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Abstract
Since 2013 online and print media all over the world have experimented with native
advertising as a financial source. Simultaneously podcast production has taken speed. The
number of podcasts and listeners is constantly increasing (Podcaststats 2018a & 2018c). Now
native advertising in various shapes is making its way into some of these podcasts.
Media who has integrated native advertising in their articles have been criticized, because it
challenges the traditional, journalistic understanding saying that media has to separate
editorial content and advertising. The understanding has existed since the twentieth century
and has been described as a norm by the researchers Matt Carlson and Alessio Cornia, Annika
Sehl and Rasmus Kleis Nielsen (Carlson, 2015, s. 849-851 og Cornia, Sehl og Nielsen, 2018, s.
1). The researchers describe how “norm entrepreneurs” are now challenging the norm (ibid.).
Some of these norm entrepreneurs are producers of podcasts including native advertising.
This thesis focuses on analysing and discussing how the producers of two sponsored podcasts
challenges this norm of separation with their way of shaping of native advertising in podcasts.
The two selected podcasts are called Bilsnak and Startup. Bilsnak is produced by Mikkel
Thomsager and Anders Richter and sponsored by QuickImport and Shell V-Power. Startup is
produced by Morten Resen and sponsored by Danske Bank. Both podcasts are Danish.
My analysis of the shape of native advertising in 30 episodes of Bilsnak and Startup shows that
the sponsored content is highly integrated in the editorial content, and that the shape,
function, feel and journalistic character of the sponsored content can be experienced as
largely similar to the shape, function, feel and journalistic character of the editorial content.
By interviewing the producers Mikkel Thomsager, Anders Richter and Morten Resen I found
that the reason native advertising has this shape in the podcasts is that the producers
perceive sponsored content as being just as editorial as the rest of the content, which causes
them to produce sponsored content and editorial content using the same criteria.
From the analysis I’ve come to the conclusion that the producers challenge the traditional
understanding by 1) integrating sponsored content in editorial content, 2) seeing and treating
sponsored content as editorial content. Herby they show an understanding of journalism that
is significantly different from the one, the norm of separation shows. By challenging the norm
this way, the producers act as norm entrepreneurs and participate in building a new
paradigm with room for negotiating “developing forms of native advertising” (Carlson, s. 850).
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1. Indledning
Native advertising blev begrebsliggjort på en online marketing-konference i 2011. Siden er
begrebet blevet defineret på mange forskellige måder, hvilket har skabt forvirring omkring
dets præcise betydning (Manic, 2015, s. 53). Mange af definitionerne kredser dog omkring
sponsorbetalt indhold, der ligner det redaktionelle indhold, det indgår i. Native advertising
gjorde sit indtog i journalistik i 2013, da The Atlantic prøvede kræfter med det i en artikel. Det
vakte opsigt, da det udfordrede den traditionelle, journalistiske forståelse af, at redaktionelt
indhold og kommercielt indhold bør adskilles (Carlson, 2015, s. 850). Alligevel begyndte flere
medier at integrere det. New York Times tog hul på native advertising i starten af 2014
efterfulgt af bl.a. The Wall Street Journal (Manic, s. 55-56). I Danmark er større medier som
Jyllands-Posten og Børsen begyndt at arbejde med native advertising (Schütt, 2017, s. 1).
Parallelt med native advertisings udbredelse begyndte podcasts at blive populære blandt
mediebrugere verden over. Her var ingen annoncer til at starte med (Berry, 2006, s. 143). Her
kunne lytterne tage høretelefoner på og lytte til en fortælling, nørderi eller noget tredje uden
at skulle disponeres for irriterende radioreklamer, bannerannoncer og lignende. Her skulle de
ikke sortere i kommercielt og redaktionelt indhold, men blot lytte uforstyrret til det, de selv
havde valgt at trykke play på.
Nu er den annoncefri lytteoplevelse under forandring. Forskellige annonceformater er
begyndt at vise sig i podcasts. Et af dem er native advertising. Udover at agere
finansieringskilde, giver native advertising podcast-producenterne mulighed for at
eksperimentere med nye forhold mellem kommercielt og redaktionelt indhold, så de kan vise
lytterne, at annoncer kan være andet end radioreklamer og bannerannoncer. Flere podcastproducenter er allerede i gang med at integrere native advertising i deres podcasts i
forskellige udformninger. Hermed udfordrer de den traditionelle, journalistiske forståelse af,
at redaktionelt og kommercielt indhold bør adskilles, ligesom de skrevne medier gjorde og
stadig gør. Men præcis hvordan udfordrer de forståelsen? Hvordan udformer de native
advertising i podcasts, hvor visuelle faktorer som layout er sat ud af spillet? Og hvorfor gør de,
som de gør? Det vil jeg undersøge i dette speciale.
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1.1. Problemformulering
På baggrund af ovenstående medieudvikling har jeg udformet følgende problemformulering:
Jeg vil gennem hhv. en indholdsanalyse og en interviewanalyse undersøge og analysere, hvordan
podcast-producenter udformer native advertising i podcasts, og hvorfor de udformer det
således. På baggrund heraf vil jeg diskutere, hvordan podcast-producenterne med deres
udformning af native advertising udfordrer den traditionelle, journalistiske forståelse af,
at man bør adskille redaktionelt indhold og kommercielt indhold1.

1.2. Afgrænsning
Native advertising er relevant for både medier og sponsorer. Definitionen af native
advertising afhænger af hvilken aktørs perspektiv, man indtager. (Manic, 2015, s. 53).
Grundet specialets begrænsede omfang og journalistiske fokus vil jeg afgrænse mig til at
fokusere på mediets perspektiv.
Jeg vil analysere native advertising i podcasts og afgrænser mig fra native advertising i
skrevne medier. Jeg fokuserer specifikt på native advertising i podcasts, da der ikke er forsket
i det endnu på trods af et stigende antal sponsorerede podcasts (Hedegaard, 2017), hvilket
gør det relevant at belyse feltet. Jeg vil dog anvende litteratur om native advertising på skrift
og forholde mig til ligheder og forskelle på native advertising i podcasts og skrevne medier.
Jeg har valgt at analysere de to danske sponsorerede podcasts Bilsnak og Startup, og
efterfølgende interviewe producenterne af dem; Mikkel Thomsager og Anders Richter samt
Morten Resen. Jeg har valgt to danske podcasts pga. tilgængelighed og kulturel forståelse. Jeg
vil både inddrage eksempler fra danske og amerikanske podcasts i litteraturgennemgangen
og i forbindelse med en model, jeg vil bruge i analysen. Jeg afgrænser mig til at fokusere på to
podcasts og deres producenter, da det giver mulighed for at studere hver case grundigt, som
der er tradition for i det kvalitative forskningsparadigme (Neergaard, 2010, s. 11).

