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Sammandrag 
 

Podcasten är i Sverige ett nytt medium. Denna kanal särskiljer sig från andra mer 

etablerade medier i det avseende att korta relationer vanligtvis uppstår mellan 

podcasts och sponsorer. Det som är uppseendeväckande med detta är att teorier 

gällande relationsutbyten förespråkar långsiktiga relationer. Attribut som är av 

betydelse för relationsutbytets utveckling är: relationens längd, förtroende, ömsesidigt 

beroende, normer, och anpassning. Intressant blir således att undersöka hur detta kan 

komma sig. Podcast med en relation till sponsorer har intervjuats, detta för att 

undersöka den intermistiska relationen och anledningen till samarbetet. 

Intervjustudien tyder på att relations-attributen är mindre utvecklade, detta beror på 

att relationernas längd hämmar attributens utveckling. Marknadens stora tillväxt de 

senaste åren och det faktum att både podcasts och sponsorer ständigt söker nya 

samarbetspartners har bidragit till att relationerna förblivit interimistiska. 
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1. Introduktion 
 

Det första fröet till en podcast såddes år 2003 när några kreativa programutvecklare 

på Apple producerade ett script för att kunna ladda ner ljudfiler från bloggar till 

mediaspelaren Itunes. Denna nya kanal som kan ses ett alternativ till den traditionella 

radion skapade möjligheten att lyssna på ljudfiler via mobil eller dator, när som helst 

och var som helst. Tack vare dagens teknik är det väldigt enkelt är producera en 

podcast och den enda utrustning som krävs är en mikrofon, ett inspelningsprogram, 

samt en dator med internetuppkoppling (Nyteknik, 2014). 

 

Det är för lätt att göra podcast nu för tiden, förut när vi höll på var det 

väldigt svårt, vi fick verkligen kämpa för att få någon ordning på det hela. 

(John Houdi, 2014)  

 

År 2004 laddade 0,8 miljoner människor ner podcasts men det stora genombrottet 

kom först år 2005 när siffran steg till 4,8 miljoner (Haygood, 2007). En undersökning 

visar att 1,53 miljoner svenskar någon gång lyssnat på en podcast och 450 000 

svenskar lyssnar på podcasts varje dag (DN, 2015). Populariteten för detta medium 

kan förklaras av de valmöjligheter som podcasten erbjuder gentemot traditionell 

radio. En av dessa valmöjligheter är vad som på engelska kallas time shifting. Detta 

innebär att lyssnaren inte längre är begränsad till särskilda sändningstider. Möjlighet 

finns att spola framåt, pausa, ändra uppspelningshastighet, och lyssna om programmet 

obegränsat antal gånger (Haygood, 2007).
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1.1 Problematisering     

Sedan internet blev tillgängligt för allmänheten har många nya medier skapats. Några 

exempel på dessa är textbaserade bloggar, videobaserade bloggar och även podcasts. 

Podcasten som kanal kan användas av företag i marknadsföringssyfte (Dagensmedia, 

2014). Försäkringsbolaget IF motiverar sitt samarbete med Alexander Schulman och 

Sigvard “Sigge” Eklunds populära podcast med att de vill vara i framkant med sin 

marknadsföring och testa en ny marknadsföringskanal. Genom detta samarbete vill de 

nå en engagerad målgrupp och förmedla sitt budskap på ett mer personligt och 

spännande sätt. (IF, 2014) Ytterligare en aspekt som gör podcasten attraktiv för IF och 

andra sponsorer är de egenskaper som podcast-lyssnare i många fall besitter. Några av 

dessa egenskaper är: hög utbildning, höga inkomster, teknologisk kunnighet. 

Lyssnarna tenderar att ofta integrera med andra vilket leder till att sponsorns budskap 

sprids i större utsträckning (Haygood, 2007). 

 

En av Sveriges mest omtyckta podcasts är Värvet (Daytona, 2014). Sedan år 2012 har 
 

Värvet samarbetat med tjugo olika sponsorer, det kortaste samarbete varade i en 

vecka och det längsta varade i ett halvår (Värvet, 2014). Det som kan observeras på 

marknaden är kortsiktiga samarbeten mellan podcasts och sponsorer i form av 

annonser (DN, 2015). Det som är anmärkningsvärt med dessa kortsiktiga samarbeten 

är att teorier gällande relationer förespråkar långsiktiga relationer. Några av dessa 

relationsteoretiker, Dwyer, Schurr och Oh (1987), hävdar att det är viktigt att ha goda 

relationer till sina samarbetspartners, och för att kunna etablera en god relation menar 

Morgan och Hunt (1994) att en sådan relation lättare etableras om samarbetet är av 

långsiktig karaktär. 

 

Kortsiktiga samarbeten benämns även som interimistiska relationer. I dessa relationer 

förekommer en påtaglig tidspress att utveckla relationen och förväntningarna om ett 

framtida samarbete är reducerade (Lambe, Speakman & Hunt, 2000: 213)
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1.2 Frågeställningar 
 

Vilka faktorer ligger till grund för svenska podcasts samarbete med sponsorer och 

vilka preferenser gällande typ av sponsor finns? 

Vad har detta för inverkan på relationernas längd? 
 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att via intervjuer undersöka svenska podcasts relation till 

sponsorer för att kunna analysera hur dessa interimistiska förhållanden kunnat uppstå 

och vad som är avgörande för att ingå ett samarbete. Det är således av intresse att 

kartlägga vilka faktorer som är avgörande för en podcast när den ska ingå ett 

samarbete med en sponsor. Aspekter som kommer att granskas är relationens längd 

samt vilka slags sponsorer podcasterna föredrar att associeras med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



 

 7 

2. Teori 
 

2.1 Långsiktiga relationer i business to business 
 

Långsiktiga relationer är fördelaktigt att belysa eftersom att de beskrivs av 

relationsteoretiker som den rekommenderade relationsformen jämfört med kortsiktiga 

relationer. Det är fördelaktigt för ett företag att erhålla goda relationer med sina 

samarbetspartners. Även fast själva utbytet av varor eller tjänster ofta uppfattas vara 

av stor betydelse, har forskning visat att när utbyten sker mellan säljare och köpare är 

relationen mycket värdefull (Dwyer et al, 1987: 11). Trots detta har undersökningar 

inom marknadsföring tenderat att betrakta transaktioner som separata händelser. Det 

finns två olika synvinklar att betrakta utbytet, som diskreta eller relationella. Från en 

diskret synvinkel betraktas utbytet som en separat händelse vilket leder till att ingen 

stark relation uppstår mellan parterna, denna slags relation är ofta avsedd för enstaka 

utbyten. Med en relationell synvinkel däremot, ses utbytet som en del av relationen 

och detta skapar en stark relation mellan parterna. Dessa olika synvinklar är av 

betydelse när en tidsskillnad existerar mellan köpet och leveransen, då detta kräver 

förtroende från båda parter. (Dwyer et al, 1987) 

 

2.1.1 Förtroende och förpliktelse 
 

Dessa variabler kommer att beskrivas eftersom de är intressanta för denna uppsats 

studie. Enligt commitment-trust theory av Morgan och Hunt (1994) är både trust och 

commitment nödvändiga för det enskilda företaget. Dessa faktorer är en förutsättning 

för att kunna samarbeta och behålla nuvarande relationer, samtidigt som det blir 

lättare att tänka långsiktigt och motstå kortsiktiga affärer som inte är i linje med den 

långsiktiga strategin. Det underlättar även beslutsfattande i vissa frågor då de 

respektive parterna inte behöver bekymra sig över att den andra parten ska uppträda 

på ett opportunistiskt sätt. När både förtroende och förpliktelse existerar i ett business- 

to-business förhållande främjar det effektivitet, produktivitet och verkningsgrad. En
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relationsmässig förpliktelse kan beskrivas som en önskan att behålla en viktig 
 

relation. Förtroende däremot, existerar när en part har tillit i en annan parts pålitlighet 

och integritet. Dessa antaganden lägger grunden för key mediating variable model 

(Morgan & Hunt, 1994). Denna modell förklarar hur förtroende och förpliktelse 

skapas. Delade värderingar är enligt modellen en faktor som har direkt positiv 

inverkan på förtroende och förpliktelse. Kommunikation har en positiv inverkan på 

förtroende som i sin tur har en direkt positiv inverkan på förpliktelse parterna 

emellan. Kommunikation har på så vis en indirekt positiv inverkan på förpliktelse 

parterna emellan när förtroende väl har skapats. (Morgan & Hunt, 1994: 25) 

