.	  

	  

2.1	  Frågeställningar	  

• Reagerar	  lyssnare	  på	  produktplacering	  i	  podcasts?	  	  

o I	  sådana	  fall,	  hur	  reagerar	  lyssnarna?	  	  

• 	  Påverkas	  helhetsintrycket	  av	  produktplaceringen	  i	  podcasten?	  

	  
2.2	  Disposition	  av	  material	  

I	  detta	  arbete	  genomför	  vi	  sex	  stycken	  semistrukturerade	  intervjuer	  där	  både	  

informanterna	  och	  intervjuarna	  har	  lyssnat	  till	  samma	  episod	  ur	  Alex	  &	  Sigges	  

Podcast.	  Den	  episod	  vi	  har	  valt	  är	  Avsnitt	  75	  ”Tillbaka	  hem”	  som	  sändes	  1	  

november	  2013.	  	  
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3.	  Teori	  och	  tidigare	  forskning	  
	  
3.1	  Historisk	  översikt	  
	  
Strukturen	  i	  en	  podcast	  ser	  oftast	  ut	  så	  att	  det	  finns	  en	  huvudsponsor	  vars	  namn	  

inledningsvis	  läses	  upp,	  och	  som	  till	  och	  med	  tackas,	  samt	  att	  det	  ungefär	  

halvvägs	  in	  nämns	  ytterligare	  ett	  företag	  eller	  produkt	  som	  sponsrar.	  Dessa	  är	  

sällan	  lika	  långa	  samarbeten	  som	  med	  huvudsponsorn.	  Det	  förekommer	  även	  att	  

man	  nämner	  huvudsponsorn	  sporadiskt	  under	  episodens	  gång.	  	  

	  
	  
3.2	  Radioforskning	  
	  

Det	  finns	  inte	  stora	  mängder	  av	  tidigare	  forskning	  på	  just	  fenomenet	  podcasts.	  

Däremot	  har	  det	  gjorts	  en	  mängd	  forskning	  på	  ett	  betydligt	  äldre	  medium:	  

radion.	  En	  podcast	  är	  i	  många	  meningar	  en	  förlängd	  arm,	  eller	  en	  utveckling	  av	  

radion.	  Det	  blir	  således	  intressant	  att	  dra	  paralleller	  mellan	  den	  traditionella	  

radions	  utveckling	  och	  podcastens	  utveckling.	  	  

	  

Det	  mest	  intressanta	  för	  oss	  att	  kolla	  på	  inom	  radions	  utveckling	  under	  

decennierna	  är	  skarven	  mellan	  epoken	  då	  Sverige	  präglades	  av	  statligt	  

licensfinansierad	  radio,	  och	  den	  svenska	  kommersiella	  radions	  intåg	  i	  landet	  år	  

1993	  fram	  till	  idag	  (Forsman.	  2011:	  244-‐245).	  	  

	  

Lika	  intressant	  är	  det	  att	  dra	  paralleller	  mellan	  denna,	  vid	  tidpunkten,	  

omdebatterade	  reformation	  av	  radion,	  och	  den	  pågående	  utvecklingen	  vi	  ser	  av	  

kommersiellt	  finansierad	  podcast	  kontra	  dess	  ursprung.	  Ett	  medium	  där	  en	  av	  de	  

mest	  framhållna	  fördelarna	  från	  början	  var	  att	  vara	  kommersiellt	  oberoende.	  	  

	  

Denna	  utveckling,	  att	  gå	  från	  att	  vara	  en	  podcast	  utan	  någon	  reklamfinansiering,	  

till	  att	  vara	  delvis	  reklamfinansierad,	  är	  inget	  nytt	  i	  radiosammanhang.	  	  

Radiotjänst	  började	  sända	  år	  1925,	  men	  innan	  detta	  fanns	  det	  några	  lokala	  	  
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radioklubbar	  i	  landet.	  Många	  av	  dessa	  hade	  sponsorer	  eller	  andelsägare,	  

exempelvis	  lokala	  företag	  som	  köpte	  annonsplats	  i	  sändningen.	  Detta	  innebar	  

helt	  enkelt	  att	  företagsnamnet	  lästes	  upp	  i	  radiosändningen.	  	  Det	  var	  till	  och	  med	  

så	  att	  en	  del	  radiostationer	  på	  den	  tiden	  hade	  ett	  ståenden	  samarbete	  med	  

nationella	  annonsörer	  (Forsman,	  2011:	  246).	  

	  

I	  fallet	  podcast	  är	  det	  snarlikt	  det	  ovan	  nämnda	  upplägget	  som	  tidiga	  

radioklubbar	  använde	  sig	  av,	  där	  sändningen	  börjar	  med	  uppläsandet	  av	  ett	  

företagsnamn.	  

	  

3:3	  Medierad	  kommunikation	  

Istället	  för	  att	  fokusera	  på	  äldre	  teknologier	  att	  kommunicera	  med,	  som	  

exempelvis	  telegrafen	  och	  telefonen,	  belyses	  i	  det	  här	  kapitler	  

masskommunikationen,	  eller	  masskulturen	  som	  vi	  skulle	  kunna	  kalla	  det	  i	  det	  

moderna	  samhället.	  Detta	  för	  att	  ge	  en	  förståelse	  för	  tidigare	  forskning	  omkring	  

den	  sociala	  dimensionen	  av	  reklam	  i	  medieinnehåll.	  	  

	  

Vad	  som	  händer	  inom	  den	  massmediala	  kulturen	  och	  hur	  den	  utformas	  bestäms	  

av	  en	  publik	  på	  hundratals	  miljoner	  människor.	  Viktigt	  att	  poängtera	  är	  att	  

människor	  i	  det	  moderna	  samhället,	  i	  det	  dagliga	  livet,	  framförallt	  kommunicerar	  

genom	  teknologi,	  snarare	  än	  direkt.	  	  Teknologin	  är	  därför	  central	  i	  processen	  för	  

människans	  sändning	  samt	  mottagande	  av	  budskap,	  De	  teknologiska	  kanalerna	  

människan	  ständigt	  utvecklar,	  och	  på	  vilka	  sätt	  samt	  till	  vilken	  grad	  teknologin	  

tillåter	  budskap	  att	  utbytas,	  påverkar	  kommunikationens	  mönster	  (Leiss,	  Kline,	  

Jhally,	  2005:	  67-‐68).	  

	  

Den	  institutionella	  aspekten	  av	  masskommunikationen,	  eller	  masskulturen,	  är	  en	  

lika	  stor	  bidragande	  orsak	  till	  hur	  medialandskapet	  är	  utformat.	  

Kommunikationorganissationer	  som	  skapar	  teknologin	  kontrollerar	  och	  äger	  

teknologin,	  vilket	  i	  sinom	  tur	  inskrider	  i	  människans	  sätt	  att	  kommunicera.	  

Eftersom	  människans	  moderna	  sätt	  att	  kommunicera	  har	  blivit	  en	  så	  stor	  del	  av	  	  
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det	  vardagliga	  livet,	  så	  inverkar	  organisationernas	  medverkan	  i	  utvecklingen	  

enormt	  på	  den	  moderna	  kulturen	  och	  formen	  av	  samhället	  i	  stort(Leiss,	  Kline,	  

Jhally,	  2005:	  69).	  	  	  

	  

3:3.1	  Människa	  och	  produkt	  

	  Genom	  åren	  företag	  använt	  sig	  av	  reklam	  och	  produktplaceringar	  har	  alltid	  

speciellt	  fokus	  och	  uppmärksamhet	  lagts	  vid	  relationen	  mellan	  människan	  och	  

produkten,	  eller	  tjänsten.	  Det	  är	  enkel	  logik,	  där	  människor	  måste	  ha	  viljan	  att	  

köpa	  eller	  nyttja	  det	  som	  getts	  utrymme	  i	  en	  reklamplats	  för	  att	  det	  ska	  bli	  

lönsamt	  för	  reklamköpande	  företaget.	  	  

	  

Precis	  som	  hos	  nästan	  allt	  annat,	  så	  har	  det	  historiskt	  sett	  gått	  trender	  inom	  

reklam	  och	  hur	  företag	  marknadsför	  produkter.	  En	  påtaglig	  sådan	  är	  

användandet	  av	  mängden	  text	  i	  annonser	  och	  reklam	  i	  stort	  sedan	  sekelskiftet.	  

Mer	  specifikt	  bestod	  ofta	  den	  tidigare,	  större,	  mängden	  av	  text	  av	  allmännyttiga	  

teman	  där	  reklambyråerna	  tillade	  ett	  resultat	  av	  en	  produkt	  som	  exempelvis:	  -‐

"det	  renaste	  köket"	  samt	  dess	  effektivitet	  som	  "djurengörande	  medel".	  Också	  

företags	  redogörande	  i	  reklamen	  för	  produktens	  tillverkningsprocess:	  "fron	  

fabriker	  av	  skickliga	  hantverkare"	  har	  kommit	  att	  avta.	  	  Istället	  för	  bidragande	  

teman	  runt	  omkring,	  har	  det	  allt	  mer	  kommit	  att	  cirkulera	  runt	  en	  central,	  

sammanhållen	  idé	  eller	  ett	  koncept	  (Leiss,	  Kline,	  Jhally,	  2005:	  223-‐224).	  

	  

Samtidigt	  som	  användandet	  av	  ovan	  nämna	  teman	  har	  sjunkig	  under	  2000-‐talet,	  

har	  andra	  ökat.	  Idag	  är	  det	  vanligt	  att	  texten	  betonar	  andra	  typer	  av	  relationer	  

mellan	  människor	  och	  produkter,	  där	  det	  mest	  återkommande	  temat	  är	  

tillfredsställelsen	  produkten	  eller	  tjänsten	  ger.	  Antingen	  med	  eller	  utan	  

emotionell	  tonvikt.	  	  

	  

Vad	  som	  också	  ökat	  under	  de	  senaste	  åren	  är	  personifieringen	  av	  en	  produkt.	  

Det	  är	  vanligt	  förekommande	  med	  kopplingar	  mellan	  mänskliga	  karaktärsdrag	  	  
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och	  produkt,	  där	  en	  parfym	  kan	  marknadföras	  som	  en	  "sexig	  och	  ungdomlig	  

doft"	  (Leiss,	  Kline,	  Jhally,	  2005:	  225).	  

	  

Produkten	  presenteras	  allt	  som	  oftast	  som	  ett	  sensuellt	  ting	  idag,	  där	  

konsumenten	  alltså	  har	  en	  emotionell	  reaktion	  gentemot	  den.	  Lycka,	  njutning	  

och	  kärlek	  är	  mänskliga	  punkter	  som	  ofta	  är	  fruktbara	  trycka	  på	  som	  

reklamköpare	  (Leiss,	  Kline,	  Jhally,	  2005:	  228).	  

	  

En	  ytterligare	  intressant	  faktor	  inom	  reklambranschen	  är	  det	  manliga	  kontra	  

kvinnliga	  perspektivet.	  Historiskt	  sett	  har	  kvinnan	  setts	  som	  en	  mindre	  rationell	  

konsument	  än	  mannen,	  vilket	  inte	  minst	  syns	  i	  att	  den	  mer	  rationella	  formen	  av	  

reklam	  förekommer	  mindre	  ofta	  för	  kvinnliga	  produkter	  och	  i	  kvinnoorienterade	  

tidningar.	  Med	  den	  formen	  av	  reklam	  menas	  produkter	  som	  marknadsförs	  som	  

fängslande,	  lockande	  och	  som	  "self-‐transformation"-‐inriktade,	  exempelvis	  

kroppsföryngrande	  produkter	  i	  kosmetika	  och	  krämer.	  Viktigt	  att	  poängtera	  är	  

att	  detta	  kommit	  att	  förändras	  under	  de	  senaste	  åren,	  då	  det	  även	  förekommer	  

en	  liten	  del	  av	  denna	  typ	  av	  reklam	  i	  manligt	  orienterade	  tidningar	  (Leiss,	  Kline,	  

Jhally,	  2005:	  236).	  

	  

3:4	  Nya	  medier	  och	  reklam	  

	  

Att	  anta	  att	  podcast,	  som	  är	  ett	  nytt	  medium,	  följer	  liknande	  reklamutveckling	  

som	  radio	  har	  gjort	  finns	  det	  argument	  för.	  Det	  blir	  än	  mer	  tydligt	  i	  och	  med	  att	  

den	  nya	  podcastportalen	  ”acast”	  lanserades	  under	  våren	  2014.	  Rent	  

teknikspecifikt	  finns	  det	  en	  skillnad:	  man	  kan	  med	  acast	  utveckla	  den	  audiella	  

upplevelsen	  med	  visuella	  element.	  Acast	  uttrycket	  det	  själva	  som	  att	  ”blinga”	  ett	  

avsnitt,	  d.v.s.	  att	  man	  lägger	  in	  bilder	  till	  de	  ämnen	  som	  diskuteras	  och	  som	  byts	  

ut	  när	  ämnena	  byts	  ut(www.acast.com).	  	  

	  

Utöver	  detta	  så	  är	  det	  en	  stor	  skillnad	  i	  reklamen.	  Acast	  tar	  in	  annonsörer	  och	  

integrerar	  dessa	  i	  de	  podcasterna	  som	  samarbetar	  med	  Acast.	  Det	  är	  alltså	  inte	  	  
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längre	  sponsorer	  som	  programledarna	  känner	  till	  utan	  traditionell	  radioreklam	  

med	  jinglar	  och	  erbjudanden	  som	  hörs	  i	  tre	  olika	  spotar	  (från	  engelskan	  ”spots”	  

alltså	  tillfällen).	  En	  i	  början,	  en	  i	  mitten	  och	  en	  i	  slutet.	  

	  

Podcasterna	  som	  spelas	  via	  acast	  får	  en	  andel	  av	  reklamintäkterna	  och	  därför	  

har	  ett	  stort	  antal	  poddar	  som	  tidigare	  inte	  var	  vinstdrivande	  valt	  att	  be	  sina	  

lyssnare	  att	  hitta	  dem	  via	  acast	  i	  stället	  från	  det	  tidigare	  dominerande	  iTunes.	  

Denna	  utveckling	  med	  reklam	  som	  avbryter	  avsnittet	  mitt	  i	  på	  ett	  traditionellt	  

radiomässigt	  vis	  har	  fått	  kritik	  av	  lyssnare.	  Främst	  i	  podcasten	  ”Alla	  Mina	  

Kamrater”	  som	  är	  en	  humoristisk	  podcast	  som	  i	  avsnitt	  92	  började	  läsa	  upp	  

kritiska	  mail	  och	  diskutera	  inbördes	  om	  de	  skulle	  sluta	  med	  acast.	  Där	  ställdes	  

vikten	  av	  att	  lyssnarna	  är	  nöjda	  mot	  att	  få	  ekonomisk	  ersättning	  mot	  varandra.	  

En	  frågeställning	  som	  antagligen	  flera	  podcasts	  brottas	  med	  just	  nu.	  

	  

	  
4.	  Metod	  
	  
4.1	  Receptionsanalys	  
	  
En	  grundläggande	  tanke	  inom	  receptionsanalysen	  är	  att	  vi	  tolkar	  meddelanden	  

annorlunda	  beroende	  på	  ens	  förförståelser	  och	  tidigare	  erfarenheter	  kring	  

ämnet.	  	  Denna	  insikt	  låg	  till	  grunden	  för	  Stuart	  Halls	  modell	  

”Encoding/Decoding”.	  Hall	  tar	  hänsyn	  till	  att	  både	  den	  som	  kodar	  in	  

meddelandet	  samt	  den	  som	  avkodar	  det	  har	  påverkats	  av	  tidigare	  erfarenheter	  

och	  att	  budskapet	  då	  kan	  uppfattas	  olika	  av	  olika	  människor.	  Enligt	  denna	  modell	  

så	  identifierade	  Stuart	  Hall	  mottagaren	  som	  meningsskapande	  i	  processen.	  Han	  

delade	  upp	  läsning	  i	  tre	  generella	  nivåer,	  ”Preferred	  reading”,	  där	  mottagaren	  i	  

stort	  håller	  med	  texten.	  ”Negotiated	  reading”	  där	  mottagaren	  håller	  med	  till	  viss	  

del	  med	  det	  tänkta	  budskapet	  men	  har	  en	  förhandlande	  ståndpunkt.	  Samt	  

”Oppositionell	  reading”	  där	  mottagaren	  ställer	  sig	  emot	  budskapet	  (Hall	  1973:	  1-‐

3ff).	  	  	  

	  

	  



Examensarbete,	  15	  hp	  VT-‐14	  
Carl	  Jirlow	  &	  Petter	  Widberg	  
Handleadre:	  Mattias	  Ekman	  
JMK,	  Stockholms	  Universitet	  

	   11	  

	  

Med	  ökat	  djup	  i	  den	  meningsskapande	  processen	  blir	  äldre	  

kommunikationsteorier	  i	  vissa	  fall	  oanvändbara	  medan	  andra	  har	  utvecklats	  

vidare.	  Teorier	  som	  ”Uses	  and	  Gratifications”	  tog	  också	  upp	  komplexiteten	  i	  	  

masskommunikation	  där	  publiken,	  åskådarna	  eller	  mottagarna	  själva	  är	  med	  och	  

väljer	  medium	  och	  till	  viss	  del	  budskap.	  	  	  

	  

4.2	  Metodbeskrivning	  

Receptionsanalysen	  handlar	  om	  att	  försöka	  få	  en	  förståelse	  för	  publikens	  

uppfattning	  om	  någonting.	  I	  vårt	  fall	  hur	  den	  ökade	  mängden	  av	  

produktplaceringar	  i	  podcasts	  uppfattas	  av	  publiken.	  Även	  hur	  den	  påverkar	  

publikens	  uppfattning	  om	  programmets	  eller	  podcastens	  helhet.	  	  

	  

Vi	  arbetar	  efter	  Eriksson	  och	  Östmans	  beskrivning	  av	  vad	  som	  utmärker	  

receptionsanalysen	  som	  kvalitativ	  forskningsmetod	  (Eriksson	  &	  Östman	  2010:	  

308-‐309)	  	  

• ”Mottagaren”	  är	  en	  aktör	  i	  kommunikationsprocessen.	  

• Den	  meningsskapande	  processen	  är	  det	  centrala	  studieobjektet.	  

• Studerar	  det	  konkreta	  mötet	  mellan	  text	  och	  läsare.	  	  

• Mediekonsumtionens	  påverkan.	  

	  

Receptionsanalysen	  utgår	  från	  att	  mottagarens	  tolkning	  av	  exempelvis	  ett	  

mediefenomen	  är	  både	  situationell	  och	  socialt	  kontextuell.	  Alltså,	  det	  finns	  flera	  

nivåer	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  man	  ser	  till	  hur	  publiken	  uppfattar	  och	  tolkar	  ett	  

meddelande	  (	  Eriksson	  &	  Östman	  2010:	  309).	  Eftersom	  vi	  vill	  fokusera	  på	  hur	  

lyssnarens	  upplever	  reklamen	  i	  avsnittet,	  i	  relation	  till	  det	  resterande	  innehållet	  i	  

form	  av	  exempelvis	  personliga	  samtalsämnen,	  så	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  

kvalitativa	  intervjuer.	  Informanterna	  placeras	  inom	  kategorierna	  vana	  och	  ovana	  

podcastlyssnare	  samt	  kön.	  

	  

Receptionsanalysen	  intresserar	  sig	  för	  vilken	  mening	  som	  publiken	  skapar	  vid	  

medieanvändandet.	  Med	  de	  semistrukturerade	  kvalitativa	  intervjuerna	  har	  vi	  	  
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sökt	  kunskap	  om	  respondentens	  erfarenhet	  kring	  det	  studerade	  fenomenet	  

podcasts.	  Receptionsanalysen	  fokuserar	  mycket	  på	  publikrollen.	  Publikrollen	  är	  

lyssnare	  i	  detta	  fall,	  och	  deltar	  i	  en	  symbolisk	  aktivitet	  som	  bygger	  på	  att	  denne	  	  

	  

har	  en	  erfarenhet	  av	  socialt	  etablerade	  koder	  och	  konventioner,	  och	  därför	  vet	  

vad	  dessa	  betyder.	  Det	  som	  Schröder	  väljer	  att	  beskriva	  som	  ”a	  landscape	  of	  

meaning”	  (Schröder,	  2003:	  148).	  	  

	  

4.3	  Forskningsutveckling	  

Kritiken	  som	  Stuart	  Halls	  modell	  fått	  är	  oftast	  i	  förhållande	  till	  hans	  tre	  nivåer	  av	  

läsning.	  Det	  anses	  av	  vissa	  som	  för	  generellt	  att	  endast	  ha	  tre	  nivåer	  och	  att	  man	  

på	  så	  sätt	  utesluter	  andra	  läsningar	  som	  kanske	  hade	  varit	  vanligare.	  Samt	  att	  

ramverket	  som	  sattes	  av	  Stuart	  Halls	  modell	  inom	  receptionsforskning	  har	  gjort	  

forskningen	  inom	  området	  ensidig.	  	  

	  

Kim	  Schröder	  hävdar	  i	  sin	  artikel	  Making	  Sense	  of	  Audience	  Discourses	  att	  det	  är	  

mer	  komplext	  att	  se	  hur	  publiken	  mottar	  ett	  meddelande	  och	  utvecklade	  

läsningsnivåerna	  till	  sex	  stycken,	  empiribaserade	  nivåer(Schröder	  2000:	  3-‐4).	  