Når jeg skriver kommercielt indhold, dækker det både over annoncer som trykte- og
bannerannoncer, og over sponsoreret indhold som native advertising, advertorials o.l.
1
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1.3. Præsentation af empiri
Jeg vil analysere to typer empiri i specialet. Den første type empiri er i alt 30 episoder af to
udvalgte danske sponsorerede podcasts. Den ene podcast hedder Bilsnak og handler om biler.
Den produceres af Mikkel Thomsager og Anders Richter, der er hhv. chefredaktør og
redaktionschef på Bil Magasinet. De fire episoder, jeg vil analysere, sponsoreres af
bilimportfirmaet QuickImport og benzintypen Shell V-Power. Første episode blev udgivet i
2017. Den anden podcast, jeg vil analysere hedder Startup. Den produceres af journalisten og
iværksætteren Morten Resen og handler om hans tilværelse som nyudsprungen selvstændig.
De 26 episoder af Startup, jeg vil analysere, sponsoreres af Danske Bank. Første episode blev
udgivet i 2016. De to podcasts bliver genstand for en indholdsanalyse, som skal hjælpe mig
med at besvare mit første forskningsspørgsmål: hvordan udformer podcast-producenter
native advertising i podcasts? Den anden type empiri er interviewdata, som jeg vil indsamle
igennem en interviewundersøgelse bestående af to interviews med producenterne bag de to
podcasts; Mikkel Thomsager, Anders Richter og Morten Resen. Efter jeg har indsamlet
interviewdataene, vil jeg analysere dem. Interviewanalysen skal hjælpe mig med at besvare
mit andet forskningsspørgsmål: hvorfor udformer podcast-producenterne native advertising,
som de gør?
Mine analyser af begge typer empiri skal tilsammen hjælpe mig med at besvare mit tredje
forskningsspørgsmål: hvordan udfordrer podcast-producenterne med deres udformning af
native advertising den traditionelle, journalistiske forståelse af, at man bør adskille
redaktionelt og kommercielt indhold?

1.4. Læsevejledning
I specialets afsnit to gennemgår jeg den litteratur om native advertising og podcast, specialet
tager udgangspunkt i og forsøger at bygge videre på.
I afsnit tre bruger jeg dele af litteraturen til at udvikle en model til brug i analyseafsnittet.
I afsnit fire præsenterer jeg de metoder, jeg vil bruge til at besvare problemformuleringen;
produktionsstudier, indholdsanalyse og interviewundersøgelse.
I afsnit fem findes analysen. Først vil jeg lave en indholdsanalyse af de to udvalgte podcasts.
Derefter vil jeg lave en analyse af to interviews, jeg foretager med podcast-producenterne.
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I afsnit seks vil jeg diskutere, hvordan podcast-producenterne med deres udformning af
native advertising udfordrer den traditionelle, journalistiske forståelse af, at man bør adskille
redaktionelt og kommercielt indhold.
I afsnit syv vil jeg konkludere på specialets resultater. Slutteligt vil jeg i afsnit otte
perspektivere til hvad resultaterne kan betyde for fremtiden og for lytterne og i afsnit ni vil
jeg præsentere mit forslag til en ekstenderet analyse.
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2. Litteraturgennemgang
2.1. Native advertising
I dette afsnit vil jeg først forklare den historiske baggrund for begrebet native advertising.
Derefter vil jeg gennemgå forskellige definitioner af begrebet og kombinere dem til den
definition, jeg vil bruge i specialet. Dernæst vil jeg gennemgå seks native advertisingkategorier, hvorefter jeg vil forklare forskellen på native advertising og lignende begreber.
Derefter vil jeg redegøre for de juridiske forhold omkring native advertising. Slutteligt vil jeg
forklare, hvad der i problemformuleringen menes med ”den traditionelle, journalistiske
forståelse af, at man bør adskille redaktionelt indhold og kommercielt indhold”.
2.1.1. Et begreb bliver til
Native advertising blev første gang omtalt på Online Media, Marketing and Advertising
Conference i 2011 (Sharethrough, 2014, Verdier, 2017, Manic, 2015, s. 53). Begrebet blev
introduceret af teknologiinvestoren Fred Wilson under et oplæg på konferencen. Han brugte
ikke specifikt begrebet native advertising, men italesatte det som native monetization og
beskrev det som ”a monetization system that is unique and native to the experience that the
users are doing in the web service” (Wilson, 2011). Hans konstruktion af begrebet var baseret
på eksempler, som allerede var i brug; bl.a. sponsorerede Facebook-opslag, promoverede
tweets på Twitter og søgeresultater via Google AdWords (ibid.). Native advertising er siden
også blevet brugt i journalistisk sammenhæng; bl.a. i en The Atlantic-artikel om Scientologys
fremgang sponsoreret af The Church of Scientology, der blev bragt i online 2012
(Sharethrough, 2014) og i en The New York Times-artikel om kvindelige indsattes kår i
fængsler sponsoreret af Netflix, der blev bragt online i 2014 (Deziel, 2014). Wilsons oplæg
vakte bl.a. stor interesse hos mediebureauet Sharethroughs CEO Dan Greenberg, som gav
begrebet navnet native advertising – et navn, der nu er blevet bredt adopteret (Manic, s. 53).
Siden har der været delte meninger blandt både fagfolk og forskere om, hvad den egentlige
betydning af begrebet er. Brancheorganisationen Interactive Advertising Bureau tror, at
flertydigheden i native advertising-definitionerne skyldes, at hver definitions udformning
afhænger af hvilken type aktør, der står bag definitionen, samt hvilke mål aktøren har med