 

En relation uppstår inte ur tomma intet. En av de viktigaste aspekterna i en relation är 

förtroende. Utan förtroende sinsemellan blir det besvärligt att göra affärer. Ju mer 

framgångsrikt ett utbyte mellan två parter blir, desto mer förtroende skapas dem 

emellan, vilket kommer hjälpa dem att reda ut eventuella svårigheter. När ett 

förtroende har skapats kan relationen utvecklas till en förpliktelse gentemot varandra, 

vilket är den starkast möjliga kontakten som kan nås. (Dwyer et al, 1987: 23) 

 

2.2 Kortsiktiga, Intermistiska relationsutbyten 
 

Denna teoridel är central i studien eftersom det är denna relationsform som 

observerats i stor utsträckning på den svenska podcastmarknaden mellan podcast och 

sponsor. I jämförelse med långsiktiga relationsutbyten har endast begränsad forskning 

bedrivits gällande kortsiktiga relationsutbyten. Trots att dessa kortsiktiga 

relationsutbyten endast utvecklas under en kort tidsperiod klassas de ändå som 

relationella relationer eftersom de innefattar samarbete och samverkan i stor 

utsträckning. (Wilson, 1995) Interimistiska relationsutbyten är nära, samarbetsvilliga 

och snabbutvecklande relationsutbyten där företag samlar sina förmågor och resurser 

för att ta itu med en övergående affärsmöjlighet eller förhandling. I interimistiska 

relationsutbyten förekommer relationsutbytena i ett sammanhang med en hög grad av 

tidspress till att utveckla relationen, och förväntningarna om framtida samarbete är 

reducerade. (Lambe et al, 2000: 213) 

 

Interimistiska relationsutbyten klassificeras som mindre relationsbaserade än 

långsiktiga relationsutbyten eftersom de i regel har färre interaktionstillfällen. 

Samarbete, anpassning, och gemensam planering kan observeras, om än inte lika 

utvecklat, på grund av den korta tiden parterna har till sitt förfogande att anpassa sig 

till varandra. De inblandade parterna i ett interimistiskt relationsutbyte blir då tvungna
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att eliminera, eller accelerera, utvecklingsprocessen på relationen. (Lambe et al, 2000: 
 

215) 
 

 

Den begränsade tiden i ett interimistiskt relationsutbyte hämmar relationsutvecklingen 

eftersom det reducerar möjligheten för de inblandade parterna att skapa en mogen 

relationshistorik sinsemellan (Dwyer et al, 1987:12) och reducerar parternas 

förväntningar om framtida gemensamma intressen (Heide & John, 1992). Med andra 

ord, parterna har mindre tid till utveckling av de relationsbaserade attributen så som 

förtroende och förpliktelse, och relationsspecifika normer så som reciprocitet (Lambe 

et al, 2000: 215). Lusch och Brown (1996) visar empiriskt att relationsutbyten som 

har en långsiktighet uppvisar fler relationsbaserade beteenden än de relationer som är 

av kortsiktig natur. Enligt Morgan och Hunt (1994: 23) existerar förtroende i ett 

relationsutbyte om en av parterna har tillit till en samarbetspartners trovärdighet och 

integritet. Förtroendeutveckling i ett interimistiskt relationsutbyte hämmas även den 

på grund av den begränsade tiden. Samarbetspartnerna är mer beroende av substitut 

till förtroende. Det förtroende som finns mellan parterna är baserat på rykten från 

tidigare förhandlingar, tidigare relationsutbyten, och att det finns en vilja till 

relationsspecifika investeringar. (Lambe et al, 2000: 215) 

 

2.2.1 Ömsesidigt beroende 
 

I och med att det är interimistiska relationer som observerats på den svenska 

podcastmarknaden är det av intresse för studien att inkludera teori om ett ömsesidigt 

beroende för att kunna utröna om ett sådant hunnit växt fram mellan 

samarbetsparterna. För att således kunna analysera hur denna variabel samspelar med 

relationernas längd. Ömsesidigt beroende skapas när båda parter i ett relationsutbyte 

får tillgång till större fördelar genom relationen än vad de skulle haft ensamma (Mohr 

& Spekman, 1994) eller att fördelarna inom relationsutbytet är större än andra 

affärsalternativ (Dwyer et al, 1987). Det ömsesidiga beroendet utvecklas under lång 

tid till en hög nivå i ett långsiktigt relationsutbyte. I ett interimistiskt relationsutbyte 

kan en hög grad av ömsesidigt beroende uppstå under förutsättningen att det 

ömsesidiga beroendet utvecklats tidigt och i en snabbare hastighet. (Lambe et al, 

2000: 215) 
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2.2.2 Normer 
 

Anledningen till att studera variabeln normer i denna studie är att även de utgör en 

viktig beståndsdel i ett väl fungerande relationsutbyte. Det är därför av intresse att 

undersöka om normer hunnit etableras i de interimistiska relationerna. Normer är det 

normala eller godtagna beteendet i en social grupp (Heide & John, 1992). I ett 

relationsutbyte är normer viktiga eftersom de utgör ett slags styrelsesätt, så kallade 

spelregler (Macneil, 1980). Normer i ett relationsutbyte utvecklas genom ömsesidigt 

intresse och genererar välmående i relationen (Heide & John, 1992: 34). I den så 

kallade evolutionära modellen av relationsutbyten, utvecklas relationsnormerna under 

en längre period genom upprepade interaktioner mellan parterna (Håkansson, 1982). 

Flödet av information parterna emellan granskas i större utsträckning i relationens 

början då ingen tillit hunnit etableras. Detta gör att relationsnormer kan existera i ett 

interimistiskt relationsutbyte, trots det korta tidsspannet. Parternas tidigare relationer 

kan ge den andra parten en indikation om förväntningar på den nuvarande relationens 

längd. Utvecklingsprocessen av relationsnormerna kan under vissa omständigheter 

snabbas på; Till exempel när industrianpassade normer existerar, om minst en part har 

särskild kompetens inom relationsutbyten, i de fall en av parterna har tidigare 

erfarenheter från relationsutbyten. (Lambe et al, 2000: 215) 

 

2.3 Anpassning i en relation 
 

Anpassning i ett relationsutbyte är en variabel som är enkel att urskilja och som 

indikerar på hur mogen relationen hunnit bli. Vanligtvis utvecklar företag och 

kunder ett varaktigt relationsutbyte. Tidigare forskning har föreslagit att sådana 

affärsrelationer ska betraktas som ett pågående utbyte (Dwyer, 1987). Utbytet 

tillhör ett av de mest centrala koncepten i marknadsteori (Kotler, 1972). Utbytet är 

inte uteslutande en företeelse, utan sociologer, psykologer och antropologer har 

tidigare utvecklat utbytet inom andra sociala miljöer (Homans, 1958). Utbyten i 

sociala relationer betraktas som interaktioner med ett observerbart beteende i ett 

förhållande på minst två individer och där det finns anledning att tro att individerna 

besvarar varandras interaktioner. I ett utbytes där två eller fler individer simultant 

påverkar och påverkas av varandra i en pågående relation, pågår även en 

anpassning. (Newcomb, Turner & Converse, 1952) 

 

När individer ska interagera under en längre tid enligt Hallén, Johansson och 

Mohamed (1991) måste de fortsätta att anpassa sig till varandras behov. I relationer 

där utbytet är centralt förtydligas utbytet i den litteratur som behandlar 
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marknadsföring. Anpassning är särskilt nödvändigt när företag väljer att ingå i ett 

utbyte med varandra eftersom att de flesta relationer är baserade på en matchning 

parterna emellan. Företag och kunder etablerar och utvecklar ofta varaktiga relationer 

med varandra. När relationen i sig står för en stor andel av företagets försäljning eller 

kundens behov, finns det skäl att anta att särskild anpassning förekommer. Dessutom 

kan det antas att företag anpassar sig till behovet hos viktiga kunders behov, likaså att 

kunder anpassar sig till viktiga leverantörers behov. Denna anpassning betraktas som 

ett centralt inslag i affärsmässiga relationer i och med den dynamik som tillförs i 

relationen. I vissa fall är anpassning en ren nödvändighet exempelvis i de fall 

förutsättningar på marknaden plötsligt förändras. (Hallén, et al, 1991: 30)
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2.4 En jämförelse mellan långsiktiga och interimistiska relationsutbyten 
 

Nedan visas en jämförelse mellan långsiktiga och interimistiskt relationsutbyten för 

att på lättbegripligt maner påvisa hur de olika relationerna skiljer sig åt. 