	  
Det	  är	  ett	  komplement	  till	  de	  verktyg	  som	  finns	  att	  tillgå	  när	  man	  ska	  analysera	  

kvalitativ	  data	  i	  fråga	  om	  läsning.	  Dessa	  nivåer	  som	  Schröder	  definierade	  är	  

Motivation,	  Comprehension,	  Discrimination,	  Position,	  Evaluation	  and	  

Implementation.	  Med	  detta	  ramverk	  vill	  Schröder	  förenkla	  den	  komplexa	  ansats	  

som	  är	  receptionsanalys(shröder	  2000:4).	  Kortfattat	  om	  de	  olika	  nivåerna	  följer	  

nedan:	  	  

	  

Motivation:	  om	  mottagaren	  inte	  är	  motiverad	  att	  läsa	  och	  ta	  till	  sig	  texten	  från	  

början	  så	  påverkas	  läsningen	  redan	  där.	  Begreppet	  motivation	  sträcker	  sig	  

utanför	  texten	  och	  behandlar	  hela	  situationen	  för	  konsumtionen	  av	  texten,	  

rummet	  (Schröder.	  2000:	  12).	  
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Comprehension:	  En	  semiotisk	  förståelse	  för	  tecken	  och	  mening	  som	  utgår	  från	  

C.S	  Pierce	  semiotiska	  modell.	  Interpretantens	  förförståelse	  kring	  ett	  tecken	  samt	  

medvetenheten	  om	  att	  det	  är	  ett	  tecken,	  vilket	  är	  grundläggande	  påverkar	  hur	  

läsningen	  av	  budskapet	  kommer	  se	  ut	  (Schröder.2000:14).	  

	  

Discremination:	  Beroende	  på	  vilken	  syn	  interpretanten	  har	  på	  mediatexten	  

över	  lag.	  Om	  man	  ser	  texten	  som	  ett	  fönster	  mot	  verkligheten	  eller	  man	  tar	  

hänsyn	  till	  människan	  bakom	  och	  då	  också	  inkodningen	  av	  meddelandet	  

(Schröder.	  2000:14).	  	  

	  

Position:	  till	  skillnad	  från	  Halls	  modell	  så	  uppmärksammar	  Schröder	  att	  man	  till	  

exempel	  kan	  ha	  en	  höger-‐oppositionell	  läsning	  eller	  vänster-‐oppositionell	  

läsning.	  Tidigare	  var	  en	  av	  dessa	  tvungen	  att	  hamna	  i	  Preferred	  redaing.	  

	  

Evaluation:	  Denna	  läsningsnivå	  väljer	  vi	  att	  inte	  arbeta	  utefter.	  Den	  passar	  inte	  i	  

vår	  undersökning	  och	  vi	  kommer	  därför	  att	  välja	  bort	  den.	  

	  

Implementation:	  Idén	  om	  att	  allt	  som	  händer	  i	  vårt	  sociala	  liv	  är	  politiskt	  	  

konstruerat.	  Vi	  pratar	  på	  ett	  sätt	  politiskt	  även	  när	  vi	  inte	  pratar	  om	  just	  politik.	  

Talar	  vi	  om	  skatter,	  sjukvård	  eller	  skola	  talar	  vi	  med	  politisk	  bakgrund(Schröder,	  

2000:16).	  

	  

4.4	  Programmets	  uppbyggnad	  

Avsnittet	  ”Tillbaka	  Hem”	  som	  är	  nummer	  75	  i	  ordningen	  börjar	  med	  att	  bägge	  

programledarna	  föreslår	  för	  varandra	  vilka	  som	  borde	  tackas.	  Det	  är	  allt	  ifrån	  

folk	  som	  började	  lyssna	  tidigt	  när	  podcasten	  lanserades,	  till	  deras	  huvudsponsor	  

IF-‐skadeförsäkringar.	  Huvudämnet,	  som	  titeln	  på	  avsnittet	  avslöjar,	  handlar	  om	  

att	  återvända	  till	  sitt	  barndomshem	  med	  syfte	  att	  väcka	  minnen.	  Innan	  

programledarna	  kommer	  in	  på	  det	  så	  talar	  de	  om	  tv-‐programmet	  ”Så	  mycket	  

bättre”	  som	  de	  råder	  delade	  meningar	  om	  huruvida	  artisterna	  är	  relevanta.	  	  	  
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De	  behandlar	  under	  första	  tredjedelen	  av	  programmet	  ett	  flertal	  

populärkulturella	  och	  aktuella	  ämnen.	  Som	  deras	  respektive	  relationer	  till	  

medlemmar	  ur	  kungafamiljen,	  och	  prins	  Carl-‐Philips	  designintresse	  som	  var	  en	  

nyhetshändelse	  då	  det	  framkommit	  att	  han	  hade	  ljugit	  om	  att	  han	  hade	  designat	  

ett	  gnistskydd.	  

	  

Det	  förklaras	  att	  det	  tidigare	  har	  talats	  om	  att	  de	  båda	  ska	  besöka	  sina	  gamla	  

barndomshem,	  som	  ligger	  på	  Ekerö	  respektive	  Akalla.	  	  Detta	  besök	  har	  

genomförts	  inför	  avsnittet	  av	  Alex	  Schulman	  som	  ingående	  berättar	  om	  hur	  han	  

upplevde	  omgivningen	  runtomkring	  hans	  gamla	  barndomshem.	  Känslorna	  tar	  

över	  när	  han	  pratar	  om	  sin	  framlidne	  far	  och	  han	  börjar	  gråta	  medan	  han	  

berättar	  om	  ett	  kärt	  barndomsminne.	  	  

	  

Från	  detta	  blir	  det	  ett	  avbrott,	  en	  så	  kallad	  ”bumper”,	  som	  meddelar	  att	  det	  blir	  

ett	  nytt	  ämne.	  	  Detta	  nya	  ämne	  blir	  en	  historia	  av	  Sigge	  Eklund	  om	  obesvarad	  

kärlek	  från	  när	  han	  var	  ung	  och	  bodde	  i	  USA.	  Denna	  historia	  har	  ett	  olyckligt	  slut	  

med	  en	  bilolycka.	  Känslosamma	  ämnen	  blandas	  genomgående	  med	  lättsamma	  

iaktagaelser	  om	  tv-‐program.	  	  

	  

För	  att	  knyta	  ihop	  idéerna	  om	  starka	  känslor	  från	  barndomen	  så	  besätmmer	  de	  

sig	  för	  att	  spela	  låten	  ”So	  Cruel”	  med	  U2	  och	  båda	  hinner	  samtidigt	  innan	  låten	  

verkligen	  börjar	  tacka	  IF	  en	  sista	  gång	  var	  (avsnitt	  #75	  ”tillbaka	  hem”,	  Alex	  och	  

Sigges	  podcast,	  2013).	  

	  
	  
5.	  Tillvägagångssätt	  
	  
5.1	  Intervjuns	  huvudområden	  
	  

• Frågeområdena	  för	  intervjuerna	  ska	  röra	  vid	  det	  vi	  vill	  undersöka.	  	  

	  

• Hur	  reklamen	  och	  produktplaceringen	  uppfattas,	  både	  i	  sig	  själv	  men	  

också	  i	  förhållande	  till	  resterande	  innehåll	  i	  programmet.	  	  
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• Synen	  på	  annonsfinansiering,	  eller	  reklam,	  i	  övriga	  medier	  och	  allmänt.	  

	  

• Framtiden/utvecklingen	  av	  mediet	  

	  
	  
5.2	  Val	  av	  material	  	  
Vi	  har	  dels	  färdigställda	  frågor,	  men	  använder	  oss	  också	  av	  frågeområden	  som	  

respektive	  intervjuer	  ska	  kretsa	  omkring.	  Trots	  att	  vi	  har	  färdigställda	  frågor,	  är	  

tanken	  att	  intervjuerna	  ska	  bjuda	  in	  till	  en	  öppen	  diskussion	  om	  ämnet	  i	  fråga,	  

inklusive	  eventuella	  följdfrågor	  etc.	  	  I	  vår	  intervjuguide	  inleder	  vi	  med	  

övergripande	  frågor	  som	  ska	  belysa	  informantens	  konsumtion	  av	  fenomenet	  

podcasts.	  	  

	  

Intervjun	  smalnas	  sedan	  av	  till	  frågor	  som	  berör	  programmets	  värdar,	  nämligen	  

Alex	  Schulman	  och	  Sigge	  Eklund.	  Dessa	  frågor	  fokuserar	  i	  första	  hand	  på	  om	  

informanten	  har	  tidigare	  uppfattningar	  om	  personerna	  i	  fråga,	  och	  om	  

uppfattnignarna	  eventuellt	  förändrats	  efter	  att	  ha	  hört	  det	  valda	  avsnittet.	  

	  

Frågorna	  informanten	  sedan	  får	  handlar	  om	  just	  det	  valda	  avsnittet,	  där	  vi	  

begränsar	  bredden	  i	  intervjuen	  ytterligare.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  valt	  ett	  enskilt	  

avsnitt	  är	  att	  vi	  anser	  att	  det	  valda	  avsnittet	  innehåller	  alla	  intressanta	  delar	  för	  

våra	  frågeställningar.	  Med	  alla	  intressanta	  delar	  menar	  vi	  att	  avsnittet	  innehåller	  

både	  subtila	  och	  icke	  subtila	  produktplaceringar	  och	  även	  mer	  personliga	  och	  

känslomässiga	  aspekter.	  Dessa	  är	  faktorer	  som	  överlag	  är	  representativa	  för	  Alex	  

&	  Sigges	  podcast.	  Detta	  övergår	  sedan	  i	  allmänna	  frågor	  om	  avsnittet,	  där	  målet	  

är	  att	  vi	  ska	  få	  ett	  begrepp	  om	  informantens	  relation	  till	  avsnittets	  innehåll,	  om	  

denne	  känner	  igen	  sig	  etc.	  	  

	  

Slutligen	  handlar	  det	  om	  att	  gå	  in	  på	  det	  essentiella	  i	  vår	  frågeställning:	  om	  

informanten	  för	  det	  första	  reagerar	  på	  produktplaceringen,	  och	  i	  sådana	  fall	  

huruvida	  just	  reklamen/produktplaceringen	  eventuellt	  påverkar	  den	  tillfrågade	  	  
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personen.	  	  Också	  om	  de	  marknadsförda	  bolagen	  av	  Alex	  &	  Sigge	  i	  deras	  podcast	  

gjort	  ett	  avtryck	  hos	  informanten	  på	  så	  sätt	  att	  denne	  har	  kvar	  det	  i	  minnet.	  

	  

5.3	  Etiska	  aspekter	  

Etiska	  aspekter	  är	  viktiga	  i	  alla	  undersökningar,	  men	  kanske	  speciellt	  i	  

kvalitativa	  undersökningar	  då	  man	  där	  har	  relativt	  få	  informanter,	  där	  dessa	  i	  sin	  

tur	  ger	  mycket	  av	  sig	  själva.	  	  

	  

Alla	  informanter	  är	  anonyma.	  Fokus	  i	  vårt	  strategiska	  typurval	  är	  kön	  och	  

kategorierna	  vana	  och	  ovana	  podcast-‐lyssnare.	  Vana	  lyssnare	  syftar	  till	  sådana	  

som	  aktivt	  lyssnar	  på	  podcasts,	  där	  vi	  har	  dragit	  gränsen	  vid	  en	  timme	  lyssnande	  

per	  vecka.	  Ovana	  lyssnare	  syftar	  till	  sådana	  som	  endast	  har	  lyssat	  på	  avsnittet	  vi	  

har	  gett	  dem,	  till	  sådana	  som	  lyssnar	  mycket	  sällan.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  

vi	  tror	  att	  vanan	  kan	  ha	  en	  påverkan	  huruvida	  informanterna	  tolkar	  eller	  ser	  på	  

produktplaceringen.	  De	  kommer	  att	  tilldelas	  ett	  slumpmässigt	  förnamn	  av	  oss	  

under	  arbetets	  gång.	  Innan	  intervjun	  kommer	  informanten	  bli	  införstådd	  i	  syftet	  

med	  arbetet	  och	  ämnesområdet	  för	  intervjun.	  Efter	  genomförd	  intervju	  och	  

transkribering	  kommer	  samtliga	  informanter	  att	  få	  ta	  del	  av	  informationen.	  	  

	  

Vi	  spelar	  in	  intervjun	  vilket	  kommer	  meddelas	  innan,	  samt	  att	  denna	  

förutsättning	  ska	  godkännas	  av	  informanten	  i	  fråga	  (Trost,	  2010:	  125-‐126).	  

	  
	  

5.4	  Problematik	  med	  metoden	  
	  
Utöver	  de	  problem	  som	  kvalitativ	  forskning	  i	  allmänt	  för	  med	  sig.	  Som	  

förhållandet	  mellan	  teori	  och	  empiri,	  där	  forskaren,	  vi,	  kanske	  påverkas	  av	  vår	  

teorikunskap	  och	  då	  för	  in	  teoretiska	  element	  i	  forskningen.	  

Eller	  svårigheterna	  med	  att	  försöka	  se	  verkligheten	  genom	  andra	  människors	  

ögon,	  så	  har	  vi	  även	  upptäckt	  att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  en	  intervjusituation	  att	  

kännas	  naturlig.	  Ingen	  av	  oss	  är	  van	  i	  situationen	  att	  intervjua	  på	  det	  här	  sättet.	  

Detta	  medförde	  en	  viss	  osäkerhet	  i	  genomförandet	  från	  vår	  sida.	  	  
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5.5	  Urval	  	  

För	  vårt	  urval	  har	  vi	  två	  variabler:	  podcast-‐vana	  och	  kön,	  där	  två	  av	  

informanterna	  är	  vana	  podcastlyssnare,	  och	  två	  inte	  är	  det.	  Av	  de	  sex	  

genomförda	  intervjuerna	  är	  könsuppdelningen	  lika	  mellan	  kvinnor	  och	  män.	  	  

Vi	  har	  valt	  bort	  ålder	  som	  variabel	  då	  det	  blev	  icke-‐representativt	  när	  

podcastvana	  blev	  synonyt	  med	  yngre	  och	  vice-‐versa.	  Vi	  har	  dock	  sparat	  

konsumtionsvanor	  som	  variabel	  utan	  att	  fokusera	  på	  ålder.	  

	  

Vi	  har	  utfört	  bandade	  intervjuer	  med	  informanter	  under	  tvåveckorsperiod	  som	  

har	  utförts	  av	  oss	  separat	  vid	  olika	  platser	  och	  tidpunkter.	  Att	  vi	  utfört	  

intervjuerna	  på	  separata	  håll	  är	  ett	  aktivt	  val,	  då	  det	  annars	  kan	  ge	  en	  mindre	  

öppen	  känsla	  och	  istället	  övergå	  till	  en	  känsla	  av	  förhör.	  Detta	  kan	  eventuellt	  ha	  

lett	  till	  skillnader	  i	  vårt	  sätt	  att	  intervjua	  och	  därmed	  också	  ge	  olika	  sorters	  svar	  

från	  informanterna.	  Också	  viktigt	  att	  nämna,	  trots	  anonymiteten	  i	  den	  färdiga	  

produkten	  av	  examensarbetet,	  är	  att	  även	  intervjupersonernas	  vetskap	  om	  att	  de	  

är	  en	  del	  av	  just	  examensarbetet	  kan	  påverka	  deras	  sätt	  att	  svara.	  	  

	  
	  

5.5.1	  Avgränsningar	  

Vi	  genomför	  sex	  stycken	  semistrukturerade	  kvalitativa	  intervjuer.	  Informanterna	  

är	  baserade	  på	  ett	  strategiskt	  typurval.	  	  Som	  mall	  för	  intervjuerna	  har	  vi	  en	  

utformad	  guide	  (se	  bilaga)	  och	  det	  specifika	  avsnittet	  i	  Alex	  &	  Sigges	  podcast	  

Tillbaka	  Hem	  #75.	  Ett	  avsnitt	  på	  drygt	  en	  timme	  som	  informanterna	  fått	  höra	  på	  

dagen	  innan	  respektive	  intervjuer	  genomförts.	  
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6.	  Analys	  
	  

6.1	  Den	  flerdimensionella	  modellen	  

I	  följnde	  kapitel	  är	  det	  viktigt	  att	  poängtera	  att	  vi	  väljer	  att	  följa	  Making	  Sense	  of	  

Audience	  Discourses	  (Schröder,	  2000)	  i	  analysen	  av	  vår	  kvalitativa	  data	  i	  form	  av	  

transkriberade	  och	  genomförda	  intervjuer.	  De	  sex	  empiribaserade	  

läsningsnivåerna	  applicerar	  vi	  på	  vad	  informanterna	  svarat	  under	  intervjuernas	  

gång.	  Vi	  citerar	  även	  löpande	  i	  detta	  kapitel	  för	  att	  tydliggöra	  vårt	  sätt	  att	  

analysera	  informanternas	  svar	  med	  hjälp	  av	  Schröders	  sexstegsmodell.	  

	  

Vad	  som	  också	  är	  viktigt	  att	  påpeka	  är	  att	  vi	  valt	  bort	  en	  nivå	  ur	  Schröders	  

modell	  för	  receptionsanalys,	  nämligen	  "Evaluation".	  Detta	  av	  den	  enkla	  

anledningen	  att	  den	  inte	  passar	  i	  vår	  undersökning.	  Följande	  använder	  vi	  oss	  

alltså	  av	  fem	  nivåer	  ur	  Kim	  Schröders	  modell	  för	  receptionsanalys.	  

	  

6.1.1	  Motivation	  (Motivation)	  	  

Det	  första	  steget	  i	  den	  flerdimensionella	  modellen	  är	  Motivation.	  Det	  är	  en	  viktig	  

aspekt	  när	  det	  kommer	  till	  receptionsanalysen.	  Om	  mottagaren	  inte	  är	  

motiverad	  att	  läsa	  texten	  eller	  meddelandet	  kommer	  denne	  förmodligen	  aldrig	  

läsa	  den.	  Den	  här	  dimensionen	  handlar,	  snarare	  än	  om	  att	  vilja	  eller	  inte,	  om	  

subjektiva	  intressen.	  Olika	  faktorer	  spelar	  in	  beroende	  på	  vad	  texten	  handlar	  om	  

(Schröder	  2000:	  244):	  	  

	  

• Intresse	  

• Påminnelse	  

• Identifikation	  

• Community	  (tillhörighet)	  

• Innovation	  
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Intresse	  är	  naturligtvis	  något	  som,	  i	  detta	  fall	  podcastlyssnaren,	  måste	  uppbåda	  i	  

första	  hand	  för	  att	  lyssna	  igenom	  avsnittet.	  Efter	  att	  ha	  fått	  svar	  från	  sex	  olika	  

informanter,	  ovana	  och	  vana	  lyssnare	  varav	  en	  är	  kvinna,	  har	  det	  ytterligare	  

bekräftats	  att	  avsnittet	  Tillbaka	  Hem	  #75	  i	  Alex	  &	  Sigges	  podcast	  innehåller	  

Påminnelser.	  Något	  som	  också	  är	  en	  bidragande	  faktor	  till	  motivation.	  Den	  

första	  informanten	  "Johan"	  svarade	  på	  frågan	  om	  vad	  han	  trodde	  att	  avsnittet	  

handlade	  om	  såhär:	  

	  

	   "Ja,	  nej	  det	  är	  just	  det.	  Mycket	  barndom,	  känslor,	  dofter,	  upplevelser,	  vad	  

	   man	  käkade	  till	  mellanmål.	  Också	  upplevelser	  tillsammans	  med	  föräldrar	  

	   tillbaka	  i	  barndomshemmet	  och	  såna	  saker."	  

	  

På	  följdfrågan	  om	  vad	  informanten	  trodde	  de	  vill	  väcka	  hos	  lyssnaren	  med	  

avsnittet	  svarade	  han:	  

	  

	   "Det	  är	  väl	  naturligtvis	  för	  alla	  som	  har	  kommit	  en	  bit	  upp	  i	  åren.	  Yngre	  

	   också	  naturligtvis.	  Så	  är	  det	  väl	  klart,	  att	  minnas	  tillbaka	  till	  något	  tidigare	  

	   ligger	  väl	  i	  allas	  intresse,	  eller	  åtminstone	  något	  som	  alla	  gör	  ganska	  ofta	  i	  

	   många	  sammanhang.	  Det	  är	  mest	  att	  de	  ger	  sin	  syn	  på	  sin	  barndom,	  och	  

	   det	  kan	  naturligtvis	  väcka	  tankar	  hos	  lyssnaren	  också."	  

	  

Det	  är	  ett	  likvärdigt	  svar	  med	  de	  andra	  informanternas,	  och	  förstärker	  det	  

faktum	  att	  påminnelser	  i	  avsnittet	  är	  av	  stor	  vikt,	  för	  att	  motivera	  lyssnaren	  til	  

att	  just	  fortsätta	  lyssna.	  Det	  kan	  handla	  om	  tidigare	  erfarenheter	  och/eller	  

personer	  exempelvis.	  	  