native advertising (Interactive Advertising Bureau, 2013, s. 2). Grundet konferencens tema og
Wilsons stilling talte han primært om begrebet fra annoncøraktørers perspektiv, men ifølge
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professor Marius Manic fra Transilvania University of Brasov kan man også anskue native
advertising fra medieaktørers perspektiv (Manic, s. 53). Manic nævner begge perspektiver i
forskningsartiklen The Rise of native advertising (2015). Han skriver, at native advertising
både kan ses som en metode, annoncører kan bruge til at engagere og tiltrække brugere og en
metode, medieaktører kan bruge til at rejse finansiering (ibid.). I dette speciale anskuer jeg
native advertising fra mediers perspektiv.
2.1.2 Definition
Da der findes mange forskellige definitioner af native advertising, vil jeg kombinere udvalgte
definitioner til en samlet definition, som jeg vil anvende i specialet.
Tre af de definitioner, jeg trækker på, er lavet af praktikere. Jeg har valgt dem, fordi begrebet
er opstået blandt praktikere og derfor har sine første betydninger herfra. Jeg har dertil valgt
en mere akademisk forklaring for at sikre uafhængighed og præcision.
Den første definition, jeg trækker på, kommer fra den amerikanske brancheorganisation
Interactive Advertising Bureau (IAB), der hjælper medie- og marketingvirksomheder med at
navigere inden for digital økonomi og annoncering (Interactive Advertising Bureau, 2018).
Definitionen fremgår af The native advertising playbook fra 2013, som er lavet af IABs task
force, der består af mere end 100 virksomheder fra marketingbranchen i USA (Interactive
Advertising Bureau, 2013, s. 0). Professor Marius Manic benytter IABs definition i
forskningsartiklen The Rise of native advertising (2015), hvilket viser, at han har vurderet den
som relevant i forskningssammenhæng. Definitionen lyder:
”Paid ads that are so cohesive with the page content, assimilated into the design,
and consistent with the platform behavior that the viewer simply feels that they
belong.”
(Interactive Advertising Bureau, 2013, s. 3)
Definitionen rummer formuleringen ”page content”. Da jeg skal bruge definitionen i
forbindelse med podcasts, som er et auditivt og ikke-visuelt medie, vil jeg ikke undersøge
”page”, men ”content”, dvs. indhold. Jeg vil altså ikke fokusere på visuelle faktorer som layout
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og det skrevne ord, men i stedet på indhold i form af det talte ord. Jeg opererer heller ikke
med en seer, men med en lytter.
Den næste definition, jeg benytter, kommer fra det amerikanske mediebureau Sharethrough,
der faciliterer native advertising i USA (Sharethrough, 2018a). Deres definition lyder:
“Native advertising is a form of paid media where the advertising experience
follows the natural form and function of the user experience in which it is placed.”
(Sharethrough, 2018b)
Definitionen er anvendelig i dette speciale, da den lægger vægt på oplevelsen. Det handler
ikke om at læse eller se, men om at opleve, hvilket passer til podcast auditive format.
Den tredje definition, jeg trækker på, kommer fra den danske brancheorganisation Native
Advertising Institute (NAI), der hjælper virksomheder med native advertising (Native
Advertising Institute, 2018b). Deres definition er lavet i en dansk kontekst, hvilket passer til,
at jeg analyserer to danske podcasts. Den lyder:
”Paid advertising where the ad matches the form, feel and function of the content of
the media on which it appears.”
(Native Advertising Institute, 2018a)
NAIs definition binder sig ikke til visuelle sider, men taler om formen, følelsen og funktionen
af indholdet, hvorfor alle definitionens elementer kan bruges.
Slutteligt benytter jeg en definition fra medieforsker Jens Barland fra Norges teknisknaturvitenskapelige universitet. Han beskriver begrebet på følgende vis i bogen
Innholdsmarkedsføring (2016):
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“Native advertising er en metafor som litt kronglete kan oversettes til «innfødt
annonsering». Hensikten er at annonsen skal ha en design slik at den glir inn i
omgivelsene (ligner de «innfødte»).“
(Barland, 2016, s. 44).
Beskrivelsen adskiller sig ikke væsentligt fra branche-definitionerne. Det må betyde, at de er
anvendelige i forskningssammenhæng.
På baggrund af ovenstående definitioner har jeg udarbejdet følgende definition til specialet:
Native advertising er sponsoreret indhold, hvis form, funktion, følelse og
journalistiske karakter opleves på samme måde, som formen, funktionen, følelsen
og den journalistiske karakter af det redaktionelle indhold i et medieprodukt
opleves. I kraft af ligheden opleves det sponsorerede indhold som indfødt i det
redaktionelle indhold.
Jeg har valgt at benytte termen sponsoreret indhold, da den ifølge min research anvendes
hyppigt i forbindelse med native advertising. Jeg kunne også have valgt lignende termer som
annoncørbetalt indhold. Jeg har tilføjet ”den journalistiske karakter” pga. specialets
journalistiske fokus.
2.1.3. Native advertising-kategorier på online platforme
I The native advertising playbook (2013) har IABs task force udarbejdet seks native
advertising-kategorier, der giver et overblik over, hvordan native advertising kan udformes
på online platforme. Jeg vil redegøre for dem herunder:

•

In-Feed Units
o Annoncer, der matcher layout og form på de øvrige enheder i et medies feed
o F.eks. sponsorerede Facebook-opslag

8

•

Paid Search Units
o Søgeresultater, der præsenteres i et format og layout, som ligner en
søgemaskines organiske resultater, men placeres over dem
o F.eks. Google AdWords

•

Recommendation Widgets
o Anbefalinger, der vises, når du kigger på noget lignende
o F.eks. Recommended by Outbrain

•

Promoted Listings
o Sponsorerede produkter, der vises sammen med ikke-sponsorerede produkter
o F.eks. sponsorerede produkter på Amazon

•

In-Ad
o Annoncer, der er placeret uden for mediets redaktionelle layout, men som
rummer elementer, der er relevante for medieindholdet og målgruppen
o F.eks. Martini Media

•

Custom
o Annoncer, der er udformet specifikt til mediet af annoncør og medie, og som
ikke passer ind i andre medier
o F.eks. reklamer på Spotify

(Interactive Advertising Bureau, 2013, s. 4-14)
I kategorierne smelter annoncer altså sammen med det øvrige indhold på hver sin måde.
I afsnit tre vil jeg bruge tre af kategorierne i overført betydning til at udvikle en model, som
forklarer, hvordan native advertising kan udformes i podcast.
Kategorierne dækker over løsninger, som IAB sælger, og er altså kommercielle. Det vurderer
jeg ikke som et problem i denne kontekst. Det bakkes op af, at kategorierne bruges af
professor Marius Manic i forskningsartiklen The Rise of native advertising (2015), hvilket
viser, at han har vurderet dem som valide i forskningssammenhæng (Manic, 2015, s. 54).
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2.1.4. Afgrænsning fra lignende begreber
Som nævnt er der stor forskel på hvilken betydning, native advertising tillægges. Det samme
gælder for lignende begreber som indholdsmarkedsføring (content marketing) og advertorials.
Begreberne bruges i flæng, hvilket er med til at skabe forvirring omkring deres betydninger.
Derfor vil jeg i dette afsnit beskrive, hvordan indholdsmarkedsføring og advertorials adskiller
sig fra den definition af native advertising, jeg anvender.
Indholdsmarkedsføring
Medieforsker Jens Barland skriver i Innholdsmarkedsføring, at native advertising kan være
indholdsmarkedsføring, men at det ikke altid er det (Barland, s. 44). Han beskriver
indholdsmarkedsføring som en markedsføringsmetode, hvor en annoncør eller et bureau skal
”skabe og distribuere attraktivt medieindhold”. Afsenderen befinder sig altså inden for
markedsføring, men kan trække på andre fagfelter. Indholdet skal være i så høj kvalitet, at det
engagerer brugerne ligesom journalistik (Barland, s. 39).
Indholdsmarkedsføring overlapper med den form for native advertising, hvor indholdet er
produceret af annoncøren, men kontrolleret og placeret af en redaktør i redaktionelt stof.
Hvis der ikke er indflydelse fra et medie, er det indholdsmarkedsføring (ibid.).
Advertorials
Medieforskerne Stéphane Matteo og Cinzia Dal Zotto mener, at advertorials og native
advertising adskiller sig fra hinanden, hvis man ser på karakteren af det sponsorerede
indhold. Layoutet af advertorials kan sagtens ligne det øvrige redaktionelle indhold, ligesom
det sponsorerede indhold kan i native advertising, men karakteren af indholdet i advertorials
adskiller sig fra det redaktionelle indhold, hvor karakteren af native advertising-indhold
ligner karakteren af redaktionelt indhold (Matteo & Zotto, 2015, s. 176).
Ifølge Jaci Smith, som er native advertising coordinator hos APG Media of Southern Minnesota,
er forskellen på de to begreber, at advertorials er produceret, kontrolleret og placeret af
annoncørerne, imens native advertising er produceret og placeret af mediet, så det passer til
det øvrige redaktionelle indhold (Smith, 2015).
I 2015 meddelte Berlingske Media, at de tilbyder at skrive, layoute og trykke advertorials i
Berlingske og B.T.. Indholdet skrives af Berlingske Medias journalister, der sikrer, at det
passer til avisernes målgrupper og øvrige redaktionelle indhold. Herefter får annoncørerne
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lov til at kontrollere det. Berlingske Medias forståelse af advertorials er ikke den samme som
de ovenstående, da indholdet er produceret af journalister (Business Direct, 2015). Selvom
alle tre måder at bruge advertorial-begrebet på er fra 2015, er de forskellige. Det bekræfter, at
begreberne bliver tillagt forskellig betydning efter hvor, de bruges.
Jeg har valgt at lægge mig opad Mateo og Zottos definition af native advertising.
Begrebsadskillelsen i dette speciale er altså, at produktion kan udføres af både annoncør og
medie, men at forskellen ligger i at karakteren af native advertising-indhold er den samme
som karakteren af det redaktionelle indhold. De to podcasts jeg vil analysere er produceret af
journalister, da jeg som nævnt anskuer native advertising fra mediers perspektiv.
2.1.5. Juridiske forhold
Reglerne omkring markering af sponsoreret indhold findes i markedsføringsloven, som
bl.a. er lavet for at sikre, at forbrugeren har et godt grundlag at indtage og bedømme
sponsoreret indhold på (Danske Medier, 2016, s. 1). Jeg vil kort redegøre for lovens betydning
for, hvordan native advertising må udformes.
Markedsføringslovens bilag 1, punkt 11 omhandler reglerne for kommercielle interesser
indblandet i redaktionelt indhold og vedrører dermed native advertising. Under overskriften
”Specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive” lyder
punktet:
“Der anvendes redaktionelt indhold i medierne til at promovere produktet, hvor en
erhvervsdrivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af
indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren”
(Erhvervsministeriet, 2017)
Det skal altså fremgå tydeligt af indhold, billeder eller lyd, hvis en podcast er sponsoreret.
Der findes ikke klare regler for, hvordan kommercielt indhold specifikt skal markeres i
markedsføringsloven, men foreningen Danske Medier anbefaler, at man bruger alment kendte
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ord som annonce og reklame, og ikke fagtermer som native advertising og advertorial, som
brugerne ikke forstår, og som givetvis vil dømmes utilstrækkelige (Danske Medier, s. 4).
2.1.6. Den traditionelle, journalistiske forståelse
Native advertising bliver særligt udsat for kritik i journalistiske sammenhænge. Det gør det
som nævnt, fordi det udfordrer den traditionelle, journalistiske forståelse af, at man bør
adskille redaktionelt og kommercielt indhold. Forståelsen fremgår bl.a. af Fagbladet
Journalistens artikel Betalt indhold er en god forretning, men det udfordrer journalistikken