 
 

Relations- 

attribut 

 

Långsiktigt 

relationsutbyte 

Interimistiskt relationsutbyte 

Förtroende 
 

Förtroende utvecklas 

över tid. Existerar 

när en part har tillit 

till en annan parts 

integritet och 

pålitlighet. 

 

Tidsbegränsningen hämmar utvecklingen 

av förtroende. Samarbetspartnerna är 

mer beroende av substitut till förtroende. 

Det förtroende som finns mellan parterna 

är baserat på rykten från tidigare 

förhandlingar, tidigare relationsutbyten, 

och att det finns en vilja till 

relationsspecifika investeringar. 

 

Ömsesidigt 

beroende 

 

Ömsesidigt 
 

beroende växer fram 

över tid till en hög 

nivå. 

 

En hög nivå av ömsesidigt beroende kan 

förekomma men måste då uppstå tidigt i 

relationsfasen. 

Normer 
 

Normer växer fram 

över tid till en hög 

nivå. De utvecklas 

genom upprepade 

interaktioner. 

 

Flödet av information parterna emellan 

granskas i större utsträckning i relationens 

början då ingen tillit hunnit etableras. Detta 

gör att relationsnormer kan existera i ett 

interimistiskt relationsutbyte, trots det korta 

tidsspannet. Parternas tidigare relationer 

kan ge den andra parten en indikation om 

förväntningar på den nuvarande relationens 

längd. (Lambe et al, 2000) 
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3.  Metod     
 
3.1 Intervju med Acast 

 

Innan intervjuerna med podcasterna ansågs det nödvändigt att intervjua en 

representant från den svenska podcastmarknaden för att få en ökad förståelse kring 

hur marknaden ser ut och fungerar. Representant som valdes och gavs tillgång till var 

Öjje Holt som är säljchef på Acast vilket är den största aktören på den svenska 

podcastmarknaden. Samtalet var informellt och Öjje fick tala fritt om sitt arbete varpå 

följdfrågor ställdes som var kopplad till den aktuella relationsteorin i denna uppsats. 

Viktigt att ta i beaktande är att Acast är ett vinstdrivet företag och därför bör det tas 

hänsyn till att den information som gavs i vissa fall kan ha varit snedvriden för att 

förhärliga Acasts verksamhet. Den information som framkom från intervjun gav en 

överblick av den svenska podcastmarknaden, den belyste vilka trender som kan ses 

och hur Acast som mellanhand påverkar samarbetets längd mellan podcast och 

sponsor. 

 

3.2 Intervju med podcasterna 
 

Den svenska podcastmarknadens etablering har skett först de senaste åren och därför 

saknas det djupare kunskap om den. I och med detta valdes intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Detta rekommenderas när forskarna saknar djupare kunskap om 

det specifika ämnet, samt när ämnet är nytt och inte många studier om det hunnit 

bedrivas (Bryman, 2011:244). Respondenterna fick i huvudsak tala fritt om dessa 

variabler såsom förtroende och vilka faktorer som är avgörande för att ingå samarbete 

vilket gjorde att samtalen blev fylliga och innehållsrika. Öppna frågor har fördelen att 

respondenterna inte förväntas svara på ett visst sätt utan kan tala fritt så att det även 

kan ges svar på sådant som inte specifikt efterfrågats. Metodens nackdel är att den tar 

lång tid både vid genomförandet och vid bearbetning av data som framkommit. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:391) Den intervjuteknik som används i denna 

uppsats var semi-strukturerade intervjuer. De blir ofta refererade som ett kvalitativt 

tillvägagångsätt. I denna slags intervju förekommer det vanligtvis ett tema och några 

förberedda nyckelfrågor. Hur frågorna används och vart fokus läggs i den enskilda 

intervjun kan dock variera beroende på hur samtalet utvecklas. Detta skapar en mer 

informell stämning än helt strukturerade intervjuer men inte lika informell stämning 

som i helt ostrukturerade intervjuer. I en förklarande studie som denna är semi-
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strukturerade intervjuer till förmån, eftersom de frågor som i huvudsak behöver ställas 

i denna studie är öppna frågor som saknar tydliga begränsningar. (Saunders et al, 

2012:374) 
 

 

Telefonintervjuer med podcasterna genomfördes eftersom möjligheten till intervjuer 

på plats var begränsad och podcastproducenterna befann sig i olika delar av landet. 

Som hjälpmedel till intervjuerna inhandlades samtals-inspelnings-appen TapeACall. 

Detta verktyg underlättade intervjuerna eftersom fokus kunde läggas på följdfrågor 

under intervjuerna istället för att skriva ner respondenternas svar. Intervjufrågorna 

konstruerades med utgångspunkt från teorin. (Saunders et al, 2012) Varje respondent 

fick förfrågan om den godkände att samtalet spelades in innan själva intervjun började 

och samtliga podcastproducenter samt säljchefen på Acast, godkände förfrågan. 

Denna fråga ställdes av två följande skäl: för att respondenterna inte skulle bli 

upprörda över det faktum att de ovetandes spelas in och för att öka skärpan samt 

kvalitén på respondenternas svar (Saunders et al, 2012:396). 

 

3.3 Urval 
 

En undersökning utfördes med ett ändamålsmässigt urval och med ett sådant urval 

måste en enskild bedömning göras eftersom urvalet baseras på vilka respondenter som 

har störst chans att besvara författarnas frågor (Saunders et al, 2012: 287). Det första 

steget i urvalsprocessen var således att etablera kontakt med de som har störst 

möjlighet att besvara de frågor som ställts i denna uppsats syfte. 

 

Med anledning av detta kontaktades podcasts från Sverige. Urvalet av dem baserades 

på resultatet i Daytonas omröstning i kategorin Sveriges bästa podcast och de på plats 

1-60 kontaktades via e-mail. Anledningen till att endast de högst rankade podcasterna 

kontaktades var att det ansågs troligare att dessa hade sponsorer jämfört med de som 

är mindre populära. Sedan år 2006 har Daytona delat ut det svenska podcastpriset. 

Daytona är rankat som en av Sveriges tre bästa digitala byråer enligt 

kundundersökningen Årets byrå som görs i samarbete med Dagens Industri (Årets 

byrå, 2014). I och med detta kan det antas att Daytonas omröstning är trovärdig och 

korrekt. När en av podcasterna kontaktades visade det sig att denna e-mailadress inte 

tillhörde podcasten utan företaget Acast. Denna upptäckt ledde senare till en 

telefonintervju med säljchefen Öjje Holt på Acast. Detta företag fungerar som en 

mellanhand mellan podcasts och sponsorer (DN, 2015).
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I vissa undersökningar är det möjligt att samla data från en hel population men då 

måste den vara av hanterbar storlek (Saunders et al, 2012: 260). I detta fall består 

populationen av 400-500 podcasts (Dagens Media, 2014) vilket gör att en heltäckande 

studie inte skulle vara möjlig under de givna tidsramarna. Alla podcasts som finns i 

Sverige har inte sponsorer vilket gör att den aktuella populationen blir betydligt 

mindre att undersöka. Av de 29 podcasts som valde att besvara det första e-mailet 

angav 13 av dem att de har eller har haft sponsorer, vilket gjorde dem aktuella för 

studien. Om denna ratio är representativ för alla podcasts i Sverige skulle ungefär 150 

podcasts med sponsorer existera på den svenska podcastmarknaden. Detta är en 

storleksmängd som fortfarande är för stor för att hinna intervjua. Faktorer som 

avgjorde antalet respondenter var: huruvida respondenterna ville ställa upp på 

intervju, om de hade eller har haft en sponsor samt att antalet intervjuer skulle hinna 

genomföras. En intervju hölls med Acasts säljchef och nio intervjuer med olika 

podcasts. 