	  

En	  ytterligare	  faktor	  som	  till	  viss	  del	  går	  ihop	  med	  påminnelser	  är	  

Identifikation.	  Den	  handlar	  helt	  enkelt	  om,	  i	  det	  här	  fallet,	  lyssnaren	  kan	  

identifiera	  sig	  med	  något	  i	  avsnittets	  innehåll.	  Informanten	  "Johan"	  svarade	  på	  

frågan	  om	  huruvida	  avsnittet	  skulle	  rikta	  sig	  till	  en	  viss	  målgrupp	  eller	  inte:	  
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"Folk	  i	  deras	  ålder	  och	  kanske	  en	  bit	  uppåt.	  Vet	  inte	  exakt	  hur	  gamla	  de	  är,	  

	   30-‐35	  kanske.	  Jag	  skulle	  gissa	  att	  de	  pratar	  en	  hel	  del	  med	  folk	  i	  deras	  

	   egna	  ålder.	  Jag	  som	  är	  lite	  äldre	  kan	  naturligtvis	  ha	  en	  viss	  behållning	  av	  

	   det	  också.	  Det	  finns	  bitar	  som	  är	  intressanta	  även	  för	  mig	  även	  om	  jag	  

	   skiljer	  mig	  åldersmässigt	  från	  dem.	  Nu	  har	  jag	  bara	  lyssnat	  på	  ett	  avsnitt	  

	   och	  vet	  inte	  om	  det	  finns	  någon	  övergripande	  tydlig	  linje	  eller	  om	  det	  är	  

	   helt	  spritt,	  men	  det	  anser	  jag	  åtminstone	  om	  det	  här	  specifika	  avsnittet."	  

	  

Som	  tidigare	  nämnt	  är	  nostalgi	  och	  barndom	  något	  som	  nästan	  alla	  i	  vuxen	  ålder	  

kan	  relatera	  till,	  något	  som	  når	  en	  bred	  lyssnargrupp.	  Flertalet	  av	  informanterna	  

ansåg	  detta	  ämne	  vara	  något	  positivt	  av	  den	  enkla	  anledningen	  att	  det	  går	  att	  

identifiera	  sig	  med	  det.	  Det	  mer	  eller	  mindre	  känslomässiga	  innehållet	  i	  avsnittet	  

gjorde	  också	  att	  majoriteten	  av	  informanterna	  ändrade	  sin	  uppfattning	  från	  

negativ	  till	  en	  mer	  positiv	  om	  Alex	  Schulman	  och	  Sigge	  Eklund.	  	  

	  

Tillhörighet	  är	  också	  något	  som	  bidrar	  till	  en	  ökad	  motivation	  hos	  lyssnaren	  

gentemot	  avsnittet.	  Informanten	  "Sofia"	  svarade	  på	  frågan	  om	  det	  går	  att	  relatera	  

till	  innehållet	  och	  huruvida	  han	  trodde	  att	  programmet	  vände	  sig	  till	  en	  viss	  

lyssnargrupp:	  

	  

"Ja,	  det	  tycker	  jag	  nog	  att	  man	  kan.	  Det	  känns	  väldigt	  mycket	  som	  att	  den	  

vänder	  sig	  till	  många	  typer	  av	  människor.	  Vem	  som	  helst	  skulle	  nog	  kunna	  

uppskatta	  den.	  För	  mig	  känns	  det	  som	  att	  både	  Filip	  &	  Fredrik	  och	  Alex	  &	  Sigge	  

har	  en	  viss	  fan-‐skara.	  Och	  den	  lyssnargruppen	  känns	  som	  en	  ganska	  ung	  och	  

hipp	  publik.	  En	  grupp	  som	  antingen	  vill	  eller	  redan	  jobbar	  inom	  media-‐

området.	  	  

	  

Jag	  uppfattar	  om	  man	  kollar	  kommentarer	  på	  sociala	  media	  om	  deras	  senaste	  

pod	  så	  är	  såna	  människor,	  de	  mest	  hängivna,	  såna	  som	  vill	  röra	  sig	  lite	  i	  samma	  

ordalag	  och	  likna	  sig	  vid	  A&S	  till	  exempel.	  Jag	  uppfattar	  att	  den	  gruppen	  tycker	  	  
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att	  de	  är	  balla	  för	  att	  de	  uttrycker	  sig	  liknande.	  Själva	  lyssnargruppen	  i	  stort	  

tror	  jag	  är	  väldigt	  bred	  i	  flera	  åldrar."	  

	  

Detta	  svar	  påvisar	  att	  "Sofia"	  utan	  problem	  kan	  relatera	  till	  innehållet,	  då	  det	  är	  

väldigt	  brett,	  men	  att	  just	  hon	  har	  svårt	  att	  identifiera	  sig	  med	  det	  han	  benämner	  

som	  en	  "fan-‐skara".	  Vi	  kan	  konstatera	  att	  sociala	  medier	  visar	  på	  det	  faktum	  att	  

identifikationen	  är	  viktig	  i	  att	  få	  lyssnare	  att	  motiveras.	  Många	  lyssnare	  uttrycker	  

sin	  beundran	  för	  Alex	  och	  Sigge	  på	  Instagram,	  Facebook	  och	  Twitter.	  "Sofia"	  

menar	  att	  vana	  lyssnare	  identifierar	  sig	  så	  pass	  mycket	  att	  de	  till	  och	  med	  

försöker	  röra	  sig	  i	  samma	  ordalag	  som	  sina	  podcast-‐idoler.	  	  

	  

Den	  slutliga	  faktorn	  inom	  det	  första	  steget	  (Motivation)	  i	  Schröders	  

sexdimensionella	  modell	  är	  Innovation.	  Denna	  faktor	  handlar	  om	  lyssnaren	  får	  

ny	  information	  genom	  att	  lyssna	  på	  avsnittet.	  De	  mest	  intressanta	  delarna	  här	  är	  

informationen	  Alex	  Schulman	  delger	  från	  sin	  barndom	  och	  hans	  relation	  till	  sin	  

familj,	  samt	  den	  nya	  informationen	  lyssnarna	  får	  i	  form	  av	  produktplaceringarna,	  

eller	  reklamen.	  Som	  tidigare	  nämnt	  samverkar	  dessa	  faktorer	  inom	  steget	  

Motivation,	  där	  den	  ena	  faktorn	  påverkar	  den	  andra.	  Alex	  Schulman	  exponerar	  

sig	  som	  individ	  genom	  att	  tala	  om	  sitt	  privatliv.	  tidigare	  erfarenheter,	  barndom	  

och	  nostalgi.	  Saker	  som	  får	  lyssnare	  att	  minnas	  och	  identifiera	  sig	  med.	  De	  

känner	  helt	  enkelt	  en	  tillhörighet	  till	  det	  som	  berättas.	  	  

	  

De	  ovana	  podcast-‐lyssnarna	  i	  synnerhet	  påverkades	  av	  den,	  för	  dem,	  nya	  

informationen	  om	  Alex	  Schulman	  som	  person.	  En	  av	  de	  ovana	  lyssnarna	  "Johan"	  

svarade	  på	  frågan	  om	  hans	  uppfattning	  om	  Alex	  och	  Sigge	  har	  förändrats	  efter	  

att	  ha	  lyssnat	  på	  avsnittet:	  

	  

	   "Ja,	  kanske	  lite	  då	  alltså.	  Jag	  har	  väl	  ingen	  uppfattning	  överhuvud	  taget	  om	  

	   den	  här	  Sigge	  Eklund	  då,	  men	  den	  här	  Schulman	  hade	  jag	  lite	  om.	  En	  mer	  

	   negativ	  uppfattning	  om	  jag	  ska	  vara	  ärlig."	  
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Följdfrågan	  som	  ställdes	  var	  på	  vilket	  sätt	  den	  förändrats	  och	  vi	  fick	  svaret:	  

	  

"Uppfattningen	  om	  Schulman	  har	  nog	  blivit	  mer	  positiv	  efter	  att	  ha	  lyssnat	  

	   på	  avsnittet.	  Jag	  känner	  inte	  till	  så	  jäkla	  mycket	  om	  honom	  egentligen	  från	  

	   början	  heller,	  mer	  än	  att	  han	  var	  på	  någon	  	  skvallerblaska	  och	  så	  vidare.	  

	   Den	  har	  helt	  enkelt	  förändrats	  till	  det	  bättre.	  Det	  får	  man	  säga."	  

	  

Vad	  vi	  kan	  tyda	  av	  det	  här	  citatet	  är	  att	  den	  nya	  informationen	  informanten	  fått	  

om	  Alex	  Schulman	  har	  gjort	  bilden	  av	  honom	  mer	  positiv.	  Från	  att	  ses	  som	  en	  

skribent	  på	  en	  skvallerblaska,	  till	  att	  visa	  upp	  en	  mer	  mänsklig	  och	  känslosam	  

sida	  förvandlar	  negativt	  till	  positivt.	  Denna	  Innovation-‐faktor	  motiverar	  

lyssnaren.	  	  

	  

6.1.2	  Förståelse	  (Comprehension)	  

Det	  andra	  steget	  i	  Schröders	  flerdimensionella	  modell	  kallar	  han	  för	  

Comprehension,	  eller	  direkt	  översatt	  till	  svenska	  "förståelse".	  Detta	  handlar	  om	  

en	  semiotiskt	  förståelse	  för	  tecken	  och	  mening,	  där	  Schröder	  refererar	  till	  C.S	  

Pierce	  semiotiska	  modell.	  Vi	  människor	  bildar	  en	  förförståelse	  för	  saker	  och	  ting	  

eftersom	  det	  handlar	  om	  en	  social	  överenskommelse	  (Schröder	  2000:	  245).	  

Människor	  har	  en	  bestämd	  uppfattning	  om	  att	  olika	  ord	  har	  bestämda	  

betydelser.	  	  

	  

Ordet	  "reklam"	  för	  med	  en	  del	  konnotationer,	  oftast	  att	  det	  innebär	  ett	  avbrott.	  

Våra	  respondenter	  har	  beskrivit	  förhållandet	  mellan	  programledarna	  och	  IF	  

skadeförsäkringar	  på	  olika	  sätt,	  där	  vissa	  upplever	  produktionsförhållandet	  som	  

att	  IF	  är	  avsändaren	  och	  andra	  ser	  det	  som	  ett	  sponsorskap.	  

Respondenten	  ”Lisa”	  uttryckte	  sig	  såhär	  gällande	  inslag	  om	  produkter:	  

	  

Det	  är	  ju	  inga	  reklampauser	  men	  det	  är	  väl	  IF	  som	  betalar	  dem	  för	  att	  göra	  

den	  tror	  jag,	  så	  det	  nämns	  i	  varje	  avsnitt	  också.	  sen	  är	  det	  väl	  svårt	  att	  säga	  

vad	  som	  är	  reklam	  och	  inte,	  allt	  är	  reklam	  för	  nått	  idag.	  
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Med	  fortsättning	  om	  att	  det	  är	  svårt	  att	  skilja	  på	  produktplacering,	  sponsorskap	  

och	  reklam:	  

	  

”Att	  man	  får	  mycket	  gratis	  nu	  med	  internet	  men	  då	  får	  man	  mer	  reklam	  å	  

andra	  sidan.	  Eller	  så	  känns	  det	  i	  alla	  fall	  tycker	  jag.”	  

	  

Vanligt	  förekommande	  genom	  intervjuerna	  var	  att	  "reklam"	  traditionellt	  händer	  

under	  ett	  avbrott	  från	  innehålllet	  med	  tydliga	  avsändare	  och	  erbjudanden.	  

Produktplacering	  och	  sponsorskap	  uppfattas	  inte	  lika	  medvetet	  och	  tydligt.	  

Respondenten	  ”Gert”	  upplevde	  inte	  alls	  lika	  tydlig	  produktplacering	  som	  en	  del	  

andra,	  så	  här	  svarade	  ”Gert”	  på	  frågan	  om	  vilken	  produktplacering	  som	  märktes	  i	  

avsnittet:	  

	  

Det	  minns	  jag	  faktiskt	  inte.	  Det	  kanske	  jag	  skulle	  kommit	  ihåg	  om	  du	  frågade	  

mig	  precis	  efter	  jag	  hade	  lyssnat	  på	  avsnittet.	  Var	  det	  inte	  någonting	  med	  en	  bil,	  

att	  hans	  pappa	  körde	  en	  bil?	  

	  

Om	  skillnaden	  i	  upplevelse	  mellan	  traditionell	  reklam	  och	  sponsorskap	  sa	  en	  

respondent,	  ”Bobby”	  såhär:	  

	  

”Det	  har	  du	  rätt	  i,	  men	  till	  att	  börja	  med	  så	  är	  det	  inte	  alls	  lika	  mycket	  

reklam,	  som	  när	  vi	  pratade	  om	  webradio	  och	  fortfarande	  inga	  musikpauser.	  

Men	  nu	  tänker	  jag	  att	  anledningen	  till	  att	  jag	  inte	  lyssnar	  webbradio	  i	  

samma	  utsträckning	  är	  nog	  att	  radiopratare	  är	  så	  jobbigt	  att	  lyssna	  på,	  de	  

har	  ju	  en	  helt	  annan	  stil	  än	  hur	  man	  pratar	  i	  en	  podcast.	  Men	  visst	  att	  de	  

säger	  Tack	  IF	  i	  varje	  avsnitt	  är	  ju	  reklam	  det	  också	  såklart.	  Jag	  accepterar	  

det	  ändå,	  sen	  kan	  man	  undra	  i	  och	  för	  sig	  hur	  mycket	  pengar	  de	  får.	  De	  

säger	  ju	  ofta	  att	  om	  inte	  IF	  hade	  sponsrat	  hade	  det	  inte	  blivit	  någon	  podcast	  

men	  det	  känns	  inte	  som	  att	  de	  får	  jättemycket	  pengar.”	  
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6.1.3	  Konstruktionsmedvetenhet	  (Discrimination):	  	  

Detta	  steg	  belyser	  betydelsen	  av	  vilken	  syn	  interpretanten	  har	  på	  mediatexten	  

över	  lag.	  Om	  man	  ser	  texten	  som	  ett	  fönster	  mot	  verkligheten	  eller	  man	  tar	  

hänsyn	  till	  människan	  bakom	  och	  då	  också	  inkodningen	  av	  meddelandet	  

(Schröder.	  2000:14).	  I	  detta	  fall	  med	  Alex	  &	  Sigges	  Podcast	  framstår	  avsändarna	  

tydligt.	  En	  del	  respondenter	  reflekterar	  över	  relationen	  till	  personerna	  utanför	  

podcastmediet	  och	  är	  till	  viss	  grad	  medvetna	  om	  konstruktionsförhållandena.	  Att	  

reklam	  eller	  sponsorskap	  är	  del	  av	  konstruktionensförhållandet	  framgår	  för	  

vissa.	  

Respondent	  ”Bobby”	  om	  förhållandet	  till	  avsändaren:	  

	  

	   "Inte	  Sigge	  Eklund,	  han	  var	  helt	  främmande	  för	  mig	  innan.	  Alex	  kände	  jag	  

	   till,	  mest	  från	  1000apor	  där	  jag	  tyckte	  han	  var,	  ibland	  i	  alla	  fall,	  rolig.	  Jag	  

	   läste	  lite	  i	  hans	  pappablogg,	  att	  vara	  charlie	  schulmans	  pappa	  hette	  den	  väl.	  

	   Han	  nämner	  ofta	  tycker	  jag,	  eller	  Sigge	  nämner	  ofta	  att	  han	  var	  elak	  i	  sin	  

	   blogg	  men	  det	  måste	  varit	  en	  blogg	  innan	  som	  jag	  inte	  läst."	  

	  

Respondenter	  som	  är	  vana	  podcastlyssnare	  har	  oftare	  en	  relation	  med	  

programledarna	  än	  de	  som	  inte	  är	  vana.	  Detta	  återkopplar	  till	  

målgruppsaspekten	  där	  podcast	  i	  sig	  kan	  anses	  vara	  mer	  riktad	  åt	  yngre	  

människor,	  15-‐35	  år.	  Denna	  målgrupp	  kan	  vara	  mer	  mottaglig	  för	  den	  sortens	  

journalistik	  som	  programledarna	  arbetar	  med	  utanför	  podcasten,	  och	  har	  därför	  

en	  uppfattning	  innan	  lyssnandet.	  De	  respondenter	  som	  är	  medvetna	  om	  

konstruktionsförhållanden	  är	  således	  mer	  kritiska	  mot	  innehållet.	  

	  

	   "Äktheten?	  Nej	  jag	  tror	  jag	  upplever	  det	  nog	  inte	  som	  att	  det	  påverkar.	  Eller	  

	   det	  påverkar	  inte	  allt	  de	  säger	  tror	  jag.	  Jag	  tror	  man	  märker	  ganska	  tydligt	  

	   om	  ett	  ämne	  är	  liksom	  ditkastat	  för	  att	  göra	  sponsorn	  nöjd."	  
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Denna	  respondent,	  “Bobby”,	  visa	  tydligt	  en	  medvetenhet	  om	  

konstruktionsförhållanden	  och	  hur	  dessa	  påverkar	  innehållet.	  Medvetenheten	  

innebär	  inte	  nödvändigt	  kritisk	  hållpunkt	  (Schröder,	  2000:16).	  	  

	  

Andra	  respondenter	  upplevde	  det	  annorlunda,	  här	  är	  respondenten	  ”Gert”	  som	  

uttalar	  sig	  på	  frågan	  om	  programmets	  inledning:	  	  

	  

"Jo,	  just	  det!	  If	  Skadeförsäkringar!	  Det	  känns	  nästan	  ironiskt.	  Det	  känns	  inte	  

som	  en	  ärligt	  produktplacering,	  utan	  mer	  att	  de	  hånar	  If	  där.	  Allting	  de	  säger	  

är	  dränkt	  i	  ironi,	  i	  hela	  programmet.	  Sarkasm.	  Så	  jag	  uppfattar	  inte	  det	  som	  en	  

renodlad	  produktplacering,	  det	  är	  mer	  att	  de	  tog	  upp	  det.	  För	  vissa	  hade	  ju	  

hjälp	  dem	  i	  programmet.	  Att	  de	  tackar	  folk."	  

	  

Respondenten	  "Sofia"	  hade	  en	  egen	  uppfattning	  om	  huruvida	  

produktplaceringen	  påverkar	  innehåller.	  Att	  det	  inte	  påverkar	  äktheten	  hos	  

programledarna	  eller	  innehållet,	  utan	  den	  istället	  presenterades	  på	  ett	  sätt	  att	  

hon	  fått	  en	  undermedveten	  bättre	  bild	  av	  If	  som	  företag.	  Vi	  ställde	  frågan	  om	  hon	  

hade	  diskuterat	  produktplaceringen	  med	  andra	  och	  vad	  de	  i	  sådana	  fall	  talade	  

om,	  och	  hon	  svarade	  såhär:	  

	  

"Jag	  kan	  nog	  inte	  riktigt	  säga	  att	  jag	  har	  diskuterat	  det	  så.	  Något	  som	  har	  med	  

deras	  sponsorer	  att	  göra.	  Det	  kan	  jag	  inte	  säga.	  Men	  som	  sagt,	  vi	  talade	  lite	  om	  

det	  innan,	  och	  jag	  diksuterar	  inte	  podcasten	  på	  det	  sättet	  med	  andra	  över	  

huvud	  taget.	  Alltså,	  jag	  tycker	  verkligen	  att	  If	  har	  lyckats	  med	  den	  bedriften	  att	  

man	  förknippar	  deras	  varumärke	  med	  podcasten.	  Det	  har	  fått	  min	  inställning	  

till	  If,	  åtminstone	  undermedvetet,	  att	  förändras.	  Alltså,	  jag	  ser	  ju	  If	  som	  ett	  

bättre	  företag.	  If	  ger	  mer	  positiva	  konnotationer	  än	  andra	  liknande	  bolag	  för	  

mig	  efter	  att	  jag	  följt	  Alex	  &	  Sigges	  podcast."	  
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"Sofias"	  svar	  som	  van	  podcast-‐lyssnare,	  kan	  sättas	  i	  motsats	  till	  respondentens	  

"Johans"	  svar	  på	  frågan	  om	  vad	  han	  tyckte	  om	  If:s	  produktplacering	  i	  det	  

specifika	  avsnittet.	  Den	  ovana	  podcast-‐lyssnaren	  "Johan"	  Han	  svarade	  såhär:	  

	  

	   "Ja,	  det	  var	  oerhört	  krystat.	  Fruktansvärt	  dåligt.	  Smälter	  inte	  in	  	   överhuvud	  

	   taget	  i	  det	  själva	  programmet.	  Inte	  med	  dem,	  alltså	  de	  här	  två	  killarna.	  

	   Reklamen	  om	  If,	  allt.	  Det	  känns	  totalt	  påklistrat.	  Men	  okej.	  De	  måste	  göra	  

	   rätt	  för	  sponsorpengarna	  de	  får	  för	  att	  göra	  programmet."	  Jag	  hörde	  att	  de	  

	   satt	  och	  gafflade	  om	  hur	  trevligt	  och	  fräscht	  det	  luktade	  inne	  på	  If:s	  kontor,	  

	   vilket	  är	  liksom	  bara.	  Ja,	  det	  kändes	  sådär.	  Och	  jag	  betvivlar	  starkt	  om	  If	  får	  

	   ut	  något	  av	  det	  här.	  Jag	  har	  svårt	  att	  se	  det."	  