(Larsen, 2017). Et gennemgående kritikpunkt i artiklen er, at det sjældent er tydeligt nok for
brugerne, hvornår de læser sponsoreret indhold, og hvornår de læser redaktionelt. Hvis ikke
indholdet er markeret tydeligt som f.eks. ”sponsoreret indhold”, kan det være svært for
læserne at finde ud af, hvad mediet uafhængigt har valgt at dække, og hvad en sponsor har
motiveret mediet til at dække. Medieforsker og underviser i presseetik på Roskilde
Universitet, Michael Bruun Andersen, udtaler i artiklen, at sammenblandingen af annoncer og
journalistik udstråler, at journalistik er ”belejret af eksterne interesser”. Det er i hans optik
farligt for journalistik, fordi det forhindrer den i at informere brugerne uafhængigt (Larsen,
2017). Opfattelsen af, at et medie skal være uafhængigt, ses også i et af de to journalister Bill
Kovach og Tom Rosenstiels ni elementer, som de mener, journalistik traditionelt set består af.
Elementet lyder: ”Its practioners must maintain an independence form those they cover”
(Claussen, 2001, s. 101). Native advertising er altså problematisk journalistisk set, bl.a. fordi
det forhindrer medier i at være uafhængige af dem, de dækker.
Sammenblandingen af annoncer og journalistik behandles også i forskningsartiklen
Native Advertising Is the New Journalism: How Deception Affects Social Responsibility af Erin E.
Schauster, Patrick Ferrucci og Marlene S. Neill fra University of Colorado Boulder og Baylor
University (2016). Ud fra en kvalitativ interviewundersøgelse og Social Responsibility Theory
(SRT) undersøger og diskuterer forfatterne i hvilket omfang, native advertising forhindrer
pressen i at leve op til deres sociale ansvar for at agere normativt, være samfundets vagthund
og oplyse borgere, så de kan deltage i demokratiet (Schauster, Ferrucci & Neill, 2016, s. 1408).
Interviewundersøgelsen består af 56 kvalitative interviews med journalister,
marketingansvarlige og public relations-ansvarlige, der alle enten har planlagt, skrevet eller
placeret native annoncer (ibid., s. 1412-1413).
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Undersøgelsen viser overordnet, at der er bred enighed blandt respondenterne fra alle tre
professioner om, at der er en vis grad af bedrag forbundet med native advertising, fordi det
kan sløre grænserne mellem annoncer og journalistik, hvis det ikke markeres ordentligt.
Respondenterne ser altså samme problemstilling som fremstilles i Journalisten-artiklen.
Især journalisterne lagde vægt på, at de slørede grænser er et stort problem, fordi det er
meningen, at brugerne skal kunne stole på, at det de læser i journalistisk sammenhæng er
redaktionelt, men det er ikke en selvfølge, når native advertising indgår (Schauster et al., s.
1414). Mange af marketing- og PR-folkene var enige i ovenstående, men nævnte også, at
native advertising kan ses som et gavnligt storytelling-værktøj, hvis det bruges til at lave
præcist og relevant indhold med integritet, og hvis mediet placerer det i en relevant kontekst
(ibid., s. 1417). En stor gruppe respondenter ser dog native advertising som mere uetisk, da
de er sværere at afkode end traditionelle annoncer (ibid., s. 1414). Konsekvenserne er ifølge
respondenterne, at journalisternes truede troværdighed nedbrydes mere (ibid., s. 1413).
Forfatterne konkluderer, at native advertising forhindrer pressen i at agere socialt ansvarligt
ifølge SRTs kriterium f, der dikterer, at journalistik skal ”Maintain sufficient financial
independence, free from pressure of special interests” (ibid., s. 1411 og 1421). Schauster,
Ferrucci og Neill konkluderer altså – ligesom Michael Bruun Andersen, Kovach og Rosenstiel –
at native advertising forhindrer journalistik i at være uafhængigt, hvilket i dette perspektiv
gør, at de ikke lever op til deres sociale ansvar.
Jeg tager forbehold for, at undersøgelsen er amerikansk. Der kan være forskel på, hvordan
native advertising anvendes i USA og Danmark, og der kan være forskel på meningsdannelsen
omkring det. Jeg vurderer dog, at nogle af synspunkterne kan bidrage til diskussionen på
trods af forskellen på den kontekst, de er opstået i, og den kontekst, jeg bruger dem i.
Kritikken af de slørede grænser mellem redaktionelt og sponsoreret indhold ses altså mange
steder. Men den begynder at blive udfordret. Det beskriver Matt Carlson fra Saint Louis
University i sin artikel When news sites go native: Redefining the advertising-editorial divide in
response to native advertising (2015). Her skriver han, at det rigtigt nok længe har været
normen, at man i journalistik holder fast i uafhængigheden og adskiller redaktionelle
funktioner fra annoncefunktioner, men at den norm udfordres af native advertising på online
nyhedssider, hvilket betyder, at der kan være nye normer på vej (Carlson, 2015, s. 849).
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Carlson undersøger, hvordan nye normative forståelser af journalistik kan skabes, fordi
opstandelsen og udbredelsen af native advertising har lukket op for ændringer i forholdet
mellem annoncer og journalistik. Det undersøger han igennem et case studie af reaktionerne
på den tidligere nævnte The Atlantic-artikel om Church of Scientology fra 2012, hvor native
advertising indgår (Carlson, s. 849-850).
Carlson skriver, at artiklen udfordrede normen om adskillelse af redaktionelle beslutninger
og kommercielle beslutninger og hermed også adskillelse af redaktionelt indhold og
annoncer, fordi en sponsor fik lov til at skrive indhold på en platform, hvor man normalt
finder nyheder. Det skabte røre, fordi det ikke levede op til normen om adskillelse. Men på
trods af et layout, der lignede resten af nyhederne på The Atlantic, var det klart markeret, at
artiklen var sponsoreret af The Church of Scientology, og artiklens
pressemeddelelseslignende sprog signalerede tilmed, at det ikke var redaktionelt stof.
Artiklen var altså i strid med normen, men det var ikke en ”clear-cut etisk overtrædelse”2
(ibid., s. 850). Carlson forklarer, at artiklen satte gang i en bølge af native advertising. I midten
af 2013 brugte næsten 75% af online-medier en form for native advertising, selvom det var
under kritik. Det startede en paradigmeopbygning, hvor det vedvarende forhandles og
diskuteres, hvilke udformninger native advertising må få (ibid.). Nogle af dem, der er med til
at forhandle og diskutere er såkaldte normentreprenører (Sunstein, 1996, Carlson, s. 850).
Normentreprenører er fortalere for native advertising, som forsøger at normalisere hybrider
af redaktionelt og kommercielt indhold, og som forsøger at forklare, hvordan man gør det
ordentligt. De prøver at redefinere advertising som acceptabelt nyhedsindhold (Carlson, s.