 

De podcasts och podcastproducenter som intervjuades var: 
 

1. Acast, Öjje Holt 
 

2. Digitalpodden, Olle Aronsson 
 

3. Dom kallar oss pods, Robin Israelsson 
 

4. Lantbrukspodden, Camilla Olsson 
 

5. Lilla drevet, Kristoffer Svensson 
 

6. Radio Houdi, John Houdi 
 

7. Radio Råsunda, Frank Martin 
 

8. Startupppodden, Mikael Zackrisson 
 

9. Våran podcast, Anton Karlsson 
 

10. Värvet, Kristoffer Triumf 
 

 

3.4 Eventuella problem 
 

Särskild hänsyn har tagits till tre olika aspekter. Den första aspekten är 

intervjuareffekten. För att förhindra att intervjuarens kommentarer, tonläge och icke- 

verbalt beteende påverkar respondenterna har en så stor neutralitet som möjligt 

iakttagits. Att inte framföra egna åsikter överhuvudtaget är svårt då det kan märkas av 

hur frågan är ställd och även hur respondentens svar uppfattas (Saunders et al, 2012: 

381). Den andra aspekten är uppfattningen om intervjuaren. En så stor
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professionalism som möjligt har iakttagits för att skapa förtroende hos 

respondenterna. Detta för att informationen som ges av respondenten kan begränsas 

om vederbörande inte känner att intervjuaren förmedlar trovärdighet och seriositet. 

Den tredje aspekten som behöver tas i beaktande är potentiella förvridningar av 

svaren för att respondenten ska framställa sig själv i bättre dager. (Saunders et al, 

2012: 381) 

 

 

3.5 Vidtagna åtgärder 
 

För att överkomma de ovan nämnda problemen har åtgärder vidtagits. Grundläggande 

kunskap om de intervjuade podcasterna införskaffades gällande: antal medlemmar i 

podcasten, vilka olika de pratar om samt vilken kategori podcasten tillhör. Dessa 

åtgärder vidtogs eftersom de inledande kommentarerna i introduktionsfasen är av 

betydelse för utfallet av intervjuns resterande del (Saunders et al, 2012:389). Även 

graden av samtalsstöd diskuterades och det beslutades att uppvisa aktivt lyssnande för 

att förmedla intresse och engagemang (Saunders et al, 2012:393). 

 

3.6 Etik 
 

Förhållningssättet i denna studie till etik är baserat på Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav (2002). Dessa är: Informationskravet, vilket innebär att respondenterna 

ska underrättas om deras roll i studien och att de när som helst kan välja att avbryta 

sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska ge samtycke till 

författarna för att de ska kunna använda den information som förmedlas. 

Konfidentialitetskravet förtydligar att alla personer som ingått i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet så att obehöriga ej kan ta del av deras 

personuppgifter. Nyttjandekravet framhäver att de insamlade uppgifterna endast får 

användas för forsknings-ändamål. I det första mailet till respondenterna förtydligades 

deras potentiella roll i studien och vad som skulle undersökas. I intervjuerna blev 

respondenterna informerade att de inte behöver besvara frågor som de anser vara för 

närgångna eller som kan betraktas som affärshemligheter. 

 

3.7 Operationalisering 
 

Intervjuguiden som skapades för intervjuerna var baserad på flera olika variabler. 

Frågorna var ämnade att klargöra vilka faktorer som är avgörande för att ingå ett 

samarbete samt hur podcasterna uppfattar och känner kring relationernas längd. 

Frågornas syfte var att besvara detta samt hur producenterna tänker kring de olika 

relationsattribut som en relation består av. Den första frågan till respondenterna
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var: “Berätta hur ni tänker kring era sponsorer till podcasten?”. Detta är en öppen 

fråga som konstruerats i syftet att låta producenterna på egen hand klargöra sina 

tankegångar gällande sponsorer. Efter denna öppna fråga ställdes den mer tydliga 

frågan: “Vad är anledningen till samarbetet?” syftet med denna var att undersöka 

vilka faktorer som ligger till grund för samarbetet. Då det på förhand antogs att 

pengar skulle anses vara en dominant faktor ställdes frågan: “Vad förutom pengarna 

känner ni är viktigt vid val av sponsor?” med intentionen att låta respondenten 

belysa andra faktorer. Fråga fyra och fem konstruerades för att ta reda på hur länge 

podcastens nuvarande relationer pågått samt önskad relationslängd. Detta för att 

undersöka om det fanns en diskrepans mellan verklighet och vilja, vilket skulle 

komma att indikera hur nöjd producenten var med den pågående relationen. 

Om relationens nuvarande- och önskade längd är densamma skulle detta indikera på 

att producenten är belåten med relationen. Som ett komplement till detta 

resonerande ställdes följdfrågan, om de var tillfreds med sin nuvarande relation och 

vad det berodde på. 

 

3.8 Begränsningar 
 

Begränsningar har gjorts i denna studie, främst gällande antal respondenter och antalet 

relations-attribut som studerats. Att endast podcasternas perspektiv studerades beror 

på den givna tidsramen, om det inte vore för detta vore det intressant att även 

undersöka hur sponsorerna uppfattar och ser på relationen. Att den svenska 

podcastmarknaden studerades beror på att det var i denna marknad det intermistiska 

beteendet observerades av författarna till denna uppsats. 
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4.  Resultat     
I denna del kommer resultatet från de tio telefonintervjuerna presenteras. Det 

inledandet stycket belyser Acasts verksamhet och den svenska podcastmarknaden. 

Detta lägger grunden för resultatet som sedan presenteras från intervjuerna med 

podcastproducenterna. 

 

4.1 Acast 
 

Acast lanserades den 25 april 2014. De podcasts som har ett samarbete med Acast står 

för 1,2 miljoner av de totalt 1,7 miljoner lyssningar på den svenska 

podcastmarknaden. Detta gör Acast till Sveriges största mellanhand på marknaden. 

Acast valde att verka på den svenska podcastmarknaden eftersom att det är en stor 

kanal med många lyssnare. Ett samarbete med Acast sträcker sig över flera olika 

områden. Exempelvis så tillhandahåller de servrar, de distribuerar podcast-innehållet 

till bland annat Itunes och Spotify och de utbildar sina partners i verktyget Bling. Öjje 

Holt säger att ett intresse från podcasternas sida kunde observeras och Acast ville ge 

mediet ett ansiktslyft. Ingen annan aktör utöver Acast har gått in med en sådan kraft i 

den svenska podcastmarknaden. Acast har skapat Bling vilket är ett flöde som binds 

samman med själva podcasten och möjliggör att följa samtalet visuellt. 

Exempel på vad som kan visas i detta flöde är: länkar, ansikten, bilder och 

wikipediasidor beroende på vad samtalet handlar om. Acast har även arbetat med den 

sociala integrationen genom att ge lyssnaren möjligheten att dela, kommentera och 

gilla det innehåll som lyssnaren tar del av. Även data och statistik som kartlägger hur 

många som lyssnat, vem det är som lyssnar och trender i lyssnandet framställs för att 

veta vem som lyssnar på vad. (Holt, 2014) 

 

Endast begränsad research och statistik har tagits fram innan Acast började med detta. 

Den sponsring Acast förmedlar kan sägas vara dynamisk eftersom reklam i äldre 

avsnitt kan bytas ut mot ny reklam samt att reklam kan matchas med olika podcasts. 

De sysslar även med kampanjuppföljning, efter en kampanj vill sponsorerna veta hur 

många som tog del av vederbörande annons, statistik kring detta fanns inte innan 

Acast lanserades. Acast tar inte emot sponsorer som vill marknadsföra alkohol, tobak 

eller politiska partier. (Holt, 2014)
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4.1.1 Sveriges podcastmarknad 
 

Öjje Holt (2014) berättar att podcastmarknaden i Sverige tidigare var aningen grabbig 

och något enformig. Podcasterna bestod oftast av män som samtalade om teknik eller 

sport och detta konsumerades oftast också av män. Denna enformighet har upphört, 

nu är 47 % av lyssnarna i Sverige kvinnor. Även en ökning av andelen kvinnliga 

podcastproducenter kan observeras och mediet håller på att bli mer jämställd. En 

annan trend är korta podcasts som produceras dagligen på 10-15 minuter med aktuella 

händelser som varit i ropet senaste dygnet vilket är en tydlig skillnad mot de 

traditionella podcasterna som produceras en gång i veckan och har en snittlängd på 46 

minuter. Han berättar även att det den senaste tiden har tillkommit många nya format 

och flertalet nischade podcasts kan ses. Acast får ofta förfrågningar av olika podcasts 

och andra intressenter som vill inleda ett samarbete med dem. De ansluter sig av olika 

anledningar men de huvudsakliga skälen tros vara ökade intäkter, den sociala biten 

samt den statistik som ges (Holt, 2014). 