	  

"Johan"	  summerade	  också	  hela	  sin	  inställning	  till	  If:s	  produktplacering	  som	  

meningslös	  från	  företagets	  perspektiv.	  Att	  programvärdarna	  måste	  göra	  rätt	  för	  

sig	  och	  placera	  företagsnamnet	  i	  avsnittet	  var	  det	  inga	  frågetecken	  över,	  då	  de	  

måste	  göra	  rätt	  för	  sponsorpengarna,	  men	  att	  If	  Skadeförsäkring	  är	  allmängiltigt	  

och	  får,	  enligt	  "Johan",	  ingen	  större	  effekt	  på	  en	  som	  lyssnare	  och	  konsument.	  

Han	  menade	  att	  de	  allra	  flesta	  som	  lyssnar	  redan	  är	  kunder	  hos	  något	  

försäkringsbolag,	  och	  ska	  man	  som	  lyssnare	  och	  konsument	  vilja	  byta	  bara	  för	  

att	  det	  har	  reklamplats	  i	  en	  podcast	  man	  lyssnar	  på,	  så	  måste	  

försäkringspremien	  vara	  oerhört	  mycket	  lägre	  för	  att	  ett	  intresse	  skall	  kunna	  

uppbådas.	  	  

	  

Han	  tar	  alltså	  ingen	  hänsyn	  till	  relationen	  mellan	  programvärdarna	  som	  

presenterar	  reklamen	  och	  reklamen	  i	  sig,	  utan	  väljer	  att	  lyssna	  och	  få	  en	  bättre	  

bild	  av	  Alex	  Schulman	  och	  Sigge	  Eklund,	  och	  samtidigt,	  trots	  detta,	  rata	  

produktplaceringen	  lika	  mycket	  	  oavsett	  vem/vilka	  den	  presenteras	  av.	  	  

	  

6.1.4	  Inställning	  (Position):	  	  

Till	  skillnad	  från	  Halls	  modell	  så	  uppmärksammar	  Schröder	  att	  man	  till	  exempel	  	  
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kan	  ha	  en	  höger-‐oppositionell	  läsning	  eller	  vänster-‐oppositionell	  läsning.	  	  

Tidigare	  var	  en	  av	  dessa	  tvungen	  att	  hamna	  i	  ”oppositional	  redaing”.	  

	  

I	  respondenten	  "Lisas"	  svar	  på	  frågan	  hur	  hon	  skulle	  beskriva	  om	  det	  var	  någon	  

reklam	  eller	  produktplacering	  i	  avsnittet,	  kunde	  vi	  tolka	  en	  oppositionell	  

inläsning	  från	  hennes	  sida.	  Hon	  sade	  såhär:	  	  

	  

	   "Det	  är	  ju	  inga	  reklampauser	  men	  det	  är	  väl	  IF	  som	  betalar	  dem	  för	  att	  

	   göra	  den	  tror	  jag,	  så	  det	  nämns	  i	  varje	  avsnitt	  också.	  sen	  är	  det	  väl	  svårt	  	  att	  

	   säga	  vad	  som	  är	  reklam	  och	  inte,	  allt	  är	  reklam	  för	  nåt	  idag.	  Att	  man	  får	  

	   mycket	  gratis	  nu	  med	  internet	  men	  då	  får	  man	  mer	  reklam	  å	  andra	  sidan.	  

	   Eller	  så	  känns	  det	  i	  alla	  fall	  tycker	  jag."	  

	  

Respondenten	  visar	  en	  medvetenhet	  och	  en	  acceptans	  av	  reklam	  i	  media,	  hon	  

argumenterar	  för	  att	  fri	  och	  gratis	  tillgång	  till	  mediet	  inte	  skulle	  fungera	  utan	  

reklamintäkter.	  Jämförelsen	  med	  sveriges	  public-‐serviceradio	  och	  dess	  censur	  av	  

varumärken	  i	  sändning	  anser	  vi	  visar	  på	  en	  i	  någon	  form	  höger-‐oppostionell	  

läsning	  av	  rådande	  samhällsnormer	  kring	  reklam	  och	  produktplacering.	  

På	  frågan	  om	  mängden	  reklam	  skulle	  vara	  beroende	  på	  avsändaren	  fortsatte	  hon	  

såhär:	  	  

	   "Ja	  på	  nått	  sätt,	  jag	  kan	  tycka	  att	  det	  blir	  lite	  fånigt	  i	  P3	  när	  de	  måste	  

	   censurera	  varumärken,	  dricker	  ni	  cola	  så	  säg	  cola	  (coca-‐cola).	  Men	  nu	  är	  

	   det	  för	  att	  vi	  sitter	  och	  pratar	  om	  det,	  jag	  störs	  nog	  egentligen	  inte"	  

	  

Överlag	  så	  anser	  vi	  att	  respondenten	  inte	  påverkas	  märkbart	  av	  

produktplaceringar	  och	  reklam	  i	  förhållande	  till	  resterande	  innehåll	  i	  podcast.	  

	  

6.1.5	  Värdering	  (Evaluation):	  

Denna	  läsningsnivå	  väljer	  vi	  att	  inte	  arbeta	  utefter.	  Den	  passar	  inte	  i	  vår	  

undersökning	  då	  materialet	  ser	  ut	  på	  annat	  sätt	  än	  vad	  denna	  läsning	  kräver	  och	  

vi	  kommer	  därför	  att	  välja	  bort	  den.	  
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6.1.6	  Handling	  (Implementation):	  	  

Idén	  om	  att	  allt	  som	  händer	  i	  vårt	  sociala	  liv	  är	  politiskt	  konstruerat.	  Vi	  pratar	  på	  

ett	  politiskt	  sätt	  även	  när	  vi	  inte	  pratar	  om	  just	  politik.	  Talar	  vi	  om	  skatter,	  

sjukvård	  eller	  skola	  talar	  vi	  med	  politisk	  bakgrund(Schröder,	  2000:16).	  	  

Respondent	  ”Gert”	  uttryckte	  sig	  såhär	  gällande	  deras	  ämnesval	  i	  programmet:	  

	  

	   "Det	  är	  svårt	  att	  säga	  vad	  de	  vill	  med	  avsnittet.	  Konceptet	  verkar	  vara	  att	  

	   de	  talar	  om	  vad	  fan	  de	  vill.	  Det	  är	  mycket	  aktuella	  grejer	  som	  tas	  upp.	  Det	  

	   känns	  inte	  som	  att	  de	  bryr	  sig	  särdeles	  om	  vad	  folk	  vill	  höra.	  Båda	  öppnar	  

	   upp	  sig,	  och	  det	  väcker	  nog	  stor	  sympati	  hos	  många	  lyssnare."	  

	  

Vi	  anser	  att	  respondenten	  tolkar	  in	  att	  ämnena	  genomgående	  är	  vitt	  skilda	  

samtidigt	  som	  de	  är	  alla	  aktuella	  eller	  personliga.	  Om	  det	  samtalas	  om	  politik	  så	  

skulle	  det	  vara	  på	  ett	  personligt	  plan	  från	  programledarnas	  sida.	  Enligt	  denna	  

läsningsnivå	  så	  skulle	  även	  de	  populärkulturella	  ämnena	  som	  tas	  upp	  vara	  mer	  

eller	  mindre	  politiskt	  konstruerade.	  
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7	  	  Slutsats	  
	  
Efter	  att	  ha	  analyserat	  de	  sex	  respondenternas	  svar	  från	  intervjuerna	  med	  hjälp	  

av	  Kim	  Schröders	  flerdimensionella	  modell.	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  att	  

variablerna	  kön	  och	  ovan	  kontra	  vana	  podcast-‐lyssnare	  spelat	  olika	  stora	  roller	  i	  

deras	  sätt	  att	  ta	  emot	  innehållet	  i	  avsnittet.	  	  Kön,	  har	  visat	  sig,	  spelar	  ingen	  roll	  

alls,	  medan	  ovana	  kontra	  vana	  podcast-‐lyssnare	  spelat	  en	  större	  roll.	  Då	  syftar	  vi	  

i	  synnerhet	  på	  sättet	  att	  ta	  in	  dels	  produktplaceringen	  och	  reklamen,	  men	  också	  

sättet	  att	  se	  på	  programvärdarna	  Alexander	  Schulman	  och	  Sigge	  Eklund.	  De	  

ovana	  och	  helt	  oerfarna	  lyssnarna	  tenderar	  att	  lystra	  extra	  mycket	  på	  detaljer	  

och	  produktplaceringarna	  i	  programmet.	  Medan	  de	  vana	  väljer,	  medvetet	  eller	  

omedvetet,	  att	  i	  mindre	  utsträckning	  lägga	  märke	  till	  den	  och	  istället	  fokusera	  på	  

ämnena	  som	  diskuteras	  av	  Alex	  Schulman	  och	  Sigge	  Eklund.	  	  

	  

Vi	  kan	  dra	  slutsatsen	  att	  respondenterna	  tolkar	  vad	  som	  är	  reklam	  och/eller	  

produkplacering	  olika.	  Det	  verkar	  inte	  finnas	  koncensus	  över	  vad	  som	  definierar	  

de	  olika	  benämningarna,	  tydligt	  blir	  efter	  intervjuerna	  att	  ordet	  reklam	  oftast	  

även	  förknippas	  med	  avbrott	  från	  huvudinnehållet	  medan	  produktplacering	  då	  

vävs	  in	  i	  innehållet	  i	  stället.	  Hur	  personerna	  har	  uppfattat	  budskapen	  skiljer	  sig	  

dock	  ganska	  mycket,	  ofta	  baserat	  på	  hur	  mycket	  man	  tidigare	  har	  blivit	  utsatt	  för	  

liknande	  marknadsföring.	  Man	  kan	  även	  se	  att	  upplevelsen	  av	  resterande	  

innehåll,	  vad	  som	  respondenterna	  tog	  med	  sig	  mest,	  skiljer	  sig	  däremot	  ser	  vi	  

ingen	  tydlig	  koppling	  mellan	  det	  och	  hur	  man	  uppfattade	  produktplaceringen	  

utan	  tillskriver	  detta	  att	  de	  helt	  enkelt	  uppfattar	  saker	  olika	  baserat	  på	  ens	  

tidigare	  erfarenheter	  

	  

Vi	  har	  också	  kommit	  fram	  till	  att	  respondenternas	  sätt	  att	  se	  på	  

programvärdarna	  som	  personer	  på	  förhand,	  eller	  under	  programmets	  gång,	  

varierat.	  Slutsatsen	  kring	  detta	  blir	  det	  naturliga,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  ovana	  

podcast-‐lyssnarna	  målar	  upp	  bilden	  av	  programvärdarna	  baserade	  på	  Sigge	  

Eklunds,	  och	  i	  synnerhet	  Alexander	  Schulmans,	  tidigare	  saker	  de	  producerat.	  	  
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Alex	  Schulman	  är	  för	  de	  ovana	  lyssnarna	  en	  mycket	  mer	  familjär	  person	  och	  de	  

tenderar	  att	  se	  honom	  som	  en	  mer	  eller	  mindre	  osympatiskt	  person	  då	  han	  

bland	  annat	  arbetat	  inom	  skvallerpressen.	  De	  vana	  lyssnarna	  har	  däremot	  haft	  

tid	  att	  få	  en	  annan,	  eller	  ny	  bild	  av	  honom	  utifrån	  hans	  berättelser	  i	  podcasten.	  I	  

vilken	  det	  faktiskt	  visar	  sig	  att	  han	  är	  en	  mer	  human	  person	  med	  känslor	  som	  

vilken	  annan	  människa	  som	  helst	  kan	  relatera	  till.	  För	  det	  är	  väldigt	  mycket	  det	  

som	  det	  specifika	  avsnittet	  ”Tillbaka	  hem”	  handlar	  om:	  barndomsminnen,	  

nostalgi	  och	  personliga	  och	  intima	  berättelser	  omkring	  detta.	  	  
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9.	  Bilagor	  
	  
9.1.	  Intervjuguide	  till	  respondenterna	  
	  
	  
1)	  Övergripande	  frågor:	  
	  

• Hur	  mycket	  lyssnar	  du	  på	  podcasts?	  
• När	  lyssnar	  du?	  
• Varför	  lyssnar	  du?	  
• Diskuterar	  du	  om	  det	  du	  lyssnat	  på	  med	  andra?	  
• I	  sådana	  fall,	  vad	  brukar	  ni	  prata	  om?	  
• Vad	  tror	  du	  om	  podcastens	  framtid?	  	  

	  
	  
2.	  Frågor	  om	  A&S	  
	  

• Har	  du	  lyssnat	  på	  Alex	  &	  Sigges	  podcast	  tidigare?	  
• Hade	  du	  någon	  uppfattning	  om	  A&S	  innan	  du	  hörde	  deras	  podcast?	  
• I	  sådana	  fall,	  vad	  var	  den	  uppfattningen?	  
• Har	  din	  uppfattning	  om	  A&S	  förändrats?	  
• I	  sådana	  fall,	  på	  vilket	  sätt	  har	  den	  förändrats?	  

	  
3.	  Frågor	  om	  det	  specifika	  avsnittet	  
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• Har	  du	  hört	  detta	  avsnitt	  tidigare?	  
• Vad	  anser	  du	  om	  avsnittets	  längd?	  
• Hur	  uppfattade	  du	  det	  du	  hörde	  i	  podden?	  	  
• Vad	  skulle	  du	  säga	  att	  avsnittet	  handlade	  om?	  	  	  
• Vad	  tror	  du	  Alex	  &	  Sigge	  vill	  väcka	  hos	  lyssnaren	  i	  det	  här	  avsnittet?	  	  	  

	   	  
4.	  Allmänna	  frågor	  kring	  avsnittet:	  

• Har	  du	  någon	  uppfattning	  om	  vem	  som	  lyssnar	  och	  huruvida	  du	  tror	  att	  
programmet	  vänder	  sig	  till	  någon	  specifik	  lyssnargrupp?	  

• Känner	  du	  igen	  dig	  som	  lyssnare	  i	  det	  som	  diskuteras?	  Isåfall	  på	  vilket	  
sätt?	  Kan	  du	  utveckla?	  

• Går	  det	  att	  relatera	  till	  för	  dig	  som	  lyssnare?	  
• I	  sådana	  fall	  hur	  och	  på	  vilka	  sätt	  gör	  du	  detta?	  

	  
	  
5	  Reklamspecifika	  frågor:	  

• Uppfattade	  du	  någon	  produktplacering	  i	  programmet?	  
• Har	  du	  något	  exempel?	  
• Tror	  du	  att	  produktplaceringen	  anpassad	  efter	  en	  viss	  lyssnargrupp?	  
• Kommer	  du	  ihåg	  om	  det	  var	  något	  specifikt	  företag	  som	  sponsrade	  

podcasten?	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  reklamen	  i	  det	  specifika	  avsnittet?	  	  
• Vad	  är	  din	  attityd	  gentemot	  	  t	  ex.	  reklamen	  om	  If	  i	  avsnittet?	  
• Är	  produktplacering	  något	  som	  du	  har	  diskuterat	  med	  andra?	  Och	  

isådana	  fall,	  vad	  talade	  ni	  om?	  
• Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  nyttja	  något	  av	  företagens	  

tjänster/produkter	  som	  marknadsförs	  under	  avsnittet?	  I	  sådana	  fall,	  hur?	  
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9.2.	  Transkriberade	  intervjuer	  
	  
Följande	  är	  sex	  intervjuer,	  där	  vi	  som	  författare	  till	  detta	  examensarbete	  utfört	  

tre	  var.	  Viktigt	  att	  notera	  är	  att	  de	  är	  uppdelade,	  där	  tre	  stycken	  är	  	  "Vana"	  och	  

lika	  många	  är	  "Ovana"	  podcast-‐lyssnare.	  

	  
Intervju	  1)	  	  

Transkriberad	  intervju	  mellan	  Carl	  Jirlow	  och	  "Johan"	  fredagen	  den	  2	  maj	  2014.	  

Ägde	  rum	  på	  ett	  kontor	  på	  Kungsgatan	  i	  Stockholm.	  Intervjun	  varade	  i	  15	  minuter.	  

”Johan”	  kommer	  från	  Stockholm.	  Man.	  Ovan	  podcast-‐lyssnare.	  

	  
Du	  har	  ju	  bara	  hört	  ett	  enda	  avsnitt	  av	  programmet.	  Har	  du	  diskuterat	  det	  

du	  lyssnat	  på	  med	  andra?	  

Nej,	  det	  har	  jag	  inte	  gjort.	  Jag	  gillade	  det	  jag	  hörde,	  men	  jag	  har	  bara	  inte	  hunnit	  

tala	  med	  någon	  om	  det.	  	  

I	  sådana	  fall,	  vad	  brukar	  ni	  prata	  om?	  

Inte	  mer	  än	  att	  jag	  pratade	  lite	  med	  min	  fru	  som	  aldrig	  lyssnat	  på	  podcasts	  

tidigare	  och	  var	  intresserad	  av	  vad	  jag	  höll	  på	  med.	  Men	  ingenting	  om	  innehållet	  

sådär.	  

Vad	  tror	  du	  om	  podcastens	  framtid?	  	  

Jag	  skulle	  tro	  att	  den	  är	  rätt	  ljus.	  Med	  tanke	  på	  att	  hela	  media-‐landskapet	  blir	  allt	  

mer	  nichat,	  avsmalnat	  alltså,	  och	  folk	  väljer	  i	  högre	  utsträckning	  att	  lyssna	  och	  

titta	  på	  det	  som	  man	  är	  absolut	  mest	  intresserad	  av.	  Så	  tor	  jag	  absolut	  att	  det	  

finns	  en	  möjlighet	  på	  samma	  sätt	  som	  det	  har	  funnits	  en	  möjlighet	  för	  bloggare	  

att	  blomstra.	  Så,	  ja,	  det	  tror	  jag	  definitivt	  kan	  funka	  för	  den	  målgrupp	  som	  är	  

intresserad.	  Det	  kan	  ju	  dyka	  upp	  podcasts	  på	  alla	  de	  flesta	  områdena	  som	  är	  

extremt	  anpassade.	  Typ	  trädgårdsskötsel	  eller	  så.	  	  För	  de	  som	  är	  intresserade	  av	  

sånt.	  	  

Har	  du	  lyssnat	  på	  Alex	  &	  Sigges	  podcast	  tidigare?	  

Nej,	  det	  har	  jag	  inte	  gjort.	  

Hade	  du	  någon	  uppfattning	  om	  A&S	  innan	  du	  hörde	  deras	  podcast?	  

Egentligen	  inte,	  nej.	  

I	  sådana	  fall,	  vad	  var	  den	  uppfattningen?	  
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Ja,	  eller	  ja	  alltså	  jag	  har	  hört	  talas	  om	  den	  men	  aldrig	  lyssnar	  på	  just	  podcasten.	  

Har	  din	  uppfattning	  om	  A&S	  förändrats?	  

Ja,	  kanske	  lite	  då	  alltså.	  Jag	  har	  väl	  ingen	  uppfattning	  överhuvud	  taget	  om	  den	  

här	  Sigge	  Eklund	  då,	  men	  den	  här	  Schulman	  hade	  jag	  lite	  om.	  En	  mer	  negativ	  

uppfattning	  om	  jag	  ska	  vara	  ärlig.	  

I	  sådana	  fall,	  på	  vilket	  sätt	  har	  den	  förändrats?	  

Uppfattningen	  om	  Schulman	  har	  nog	  blivit	  mer	  positiv	  efter	  att	  ha	  lyssnat	  på	  

avsnittet.	  Jag	  känner	  inte	  till	  så	  jäkla	  mycket	  om	  honom	  egentligen	  från	  början	  

heller,	  mer	  än	  att	  han	  var	  på	  någon	  skvallerblaska	  och	  så	  vidare.	  Den	  har	  helt	  

enkelt	  förändrats	  till	  det	  bättre.	  Det	  får	  man	  säga.	  

Har	  du	  hört	  detta	  avsnitt	  tidigare?	  

Nej.	  

Vad	  anser	  du	  om	  avsnittets	  längd?	  

Lite	  långt	  faktiskt.	  Hade	  kunnat	  vara	  lite	  kortare	  tycker	  jag.	  Inte	  egentligen	  för	  att	  

det	  blir	  trist.	  Jag	  tycker	  väl	  ibland	  det	  känns	  lite	  ostrukturerat.	  Jag	  tycker	  man	  

kunde	  vara	  lite	  mer	  koncis.	  Jag	  tycker	  man	  hade	  kunnat	  klara	  av	  det	  på	  kanske	  

45	  minuter.	  	  

Hur	  uppfattade	  du	  det	  du	  hörde	  i	  podden?	  	  

Man	  förstod	  ju	  vad	  det	  handlade	  om.	  Det	  var	  mycket	  tillbakablickar	  och	  nostalgi	  i	  

avsnittet	  och	  sådana	  här	  saker.	  	  

Vad	  skulle	  du	  säga	  att	  avsnittet	  handlade	  om?	  	  	  

Ja,	  nej	  det	  är	  just	  det.	  Mycket	  barndom,	  känslor,	  dofter,	  upplevelser,	  vad	  man	  

käkade	  till	  mellanmål.	  Också	  upplevelser	  tillsammans	  med	  föräldrar	  tillbaka	  i	  

barndomshemmet	  och	  såna	  saker.	  

Tror	  du	  Alex	  &	  Sigge	  vill	  väcka	  hos	  lyssnaren	  i	  det	  här	  avsnittet?	  	  