861). En deltager i paradigmeopbygningens diskussion, som modsætter sig
normentreprenørerne, er C. Edwin Baker, professor i jura og kommunikation ved University of
Pennsylvania Law School. Han mener, at grænsen mellem hvad der er acceptable annoncer og
hvad der er korruption, konstant er til kulturel forhandling. Han advarer om, at kommercielle
interesser kontinuerligt forsøger at gøre advertising mere og mere acceptabelt (ibid., s. 850).
Carlson medgiver, at hvis grænserne fortsat nedbrydes, er der en risiko for, at ”tidligere
normative forståelser af journalistisk uafhængighed”3 kan ophæves helt (ibid., s. 861). Det kan
de i den forstand, at brugerne tiltrækkes af kommercielt indhold frem for af redaktionelt stof,
hvilket underminerer den journalistiske uafhængighed, fordi native advertising er bygget på
2
3
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at skabe kendskab til sponsorens brand. Han indskyder dog, at det er en mere idealistisk en
realistisk pointering (Carlson, s. 861). En af normentreprenørerne er stifteren af TechDirt,
Mike Masnick. Han taler for, at native advertising hverken er irriterende, misvisende eller
narrer brugerne, men at det derimod skaber værdi for dem, hvis det udformes rigtigt. Han
uddyber, at det udformes rigtigt, hvis det er brugbart og engagerende, eller hvis det ikke
bemærkes af brugeren, fordi det er af så høj kvalitet (ibid., s. 859). Carlson skriver, at der
blandt normentreprenørerne hersker en diskurs om, at annoncer ikke skal behandles som en
separat ting, men integreres som en ny type indhold side om side med det redaktionelle
indhold. Medier bør altså ifølge normentreprenørerne indtage en holistisk tilgang til
redaktionelt og kommercielt indhold og skabe sammenhæng mellem indholdstyperne i stedet
for at isolere dem hver for sig, som medier før har gjort. På den måde kan journalister
kontrollere både redaktionelt indhold og annoncer, hvilket er en styrke (ibid.). En sådan
tilgang kræver, at medierne i det nye paradigme, der er under opbygning, skal fjerne fokusset
fra journalistisk uafhængighed samt adskillelse af annoncer og journalistik og i stedet
fokusere på forholdet mellem mediet og brugerne. Det skal ikke længere handle om at tage
afstand fra annoncer, men om at tænke kommercielt indhold ligesom man tænker
redaktionelt indhold for at tiltrække flere brugere og forbedre forholdet til dem (ibid., 861).
Ændringen i normen omkring adskillelse af redaktionelle og kommercielle aktiviteter og
indhold behandles også af Alessio Cornia, Annika Sehl og Rasmus Kleis Nielsen fra University
of Oxford i artiklen ’We no longer live in a time of separation’: A comparative analysis of how
editorial and commercial integration became a norm (2018). I stedet for at se på et
artikeleksempel som Carlson, taler forfatterne med dem, der er med til at producere indholdet
eller har berøring med det. De interviewer 41 redaktører og business managere fra 12 aviser
og kommercielle brodcastingorganisationer i seks europæiske lande og analyserer herefter
deres måder at beskrive ændringen i forholdet mellem deres redaktionelle- og kommercielle
afdelinger. Forfatterne fokuserer på, ”hvordan respondenterne bruger retoriske diskurser og
normative statements til at dekonstruere traditionelle normer, bygge nye professionelt
accepterede normer og legitimere nye arbejdspraksisser”4 (Cornia, Sehl og Nielsen, 2018, s.
2). Deres undersøgelse leder til tre konklusioner:
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Første konklusion er, at den traditionelle norm omkring adskillelse af redaktionelle og
kommercielle aktiviteter er ved at blive dekonstrueret, hvis man spørger redaktører og
business managers. Deres retorik viser, at de nu arbejder sammen for at lave en kulturel
forandring, som de tror på gør, at organisationerne kan tilpasse sig det konstant omskiftelige
mediemiljø (Cornia et al., s. 8).
Anden konklusion viser, at mens en norm er ved at blive dekonstrueret, er en ny ved at vokse
frem. De kalder den for ”the norm of integration”, og den er baseret på at kombinere de
tilstedeværende redaktionelle værdier som redaktionel uafhængighed og en faktabaseret
diskurs med nye værdier som samarbejde på tværs af funktioner, forandringsparathed og
bevidsthed om hvorvidt man kan tjene penge artikler (ibid, s. 10-11). Journalister skal altså
udvikle nye egenskaber, ændre deres praksisser og producere nyt indhold (ibid., s. 15).
Tredje konklusion er, at samspillet mellem aftagende og tiltagende normer bringer en
besværlig forhandling med sig. Tilhængere af den traditionelle norm ser kommercielle
overvejelser som en trussel af professionel uafhængighed, imens respondenterne i
undersøgelsen ser ”the norm of integration” som en ny måde at sikre professionel
uafhængighed på. Ved at samarbejde på tværs af organisationen og have gensidig respekt for
hinandens professioner mener de, at man sammen kan skabe den økonomiske
bæredygtighed, der skal til, for at den professionelle uafhængighed kan overleve. De mener
ikke, at det er umuligt for gamle og nye normer at sameksistere, men de erkender, at det ikke
er alle deres kolleger, der er af samme opfattelse (ibid., s. 13-14).
Med problemformuleringens passage ”den traditionelle, journalistiske forståelse af, at man
bør adskille redaktionelt indhold og kommercielt indhold” henviser jeg til den forståelse, jeg
har redegjort for i dette afsnit: at man bør adskille redaktionelt og kommercielt indhold, da
det ellers ikke er tydeligt nok for brugerne, hvilken del af indholdet, der er kommercielt
(Larsen, 2017 & Schauster, Ferrucci & Neill, 2016, s. 1414). Det skal være tydeligt, da medier
skal være uafhængige, og kommercielt indhold signalerer ikke uafhængighed (Larsen, 2017 &
Claussen, 2001, s. 101 & Schauster et al., s. 1411 & Carlson, 2015, s. 849). Carlson, Cornia, Sehl
og Nielsen omtaler den traditionelle, journalistiske forståelse som en norm omkring
adskillelse. Herfra vil jeg derfor kalde forståelsen for adskillelsesnormen. Ifølge dem er
adskillelsesnormen under udfordring. Det er netop denne udfordring af normen, jeg vil
behandle i diskussionen i afsnit seks.
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2.2. Podcast
I dette afsnit vil jeg starte med at forklare den historiske baggrund for podcast som begreb.
Derefter vil jeg gennemgå definitioner af podcast og kombinere dem til den definition, jeg vil
anvende i specialet. Dernæst vil jeg gøre rede for forskellige podcast-genrer samt for podcast
som journalistisk medie. Slutteligt vil jeg redegøre for finansiering af podcast, hvor jeg bl.a.
nævner native advertising.