 

Deras säljchef berättar att sponsorerna är väldigt måna om sina egna varumärken. 

Acast har tre säljare som primärt jobbar med mediebyråerna. Acast säljer i huvudsak 

annonsering som sträcker sig över några få avsnitt men de säljer även längre 

sponsoravtal till två av sina största podcasts, Geniförklarat och Värvet. Skillnaden 

mellan annonsering och sponsring är stor. Till de podcaster som Acast förmedlar 

annonsering finns inget samarbete mellan respektive podcast och varumärke utan 

reklamen sammanfogas helt enkelt med podcasten. I de fall annonsering förmedlas 

finns således inget samröre mellan podcasterna och företagen. (Holt, 2014) Reklam 

kan säljas i antingen ett rikspaket eller i vertikaler. I rikspaketet ges ingen möjlighet 

till riktad annonsering. I de olika vertikalerna slås liknande podcasts samman, t.ex. 

alla de som behandlar sport eller all de som behandlar ekonomi. Detta ger 

annonsörerna en större möjlighet att rikta in sina annonser på ett helt annat sätt. Ett 

exempel som gavs var om en sponsor vill nå kvinnor 25+ i Stockholm för att lansera 

bindor så skulle en vertikal som behandlar relationer alternativt skönhet vara ett 

alternativ. Ett framtida format skulle kunna vara en upptäck funktion, exempelvis om 

konsumenten lyssnar på X så borde konsumenten även lyssna på Y. Detta är en 

funktion som redan finns i musik-plattformen Spotify. (Holt, 2014)
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4.2. Avgörande faktorer för samarbete 
 

Den mest avgörande faktorn till samarbete med sponsorer är intäkten. Alla 

producenter uppgav att pengar är det primära skälet till samarbetet. En genomgående 

trend som kan observeras är att inkomsten blir en mindre avgörande faktor när 

podcasten blir mer etablerad och ökar i popularitet. Under dessa förutsättningar 

värdesätts sponsorns image och värderingar i en större utsträckning jämfört med 

mindre etablerade podcasts. 

 

Vilka signaler ett sponsorsamarbete skickar ut har visat sig vara av stor betydelse. I 

nedanstående citat kan en metafor av Robin Israelsson ses, han liknar sponsorer med 

älskarinnor för att förtydliga hur ett gott samarbete kan skicka ut goda signaler. 

 

Summan är inte det viktigaste, det visar att produkten är viktig, eftertraktad, 

det ser bra ut utåt, det är viktigt att ha älskarinnor. (Robin Israelsson, 2014) 

 

Ämnesspecifika podcasts har ofta samarbeten med sponsorer som är verksamma inom 

samma kategori. Nischade sponsorer bidrar till nöjdare lyssnare enligt producenterna. 

Nöjdare lyssnare leder i sin tur till bättre rykte och fler lyssnare. Sponsorns 

verksamhetsområde ses därför som en avgörande faktor. Producenterna är eniga om 

att det är viktigt att de ska kunna ställa sig bakom sponsorns budskap som ska 

framföras i podcasten, annars försvinner trovärdigheten. Särskilda fall har 

framkommit då en podcast väljer att samarbeta med en sponsor trots en sämre intäkt. 

Detta eftersom samarbetet verkar mer lockande och kan bidra till ökad kvalité på 

podcastens innehåll i form av ett intressant samtalsämne. Några av producenterna 

uppger att anledningen till att deras podcast samarbetar med den nuvarande sponsorn 

beror på att det var just den sponsorn som först hörde av sig. Detta gör att slumpen 

spelar en betydande roll i dessa relationer. 

 

4.2.1 Producenternas preferenser 
 

Det som genomsyrar samtliga svar är att sponsorn ska vara intressant och att 

magkänslan spelar en betydande roll. Utgångspunkten är att producenterna vill kunna 

gå i god för vilka de väljer att ingå samarbete med. En av producenterna illustrerar 

den gängse känsla som råder kring vilka sponsorer som deras podcast vill samarbeta 

med:
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Det är inte raketforskning utan det handlar om att jag ska gå igång på 

sponsorn (Kristoffer Triumf, 2014). 

 

I det tidigare stycke beskrevs sponsorns verksamhetsområde som en avgörande faktor 

för att göra relationsutbyte möjligt. Verksamhetsområdet är inte alltid avgörande utan 

beskrivs mer som en preferens. Det framgår att en nischad sponsor bidrar med 

relevant kunskap och ett mervärde som annars hade uteblivit. Ett upprepat svar i 

studien är att podcasterna inte vill ingå ett samarbete med sponsorer som har att göra 

med porr, politik, tobak och alkohol. En ovilja finns också att ingå samarbete med 

konkurrenters sponsorer. Ett exempel på detta är podcasten Radio Råsunda, som 

handlar om sportklubben Allmänna Idrotts Klubben. De vill inte ingå en 

sponsorrelation med någon av de aktörer som är sponsor till Allmänna Idrotts 

Klubbens konkurrenter.  

 

En betydande rivalitet mellan de största podcasterna har uppstått. Filip och Fredriks 

podcast jämför gärna sin podcast med Alex och Sigges podcast. Enligt Robin 

Israelsson ska Filip och Fredrik utryckt sig i stil med att Alex och Sigge har fyra 

sponsorer, men vi bara två, varför då? Att vara sponsrad har kommit att ses som en 

slags kvalitetsstämpel där det blivit en tävling kring de “bästa” sponsorerna. Robin 

Israelsson berättar att när han tidigare var delaktig i Filip och Fredriks 

podcastproduktion, fick de ett erbjudande från ett spelbolag att bli sponsrade med 

ovanligt mycket pengar. Efter att de skrev på affären kom det dåliga samvetet. Han sa 

att ingen sov gott den natten. När de träffades igen dagen därpå beslutade de sig för 

att de inte skulle ingå några fler samarbeten med spelbolagssponsorer eller liknande 

företag. Det passade inte överens med podcastens image. Ett resonemang som fördes 

var att producenterna känner att det är viktigt att de själva skulle kunna tänka sig att 

nyttja varan eller tjänsten som de har i uppdrag av sponsorn att marknadsföra i 

podcasten. Bland de mindre aktörerna har det framkommit att de såg den absolut 

första sponsorn som en chans att få in en fot i sponsorvärlden. De mindre podcasterna 

som inte tidigare haft en sponsor har inte tydliga ramverk och inga klara 

ställningstaganden har hunnit etableras. 
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4.2.2 Relationernas längd 
 

Det framgick att enstaka sponsorrelationer varat flera månader medan de allra flesta 

samarbeten endast sträckte sig över några veckor. De kortaste relationer som förekom 

i denna studie varade i ett enda avsnitt. Under sådana omständigheter kallas 

samarbetspartnern för annonsör istället för sponsor, då tid till att etablera en 

sponsorrelation anses vara för kort. Ställningstagandet till de kortvariga relationerna 

hos podcasterna i studien var att de helst skulle vilja ha en längre relation till sponsorn 

än vad de har nu. 

 

Det borde också ligga i produktens, alltså poddens intresse att ha ett 

långtgående samarbete som kan utvecklas, knyta varumärken för långvarigt 

samarbete (Robin Israelsson, 2014) 

 

Flera producenter uppger att det är både tid- och resurskrävande att ständigt byta 

sponsor, producenterna önskar längre samarbeten än vad de hittills har haft. En annan 

anledning till att sträva mot ett långsiktigt sponsorsamarbete är att producenterna får 

en ekonomisk trygghet och således kan de fortsätta att producera podcasten. Frank 

Martin, producent på podcasten Radio Råsunda berättar: “Optimalt är ett långsiktigt 

sponsoravtal så att man får ekonomisk trygghet tillsammans med andra kortvariga 

sponsoravtal som löper längs med. De korta avtalen ska vara något som känns aktuellt 

och spännande.” 