Det	  är	  väl	  naturligtvis	  för	  alla	  som	  har	  kommit	  en	  bit	  upp	  i	  åren.	  Yngre	  också	  

naturligtvis.	  Så	  är	  det	  väl	  klart,	  att	  minnas	  tillbaka	  till	  något	  tidigare	  ligger	  väl	  i	  

allas	  intresse,	  eller	  åtminstone	  något	  som	  alla	  gör	  ganska	  ofta	  i	  många	  

sammanhang.	  Det	  är	  mest	  att	  de	  ger	  sin	  syn	  på	  sin	  barndom,	  och	  det	  kan	  

naturligtvis	  väcka	  tankar	  hos	  lyssnaren	  också.	  
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Har	  du	  någon	  uppfattning	  om	  vem	  som	  lyssnar	  och	  huruvida	  du	  tror	  att	  

programmet	  vänder	  sig	  till	  någon	  specifik	  lyssnargrupp?	  

Folk	  i	  deras	  ålder	  och	  kanske	  en	  bit	  uppåt.	  Vet	  inte	  exakt	  hur	  gamla	  de	  är,	  30-‐35	  

kanske.	  Jag	  skulle	  gissa	  att	  de	  pratar	  en	  hel	  del	  med	  folk	  i	  deras	  egna	  ålder.	  Jag	  

som	  är	  lite	  äldre	  kan	  naturligtvis	  ha	  en	  viss	  behållning	  av	  det	  också.	  Det	  finns	  

bitar	  som	  är	  intressanta	  även	  för	  mig	  även	  om	  jag	  skiljer	  mig	  åldersmässigt	  från	  

dem.	  Nu	  har	  jag	  bara	  lyssnat	  på	  ett	  avsnitt	  och	  vet	  inte	  om	  det	  finns	  någon	  

övergripande	  tydlig	  linje	  eller	  om	  det	  är	  helt	  spritt,	  men	  det	  anser	  jag	  åtminstone	  

om	  det	  här	  specifika	  avsnittet.	  

Tror	  du	  att	  produktplaceringen	  anpassad	  efter	  en	  viss	  lyssnargrupp?	  

Nej,	  inte	  överhuvud	  taget.	  Det	  fanns	  två	  stycken	  i	  den	  här	  hörde	  jag.	  Där	  den	  ena	  

är	  betydlligt	  mer	  allmängiltig	  än	  den	  andra	  produktplaceringen.	  

Känner	  du	  igen	  dig	  som	  lyssnare	  i	  det	  som	  diskuteras?	  Isåfall	  på	  vilket	  sätt?	  

Kan	  du	  utveckla?	  

Ja,	  som	  jag	  sa.	  Det	  är	  allmängiltigt	  ämne	  som	  de	  talar	  om	  i	  den	  här.	  Alltså,	  

tillbakablickar,	  minnen,	  bardom.	  Sånt	  som	  alla	  har.	  Sen	  om	  alla	  känner	  igen	  sig	  i	  

den	  här	  typen	  av	  beskrivningar	  från	  två	  medelklasskillar	  från	  olika	  delar	  av	  

Sverige,	  det	  är	  ju	  svårt	  att	  svara	  på.	  

Uppfattade	  du	  någon	  produktplacering	  i	  programmet?	  

Ja,	  två	  stycken	  då.	  

Har	  du	  något	  exempel?	  

Ja,	  den	  ena	  var	  If,	  försäkringsbolaget.	  Det	  andra	  var	  något	  spel.	  Jag	  tror	  att	  det	  

hette	  Call	  of	  Duty	  Ghost.	  

Vad	  tycker	  du	  om	  reklamen	  i	  det	  specifika	  avsnittet?	  	  

Ja,	  det	  var	  oerhört	  krystat.	  Fruktansvärt	  dåligt.	  Smälter	  inte	  in	  överhuvud	  taget	  i	  

det	  själva	  programmet.	  Inte	  med	  dem,	  alltså	  de	  här	  två	  killarna.	  Reklamen	  om	  If,	  

allt.	  Det	  känns	  totalt	  påklistrat.	  Men	  okej.	  De	  måste	  göra	  rätt	  för	  

sponsorpengarna	  de	  får	  för	  att	  göra	  programmet.	  

Vad	  är	  din	  attityd	  gentemot	  	  t	  ex.	  reklamen	  om	  If	  i	  avsnittet?	  
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Jag	  hörde	  att	  de	  satt	  och	  gafflade	  om	  hur	  trevligt	  och	  fräscht	  det	  luktade	  inne	  på	  

If:s	  kontor,	  vilket	  är	  liksom	  bara.	  Ja,	  det	  kändes	  sådär.	  Och	  jag	  betvivlar	  starkt	  om	  

If	  får	  ut	  något	  av	  det	  här.	  Jag	  har	  svårt	  att	  se	  det.	  

Är	  produktplacering	  något	  som	  du	  har	  diskuterat	  med	  andra?	  Och	  isådana	  

fall,	  vad	  talade	  ni	  om?	  

Nej,	  icke.	  Jag	  nämnde	  som	  sagt	  för	  min	  fru	  bara	  att	  jag	  blivit	  ombedd	  att	  lyssna	  på	  

den	  här	  podcasten	  för	  den	  här	  specifika	  intervjun	  som	  vi	  har	  just	  nu.	  Men	  inte	  

med	  någon	  annan	  på	  det	  sättet.	  Jag	  har	  alltså	  inte	  talat	  med	  någon	  om	  vad	  den	  

innehöll.	  Jo,	  jag	  sa	  att	  Alex	  Schulman	  fick	  två	  stycken	  sentimentala	  sammanbrott	  

under	  avsnittet.	  	  

Kändes	  det	  konstigt	  att	  han	  gjorde	  det?	  

Nej,	  det	  är	  inte	  alls	  konstigt	  om	  man	  känner	  till	  lite	  om	  Alex	  Schulmans	  bakgrund	  

och	  hans	  relation	  med	  sin	  far,	  vad	  nu	  han	  hette.	  Han	  stod	  honom	  åtminstone	  

väldigt	  nära	  vet	  jag.	  Och	  han	  beundrade	  sin	  pappa	  väldigt	  mycket.	  Så	  att	  han	  bröt	  

ihop	  var	  ju	  därför,	  naturligtvis.	  

Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  nyttja	  något	  av	  företagens	  

tjänster/produkter	  som	  marknadsförs	  under	  avsnittet?	  I	  sådana	  fall,	  hur?	  

If	  är	  också	  allmängiltigt.	  Alla	  människor	  som	  äger	  någonting,	  det	  kan	  vara	  en	  

lägenhetet	  eller	  ett	  hus	  och	  som	  ska	  skaffa	  sig	  en	  skadeförsäkring	  eller	  

inbrottsförsäkring.	  Så	  att	  visst,	  på	  så	  sätt	  kan	  ju	  If	  vara	  intressant.	  Men	  på	  samma	  

gång,	  jag	  som	  råkar	  vara	  hos	  ett	  annat	  försäkringsbolag	  kanske	  inte	  byter	  till	  If	  

för	  att	  de	  blir	  marknadsförda	  i	  Alex	  &	  Sigges	  podcast.	  

Så	  som	  reklamköpare	  hade	  jag	  placerat	  några	  pengar	  någonannan	  stans.	  Nu	  vet	  

jag	  inte	  heller	  hur	  mycket	  pengar	  de	  handlar	  om	  heller,	  men	  jag	  hade	  inte	  gjort	  

det	  som	  försäkringsbolag.	  	  

	  

Om	  man	  tittar	  på	  försökringstjänster	  generellt	  så	  är	  det	  en	  form	  av	  

lågintresseprodukt.	  Det	  är	  ju	  som	  bensinbolag.	  Till	  exempel,	  min	  soppa	  i	  bilen	  är	  

slut.	  Då	  frågar	  man	  bara	  sig	  själv	  direkt:	  "Vilken	  bilmack	  är	  närmast?"	  Människor	  

tänker	  aldrig	  så	  att	  de	  ska	  köra	  10	  mil	  extra	  för	  att	  de	  känner	  att	  de	  måste	  tanka	  

på	  exempelvis	  Shell.	  Du	  vill	  bara	  inte	  ha	  soppatorsk,	  så	  enkelt	  är	  det.	  	  
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Man	  byter	  inte	  försäkringsbolag	  om	  det	  nu	  inte	  är	  så	  att	  man	  får	  en	  ohyggligt	  

mycket	  bättre	  försäkringspremie	  på	  det	  andra	  bolaget	  eller	  så.	  Det	  är	  den	  ena	  

biten.	  Den	  andra	  biten,	  den	  andra	  produktplaceringen,	  med	  det	  här	  dataspelet	  

Call	  of	  Duty	  Ghost,	  är	  jag	  ju	  överhuvud	  taget	  inte	  intresserad	  av.	  Eftersom	  jag	  

aldrig	  spelar	  dataspel.	  Så	  utifrån	  mitt	  perspektiv	  är	  inte	  någon	  produkt	  i	  

avsnittet	  särskilt	  intressanta	  för	  mig.	  Men	  det	  kan	  det	  ju	  vara	  för	  någon	  annan	  

kanske.	  	  

	  

Ja,	  precis.	  Då	  är	  det	  ju	  tillbaka	  till	  målgruppsfrågan.	  För	  det	  är	  ju	  

framförallt	  yngre	  som	  spelar	  Call	  of	  Duty,	  så	  känner	  du	  att	  de	  ändå	  greppar	  

en	  bred	  målgrupp	  med	  detta?	  

Ja,	  alltså	  det	  är	  en	  generationsfråga.	  Min	  generation	  spelar	  inte	  speciellt	  mycket,	  

medan	  jag	  tror	  att	  senare	  generationen	  med	  människor	  runt	  30-‐35-‐årsåldern	  

kan	  mycket	  väl	  sitta	  och	  spela	  Call	  of	  Duty	  idag.	  Och	  de	  sitter	  säkert	  och	  spelar	  

dataspel	  när	  de	  är	  uppe	  i	  50-‐årsåldern	  också.	  Det	  är	  en	  generationsfråga	  

återigen,	  det	  handlar	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  man	  har	  vuxit	  upp	  med	  någonting,	  

och	  att	  det	  därmed	  blir	  en	  större	  och	  mer	  intressant	  del	  av	  ens	  liv.	  Och	  för	  mig	  

var	  det	  ju	  inte	  så.	  

Då	  hade	  jag	  inte	  fler	  frågor	  att	  ställa	  dig,	  så	  jag	  får	  tacka	  för	  tiden	  jag	  fick	  

låna	  av	  dig!	  

Ja,	  tack!	  Det	  var	  så	  lite	  så.	  	  

	  
Intervju	  2)	  
Transkriberad	  intervju	  mellan	  Petter	  Widberg	  och	  ”Bobby”	  tisdagen	  den	  6	  maj	  

2014.	  Ägde	  rum	  hemma	  hos	  Petter	  i	  Telefonplan	  i	  Stockholm.	  Intervjun	  varade	  i	  31	  

minuter.	  ”Bobby”	  kommer	  från	  Stockholm.	  Man.	  Van	  podcast-‐lyssnare.	  

	  

Hur	  ofta,	  eller	  hur	  mycket	  lyssnar	  du	  på	  podcasts?	  

Ja	  det	  är	  ungefär,	  eller	  ganska	  precis	  snarare	  två	  timmar	  i	  veckan.	  

	  

Är	  det	  alltid	  samma	  alltså	  att	  du	  prenumererar	  eller	  är	  det	  i	  snitt	  två	  

timmar	  i	  veckan?	  
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Nej	  det	  är	  alltid	  samma	  podcasts	  jag	  lyssnar	  på	  så	  det	  blir	  liksom	  två	  timmar.	  

	  

Vilka	  är	  det	  du	  prenumererar	  på?	  

Alex	  &	  Sigges	  och	  Filip	  &	  Fredriks.	  Ibland	  går	  jag	  out	  on	  a	  limb	  men	  (skratt)	  men	  

nej	  det	  är	  egentligen	  bara	  de	  två	  jag	  lyssnar	  på.	  	  

	  

När	  är	  det	  du	  brukar	  lyssna?	  

Det	  brukar	  bli	  på	  morgonen	  på	  väg	  till	  jobbet,	  eller	  kanske	  medan	  jag	  lagar	  mat	  

och	  jag	  brukar	  i	  regel	  lyssna	  på	  dem	  samma	  dag	  de	  kommer	  ut.	  Men	  det	  är	  väl	  

också	  för	  att	  jag	  bara	  lyssnar	  på	  två	  stycken	  så	  det	  tar	  inte	  upp	  så	  många	  timmar.	  

Det	  är	  perfekt	  att	  slänga	  på	  när	  man	  är	  på	  väg	  någon	  stans.	  Man	  kanske	  borde	  ha	  

en	  som	  kom	  varje	  dag?	  har	  du	  det?	  

Nej	  inte	  riktigt,	  men	  jag	  följer	  en	  fyra-‐fem	  stycken	  så	  det	  hade	  kunnat	  vart	  

så.	  

	  

Lyssnar	  du	  på	  webradio	  på	  samma	  sätt?	  

Nej	  inte	  alls.	  

	  

Varför	  tror	  du	  att	  det	  är	  så?	  Alltså	  att	  du	  lyssnar	  på	  podcast	  specifikt	  men	  

inte	  radio	  i	  mobilen?	  

Det	  är	  så	  olika.	  Bland	  annat	  för	  att	  man	  inte	  har	  massa	  avbrott	  för	  reklam	  och	  

musik	  i	  podcast,	  det	  sägs	  väl	  att	  podcast	  skulle	  vara	  som	  ett	  inspelat	  

radioprogram	  men	  jag	  tycker	  det	  är	  stor	  skillnad.	  Det	  är	  djupare	  liksom	  med	  

podcast	  och	  nu	  känns	  det	  ju	  som	  att	  jag	  känner	  dem.	  

	  

Vad	  skulle	  du	  säga	  är	  lyssnargruppen	  på	  A&Ss	  podcast?	  

Jag	  skulle	  säga	  att	  är	  15-‐35år	  kanske.	  Det	  låter	  så	  på	  dem	  tycker	  jag	  när	  de	  pratar	  

om	  saker	  i	  podden.	  	  

	  

Brukar	  du	  prata	  om	  avsnitten	  med	  andra	  som	  lyssnar	  på	  samma	  podcast	  

och	  sådant	  fall	  hur	  brukar	  du	  göra	  det?	  
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Jag	  nämner	  nog	  avsnitten,	  eller	  ämnen	  de	  har	  pratat	  om	  ett	  par	  gånger	  i	  veckan	  

skulle	  jag	  säga,	  inte	  så	  att	  ringer	  upp	  någon	  för	  att	  diskutera	  det	  men	  jag	  nämner	  

typ	  ”det	  va	  som	  jag	  hörde	  Filip&fredrik	  prata	  om”	  så	  jag	  refererar	  nog	  till	  dem	  

massa	  gånger.	  

	  

Du	  nämnde	  att	  du	  har	  lyssnat	  på	  A&S	  tidigare,	  är	  det	  så	  att	  du	  har	  lyssnat	  

sen	  starten,	  eller	  när	  skulle	  du	  anse	  att	  du	  började	  följa	  den?	  

Ehm.	  Jag	  började	  följa	  F&F	  först,	  då	  hade	  den	  funnits	  ett	  år	  kanske	  sen	  började	  

jag	  följa	  A&S	  efter	  det.	  Jag	  menar	  också	  F&F	  pod	  som	  den	  är	  nu	  hade	  funnits	  ett	  

knappt	  år,	  de	  hade	  nån	  förlaga	  till	  den	  väl	  som	  typ	  bara	  gick	  att	  lyssna	  via	  

aftonbladet?	  

	  

Precis,	  där	  de	  satt	  i	  en	  bil	  och	  ringde	  kändisar	  i	  stort	  sett.	  

Exakt,	  det	  var	  väl	  typ	  första	  gången,	  eller	  i	  alla	  fall	  första	  gången	  jag	  hörde	  

begreppet	  Podcast.	  Men	  det	  har	  jag	  som	  sagt	  lyssnat	  på	  i	  efterhand	  när	  jag	  redan	  

hade	  fastnat	  för	  den.	  Men	  A&S	  började	  jag	  nog	  med	  så	  fort	  jag	  fick	  nys	  om	  att	  de	  

hade	  startat	  en,	  så	  tredje	  avsnittet	  eller	  så.	  

	  

Vilken	  relation	  hade	  du	  till	  Alex	  Schulman	  eller	  Sigge	  Eklund	  innan	  du	  

började	  lyssna	  på	  deras	  podcast?	  

Inte	  Sigge	  eklund,	  han	  var	  helt	  främmande	  för	  mig	  innan.	  Alex	  kände	  jag	  till,	  mest	  

från	  1000apor	  där	  jag	  tyckte	  han	  var,	  ibland	  i	  alla	  fall,	  rolig.	  Jag	  läste	  lite	  i	  hans	  

pappablogg,	  att	  vara	  charlie	  schulmans	  pappa	  hette	  den	  väl.	  Han	  nämner	  ofta	  

tycker	  jag,	  eller	  Sigge	  nämner	  ofta	  att	  han	  var	  elak	  i	  sin	  blogg	  men	  det	  måste	  varit	  

en	  blogg	  innan	  som	  jag	  inte	  läst.	  

	  

Skulle	  du	  säga	  att	  relationen	  är	  den	  samma	  eller	  har	  den	  förändrats	  efter	  

du	  började	  lyssna	  på	  deras	  podcast?	  

Till	  Alex	  så	  vet	  jag	  inte,	  tror	  inte	  det	  men	  det	  är	  svårt	  att	  säga	  på	  vilket	  sätt	  men	  

till	  Sigge	  så	  gick	  jag	  ju	  från	  att	  aldrig	  ha	  hört	  talas	  om	  honom	  till	  att	  lyssna	  en	  

gång	  i	  veckan	  på	  honom	  så	  där	  har	  jag	  skapat	  en	  bild	  av	  honom	  längs	  vägen.	  
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Hur	  ser	  den	  ut?	  

Ja	  alltså	  jag	  tyckte	  nog	  mer	  om	  honom	  i	  början	  när	  det	  verkade	  som	  att	  han	  hade	  

gjort	  massa	  spännande	  grejer	  utan	  att	  söka	  rampljuset	  riktigt,	  men	  nu	  känns	  han	  

mer	  medveten	  och	  jag	  tycker	  det	  känns	  som	  att	  han	  vet	  att	  folk	  tycker	  om	  honom	  

och	  försöker	  liksom	  göra	  sig	  till,	  han	  verkar	  såklart	  intelligent	  och	  kanske	  

förstärker	  de	  sidorna	  hos	  sig	  själv.	  Han	  är	  sig	  själv	  i	  kvadrat.	  Nu	  kanske	  jag	  låter	  

gnällig	  men	  jag	  skulle	  säga	  att	  gillade	  honom	  bättre	  i	  början.	  Båda	  två	  blir	  som	  

bekanta	  efter	  ett	  tag.	  Det	  säger	  kanske	  många	  men	  man	  har	  ju	  dem	  i	  örat	  en	  

timme	  i	  veckan	  och	  det	  är	  väl	  en	  del	  i	  att	  podcast	  fungerar	  kanske,	  intimiteten.	  

	  

Som	  tidigare	  lyssnare	  så	  hade	  du	  kanske	  hört	  det	  här	  avsnittet	  innan?	  

Ja	  det	  hade	  jag.	  

	  

Hur	  skiljde	  sig	  upplevelserna	  nu	  när	  du	  hörde	  det	  igen?	  

Oj,	  inte	  någon	  större	  skillnad	  skulle	  jag	  säga.	  Det	  var	  ju	  ett	  relativt	  gammalt	  

avsnitt	  så	  det	  var	  inte	  så	  att	  jag	  kom	  ihåg	  exakt	  vad	  skulle	  sägas	  eller	  så.	  Det	  

händer	  faktiskt	  att	  jag	  lyssnar	  om	  avsnitt	  ändå	  lite	  då	  och	  då.	  

	  

Vad	  skulle	  du	  säga	  om	  längden	  på	  avsnittet	  när	  du	  nu	  lyssnade	  om	  ett	  

avsnitt	  som	  du	  redan	  hört?	  

Jag	  tänkte	  faktiskt	  på	  det	  häromdagen,	  att	  jag	  tycker	  att	  F&Fs	  podcast	  är	  lite	  för	  

kort,	  den	  brukar	  vara	  strax	  under	  en	  timme	  medan	  A&S	  brukar	  vara	  1h20min	  

vilket	  jag	  tycker	  är	  perfekt.	  Framförallt	  om	  man	  måste	  pausa	  mitt	  i,	  så	  har	  man	  

lång	  tid	  kvar.	  Det	  värsta	  är	  när	  man	  måste	  pausa	  med	  typ	  5min	  kvar	  för	  man	  ska	  

in	  någon	  stans.	  Även	  om	  de	  sista	  minuterna	  är	  att	  de	  tackar	  IF	  men	  man	  kanske	  

missar	  poängen.	  