2.2.1. Podcast som begreb
Ifølge den engelske radio- og podcast-forsker Richard Berry fra University of Sunderland kom
podcasts til verden i 2004. Her blev det i hvert fald for første gang italesat foran et stort
publikum i The Guardian. Det blev beskrevet som lydindhold i MP3-format, man kunne
downloade og lytte til på MP3-afspillere (Berry, 2006, s. 143). Forinden var det ifølge
radiojournalist og podcasting-konsulent Karin Høgh begyndt at blomstre blandt nørder,
bloggere, musikere og mediefolk. Det havde det gjort i det små siden 2001 (Høgh, 2011, s. 32).
I 2005 blev ordet podcast tilføjet til Oxford English American Dictionary (Berry, s. 143-144).
Samme år fik Apples online musiktjeneste iTunes en afdeling dedikeret til podcasts, som var
og stadig er gratis at bruge (Høgh, s. 25). Apple spillede en stor rolle i tilblivelsen af podcasts,
hvilket forklarer navnet, der er en sammentrækning af ordene iPod og broadcasting (Berry, s.
144 og Høgh, s. 25). Apple var dog ikke alene om det, og podcasts kan tilmed hentes og høres
på enheder og apps, der ikke er fra Apple (Berry, s. 144).
Da podcasts først kom til Danmark bestod de fleste danske podcasts i radioprogrammer, der
allerede havde været sendt i radioen og derefter blev lagt ud som podcasts (Christensen,
2017, s. 15). I 2009 gik duoen Third Ear i gang med at producere podcasts uafhængigt af
public service-radio (Danmarks Radio, 2009). Siden da er flere podcasts i forskellige former
kommet til. I februar 2016 var der lige under 1300 dansksprogede podcasts i iTunes store. I
juli 2018 var der 2480 (Podcaststats, 2018a).
Der bliver ikke kun lavet flere podcasts – interessen for dem stiger også. Antallet af Googlesøgninger på podcast pr. måned blev mere end fordoblet fra januar 2015 til november 2017
(Podcaststats, 2018b). I 2016 lyttede 9% af den danske befolkning til podcast ugentligt ifølge
podcaststats.dk, og det er steget til 15% i sidste halvdel af 2017 ifølge Danmarks Radios
rapport Medieudviklingen 2017 (Podcaststats, 2018c og Christensen, 2017, s. 14). Samme
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rapport viser, at podcasts er mest poplære for den yngre del af den danske befolkning; 16% af
teenagerne og 25% af de 20-39 årige lytter ugentligt til podcasts (Christensen, 2017, s. 14).
2.2.2. Definition
Ligesom native advertising er podcast et begreb, der endnu ikke er forsket meget i. Derfor vil
jeg også i dette afsnit sammensætte en definition af podcast ud fra en kombination af
akademisk- og praksislitteratur.
Radio- og podcast-forskeren Richard Berry var en af de første til at behandle podcast
akademisk. I 2006 skrev han forskningsartiklen Will the Ipod kill the Radio Star?, hvori han
definerer podcast-mediet således:
(...) media content delivered automatically to a subscriber via the internet.
(Berry, s. 144)
Berrys definition slår følgende elementer af podcast fast; der er tale om mediehindhold, det er
forbundet med en vis automatik, og internettet er nødvendigt for, at man kan få adgang til det.
Termen subscriber kan virke misvisende, da man ikke behøver abonnere på en podcast for at
kunne høre den. Derudover nævner Berry kun online-levering og siger ikke noget om
muligheden for offline-brug. Det gør radiojournalist og podcasting-konsulent Karin Høgh.
I bogen Medier der holder – strategisk lyd- og videopodcasting (2011) nævner Karin Høgh bl.a.,
at podcasts er tilgængelige til download online, så de kan høres offline (Høgh, s. 23).
Derudover nævner hun, at der kun er tale om podcasts, hvis det er muligt at abonnere på dem
via et RSS-feed, så nyudgivne episoder automatisk hentes. Ellers er det bare lydfiler. Man kan
høre dem uden at abonnere, men muligheden skal være der (ibid.). Høgh beskriver tilmed
podcast som værende on demand – dvs., at lyttere kan hente og høre afsnit, når de vil (ibid., s.
12). Dertil nævner hun, at podcasts ligger samlet i apps (applikationer) som iTunes (ibid., s.
25). Ifølge podcaststats.dk lytter flest til podcast på deres mobiltelefoner, og størstedelen
benytter appen PodcastsiOS, dvs. iTunes (Podcaststats, 2018d og 2018e).
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Mia Lindgren fra Monash University kommer med en uddybende beskrivelse af, hvad podcast
mediet kan i forskningsartiklen Personal narrative journalism and podcasting (2016). Her
forklarer hun, at podcast har rødder i radiomediet, men at det er uafhængigt af broadcastradios konventioner som f.eks. fastlagte sendetidspunkter. Det er denne kvalitet, Høgh kalder
for on demand (Høgh, s. 12). Lytterne kan høre podcast, når de vil, og de frigøres på den måde
fra et publikum, hvor alle lytter til det samme på samme tid. Hun pointerer dog via Berry, at
nogle podcasts stadig gør brug af radio-elementer, som f.eks. at bruge stemmens emotionelle
kvaliteter til storytelling (Lindgren, 2016, s. 24). En essentiel faktor, hun omtaler, er at
podcast-mediet er auditivt og ikke visuelt eller tekstuelt. Det betyder, at brugeren får sine
indtryk gennem talte ord og lyd i stedet for skrevne ord og billeder (ibid.).
På baggrund af Berrys definition af podcast-begrebet og Lindgren og Høghs beskrivelser
heraf, vil jeg anvende følgende definition i specialet:
Podcasts er auditivt on demand medieindhold, lyttere kan downloade og abonnere
på via apps. Lyttere kan afspille podcasts online og offline.