 

Det som uppges vara problematiskt med längre relationer är producenternas okunskap 

gällande deras framtid. De flesta är ovetande om deras podcast kommer att existera 

om ett år framöver. Kristoffer Triumf (2014) berättar: 

 

Det är svårt att signa upp för mer än ett halvår. Min hjärna har svårt att 

föreställa sig en längre tidsrymd. Det har att göra med att jag inte vet hur min 

livssituation ser ut om ett halvår 

 

Ett halvår är hittills den längsta tid Värvet samarbetar med en sponsor detta 

samarbete var med Läkerol under det första halvåret år 2014. Nackdelen med långa 

relationer är att de blir låsta att fortsätta producera podcast-avsnitt, uppger flera av 

podcasterna. Problemet som uppstår när man vill binda upp sig med en bra sponsor en 

längre tid men inte kan av olika skäl, kan lösas genom att teckna korta men 

återkommande avtal med sina etablerade sponsorrelationer enligt Mikael Zackrisson 

(2014). 
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4.2.3 Anpassning 
 

Trots dessa korta relationer kan en anpassning mellan parterna observeras. Ett problem 

som uppstod för vissa podcasts i deras samarbeten med sponsorer var otydligheten 

gällande vad sponsorerna ville få framfört i podcasten. Detta problem uppstod 

framförallt när producenterna på egen hand skulle framföra ett budskap, vilket 

föranledde osäkerhet och förvirring. En upprepad företeelse var att sponsorn skickade 

ett e-mail på flertalet sidor med information gällande vad företaget står för och vad de 

vill få förmedlat via podcasten. Denna omfattande informationen ville producenterna få 

förkortad och en av dem bad därför sin sponsor att omformulera mailet till ett kort och 

koncist meddelande på max 140 tecken. Efter denna vädjan fungerade 

kommunikationen bättre i fortsättningen. Informationen konkretiserades och sponsorn 

var tillfreds med hur varumärket framställdes i podcasten. Den kanske största 

anpassning kan ses gällande hur producenterna framför informationen. En sponsor hade 

som önskan att producenterna skulle prata lite löst om dem. Vad sponsorn menar med 

detta och hur det uppfattas av producenterna är inte alltid överensstämmande. Efter 

upprepade interaktioner har missförstånden blivit allt färre. 

 
Anpassning förekommer även i de fall när samarbetet blir mer integrerat över tiden. 

En av producenterna berättar att han samarbetade med företaget Brothers och att de 

hade ett roligt upplägg som involverade flera olika delar. Samarbetet gick ut på att 

han skulle prata om Brothers i podcasten men även agera spelledare i deras butiker. 

Detta ledde till att relationen växte sig starkare och relationen kom att bli något mer 

än vad som var tanken från början. De podcasts som är knutna till Acast har i de 

flesta fall ingen vetorätt gällande vilka annonser som läggas in i podcasten. 

Undantag görs för de största podcasterna eftersom dessa har betydligt mer att säga 

till om. De blir tillfrågade om de kan tänka sig att samarbeta med en specifik sponsor 

och då kan denna valmöjlighet och det slutgiltiga valet anses vara en anpassning.
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5. Analys 
 

 

5.1 Kortsiktiga relationstendenser på podcastmarknaden 
 

Enligt Dwyer (1987) är det fördelaktigt med goda relationer och i denna studie gäller 

detta även när en podcast och en sponsor ska ingå ett samarbete. Anledningen till 

dessa samarbeten snabbt byts ut i den svenska podcastmarknaden tror vi kan förklaras 

av hur den svenska podcastmarknaden ser ut just nu samt att den inte hunnit utvecklas 

fullt ut. Innan Acast kom in på marknaden var podcasternas enda valmöjlighet att på 

egen hand ingå samarbeten med sponsorer. Till detta finns numera ett alternativ. Av 

de totalt 1,7 miljoner lyssningar i Sverige per månad är Acast mellanhanden till 1,2 

miljoner av dessa, vilket indikerar att företaget har en stor påverkan på relationerna 

mellan podcasts och sponsorer. Acast förmedlar sina sponsor-relationer till de olika 

podcasterna på två sätt. Ena sättet är långsiktiga relationer mellan sponsor och podcast 

vilket endast ges till två olika podcasts. Det andra sättet inkluderar de övriga 

podcasterna som är kontrakterade till Acast. Detta är annonsering som bidrar till korta 

relationer eftersom producenterna och sponsorerna inte har någon direkt kontakt. På 

grund av marknadens nyliga uppkomst är det naturligt att inga fasta spelregler ännu 

hunnit komma till. Spelregler som dessa utgör ett slags styrelsesätt och det grundar sig 

i parternas normer i relationsutbytet (Mancneil, 1980). 

 

Relationen mellan podcast och sponsor är i regel väldigt kort, tidslängden varierar allt 

ifrån en vecka till ett halvår. En orsak till dessa korta relationer kan vara att samtliga 

aktörer vill känna sig för innan några längre avtal ingås. Utbytet i denna studie består 

oftast av pengar från sponsorns sida mot en tid i rampljuset i producenternas podcast. 

Hur företaget ska marknadsföras skiljer sig mellan de olika samarbetena. I studien 

framkom fyra olika alternativ: Företaget producerar en ljudfil som läggs in i 

podcasten, alternativt att några på förhand bestämda meningar läses upp rakt upp och 

ner, eller att producenterna blir ombedda att tala lite lätt om sponsorn och det sista 

alternativet är att marknadsföringens innehåll i podcasten bestäms mellan sponsorn 

och en mellanhand i de fall som podcasten är kontrakterad till mellanhanden Acast. 

En faktor som bidrar till relationernas korta intervall är att den svenska 

podcastmarknaden fortfarande växer vilket gör det svårt för både podcasterna och 

sponsorerna att veta hur stor och populär en specifik podcast kommer vara i 

framtiden. Detta medför att tiden i podcasten blir svår att värdera. Om en
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podcast växer snabbt kan den gå miste om ännu större intäkter om den binder upp sig 

på ett längre samarbete med en fast summa pengar. En orsak till att podcasternas 

relationer till sponsorerna sällan förlängs kan vara den generellt korta avtalade 

samarbetstiden. Enligt Lambe (2000) leder det till att förväntningarna om framtida 

samarbete blir reducerade. En trend som kan ses är att podcasten vill byta sponsor när 

lyssnarantalet ökar eftersom podcasten blivit mer attraktiv att sponsra. En fördel med 

en kortare relation till sponsorn är att podcastens lyssnare inte hinner tröttna på 

att podcasten har samma reklam under en för lång tid, variation förgyller. Samarbetets 

längd beror på antalet avsnitt som sponsorn som sponsra eftersom avtalet är baserat på 

antal avsnitt. Kortsiktigheten i relationen mellan podcasten och sponsorn är slående i 

denna studie. 

 

5.2 Förpliktelse och förtroende mellan podcast och sponsor 
 

Förpliktelse beskriver Morgan och Hunt (1994) som en önskan att behålla en viktig 

relation. På den svenska podcastmarknaden finns även denna önskan och på grund av 

rådande omständigheter kan denna önskan vara svår att uppfylla. En sådan 

försvårande omständighet är att producenterna inte vet hur länge till dem vill eller 

kan fortsätta att producera sin podcast. Konsekvensen av denna osäkerhet kan då bli 

att producenten tackar nej till ett förlängt samarbete med en viktig sponsor om denna 

sponsor kräver ett långt samarbete dem emellan. Producenternas osäkerhet gällande 

en långsiktig satsning i podcastmarknaden kan bero på att de har gått in i detta nya 

medium för att testa på om det passar dem. De känner att de inte hunnit bygga upp en 

tillräckligt stor erfarenhet för att kunna besluta sig om de vill stanna eller inte. 