	  

Intressant	  att	  du	  tar	  upp	  Tack	  IF,	  tidigare	  sa	  du	  att	  det	  var	  skönt	  med	  

podcast	  eftersom	  de	  inte	  har	  reklamavbrott.	  Hur	  upplever	  du	  sponsorer	  i	  

podcast?	  Som	  IF	  tillexempel.	  
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Det	  har	  du	  rätt	  i,	  men	  till	  att	  börja	  med	  så	  är	  det	  inte	  alls	  lika	  mycket	  reklam,	  som	  

när	  vi	  pratade	  om	  webradio	  och	  fortfarande	  inga	  musikpauser.	  Men	  nu	  tänker	  

jag	  att	  anledningen	  till	  att	  jag	  inte	  lyssnar	  webbradio	  i	  samma	  utsträckning	  är	  

nog	  att	  radiopratare	  är	  så	  jobbigt	  att	  lyssna	  på,	  de	  har	  ju	  en	  helt	  annan	  stil	  än	  hur	  

man	  pratar	  i	  en	  podcast.	  Men	  visst	  att	  de	  säger	  Tack	  IF	  i	  varje	  avsnitt	  är	  ju	  reklam	  

det	  också	  såklart.	  Jag	  accepterar	  det	  ändå,	  sen	  kan	  man	  undra	  i	  och	  för	  sig	  hur	  

mycket	  pengar	  de	  får.	  De	  säger	  ju	  ofta	  att	  om	  inte	  IF	  hade	  sponsrat	  hade	  det	  inte	  

blivit	  någon	  podcast	  men	  det	  känns	  inte	  som	  att	  de	  får	  jättemycket	  pengar.	  

	  

På	  vilket	  sätt	  skulle	  din	  syn	  förändras	  om	  du	  fick	  reda	  på	  att	  de	  fick	  otroligt	  

mycket	  pengar	  av	  IF?	  Eller	  är	  det	  kanske	  inte	  det	  som	  är	  faktorn?	  

(skratt)	  jag	  vet	  inte	  riktigt,	  kanske	  hade	  den	  inte	  förändrats	  alls	  men	  nu	  är	  det	  

mer	  som	  att	  IF	  har	  sponsrat	  med	  mickar	  och	  kanske	  lite	  lön	  om	  de	  sitter	  massa	  

timmar	  och	  arbetar	  med	  det	  men	  min	  känsla	  är	  att	  ett	  företag	  som	  sponsrar	  en	  

podcast	  inte	  går	  in	  med	  några	  enorma	  summor.	  Det	  kanske	  är	  mening	  i	  och	  för	  

sig,	  att	  jag	  ska	  tro	  det	  alltså.	  De	  kanske	  får	  mycket	  mer	  pengar	  än	  vad	  jag	  tror.	  

Det	  kör	  rätt	  hårt	  för	  sin	  sponsor	  i	  podcasten	  trots	  allt.	  

	  

Just	  det	  här	  avsnittet	  hade	  några	  delar	  som	  var	  ganska	  känsliga,	  från	  

främst	  Alex.	  Hur	  påverkas	  din	  upplevelse	  av	  att	  lyssna	  till	  de	  också	  som	  du	  

sa,	  kör	  ganska	  hårt	  för	  sin	  sponsor?	  

Äktheten?	  Nej	  jag	  tror	  jag	  upplever	  det	  nog	  inte	  som	  att	  det	  påverkar.	  Eller	  det	  

påverkar	  inte	  allt	  de	  säger	  tror	  jag.	  Jag	  tror	  man	  märker	  ganska	  tydligt	  om	  ett	  

ämne	  är	  liksom	  ditkastat	  för	  att	  göra	  sponsorn	  nöjd.	  

	  

Säg	  att	  ämnena	  av	  en	  slump	  skulle	  vara	  något	  som	  rör	  till	  exempel	  IF	  

skadeförsäkringar?	  

Ja,	  jo	  visst,	  men	  jag	  tror	  man	  skulle	  märka	  det	  om	  det	  var	  uppgjort.	  Det	  måste	  

vara	  svårt	  att	  prata	  naturligt	  om	  något	  som	  man	  bara	  pratar	  om	  för	  att	  sälja	  nått.	  

Jag	  vet	  inte	  men	  jag	  tror	  inte	  det	  skulle	  hålla	  i	  längden.	  Vem	  skulle	  vilja	  göra	  en	  

sådan	  pod	  tänker	  jag.	  Då	  skulle	  de	  få	  döpa	  den	  till	  IFpodden	  typ	  men	  jag	  tror	  inte	  	  
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att	  varken	  Alex	  eller	  Sigge	  skulle	  stå	  ut	  med	  sånt	  hor.	  Eller	  om	  de	  bara	  satt	  och	  

hittade	  på	  historier	  som	  passade	  men	  som	  inte	  var	  sanna,	  och	  man	  sen	  fick	  reda	  

på	  det	  då	  hade	  man	  kanske	  känt	  sig	  lurad.	  

	  

På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  sponsorerna	  är	  matchade	  efter	  lyssnargrupperna	  

som	  du	  nämnde	  tidigare?	  

Det	  är	  de	  nog.	  Fast	  ibland	  dyker	  det	  upp	  företag	  i	  och	  för	  sig	  som	  inte	  alls	  verkar	  

ha	  tänkte	  så.	  Mest	  i	  F&Fs	  pod	  tycker	  jag	  snarare	  än	  i	  A&S.	  A&S	  verkar	  ha	  

sponsorer	  som	  passar	  målgruppen	  bättre	  i	  sådant	  fall.	  

	  

Har	  du	  några	  exempel?	  

Ja	  men	  IF	  i	  viss	  mån	  men	  framförallt	  TiVo	  som	  de	  också	  nämner	  ofta.	  F&F	  kan	  väl	  

ha	  i	  stort	  sett	  vad	  som	  helst	  känns	  det	  som.	  Jag	  har	  för	  mig	  att	  A&S	  var	  sponsrade	  

av	  något	  TVspel	  förut	  också.	  

	  

Vad	  tror	  du	  att	  A&S	  ville	  säga	  med	  avsnittet?	  

Nu	  är	  det	  det	  där	  igen	  med	  känslan.	  Jag	  får	  känslan	  av	  att	  de	  inte	  har	  planerat	  

avsnitten	  så	  värst	  mycket.	  Att	  de	  kanske	  har	  ämnen	  som	  de	  vill	  ta	  upp	  men	  att	  

mycket	  kommer	  på	  plats.	  Men	  det	  kanske	  är	  så	  det	  ska	  kännas	  men	  det	  ligger	  

jättemycket	  tid	  bakom.	  Men	  jag	  ser	  inget	  specifikt	  budskap	  med	  just	  det	  här	  

avsnittet.	  Eller	  något	  annat	  egentligen.	  Mer	  att	  man	  ska	  få	  inblick	  i	  deras	  liv	  

ibland,	  en	  rolig	  anekdot	  ibland.	  Lite	  så.	  	  

	  

Relationen	  till	  företagen	  som	  sponsrar,	  är	  det	  något	  som	  du	  upplever	  har	  

förändrats?	  Och	  på	  vilket	  sätt?	  

Ja	  absolut,	  om	  vi	  ska	  ta	  IF	  som	  exempel	  så	  skulle	  jag	  nog	  först	  kolla	  upp	  dem	  om	  

jag	  skulle	  göra	  ett	  aktivt	  val	  idag	  med	  försäkringar.	  Det	  hade	  jag	  förmodligen	  inte	  

gjort	  för	  två	  år	  sedan.	  

	  

Tack!	  

Tack!	  
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Intervju	  3)	  	  

Transkriberad	  intervju	  mellan	  Carl	  Jirlow	  och	  ”Sofia”	  onsdagen	  den	  7	  maj	  2014.	  

Ägde	  på	  ett	  fik	  i	  centrala	  Stockholm.	  Intervjun	  varade	  i	  17	  minuter.	  ”Sofia”	  kommer	  

från	  Stockholm.	  Kvinna.	  Van	  podcast-‐lyssnare.	  

	  

Hur	  mycket	  lyssnar	  du	  på	  podcasts?	  

Ja,	  jag	  lyssnar	  väl	  på	  ett	  par-‐tre	  i	  veckan.	  Jag	  lyssnar	  på	  Filip	  &	  Fredriks,	  Alex	  

&	  Sigges	  och	  Hanna	  &	  Amandas.	  

	  

När	  lyssnar	  du?	  

Oftast	  är	  det	  nog	  när	  jag	  fixar	  käk,	  diskar,	  lagar	  mat	  typ.	  

	  

Varför	  lyssnar	  du?	  

Skön,	  enkel	  underhållning.	  Att	  man	  kan	  göra	  saker	  samtidigt.	  Det	  är	  inte	  så	  

att	  jag	  sitter	  och	  stirrar	  in	  i	  väggen	  medan	  jag	  lyssnar.	  Det	  är	  samtidigt	  som	  

man	  gör	  något	  tråkigt	  arbete.	  

	  

Diskuterar	  du	  om	  det	  du	  lyssnat	  på	  med	  andra?	  

Nej,	  det	  skulle	  jag	  inte	  säga.	  Åtminstone	  utifrån	  att	  man	  isåfall	  skulle	  

diskutera	  podcasten.	  Det	  är	  väl	  mer	  så	  att,	  liksom,	  om	  man	  blir	  inspirerad	  av	  

något	  de	  pratat	  om	  i	  podden	  och	  snackar	  om	  det	  sen.	  Det	  är	  inte	  så	  att	  jag	  

sitter	  med	  polare	  och	  för	  vidare	  till	  exempel	  hur	  rolig	  jag	  tycker	  Sigge	  Eklund	  

var	  i	  just	  det	  specifika	  avsnittet.	  Det	  gör	  jag	  inte.	  

	  

Vad	  tror	  du	  om	  podcastens	  framtid?	  	  

Jag	  tror	  ändå	  att	  det	  kommer	  att	  finnas	  kvar.	  Sen	  tror	  jag	  väl	  ändå	  att	  det	  

kommer	  att	  ändra	  form,	  komma	  nya	  podcast	  som	  kanske	  ändrar	  stilen.	  Och	  

de	  som	  hållit	  på	  länge	  kanske	  ändrar	  form	  och	  koncept.	  Filip	  &	  Fredrik	  ska	  ju	  

spela	  in	  sin	  sista	  podcast	  i	  Globen.	  De	  har	  ju	  inte	  sagt	  vad	  de	  ska	  göra,	  men	  

det	  känns	  som	  en	  kommersiell	  grej	  mer.	  Men	  det	  är	  som	  radion,	  man	  kan	  	  
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lyssna	  på	  det	  medan	  man	  gör	  andra	  sysslor,	  så	  jag	  tror	  att	  därför	  kommer	  det	  

leva	  kvar.	  	  

	  

Har	  du	  lyssnat	  på	  Alex	  &	  Sigges	  podcast	  tidigare?	  

Ja.	  

	  

Hade	  du	  någon	  uppfattning	  om	  A&S	  innan	  du	  hörde	  deras	  podcast?	  

Ja,	  uppfattning	  om	  Alex	  Schulman	  hade	  man	  väl	  ändå.	  Han	  har	  varit	  den	  mest	  

mediala	  av	  de	  två.	  Han	  hade	  ju	  bland	  annat	  den	  här	  Schulman	  Show	  ,	  1000	  

Apor	  och	  sådär.	  	  

	  

Har	  din	  uppfattning	  om	  Schulman	  isåfall	  förändrats?	  

Ja,	   alltså	   om	   man	   har	   följt	   deras	   podcast	   som	   jag	   så	   känns	   det	   ganska	  

uppebart	   att	   han	   verkligen	  har	   förändrats.	   Så	   ens	   tidigare	   upppfattning,	   en	  

mer	   negativ	   uppfattning,	   stämde	  nog	   om	  honom.	  Men	  nu	   att	   han	   verkligen	  

har	  förändrats,	  skulle	  jag	  säga.	  

	  

Vad	  tror	  du	  Alex	  &	  Sigge	  vill	  väcka	  hos	  lyssnaren	  i	  det	  här	  avsnittet?	  

Alltså,	  känslomässigt	  eller?	  

	  

Ja,	  det	  kan	  ju	  vara	  just	  en	  aspekt,	  den	  känslomässiga.	  

Jag	  skulle	  nog,	  alltså	  man	  kan	  ju	  bara	  spekulera	  om	  de	  har	  ett	  mål	  med	  

podcasten,	  eller	  en	  plan,	  men	  innehållet	  i	  just	  det	  här	  avsnittet	  kunde	  ju	  väcka	  

känslor.	  Det	  är	  väl	  ett	  av	  de	  avsnitten	  som	  känns	  mest	  personligt	  stundvis.	  

Alex	  Schulman	  började	  ju	  gråta	  vid	  ett	  eller	  två	  tillfällen.	  Så	  jag	  upplever	  att	  

den	  vill	  påvisa	  deras	  mer	  känslomässiga	  sida,	  personliga	  sida.	  

	  	  	   	   	  

Har	  du	  någon	  uppfattning	  om	  vem	  som	  lyssnar	  och	  huruvida	  du	  tror	  att	  	  

programmet	  vänder	  sig	  till	  någon	  specifik	  lyssnargrupp?	  

Ja,	  det	  tycker	  jag	  nog	  att	  man	  kan.	  Det	  känns	  väldigt	  mycket	  som	  att	  den	  

vänder	  sig	  till	  många	  typer	  av	  människor.	  Vem	  som	  helst	  skulle	  nog	  kunna	  	  
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uppskatta	  den.	  För	  mig	  känns	  det	  som	  att	  både	  Filip	  &	  Fredrik	  och	  Alex	  &	  

Sigge	  har	  en	  viss	  fan-‐skara.	  Och	  den	  lyssnargruppen	  känns	  som	  en	  ganska	  

ung	  och	  hipp	  publik.	  En	  grupp	  som	  antingen	  vill	  eller	  redan	  jobbar	  inom	  

media-‐området.	  	  

	  

Jag	  uppfattar	  om	  man	  kollar	  kommentarer	  på	  sociala	  media	  om	  deras	  senaste	  

pod	  så	  är	  såna	  människor,	  de	  mest	  hängivna,	  såna	  som	  vill	  röra	  sig	  lite	  i	  

samma	  ordalag	  och	  likna	  sig	  vid	  A&S	  till	  exempel.	  Jag	  uppfattar	  att	  den	  

gruppen	  tycker	  att	  de	  är	  balla	  för	  att	  de	  uttrycker	  sig	  liknande.	  Själva	  

lyssnargruppen	  i	  stort	  tror	  jag	  är	  väldigt	  bred	  i	  flera	  åldrar.	  

	  

Tror	  du	  att	  produktplaceringen	  anpassad	  efter	  en	  viss	  lyssnargrupp?	  

Jag	  minns	  inte	  riktigt	  vad	  det	  var	  för	  något	  ens.	  Är	  det	  någon	  specifik	  då	  som	  

isåfall	  skulle	  kunna	  vara	  anpassad	  efter	  en	  viss	  lyssnargrupp.	  

	  

Det	  är	  intressant	  att	  du	  säger	  det.	  Vi	  går	  vidare	  och	  så	  återkommer	  vi	  

till	  det	  lite	  senare	  i	  intervjun.	  

Okej,	  jo	  jag	  minns	  att	  de	  snackade	  om	  If	  Skadeförsäkringar	  lite,	  men	  annat	  

kommer	  jag	  inte	  riktigt	  ihåg.	  	  

	  

Känner	  du	  igen	  dig	  som	  lyssnare	  i	  det	  som	  diskuteras?	  Isåfall	  på	  vilket	  

sätt?	  Kan	  du	  utveckla?	  

Jo,	  de	  pratar	  ju	  rätt	  allmänt	  om	  barndomen	  och	  det	  är	  klart	  att	  det	  går	  att	  

relatera	  till	  för	  mig	  som	  lyssnare.	  Min	  barndom	  är	  ju	  närmare	  mig	  än	  vad	  

deras	  barndom	  är	  för	  dem.	  	  För	  jag	  tror	  ändå	  att	  det	  är	  en	  stor	  del	  av	  deras	  

podcast	  i	  stort,	  det	  mänskliga	  och	  det	  som	  verkligen	  går	  att	  relatera	  till.	  	  

	  

Uppfattade	  du	  någon	  produktplacering	  i	  programmet?	  

Har	  du	  något	  exempel?	  Du	  hade	  ju	  ett	  där	  tidigare.	  

Ja,	  If	  är	  det	  uppenbara	  de	  snackar	  om.	  Alltså,	  de	  snackar	  ju	  om	  Mc.	  Donalds.	  

Jag	  vet	  inte	  om	  det	  går	  under	  kategorin	  produktplacering.	  Podcasten	  har	  ju	  	  
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varit	  sponsrad	  av	  det	  företaget	  tidigare,	  men	  det	  är	  den	  inte	  längre.	  Mc.	  

Donalds	  nämns	  i	  förbifarten	  vet	  jag.	  Men	  inte	  fler	  än	  de	  två	  varumärkena	  som	  

jag	  kan	  komma	  på	  nu.	  

	  

Vad	  är	  din	  attityd	  gentemot	  	  t	  ex.	  reklamen	  om	  If	  i	  avsnittet?	  

Jag	  skulle	  vilja	  säga	  att	  de	  gör	  det	  ganska	  skickligt	  när	  de	  drar	  in	  sponsorer,	  

på	  det	  sättet	  att	  det	  inte	  blir	  stolpigt	  och	  malplacerad.	  Det	  blir	  mer	  ett	  

segment	  i	  podcasten,	  att	  de	  drar	  skämt	  om	  den	  eller	  pitchar	  den.	  Jag	  

uppfattar	  den	  inte	  alls	  lika	  störande	  som	  annan	  reklam	  kan	  vara.	  Däremot	  så	  

har	  jag	  hört	  det	  här	  avsnittet	  tidigare	  och	  därför	  kanske	  inte	  funderar	  på	  

produktplaceringen	  lika	  mycket.	  Lyssnar	  med	  halva	  örat.	  	  

Just	  Alex	  och	  Sigge	  tycker	  jag	  är	  väldigt	  skickliga	  på	  att	  göra	  sponsorerna	  en	  

del	  av	  podcasten.	  

	  

Är	  produktplacering	  något	  som	  du	  har	  diskuterat	  med	  andra?	  Och	  

isådana	  fall,	  vad	  talade	  ni	  om?	  

Jag	  kan	  nog	  inte	  riktigt	  säga	  att	  jag	  har	  diskuterat	  det	  så.	  Något	  som	  har	  med	  

deras	  sponsorer	  att	  göra.	  Det	  kan	  jag	  inte	  säga.	  Men	  som	  sagt,	  vi	  talade	  lite	  

om	  det	  innan,	  och	  jag	  diksuterar	  inte	  podcasten	  på	  det	  sättet	  med	  andra	  över	  

huvud	  taget.	  Alltså,	  jag	  tycker	  verkligen	  att	  If	  har	  lyckats	  med	  den	  bedriften	  

att	  man	  förknippar	  deras	  varumärke	  med	  podcasten.	  Det	  har	  fått	  min	  

inställning	  till	  If,	  åtminstone	  undermedvetet,	  att	  förändras.	  Alltså,	  jag	  ser	  ju	  If	  

som	  ett	  bättre	  företag.	  If	  ger	  mer	  positiva	  konnotationer	  än	  andra	  liknande	  

bolag	  för	  mig	  efter	  att	  jag	  följt	  Alex	  &	  Sigges	  podcast.	  	  

	  

Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  nyttja	  något	  av	  företagens	  

tjänster/produkter	  som	  marknadsförs	  under	  avsnittet?	  I	  sådana	  fall,	  

hur?	  

Ja,	  sådant	  där	  bryr	  jag	  mig	  inte	  så	  mycket	  om.	  Jag	  vet	  inte	  ens	  vad	  jag	  har	  själv	  

i	  nuläget.	  	  Men	  skulle	  det	  vara	  så	  att	  jag	  någon	  gång	  skulle	  teckna	  en	  ny	  

försäkring.	  Nu	  har	  jag	  inte	  koll	  på	  prisskillnader	  eller	  sådär,	  men	  skulle	  det	  	  
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bli	  aktuellt	  så	  kan	  jag	  helt	  klart	  tänka	  mig	  att	  kolla	  upp	  just	  If.	  Att	  det	  var	  

något	  jag	  skulle	  prioritera.	  Sen	  om	  de	  har	  dåliga	  premier	  kan	  jag	  inte	  uttala	  

mig	  om.	  

	  

Jag	  hade	  inte	  valt	  If	  bara	  för	  att	  de	  avspeglar	  mer	  positiva	  konnotationer	  för	  

mig,	  har	  de	  dåliga	  försäkringar	  så	  blir	  If	  irrelevanta	  för	  mig.	  	  

	  

Så	  du	  tror	  att	  If	  mer	  indirekt,	  snarare	  än	  direkt,	  tjänar	  på	  att	  

produktplacera	  i	  podcasten?	  

Ja,	  jag	  tror	  det.	  Sen,	  just	  det	  som	  jag	  talade	  om.	  Är	  man	  i	  läge	  att	  skaffa	  

försäkring	  och	  är	  frekvent	  lyssnare	  av	  deras	  podcast,	  så	  tror	  jag	  ändå	  att	  

deras	  produktplacering	  gör	  att	  de	  kan	  skapa	  någon	  form	  av	  kundkrets.	  	  	  	  

	  

Jag	  tackar	  för	  tiden!	  

Tack!	  

	  

	  

Intervju	  4)	  

Transkriberad	  intervju	  mellan	  Carl	  Jirlow	  och	  "Gert"	  fredagen	  den	  11	  maj	  2014.	  

Ägde	  rum	  i	  en	  företagsmatsa	  i	  södra	  Stockholm.	  Intervjun	  varade	  i	  19	  minuter.	  