 

Valet av sponsor baseras i vissa fall på rena tillfälligheter, såsom vilken sponsor som 

hör av sig först. Slumpen vid val av sponsor är mer påtaglig hos de mindre podcasts 

eftersom de inte har samma möjlighet att välja vilken sponsor som helst jämfört med 

de största podcasterna på marknaden. Detta får ses som fullt naturligt eftersom att en 

podcast utan sponsorer inte är lika kräsen som de podcasts som har flertalet sponsorer 

som står och knackar på dörren. Enligt Morgan och Hunt (1994) är förtroende och 

förpliktelse en förutsättning för att kunna samarbeta och behålla sina relationer. I 

deras key mediating variable model är delade värderingar den enda variabel som har 

direkt positiv inverkan på både förtroende och förpliktelse. Intressant nog får delade 

värderingar betraktas som en av de viktigaste faktorer vid val av sponsor.
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Producenterna svarar genomgående att det som är viktigt är att sponsorn är intressant, 

att de får rätt magkänsla av varumärket samt att deras relation till företaget är god. De 

delade värderingarnas betydelsefullhet kan observeras i de fall podcasterna har som 

policy att inte samarbeta med till exempel företag som är i alkohol eller 

tobaksbranschen. 

 

5.3 Ömsesidigt beroende 
 

Mohr och Spekman (1994) påstår att ett ömsesidigt beroende skapas i ett 

relationsutbyte när båda parter har mer att vinna på relationen jämfört med att inte ha 

något relationsutbyte alls. Dwyer (1994) hävdar också att det ömsesidiga beroendet 

tillkommer om fördelarna i relationsutbytet är större än andra alternativa relationer. 

Det ömsesidiga beroendet på podcastmarknaden mellan podcasts och sponsorer har 

hunnit utvecklas till den fasen att de har fördelar av relationsutbytet, bland annat i 

form av intäkter. Nästan samtliga podcasts i undersökningen är beroende till den grad 

att de inte skulle kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på samma professionella nivå 

om de vore utan sin relation. Även fast fördelarna med samarbetet är stora förmedlas 

bilden att den nuvarande sponsorns roll skulle kunna ersättas av en annan snarlik 

sponsor. Det finns dock inga tydliga tecken på att fördelarna inom relationsutbytet är 

större jämfört med andra relations-alternativ. Den specifika sponsorns roll är särskilt 

viktigt när sponsorn är nischad inom samma ämne som podcasten, detta för att 

ämneslika aktörer är betydligt svårare att hitta. Den största fördelen med ämneslika 

sponsorer är den riktade marknadsföring som kan bedrivas. Marknadsföringen bli på 

så vis mer effektiv och lönsam från sponsorns sida, detta renderar i att podcasten kan 

ta mer betalt än vad podcasten annars skulle kunna göra. 

 

5.4 Normer 
 

Manceil (1980) hävdar att normer har betydelse i ett relationsbyte eftersom de utgör 

ett slags styrelsesätt. Normerna som styrelsesättet består av det normala eller 

godtagbara beteendet i relationsutbytet enligt Heide och John (1992). I denna studie 

framkom det inget specifikt relationsbeteende och det kan bero på att relationerna på 

marknaden inte har funnits så länge. Håkansson (1982) menar att relationsnormer 

utvecklas under en lång tidsperiod och genom flertalet upprepade interaktioner mellan 

parterna. Dessa två parametrar, tid och upprepade interaktioner har inte hunnit 

uppfyllas i tillräckligt hög utsträckning av de medverkande i denna studie men på 

längre sikt finns det chans till etablering av normer. 
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5.5 Anpassning i en relation 
 

I en relation där individerna påverkar varandra pågar det en anpassning enligt 

Newcomb et al (1952). För att kunna samarbeta, anpassa, och utföra en gemensam 

planering är parterna som ingår i ett interimistiskt relationsutbyte tvungna att 

eliminera, eller accelerera, utvecklingen av relationen, enligt Lambe (2000). En 

anpassning som gjorts från sponsorernas sida genom önskemål från producenterna är 

att konkretisera den del av text som sponsorinnehållet i podcasten ska bestå av. Denna 

anpassning bestod då utav eliminering av textmassa som det hade behövts lägga ner 

tid på att behandla. Genom denna eliminering accelererades även samarbetet mellan 

parterna eftersom sponsorns material gick lättare och fortare att behandlas vid tillfället 

därpå. 

 

Hallen, Johansson & Mohammed (1991) menar att anpassning är betydande i ett 

relationsutbyte eftersom de flesta relationer är baserade på en matchning parterna 

emellan. I en nära relation anpassar sig parterna till deras respektive behov. Om en 

plötslig förändring på marknaden sker kan en anpassning vara en ren nödvändighet. 

Relationsutbytet som i denna studie visade mest tecken på anpassning var samarbetet 

mellan Kristoffer Triumf och företaget Brothers. Deras samarbete blev mer integrerat 

ju längre relationen pågick och anpassning från Kristoffers Triumfs sida gjordes bland 

annat när han agerade spelledare i en av Brothers butiker. Utvecklade relationer som 

denna förekommer inte i de samarbeten som endast varat under en kort tidsperiod. 

Anledningen till att Kristoffer Triumf anpassade sig mest till sponsorns behov kan 

bero på att han var den intervjurespondent som hade haft erfarenhet av den längsta 

relationen. Detta gjorde att relationen växte sig stark. Tecken på liten eller ingen 

anpassning observerades i studien när relationerna endast varade i några få veckor. 

Detta är naturligt eftersom att den andra partens behov kan anses vara omständligt och 

krävande att anpassa sig till i och med den korta tid som anpassningen kommer 

rendera fördelar.) 

 

De podcasts som är knutna till Acast har i ingen vetorätt gällande vilka annonser 

som läggas in i podcasten, undantag görs för de största podcasterna som har mer att 

säga till om. De blir tillfrågade om de kan tänka sig att samarbeta med sponsorn och 

då kan valmöjligheten och det slutgiltiga valet anses som en anpassning. Acast och 

de stora podcasterna lär med tiden känna varandra bättre och Acast kan på egen 

hand få en intuitiv känsla huruvida en sponsor passar en podcast eller inte. Den 

kanske största anpassning kan ses gällande på vilket vis producenterna framför 
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informationen. En sponsor hade som önskan att producenterna skulle prata lite lätt 

om dem, vad sponsorn menar med detta och hur det uppfattas av producenterna är 

inte alltid i linje med varandra. Men efter upprepade tillfällen har missförstånden 

blivit allt färre. Acast och de stora podcasterna lär med tiden känna varandra bättre 

och Acast kan på egen hand få en intuitiv känsla huruvida en sponsor passar en 

podcast eller inte. 

 
5.6 Strävan efter längre relationer 

 

Samarbetstiden är ofta begränsad mellan parterna på podcastmarknaden vilket 

hämmar utvecklingen i relationsutbytet eftersom möjligheten till en mogen relation 

reduceras enligt Dwyer (1987). Tiden reducerar också förväntningarna som parterna 

har om framtida gemensamma intressen enligt Heide och John (1992). Önskan från 

podcasternas sida om att skapa en mogen relationshistorik och framtida gemensamma 

intressen med sponsorn var genomgående i denna studie. Det som dock orsakade 

problemet med att uppnå önskan är just den begränsade samarbetstiden.
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6. Slutsats 
 

De flesta teorier om relationsutbyten förespråkar ett långsiktigt relationsutbyte i och 

med att förtroende, ömsesidigt beroende, normer, och anpassning oftast utvecklas 

under lång tid. I denna studie framgår det att de flesta podcasts i Sverige har en 

interimistisk relation med sin sponsor. Orsaker till detta utmärkande beteendet är: att 

marknadens stora tillväxt de senaste åren har lett till att både podcasts och sponsorer 

ständigt letar nya samarbetspartners, podcasterna vill känna sig för i detta nya 

medium innan de beslutar sig för att teckna längre sponsoravtal. Plattformen Acast 

som verkar som en mellanhand på marknaden har genom affärsstrategi bidragit till att 

många podcasts idag använder sig av annonsering istället för längre varaktiga 

relationer med sponsorer. Det är även troligt att interimistiska relationer förekommer 

i andra länder där podcastmarknaden ännu inte är helt etablerad. Samtliga 

respondenter i denna studie önskar att relationen till sponsorn varade längre, detta för 

att relationen ska kunna utvecklas. Ytterligare en anledning till en mer långsiktig 

relation är att det genererar en ekonomisk trygghet och arbetsbördan minskar 

eftersom behovet av att hela tiden söka ny samarbetspartner elimineras.  

 

Det kan konstateras att pengar är det huvudsakliga skälet för podcasts att ingå 

samarbete med sponsorer. Vilken sponsor som väljs baseras på podcasternas enskilda 

preferenser, att sponsorn uppfattas som intressant samt att producenterna själva kan 

stå för det budskap som ska förmedlas är centrala faktorer. En genomgående trend är 

att ju större podcast desto mer värdesätts sponsorns image och värderingar samt att 

anpassningen ökar. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

En liknande undersökning skulle med fördel kunna göras om några år. Huruvida 

marknaden successivt kommer övergå till mer varaktiga relationer är i dagens läge 

svårt att svara på. Oavsett om relationernas karaktär kvarstår eller förändras, kan med 

största sannolikhet intressanta slutsatser dras.



 

 30 

Referenslista 
 
Daytona, 2014. Hämtad 15 november, 2014 från 

http://www.daytona.se/podradiopriset/2014 

 

Djerf, Kristin. 2014, “Acast når en miljon i veckan”, Dagens media. Hämtad 14 

november, 2014 från http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3851629 

 

Dwyer, F.R. 1987, "Developing buyer-seller relationships", Journal of Marketing, vol. 
 

51, no. 2, pp. 11-27. 

 
Hallén, L., Johanson, J., Seyed-Mohamed, N. & Mittuniversitetet 1991, "Interfirm 

 

Adaptation in Business Relationships", Journal of Marketing, vol. 55, no. 2, pp. 29- 
 

37. 

 
Haygood, D.M. 2007, "A status report on podcast advertising", Journal of Advertising 

 

Research, vol. 47, no. 4, pp. 518-523. 
 

 

Heide, J.B. & John, G. 1992, "Do Norms Matter in Marketing Relationships?", 

Journal of Marketing, vol. 56, no. 2, pp. 32-44. 

 

Homans, G.C. 1958, "Social Behavior as Exchange", American Journal of Sociology, 

vol. 63, no. 6, pp. 597-606. 

 

Håkansson, H. 1982, “International marketing and purchasing of industrial goods: 

an interaction approach”, Wiley, Chichester. 

 

IF, 2014. Hämtad 17 december, 2014 från 

http://www.if.se/web/se/om/fakta/alex-sigge-podcast/pages/default.aspx 

 

Kotler, P. 1972, "A Generic Concept of Marketing", Journal of Marketing, vol. 36, 

no. 2, pp. 46-54. 

 

Lambe, C.J., Spekman, R.E. & Hunt, S.D. 2000, "Interimistic relational exchange: 

Conceptualization and propositional development", Journal of the Academy of 

Marketing Science, vol. 28, no. 2, pp. 212-225. 

 

Lusch, R.F. & Brown, J.R. 1996, "Interdependency, Contracting, and Relational 
 

Behavior in Marketing Channels", Journal of Marketing, vol. 60, no. 4, pp. 19-38.



 

 31 

Macneil, Ian. 1980. “The New Social Contract, an Inquiry Into Modem Contractual 
 

Relations”. New Haven, CT: Yale University Press. 
 

 

Mohr, J. & Spekman, R. 1994, "Characteristics of Partnership Success: Partnership 

Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques", Strategic 

Management Journal, vol. 15, no. 2, pp. 135-152. 

 

Morgan, R.M. & Hunt, S.D. 1994, "The Commitment-Trust Theory of Relationship 
 

Marketing", Journal of Marketing, vol. 58, no. 3, pp. 20-38. 
 

 

Newcomb, T.M., Turner, R.H. & Converse, P.E. 1965, “Social psychology: the 

study of human interaction”, Holt, Rinehart & Winston, New York. 

 

Carlsson, Thomas. 2005, “Din guide till podcast”, Nyteknik. Hämtad 28 november, 
 

2014 från  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article38401 
 

 

Ritter, E.A. & Cho, C. 2009, "Effects of ad placement and type on consumer 

responses to podcast ads", Cyberpsychology & behavior : the impact of the Internet, 

multimedia and virtual reality on behavior and society, vol. 12, no. 5, pp. 533-537. 

 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. 2009. “Research methods for business students” 
 

5th edition. Harlow: Pearson Education Limited. 
 

 

Vetenskapsrådet, 2002. ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning” Hämtad den 10 december, 2014 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Värvet, 2014. Hämtad 28 november, 2014 från http://www.värvet.se/spons 
 

 

Wilson, D.T. 1995, "An integrated model of buyer-seller relationships", Journal of the 
 

Academy of Marketing Science, vol. 23, no. 4, pp. 335-345. 

 
Årets byrå, 2014. Hämtad 18 november, 2014 från 

http://www.aretsbyra.se/Regi_15jan.pdf



 

 32 

 
 
 
 
 

Muntliga källor 
 

 

Aronsson, Olle., Producent för Digitalpodden, December 12, 2012. Telefonintervju. 

Holt, Öjje. Säljchef på Acast, December 12, 2012. Telefonintervju. 

Houdi, John. Producent för Radio Houdi, December 12, 2012. Telefonintervju. 
 

 

Israelsson, Robin. Producent för Dom kallar oss pods, December 12, 2012. 

Telefonintervju. 

 

Karlsson, Anton. Producent för Våran podcast, December 12, 2012. Telefonintervju. 

Martin, Frank. Producent för Radio Råsunda, December 12, 2012. Telefonintervju. 

Olsson, Camilla. Producent för Lantbrukspodden, December 12, 2012. 

Telefonintervju. 

 

Svensson, Kristoffer. Producent för Lilla drevet, December 12, 2012. Telefonintervju. 

Triumf, Kristoffer. Producent för Värvet, December 12, 2012. Telefonintervju. 
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Bilagor 

Inledande mail 

Hej, 

Vi läser ekonomi kandidat vid Uppsala universitet och skriver för tillfället vår C- 

uppsats inom företagsekonomi. Vi vill kika närmare på svenska podcasts förhållande 

till sponsorer och hur samarbetet ser ut. 

 

1. Hur många sponsorer har ni idag, vilka är dessa? 
 

 

2. Utöver dessa, har ni haft några andra sponsorer det senaste året, vilka då? 

Tack på förhand! 

Aleksander Liss & Dennis Lannerström 
 

 

Uppföljande mail 
 

 

Tack för det tidigare svaret. 
 

 

Skulle någon av er som medverkar i podcasten kunna medverka i en uppföljande 

telefonintervju denna vecka på ungefär 15 minuter? Där vi ges chansen att ställa 

frågor kring samarbetet och hur ni ser på det. Det skulle hjälpa oss mycket i vår C- 

uppsats som behandlar kortsiktiga relationer i nya medier. 

 

Vänliga Hälsningar Dennis 

& Aleksander Underlag för 

telefonintervju 

1. Berätta hur ni tänker kring era sponsorer till podcasten? 
 

 

2. Vad är anledningen till samarbetet? 
 

 

3. Vad förutom pengarna känner ni är viktigt vid val av sponsor? 
 

 

4. Hur länge har ni samarbetat med nuvarande sponsorer? 
 

 

5. Hur länge skulle ni önska att era samarbeten pågick?
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6. Har ni haft ett samarbete som inte länge pågår? (Om ja, varför tog det slut?) 
 

 

7. Är ni tillfreds med nuvarande sponsorer, hur ser ni på relationen? 
 

 

8. Känner ni ett förtroende gentemot er/era sponsorer, hur yttrar sig detta? 
 

 

9. Vilka sponsorer skulle ni vilja bli associerade med och vilka skulle ni inte vilja bli 

associerade med? 

 

10. Hur ställer ni er till kortvariga sponsoravtal, alltså sådana som bara sträcker sig 

över några få veckor? 

 

Frågor till Acast 
 

 

1. Kan du berätta lite om A-cast och vad ni gör? 
 

 

2. Varför har ni valt att gå in i podcast marknaden? 
 

 

3. Hur ser era samarbeten ut med de olika podcasterna? 
 

 

4. Kontaktar ni podcasterna eller tar de kontakt med er? 
 

 

5. Kontaktar ni sponsorerna eller tar de kontakt med er? 
 

 

6. Hur tror ni att den svenska podcast-marknaden kommer utvecklas? 
 

 

7. Vart går gränsen i lyssnarantal för att man ska kunna erbjuda exponering? 
 

 

8. Hur långa brukar era samarbeten vara med podcasterna? 
 

 

9. Hur matchas podcasterna och sponsorerna, hur mycket har podcasterna att säga till 

om? 

 