”Gert”	  kommer	  från	  Stockholm.	  Man.	  Ovan	  podcast-‐lyssnare.	  

	  

	  

Trots	  att	  du	  bara	  hört	  ett	  enda	  avsnitt	  av	  podcasten,	  har	  du	  diskuterat	  

det	  du	  hört	  med	  andra?	  

Nej,	  det	  har	  jag	  inte	  gjort.	  

	  

Nu	  har	  ju	  du	  inte	  så	  mycket	  underlag,	  då	  du	  bara	  hört	  ett	  avsnitt.	  Men	  

vad	  tror	  du	  om	  podcastens	  framtid?	  	  
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Ja,	  jo.	  Jag	  ser	  det	  mest	  som	  ett	  arkiv,	  där	  du	  kan	  plocka	  upp	  radioprogram	  

som	  sänts.	  Även	  om	  det	  inte	  är	  radio,	  så	  kan	  man	  snappa	  upp	  gamla	  avsnitt.	  

Det	  lagras	  ju,	  och	  man	  kan	  lyssna	  på	  gamla	  avsnitt.	  	  

	  

Det	  är	  inte	  tidsanpassat,	  menar	  du?	  

Nej,	  precis.	  Jämfört	  med	  radio,	  så	  har	  det	  en	  fördel	  när	  du	  kan	  och	  vill	  lyssna	  

på	  det.	  Sen	  är	  också	  fördelen	  att	  du	  kan	  välja	  vilket	  specifikt	  program,	  på	  

vilka	  människor	  och	  så	  vidare.	  I	  det	  här	  fallet	  då	  två	  snubbar	  som	  verkar	  vara	  

medvetna	  om	  samtiden,	  på	  något	  sätt.	  Men	  för	  att	  besvara	  din	  fråga	  specifikt	  

så	  tror	  jag	  att	  podcastens	  framtid	  är	  positiv.	  Verkligen.	  	  

	  

Har	  du	  lyssnat	  på	  Alex	  &	  Sigges	  podcast	  tidigare?	  

Nej.	  

	  

Hade	  du	  någon	  uppfattning	  om	  A&S	  innan	  du	  hörde	  deras	  podcast?	  

Sigge	  hade	  jag	  ingen	  aning	  om	  vem	  det	  var	  ens,	  men	  Schulman	  kände	  jag	  till	  

sedan	  tidigare.	  

	  

I	  sådana	  fall,	  vad	  var	  den	  uppfattningen	  om	  Shulman	  som	  du	  kände	  till?	  

Jag	  vet	  inte.	  Ganska	  dryg	  med	  höga	  uppfattningar	  om	  sig	  själv.	  Det	  var	  väl	  min	  

uppfattning	  om	  honom	  innan.	  	  

	  

Har	  din	  uppfattning	  om	  A&S	  förändrats?	  

Ja,	  alltså	  om	  Schulman	  då.	  	  

	  

I	  sådana	  fall,	  på	  vilket	  sätt	  har	  den	  förändrats?	  

Schulman	  är	  väl	  sig	  själv	  i	  det	  här	  avsnittet.	  Men	  jag	  tycker	  att	  han	  är	  ganska	  

rolig	  ibland.	  De	  har	  en	  speciell	  typ	  av	  humor,	  som	  man	  kanske	  inte	  hört	  i	  

andra	  program	  Schulman	  medverkat	  i	  tidigare.	  Alltså	  här	  väljer	  ju	  Alex	  och	  

Sigge	  precis	  vad	  de	  vill	  prata	  om	  själva.	  Visst,	  han	  är	  rolig	  ibland.	  Inte	  

världens	  roligaste	  kille,	  men	  den	  har	  förändrats	  till	  det	  positiva,	  helt	  klart.	  	  
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Har	  du	  hört	  detta	  avsnitt	  tidigare?	  

Ja,	  bara	  en	  gång	  för	  ett	  par	  dagar	  sedan	  när	  jag	  fick	  materialet.	  	  

	  

Vad	  anser	  du	  om	  avsnittets	  längd?	  

Det	  är	  väl	  en	  timme	  drygt,	  och	  det	  är	  ganska	  långt	  i	  det	  formatet	  kan	  jag	  

tycka.	  De	  sitter	  liksom	  och	  pratar	  om	  ditt	  och	  datt.	  Visst	  man	  kan	  ha	  på	  det	  i	  

bakgrunden	  när	  man	  gör	  annat.	  Lagar	  mat	  och	  så.	  En	  halvtimme	  hade	  varit	  

ännu	  mer	  passade	  skulle	  jag	  säga	  om	  just	  längden.	  	  

	  

Vad	  skulle	  du	  säga	  att	  avsnittet	  handlade	  om?	  

Ja,	  det	  var	  ju	  barndom,	  dåtid,	  minne.	  De	  pratade	  om	  det	  på	  ett	  ganska	  torrt	  

sätt.	  De	  verkar	  vara	  inne	  i	  det.	  Alex	  Schulman	  började	  gråta	  dessutom,	  hörde	  

jag.	  De	  är	  väldigt	  öppna.	  De	  pratar	  torrt	  och	  reserverat,	  men	  avslöjar	  mycket	  

om	  sig	  själva.	  Vilket	  är	  kul	  och	  intressant,	  och	  man	  får	  en	  känsla	  av	  att	  det	  är	  

genuint,	  äkta.	  	  	  	  

	  

	  Vad	  tror	  du	  Alex	  &	  Sigge	  vill	  väcka	  hos	  lyssnaren	  i	  det	  här	  avsnittet?	  

Det	  är	  svårt	  att	  säga	  vad	  de	  vill	  med	  avsnittet.	  Konceptet	  verkar	  vara	  att	  de	  

talar	  om	  vad	  fan	  de	  vill.	  Det	  är	  mycket	  aktuella	  grejer	  som	  tas	  upp.	  Det	  känns	  

inte	  som	  att	  de	  bryr	  sig	  särdeles	  om	  vad	  folk	  vill	  höra.	  Båda	  öppnar	  upp	  sig,	  

och	  det	  väcker	  nog	  stor	  sympati	  hos	  många	  lyssnare.	  	  

	  

Har	  du	  någon	  uppfattning	  om	  vem	  som	  lyssnar	  och	  huruvida	  du	  tror	  att	  

programmet	  vänder	  sig	  till	  någon	  specifik	  lyssnargrupp?	  

Ja,	  definitivt.	  Då	  tänker	  jag	  på	  unga	  vuxna	  människor.	  Det	  känns	  som	  att	  båda	  

riktar	  in	  sig	  på	  en	  yngre,	  mer	  utbildad	  publik	  i	  hur	  de	  pratar,	  vilka	  ämnen	  de	  

väljer	  och	  så	  vidare.	  	  
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Med	  yngre	  menar	  du?	  

Ja,	  alltså	  18,20	  till	  30-‐35	  års	  ålder.	  Där	  någonstans.	  Sättet	  de	  pratar	  på,	  

händelser,	  gamla	  minnen.	  När	  Sigge	  Eklund	  pratar	  om	  sin	  relation	  till	  prins	  

Carl	  Philip,	  det	  känns	  inte	  som	  något	  som	  tilltalar	  äldre	  i	  medelådern	  och	  

uppåt	  bara.	  Jag	  får	  en	  känsla	  av	  det.	  	  

	  

Känner	  du	  igen	  dig	  som	  lyssnare	  i	  det	  som	  diskuteras?	  Isåfall	  på	  vilket	  

sätt?	  Kan	  du	  utveckla?	  

Ja,	  när	  det	  gäller	  ämnen	  som	  notalgi.	  Då	  är	  det	  återigen	  det	  här	  med	  unga	  

vuxna.	  Då	  finns	  det	  alltid	  saker	  man	  kommer	  ihåg,	  och	  det	  börjar	  bli	  längre	  

sedan	  än	  om	  man	  är	  15	  år,	  liksom.	  Så	  det	  tror	  jag.	  Jag	  kan	  känna	  igen	  mig	  i	  en	  

mängd	  saker.	  Absolut.	  Det	  var	  intressant	  att	  lyssna	  på,	  det	  tycker	  jag.	  	  

	  

Uppfattade	  du	  någon	  produktplacering	  i	  programmet?	  

Produktplacering?	  

	  

Ja,	  någonting	  som	  marknadsförs,	  görs	  reklam	  för.	  Om	  du	  kommer	  ihåg	  

något?	  

Det	  minns	  jag	  faktiskt	  inte.	  Det	  kanske	  jag	  skulle	  kommit	  ihåg	  om	  du	  frågade	  

mig	  precis	  efter	  jag	  hade	  lyssnat	  på	  avsnittet.	  Var	  det	  inte	  någonting	  med	  en	  

bil,	  att	  hans	  pappa	  körde	  en	  bil?	  

	  

Jo,	  men	  det	  hör	  inte	  till	  den	  kategorin.	  Men	  det	  är	  också	  intressant	  

huruvida	  lyssnaren	  reflekterar	  över	  detta,	  och	  i	  sådana	  fall	  till	  vilken	  

grad,	  eller	  inte	  alls.	  

Nej	  jag	  har	  inget	  exempel	  precis	  nu.	  De	  talade	  också	  om	  bandet	  U2	  bland	  

annat	  vet	  jag.	  Någon	  speciell	  produkt	  eller	  dylikt	  minns	  jag	  inte	  riktigt.	  

	  

Minns	  du	  programmets	  inledning,	  för	  att	  frächa	  upp	  ditt	  minne?	  

Jo,	  just	  det!	  If	  Skadeförsäkringar!	  Det	  känns	  nästan	  ironiskt.	  Det	  känns	  inte	  

som	  en	  ärligt	  produktplacering,	  utan	  mer	  att	  de	  hånar	  If	  där.	  Allting	  de	  säger	  

är	  dränkt	  i	  ironi,	  i	  hela	  programmet.	  Sarkasm.	  Så	  jag	  uppfattar	  inte	  det	  som	  	  
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en	  renodlad	  produktplacering,	  det	  är	  mer	  att	  de	  tog	  upp	  det.	  För	  vissa	  hade	  ju	  

hjälp	  dem	  i	  programmet.	  Att	  de	  tackar	  folk.	  

	  

Ja,	  programmet	  har	  alltså	  stående	  sponsorer	  och	  If	  är	  ett	  sådant	  

exempel.	  

Just	  det,	  nu	  minns	  jag	  även	  att	  det	  talades	  om	  Call	  of	  Duty,	  tv-‐spelet.	  Och	  det	  

kände	  jag	  var	  mer	  renodlad	  reklam,	  eller	  det	  uppfattades	  som	  det.	  	  

	  

Ja,	  det	  är	  också	  ett	  exempel.	  Den	  hör	  till	  en	  bestämd,	  eller	  kortare,	  

tidsperiod	  över	  ett	  eller	  ett	  par	  avsnitt.	  

OK!	  Ja,	  den	  var	  väldigt	  tydlig	  tycker	  jag.	  	  

	  

Tror	  du	  att	  produktplaceringen	  anpassad	  efter	  en	  viss	  lyssnargrupp?	  

Ja,	  det	  ligger	  precis	  i	  linje	  med	  det	  vi	  var	  inne	  på	  tidigare.	  Jag	  tror	  att	  den	  är	  

anpassad.	  De	  här	  företagen	  vet	  ju	  att	  yngre	  personer,	  yngre	  vuxna	  lyssnar	  på	  

deras	  podcast.	  Och	  det	  är	  klart	  att	  yngre	  vuxna	  och	  även	  folk	  upp	  i	  35-‐

årsåldern	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  tv-‐spel.	  Utan	  tvekan.	  Så	  vet	  jag	  inte,	  If	  är	  inte	  

lika	  nischat.	  Men	  det	  tror	  jag	  definitivt	  de	  tänker	  på.	  	  

	  

Vad	  tycker	  du	  om	  reklamen	  i	  det	  specifika	  avsnittet?	  

Ja,	  Alex	  och	  Sigge	  känns	  inte	  som	  två	  personer	  som	  är	  bekväma	  att	  lägga	  fram	  

reklam	  ärligt	  i	  sitt	  program.	  De	  försöker	  linda	  in	  det	  i	  ironi	  och	  sarkasm	  hela	  

tiden.	  Välvillig	  tänker	  jag	  då.	  De	  hånar	  inte,	  men	  de	  gör	  det	  ändå	  på	  ett	  sätt	  

som	  känns	  lite,	  ja,	  Alex	  och	  Sigge	  bara.	  	  

	  

Vad	  är	  din	  attityd	  gentemot	  	  t	  ex.	  reklamen	  om	  If	  i	  avsnittet?	  

Det	  kändes	  bara	  som	  att	  de	  gjorde	  narr	  av	  någon	  gammal	  TV-‐reklam.	  Allt	  är	  

så	  rent,	  inte	  kliniskt	  som	  rengöringsmedel.	  Bara	  att	  det	  är	  vädrat.	  Precis	  som	  

en	  gammal	  kass	  TV-‐reklam.	  Det	  börjar	  som	  ett	  skämt	  på	  något	  sätt.	  "Jag	  kom	  

att	  tänka	  på	  en	  sak..",	  och	  så	  ska	  de	  göra	  narr	  av	  If.	  För	  att	  sedan	  gå	  över	  till	  

att	  tacka	  If	  mer	  ärligt,	  för	  att	  If	  har	  hjälp	  till.	  Det	  är	  ironin	  och	  sarkasmen	  som	  	  
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gör	  att	  man	  orkar	  lyssna	  på	  det.	  Så	  Alex	  och	  Sigge	  får	  fram	  budskapet,	  utan	  

att	  göra	  det	  pinsamt.	  

	  

Är	  produktplacering	  något	  som	  du	  har	  diskuterat	  med	  andra?	  Och	  

isådana	  fall,	  vad	  talade	  ni	  om?	  

Nej,	  det	  har	  jag	  inte.	  

	  

Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  nyttja	  något	  av	  företagens	  

tjänster/produkter	  som	  marknadsförs	  under	  avsnittet?	  I	  sådana	  fall,	  

hur?	  

TV-‐spel	  och	  så	  har	  jag	  generellt	  inte	  jättemycket	  tid	  till.	  Längre.	  Men,	  visst	  det	  

kan	  vara	  kul	  att	  spela.	  If	  vet	  jag	  inte.	  Jag	  har	  ett	  annat	  försäkringsbolag	  nu.	  Så	  

det	  är	  klart	  det	  inte	  spelar	  mig	  någon	  roll.	  Det	  bolaget	  som	  man	  tycker	  ger	  

bäst	  villkor	  väljer	  man	  ju,	  och	  det	  är	  inte	  så	  att	  jag	  blir	  benägen	  att	  byta,	  eller	  

ens	  kolla	  upp	  om	  If	  eventuellt	  skulle	  ha	  en	  bättre	  premier	  på	  någon	  form	  av	  

försäkring	  efter	  att	  ha	  hört	  podcasten.	  	  

	  

Båda	  två	  kan	  jag	  tänka	  mig	  att	  använda,	  men	  inget	  som	  jag	  känner	  att	  jag	  vill	  

använda	  mig	  av	  på	  studs,	  om	  du	  förstår	  vad	  jag	  menar.	  	  

	  

Nej,	  skadeförsäkringar	  är	  ju	  ganska	  allmännyttigt,	  lågintresseprodukt.	  

Ja,	  precis.	  Det	  är	  något	  man	  bara	  måste	  ha,	  så	  tar	  man	  det	  som	  är	  minst	  dyrt,	  

om	  man	  inte	  har	  superkoll	  på	  premier	  som	  sagt	  var	  

	  

Om	  det	  skulle	  bli	  aktuellt	  att	  byta,	  kan	  det	  här	  avsnittet	  ha	  gjort	  det	  mer	  

troligt	  för	  dig	  att	  välja	  just	  If?	  

Jag	  tror	  inte	  att	  det	  påverkar	  mig	  så,	  som	  sagt.	  Det	  är	  en	  produkt	  man	  är	  

väldigt	  rationell	  inför.	  Man	  går	  på	  pengar.	  Ska	  man	  köpa	  en	  skadeförsäkring	  

så	  kollar	  man	  bara	  på	  vad	  det	  kostar.	  Det	  har	  inte	  adderat	  något	  image	  till	  If	  

för	  mig	  som	  skulle	  sätta	  just	  det	  bolaget	  över	  andra.	  
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Sedan	  tror	  jag	  naturligtvis	  If	  indirekt	  kan	  tjäna	  på	  att	  sponsa	  den	  här	  

podcasten,	  annars	  skulle	  de	  väl	  lagt	  ned	  känner	  jag.	  Det	  är	  hur	  många	  som	  

helst	  som	  lyssnar	  på	  Alex	  och	  Sigges	  podcast.	  Den	  är	  ju	  jättepopulär	  har	  jag	  

hört.	  Och	  det	  är	  alltid	  några	  som	  undermedvetet	  kommer	  tänka	  på	  If	  när	  det	  

blir	  aktuellt	  att	  välja	  försäkringsbolag.	  Man	  blir	  inte	  skitsugen	  på	  If	  direkt,	  

men	  det	  är	  något	  undermedvetet	  som	  man	  kommer	  att	  tänka	  på	  bara.	  Hur	  

många	  är	  det	  som	  lyssnar	  förresten?	  

	  

I	  snitt	  260.000	  personer	  cirka	  är	  det	  som	  lyssnar.	  

Det	  är	  ju	  som	  ett	  vanligt	  TV-‐program,	  och	  det	  är	  klart	  att	  det	  får	  någon	  form	  

av	  genomslagskraft	  tror	  jag.	  	  

	  

Jag	  får	  tacka	  för	  tiden!	  

Tack!	  

	  

Intervju	  5)	  

Transkriberad	  intervju	  mellan	  Carl	  Jirlow	  och	  "Eva"	  fredagen	  den	  23	  	  november	  

2014.	  Ägde	  på	  ett	  kontor	  i	  norra	  Stockholm.	  Intervjun	  varade	  i	  21	  minuter.	  "Eva”	  

kommer	  från	  Stockholm.	  Kvina.	  Ovan	  podcast-‐lyssnare.	  

	  

Hur	  mycket	  lyssnar	  du	  på	  podcasts?	  

Sällan,	  eller	  i	  princip	  aldrig.	  Det	  var	  bara	  när	  jag	  fick	  podcast-‐länken	  från	  dig	  

som	  jag	  har	  lyssnat.	  	  

	  

Varför	  lyssnar	  du?	  

Om	  någon	  annan	  i	  min	  närhet	  lyssnar	  så	  lyssnar	  jag	  gärna	  också,	  men	  sätter	  

inte	  på	  det	  själv	  bara	  sådär.	  
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Diskuterar	  du	  om	  det	  du	  lyssnat	  på	  med	  andra?	  

	  

Ja,	  det	  har	  jag	  gjort.	  Då	  snackade	  vi	  om	  att	  jag	  var	  väldigt	  förvånad	  över	  att	  

podcasten	  var	  bra	  för	  jag	  tyckte	  väldigt	  illa	  om	  Alex	  Schulman,	  eller	  kanske	  

gör	  det	  fortfarande.	  	  

	  

Vad	  tror	  du	  om	  podcastens	  framtid?	  	  

Ja,	  jag	  tror	  det	  finns	  en	  ljus	  framtid.	  Kombinationen	  av	  att	  det	  inte	  är	  något	  

fast	  format,	  man	  behöver	  inte	  sälja	  någon	  speciell	  tid	  eller	  något,	  utan	  det	  kan	  

ta	  så	  lång	  tid	  som	  det	  behöver	  just	  det	  avsnittet.	  Och	  man	  kan	  som	  lyssnare	  

välja	  att	  lyssna	  precis	  när	  man	  vill.	  	  

	  

Hade	  du	  någon	  uppfattning	  om	  A&S	  innan	  du	  hörde	  deras	  podcast?	  

Inte	  Sigge,	  men	  Alex.	  	  

	  

I	  sådana	  fall,	  vad	  var	  den	  uppfattningen?	  

Den	  var	  väldigt	  negativ.	  Han	  är	  ju	  känd	  för	  att	  ha	  hetsat	  sönder	  folk	  på	  nätet	  

och	  varit	  allmänt	  jävla	  otrevlig.	  Sigge	  kände	  jag	  faktiskt	  inte	  till	  alls	  tidigare.	  	  

	  

Har	  din	  uppfattning	  om	  A&S	  förändrats?	  

Nej	  egentligen	  inte	  mer	  än	  att	  han	  uppenbarligen	  vuxit	  upp	  lite	  när	  man	  hör	  

på	  det	  här.	  	  

	  

Så	  lite	  åt	  det	  positiva	  hållet,	  då?	  

Ja,	  precis.	  Absolut	  åt	  det	  bättre.	  Det	  betyder	  dock	  inte	  att	  jag	  tycker	  han	  

verkar	  vara	  en	  reko	  kille	  fullt	  ut.	  Haha!	  

	  

Har	  du	  hört	  detta	  avsnitt	  tidigare?	  

Jag	  lyssnade	  på	  det	  för	  ett	  par	  dagar	  sedan	  faktiskt.	  	  

	  

Vad	  anser	  du	  om	  avsnittets	  längd?	  
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Det	  var	  drygt	  en	  timme	  har	  jag	  för	  mig,	  och	  jag	  tänkte	  inte	  på	  att	  det	  varken	  

var	  för	  långt	  eller	  för	  kort.	  Nu	  är	  ju	  inte	  jag	  en	  som	  lyssnar	  mycket	  på	  pod,	  

men	  	  har	  förstått	  att	  det	  är	  någonstans	  där	  som	  deras	  avsnitt	  ligger	  

längdmässigt.	  	  

	  

Hur	  uppfattade	  du	  det	  du	  hörde	  i	  podden?	  	  

Ja,	  alltså	  det	  handlade	  ju	  om	  olika	  saker.	  Högt	  och	  lågt.	  Det	  är	  allt	  ifrån	  saker	  

som	  jag	  kanske	  tycker	  är	  jättefåniga,	  till	  andra	  saker	  som	  jag	  tycker	  är	  

klockrena.	  T	  ex.	  som	  den	  här	  analysen	  av	  mediadrevet,	  eller	  det	  uteblivna	  

mediadrevet,	  av	  Prins	  Carl-‐Philip.	  Det	  var	  ju	  klockrent.	  Självklart	  avsnittets	  

behållning	  tycker	  jag.	  Bottennappet	  är	  väl	  egentligen	  det	  avsnittet	  börjar	  

med.	  Det	  var	  något	  ohyggligt	  tramsigt	  och	  skitnödigt	  när	  man	  ska	  prata	  länge	  

om	  sin	  sponsor.	  	  

	  

Vad	  tror	  du	  Alex	  &	  Sigge	  vill	  väcka	  hos	  lyssnaren	  i	  det	  här	  avsnittet?	  	  	  

Nej,	  för	  mig	  kändes	  det	  inte	  så.	  Jag	  känner	  inte	  till	  de	  båda	  tillräckligt	  väl,	  men	  

för	  mig	  var	  det	  en	  timmas	  förströelser.	  	  

	   	   	  

Har	  du	  någon	  uppfattning	  om	  vem	  som	  lyssnar	  och	  huruvida	  du	  tror	  att	  

programmet	  vänder	  sig	  till	  någon	  specifik	  lyssnargrupp?	  

Egentligen	  inte.	  Men	  eftersom	  de	  nämner	  folk	  i	  min	  egen	  ålder	  som	  vad	  ska	  

man	  säga,	  som	  powerlyssnare,	  exempelvis	  Uffe	  Malmros	  och	  Alfredson	  och	  så	  

vidare,	  så	  antar	  jag	  att	  de	  siktar	  på	  folk	  i	  sin	  egen	  ålder	  och	  äldre.	  	  Och	  just	  det	  

här	  med	  att	  åka	  hem	  till	  barndomshemmet	  som	  känns	  nostalgiskt	  och	  

medelålderskris.	  Så	  det	  känns	  som	  att	  lyssnarna	  är	  i	  deras	  ålder	  och	  äldre	  får	  

jag	  en	  uppfattning	  av.	  	  

	  

Känner	  du	  igen	  dig	  som	  lyssnare	  i	  det	  som	  diskuteras?	  Isåfall	  på	  vilket	  

sätt?	  Kan	  du	  utveckla?	  

Både	  ja	  och	  nej.	  Lite	  grand.	  Det	  var	  bra	  ska	  jag	  säga;	  det	  var	  inte	  så	  jävla	  

hippt.	  Forutom	  då	  den	  här	  skitnödiga	  början.	  Så	  istället	  för	  att	  verkligen	  stå	  	  
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för	  sin	  sponsor,	  så	  ska	  de	  båda	  grabbarna	  försöka	  ironisera	  över	  det	  på	  ett	  

sätt	  som	  gjorde	  att	  jag	  fick	  en	  dålig	  start	  på	  avsnittet.	  Jag	  menar,	  för	  resten	  

var	  ju	  inte	  alls	  så	  taffligt.	  Förutom	  det	  här	  med	  att	  sova	  sked	  och	  sova	  spik.	  

Det	  var	  lite	  "Hej,	  nu	  är	  vi	  14	  år	  gamla	  igen	  allihopa".	  Avsnittet	  hittade	  formen	  

efter	  tio	  minuter	  helt	  enkelt.	  

	  

If-‐reklamen	  har	  du	  redan	  nämnt	  som	  en	  produktplacering	  i	  

programmet.	  Var	  det	  några	  övriga	  du	  uppfattade?	  	  

Ja,	  det	  var	  något	  annat.	  Vad	  fan	  var	  det	  nu	  igen?	  Det	  var	  några	  andra	  som	  

fanns	  där.	  Några	  som	  de	  inte	  gjorde	  lika	  stor	  grej	  av.	  Det	  var	  ett	  dataspel	  där	  i.	  

	  

Precis!	  Call	  of	  Duty	  Ghost.	  Jag	  hjälper	  dig	  lite	  på	  traven	  med	  namnet.	  

Exakt,	  det	  var	  den	  jag	  tänkte	  på!	  Det	  var	  otroligt	  tafatt	  måste	  jag	  säga.	  Det	  

kändes	  väldigt	  malplacerat.	  Där	  sitter	  två	  yngre	  medelåldersnubbar	  som	  inte	  

har	  någon	  koll.	  Och	  Sigge	  sitter	  och	  tycker	  att	  lyssnarna	  ska	  maila	  in	  till	  deras	  

podcast-‐mail	  för	  att	  få	  en	  chans	  att	  spela	  med	  dem.	  Jag	  fick	  känslan	  av	  att	  det	  

här	  är	  placerat	  helt	  fel.	  

	  

Tror	  du	  att	  produktplaceringen	  anpassad	  efter	  en	  viss	  lyssnargrupp?	  

Nej,	  inte	  efter	  deras	  lyssnargrupp.	  För	  då	  är	  det	  jättedåligt.	  Då	  syftar	  jag	  på	  

tv-‐spelet.	  If	  vet	  jag	  inte.	  Alla	  över	  18	  behöver	  eller	  har	  ett	  försäkringsbolag,	  så	  

den	  kan	  fungera.	  Call	  of	  Duty	  skulle	  jag	  vilja	  ha	  med	  ett	  par	  lite	  yngre	  och	  

hippare	  snubbar,	  för	  man	  märker	  som	  sagt	  att	  de	  är	  lite	  för	  gamla	  för	  att	  

snacka	  om	  tv-‐spel.	  	  

	  

Tror	  du	  att	  t.ex	  If	  kan	  vinna	  på	  att	  sponsra	  den	  här	  podcasten?	  Jag	  

menar,	  skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  nyttja	  något	  av	  företagens	  

tjänster/produkter	  som	  marknadsförs	  under	  avsnittet?	  	  

Ja,	  det	  tror	  jag	  definitivt.	  Nu	  har	  jag	  bara	  lyssnat	  på	  det	  här	  avsnittet	  men	  jag	  

såg	  också	  att	  det	  fanns	  över	  100	  avsnitt	  och	  jag	  tror	  att	  om	  man	  gillar	  det	  och	  

kan	  personerna	  eller	  programvärdarna	  bättre	  än	  vad	  jag	  kan,	  så	  lyssnar	  du	  ju	  	  
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för	  att	  du	  gillar	  dem.	  Och	  om	  du	  då	  ska	  välja	  försäkringsbolag	  så	  är	  du	  nog	  

mer	  vänligt	  inställd	  till	  att	  välja	  ett	  företag	  som	  har	  sponsrat	  dem	  här.	  Så	  ja,	  

det	  tror	  jag	  definitivt.	  	  Det	  tror	  jag	  är	  en	  styrka	  med	  just	  poddar,	  att	  man	  kan	  

skapa	  en	  starkare	  relation	  med	  lyssnarna	  och	  	  ett	  bra	  avkastning	  från	  

bolagens	  sida.	  Jag	  tror	  inte	  det	  har	  så	  stor	  betydelse	  vad	  budskapet	  är,	  utan	  

mer	  att	  du	  som	  lyssnare	  gillar	  podden	  och	  kombinationen	  med	  bolagen	  som	  

sponsrar.	  Då	  kollar	  jag	  åtminstone	  upp	  det	  om	  det	  skulle	  bli	  aktuellt	  att	  

teckna	  något	  med	  till	  exempel	  ett	  försäkringsbolag.	  	  

	  

Är	  produktplacering	  något	  som	  du	  har	  diskuterat	  med	  andra?	  Och	  

isådana	  fall,	  vad	  talade	  ni	  om?	  

Nej,	  det	  har	  jag	  inte	  gjort.	  Men	  ska	  man	  säga	  något	  mer	  om	  det	  så	  tror	  jag	  att	  

en	  fördel	  är	  att	  ju	  mognare	  podden	  är,	  desto	  enklare	  blir	  det	  att	  både	  sälja	  

och	  köpa	  den	  typen	  av	  reklam.	  För	  det	  kommer	  bli	  väldigt	  lätt	  att	  se	  vad	  man	  

får.	  Det	  blir	  förmodligen	  hyfsat	  lätt	  att	  mäta	  och	  man	  bygger	  väl	  sig	  en	  

tillhörighet	  som	  märke	  kanske.	  Mer	  än	  det	  här	  jönsiga	  internetannons-‐

klickandet.	  Visst,	  det	  tar	  lite	  tid	  att	  lyssna	  på	  ett	  avsnitt.	  men	  du	  kan	  helt	  välja	  

när	  du	  ska	  ta	  den	  tiden.	  I	  bilen,	  på	  bussen,	  på	  jobbet	  eller	  var	  som	  helst.	  	  

	  

	  

Intervju	  6)	  
Transkriberad	  intervju	  mellan	  Petter	  Widberg	  och	  ”Lisa”	  	  Söndagen	  den	  14	  

december	  2014.	  Ägde	  rum	  på	  en	  lunchrestaurang	  i	  centrala	  Stockholm.	  Intervjun	  

varade	  i	  32	  min.	  ”Lisa”	  kommer	  från	  Stockholm,	  kvinna,	  van	  podcastlyssnare.	  

	  

Hur	  ofta,	  eller	  hur	  mycket	  lyssnar	  du	  på	  podcast?	  

Det	  är	  ganska	  olika,	  men	  ett	  par	  i	  veckan.	  Är	  radioprogram	  podcasts?	  

	  

Ja	  de	  program	  som	  sänds	  som	  podcast,	  skulle	  jag	  säga.	  

Då	  är	  det	  nog	  mer,	  lyssnar	  ganska	  ofta	  på	  P3-‐dokumentär	  i	  på	  väg	  till	  jobbet.	  

	  



Examensarbete,	  15	  hp	  VT-‐14	  
Carl	  Jirlow	  &	  Petter	  Widberg	  
Handleadre:	  Mattias	  Ekman	  
JMK,	  Stockholms	  Universitet	  

	   58	  

	  

Berätta	  gärna	  om	  andra	  tillfällen	  då	  du	  lyssnar	  podcast?	  

Till	  och	  från	  jobbet	  lyssnar	  jag	  på	  något,	  ibland	  musik,ibland	  podcast.	  Avsnitten	  

brukar	  vara	  längre	  än	  restiden	  så	  ett	  podcastavsnitt	  får	  jag	  dela	  upp	  under	  

dagen.	  

	  

Hur	  delar	  du	  upp	  det?	  

Jag	  hinner	  lyssna	  halva	  på	  morgonen	  och	  halva	  på	  väg	  hem.	  Om	  det	  inte	  är	  

jättelångt	  såklart,	  fast	  du	  brukar	  jag	  inte	  ens	  börja	  om	  jag	  ser	  att	  den	  är	  flera	  

timmar	  lång.	  	  

	  

Vilka	  återkommande	  podcast	  lyssnar	  du	  på,	  du	  nämnde	  P3-‐dokumentär,	  

finns	  det	  några	  andra?	  

Absolut,	  jag	  brukar	  lyssna	  på	  just	  Alex&Sigge	  men	  jag	  började	  nog	  senare	  för	  jag	  

hade	  inte	  hört	  det	  här	  avsnittet.	  Hur	  länge	  har	  den	  hållt	  på?	  

-‐Drygt	  två	  år	  

jaha,	  jag	  började	  nog	  lyssna	  på	  den	  i	  våras.	  Det	  var	  då	  jag	  började	  använda	  

podcast	  tror	  jag.	  Men	  jag	  lyssnar	  också	  på	  fredagspodden,	  som	  är	  lite	  som	  Alex	  &	  

sigge.	  Sen	  händer	  det	  att	  någon	  tipsar	  om	  en	  som	  jag	  lyssnar	  något	  avsnitt	  på	  

också,	  till	  exempel	  Värvet	  om	  det	  är	  en	  gäst	  jag	  gillar.	  

	  

Vilken	  relation	  hade	  du	  till	  Alex	  Schulman	  eller	  Sigge	  Eklund	  innan	  du	  

började	  lyssna	  på	  deras	  podcast.	  

Ingen	  direkt,	  jag	  tänker	  nog	  att	  de	  håller	  på	  med	  podcast.	  Jag	  vet	  att	  Alex	  har	  

skrivit	  en	  blogg	  och	  att	  han	  jobbar	  på	  Aftonbladet	  men	  jag	  lyssnar	  egentligen	  

bara	  på	  dem.	  Sigge	  har	  skrivit	  böcker	  vet	  jag	  men	  jag	  har	  inte	  läst	  något,	  inte	  vad	  

jag	  vet	  i	  alla	  fall.	  

	  

Du	  sa	  att	  du	  lyssnar	  på	  Värvet	  om	  det	  är	  intressanta	  gäster,	  om	  formatet	  

inte	  bjuder	  in	  gäster,	  som	  i	  Alex	  &	  Sigge,	  vad	  fick	  dig	  att	  börja	  följa	  dem?	  
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Oj,	  jag	  gillar	  när	  det	  är	  samtal	  man	  lyssnar	  på	  tror	  jag.	  Både	  om	  det	  är	  intervju	  

med	  en	  gäst	  eller	  om	  då	  Alex	  och	  Sigge	  pratar.	  Men	  jag	  hade	  hört	  om	  den	  

(podcasten)	  innan	  jag	  började,	  många	  jag	  känner	  följer	  den.	  

	  

Skulle	  du	  säga	  att	  relationen	  är	  den	  samma	  eller	  har	  den	  förändrats	  efter	  

du	  började	  lyssna	  på	  deras	  podcast?	  

Jag	  skulle	  säga	  att	  jag	  har	  en	  relation	  till	  dem	  nu.	  De	  pratar	  ganska	  mycket	  om	  sig	  

själva	  och	  är	  utelämnande,	  vilket	  jag	  gillar,	  så	  min	  relation	  är	  nog	  till	  det	  som	  jag	  

får	  höra	  där.	  Sen	  är	  de	  väl	  inte	  hundra	  procent	  sig	  själva	  men	  jag	  tycker	  ändå	  de	  

pratar	  om	  saker	  som	  andra	  kanske	  inte	  hade	  gjort.	  

	  

Har	  du	  exempel?	  

Men	  hur	  de	  pratar	  om	  sina	  barn	  till	  exempel.	  Det	  är	  liksom	  inte	  bara	  frid	  och	  

fröjd	  och	  barnen	  är	  perfekta,	  de	  kan	  berätta	  om	  hur	  jobbiga	  de	  är	  och	  så.	  

	  

Vad	  skulle	  du	  säga	  är	  lyssnargruppen	  på	  A&Ss	  podcast?	  

Det	  är	  nog	  de	  flesta,	  eller	  upp	  till	  deras	  ålder	  så	  40	  år	  kanske.	  

	  

Gäller	  det	  för	  podcast	  i	  stort?	  Och	  inte	  bara	  A&S	  tror	  du?	  

Mm.	  Jag	  vet	  inte	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  mina	  föräldrar	  lyssnar	  på	  podcast	  oavsett	  

program.	  	  

	  

Brukar	  du	  prata	  om	  avsnitten	  med	  andra	  som	  lyssnar	  på	  samma	  podcast	  

och	  sådant	  fall	  hur	  brukar	  du	  göra	  det?	  

Det	  händer	  men	  jag	  har	  så	  dåligt	  minne	  (skratt)	  så	  jag	  bidrar	  nog	  inte	  så	  mycket	  

när	  vi	  pratar	  om	  avsnitt.	  	  

	  

Ska	  vi	  prata	  om	  avsnittet	  du	  fick,	  du	  hade	  inte	  hört	  det	  innan	  sa	  du,	  vilka	  

förväntningar	  hade	  du,	  om	  du	  hade	  det?	  

Det	  var	  kul	  att	  lyssna	  på!	  Jag	  har	  som	  sagt	  lyssnat	  senaste	  tiden.	  Avsnittet	  var	  bra	  

tycker	  jag	  och	  det	  var	  väl	  i	  stort	  sett	  samma	  upplägg	  som	  alla	  deras	  avsnitt.	  Det	  	  
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var	  fint	  att	  Alex	  berättade	  om	  sin	  pappa,	  det	  gör	  han	  ganska	  ofta	  känner	  jag	  men	  

alltid	  på	  ett	  fint	  sätt.	  

	  

Vad	  tycker	  du	  om	  innehållet	  i	  övrigt,	  var	  det	  något	  som	  stack	  ut?	  

Jag	  tycker	  att	  delen	  om	  hans	  pappa	  stack	  som	  väldigt	  känslig,	  stack	  ut	  på	  ett	  bra	  

sätt	  men	  blev	  inte	  för	  mycket.	  Det	  är	  nog	  det	  jag	  gillar,	  det	  är	  blandat,	  man	  får	  lite	  

roligt	  och	  lite	  känslor	  som	  de	  lyckas	  balansera	  bra	  tycker	  jag.	  

	  

Hur	  skulle	  du	  beskriva	  om	  det	  var	  någon	  reklam	  eller	  produktplacering	  i	  

avsnittet?	  

Det	  är	  ju	  inga	  reklampauser	  men	  det	  är	  väl	  IF	  som	  betalar	  dem	  för	  att	  göra	  den	  

tror	  jag,	  så	  det	  nämns	  i	  varje	  avsnitt	  också.	  sen	  är	  det	  väl	  svårt	  att	  säga	  vad	  som	  

är	  reklam	  och	  inte,	  allt	  är	  reklam	  för	  nått	  idag.	  

	  

Hur	  menar	  du	  då?	  

Att	  man	  får	  mycket	  gratis	  nu	  med	  internet	  men	  då	  får	  man	  mer	  reklam	  å	  andra	  

sidan.	  Eller	  så	  känns	  det	  i	  alla	  fall	  tycker	  jag.	  

	  

Du	  har	  nog	  rätt,	  skulle	  du	  säga	  att	  det	  förändrade	  avsnittets	  innehåll?	  I	  

sådana	  fall	  hur?	  

Nja.	  Det	  var	  inget	  jag	  reagerade	  på	  då,	  nu	  när	  jag	  tänker	  på	  det	  så	  kanske.	  Men	  

jag	  skulle	  säga	  att	  det	  är	  olika	  delar,	  eller	  i	  alla	  fall	  bra	  balanserat.	  Det	  störde	  mig	  

inte	  att	  de	  tackade	  IF	  eller	  så.	  Det	  är	  fortfarande	  mindre	  än	  mycket	  annat,	  tv	  till	  

exempel.	  

	  

Upplever	  du	  att	  de	  väljer	  ämnen	  att	  prata	  om	  för	  att	  få	  in	  budskap?	  

Det	  tror	  jag	  inte	  jag	  gör.	  Men	  så	  är	  det	  säkert.	  Det	  är	  inget	  konstigt	  kanske,	  de	  gör	  

ju	  en	  podcast	  som	  jag	  gillar	  och	  lyssnar	  på	  privat,	  hade	  det	  varit	  SR	  hade	  jag	  nog	  

reagerat	  mer.	  

Är	  mängden	  reklam	  alltså	  beroende	  på	  avsändaren?	  
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Ja	  på	  nått	  sätt,	  jag	  kan	  tycka	  att	  det	  blir	  lite	  fånigt	  i	  P3	  när	  de	  måste	  censurera	  

varumärken,	  dricker	  ni	  cola	  så	  säg	  cola	  (coca-‐cola).	  Men	  nu	  är	  det	  för	  att	  vi	  sitter	  

och	  pratar	  om	  det,	  jag	  störs	  nog	  egentligen	  inte	  (skratt)	  

	  

Hur	  såg	  din	  relation	  ut	  till	  IF	  skadeförsäkringar	  innan?	  

(skratt)	  obefintlig	  tror	  jag,	  jag	  kände	  till	  loggan	  men	  kan	  nog	  inte	  skilja	  mellan	  

försäkringsbolag,	  alltså	  på	  skillnaden.	  Jag	  är	  verkligen	  inte	  insatt.	  

	  

På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  sponsorerna	  är	  matchade	  efter	  lyssnargrupperna	  	  

Jag	  är	  nog	  ett	  dåligt	  exempel,	  men	  andra	  har	  kanske	  bättre	  koll.	  Jag	  tror	  kanske	  

att	  jag	  vet	  mer	  om	  att	  IF	  finns	  än	  något	  annat	  i	  den	  branschen	  för	  Alex&sigges	  

podcast.	  

	  

Så	  Ifs	  reklam	  har	  fungerat	  alltså?	  

(skratt)	  ja	  jag	  tror	  det.	  Fan	  också	  det	  är	  ju	  så.	  Men	  det	  är	  inte	  så	  farligt,	  jag	  är	  som	  

jag	  sa	  inte	  alls	  insatt	  ändå.	  

	  

Stort	  tack	  för	  att	  du	  ställde	  upp!	  

Tack	  själv!	  

	  
	  

	  

	  