2.2.3. Podcast-genrer
Der er mange bud på, hvordan man grupperer podcasts. iTunes inddeler dem i 16 kategorier,
bl.a. kunst, erhverv og komedie. Spotify inddeler dem i 11 lignende kategorier. I bogen Lyd
(2017) opstiller podcast-underviserne Kia Horan og Morten Aagaard følgende gruppe
podcast-genrer:

•

Sammendrag af udsendelser

•

Journalistiske

•

Fiktion

•

Educational

•

Entertainment

(Horan og Aagaard, 2017, s. 20)
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Jeg vil herunder kort gøre rede for Horan og Aagaards podcast-genrer og vise eksempler på
dem. Jeg har omdøbt nogle af dem og sammensat to af dem. Der må tages forbehold for, at der
kan eksistere flere podcast-genrer og andre måder at opdele dem på. De lyder:
Narrative podcasts
Jeg har sammensat de to genrer ”Journalistiske” og ”Fiktion” og omdøbt dem til Narrative
podcasts for at holde fokus på, hvordan historien fortælles. Historierne kan altså være fiktion
eller fakta. Horan og Aagaard skriver bl.a. om de to genrer, at de fokuserer på én historie,
laver rekonstruktioner, bruger lydeffekter og bruger et fremadrettet handlingsforløb (Horan
og Aagaard, s. 21-21). Med andre ord bærer de præg af en narrativ fortælleteknik, da de har
en vært, der agerer fortæller samt en historie og et narrativ (Guillemette & Lévesque, 2016).
Eksempler på narrative podcasts er Kvinden med den tunge kuffert af Third Ear x Politiken,
Serial af This American Life og Dobbeltmordet af Danmarks Radio.
Program-podcasts
Horan & Aagaard beskriver genren ”Sammendrag af udsendelser” som udsendelser, der har
været sendt i radioen, og som efterfølgende er blevet klippet sammen og udgivet som podcast
(Horan og Aagaard, s. 20). Jeg har omdøbt genren til program-podcasts, så den også kan
dække podcasts, der er opbygget som radioprogrammer, men er produceret som podcasts fra
starten. Disse podcasts kan ligesom radioprogrammer være bygget op med forskellige indslag,
som kan opdeles af jingles. Program-podcasts har værter og evt. gæster, som de interviewer.
Eksempler på program-podcasts, der har været sendt i radioen, er Danmarks Radios Mads og
Monopolet og Radio 24syvs Er du Sunshine? Eksempler på program-podcasts, der er
produceret som podcast fra start er Her går det godt af Peter Falktoft og Esben Bjerre samt
Anders & Anders af Anders Breinholt og Anders Lund Madsen.
Educational podcasts
Horan og Aagaard beskriver genren Educational som en type podcasts, der underviser i et
bestemt emne eller faglighed (ibid., s. 21). Her deler værterne eller eksperter deres faglige
viden. Eksempler herpå er Help Marketing af Eric Ziengs og 6 Minute Grammar af BBC Radio.
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Nørde-podcasts
Jeg omdøber Horan og Aagaards ”Entertainment”-genre til nørde-podcasts for at sætte fokus
på podcasts, der underholder indenfor bestemte områder og dermed bliver et samlingspunkt
for folk, der nørder disse områder (Horan og Aagaard, s. 21).
Eksempler på nørde-podcasts er Musikkens historier af Politiken og Watching Thrones af Defy
Media, som handler om TV serien Game of Thrones.
En podcast kan have træk fra flere af genrerne. F.eks. kan en nørde-podcast være bygget op
som en program-podcast. Jeg vil benytte podcast-genrerne i indholdsanalysen i afsnit 5.1.
2.2.4. Podcasten som journalistisk medie
Podcasts kan ikke få mediestøtte, da de hverken er et trykt eller et skrevet nyhedsmedie på
internettet. De får heller ikke økonomisk støtte fra Radio- og tv-nævnet (Hedegaard, 2017).
Podcastduoen Third Ear har netop fået støtte fra Det Danske Filminstituts public servicepulje, men kun fordi de får lavet animationsfilm, som passer til deres podcasts (Danmarks
Radio, 2018, 17.48). Manglen på støtte fra de nævnte puljer kunne betyde, at podcasts ikke
vurderes som journalistiske. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. Nyhedskriterierne gør sig
f.eks. gældende i flere podcasts, hvilket er et journalistisk træk ifølge Solveig Schmidt og Mette
Mørk fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Schmidt og Mørk, 2016, s. 75). Det er ikke
alle podcasts, der er journalistiske, men nogle podcasts rummer journalistiske elementer. Jeg
vil uddybe, hvordan nyhedskriterierne gør sig gældende i de to podcasts i indholdsanalysen.
2.2.5. Finansiering af podcast
Det er svært for producenter at tjene penge på podcasts. Brugerbetaling som
finansieringsform synes ikke at være optimal (Sørensen, 2016, s.2). Der er ingen, der ejer
podcast-teknologien, så der er ingen regler om prissætning af podcasts, men hvis man vil
udbyde sine podcasts i iTunes, som er den mest brugte podcast-platform, kan man ikke tage
penge for dem, for det tillader Apple ikke (Berry, s. 145-146, Podcaststats, 2018e, og
Sørensen, s. 2). Karin Høgh pointerer, at man godt kan sætte brugerbetaling på podcasts
andre steder, men at det er risikabelt, fordi brugere forventer, at de er gratis, og derfor
angiveligt ikke vil betale for dem (Høgh, s. 113).
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Når pengene ikke kan hentes hos forbrugeren, må de findes andetsteds. Nogle podcasts
finansieres af public service-medier som DR og Radio 24syv. Andre finansieres af dagblade
som Politiken. Har podcast-producenter ikke mulighed for at samarbejde med sådanne
medier, er der stadig håb for finansiering, omend det ikke er ligetil. Det har Morten Hygum
Sørensen skrevet om i sit speciale Finansielle udfordringer i en verden af gratis (2016). Her
undersøger han, hvilke finansieringsmodeller podcasts kan benytte, når brugerbetaling ikke
er en mulighed. Han nævner tre mulige finansieringsmodeller; streaming-tjenester,
crowdfunding og annoncering. Finansiering gennem streaming-tjenester kan bl.a. ske på
tjenester som Spotify. Finansiering gennem crowdfunding kan f.eks. ske på hjemmesider som
10er.dk og Kickstarter.com. Og endelig kan finansiering hentes gennem annoncering som
native advertising. Sørensen har foretaget kvalitative interviews med podcastlyttere og
Politikens daværende digitale redaktør Frederik Wiedemann, hvorfra flere af svarene viser en
positiv holdning til native advertising i podcasts. Frederik Wiedemann fortæller, at Politiken
har planer om at bruge native advertising i deres podcasts, fordi podcasts’ auditive karakter
gør det muligt at lave annoncer, der overleveres af værten, og som derfor i hans øjne er meget
native (Sørensen, s. 53-54). En af lytterne synes netop, annoncerne bliver en del af podcasten,
fordi det er værten, der leverer dem med sin stemme, men nævner også, at hun ignorerer dem
nogle gange (ibid., s. 55). Hun pointerer derudover, at hun ved, at annoncerne er en
nødvendighed for at podcastsene kan eksistere, hvorfor hun ikke ser dem som et problem
(ibid., s. 55). En anden lytter nævner, at hun finder podcast-annoncer mindre forstyrrende
end annoncer i f.eks. lokalradio, fordi hun synes, podcast-annoncer er flettet godt ind i
indholdet, hvor reklamer i lokalradio i hendes ord ”bliver skubbet ind” (ibid., s. 51). Disse svar
viser altså overordnet en positiv holdning til native advertising i podcasts.
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3. Native advertising-kategorier i podcast
Der er som nævnt endnu ikke forsket meget i hverken native advertising eller podcasts, og i
min research fandt jeg ingen forskning om koblingen af præcis de to.
I mangel på forskning, teorier og modeller over, hvordan native advertising konkret udformes
i podcasts, har jeg forsøgt at udvikle en model, som kategoriserer native advertisingudformninger i podcasts. Med andre ord kategoriserer den, hvordan sponsoreret indhold kan
udformes i podcasts. Modellen illustrerer bredden i feltet af native advertising-udformninger
og giver mulighed for at forstå native advertising-udformningen i en enkelt podcast i kraft af
en kontekst; andre sponsorerede podcasts’ udformninger af native advertising.
Jeg vil bruge modellens kategorier til at analysere og sammenligne udformningerne af native
advertising i de to podcasts, jeg analyserer. Således bruger jeg modellen til at systematisere
indholdsanalysen. Jeg vil tilmed referere til kategorierne i resten af specialet.
Jeg har udviklet modellen på baggrund af: 1) tre af Interactive Advertising Bureaus (IAB) seks
native advertising-kategorier, som jeg redegjorde for i afsnit 2.1.3., 2) den native advertisingdefinition, jeg anvender i specialet, 3) udvalgte podcasts, hvor native advertising indgår, 4)
relevante artikler.

Model 1
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Modellen, som ses herover, består af tre native advertising-kategorier i podcast, som jeg har
navngivet afgrænsede annoncer, uafgrænset sponsoromtale og brandede podcasts. De er
udformet på baggrund af IAB-kategorierne In-ads, In Feed-units og Custom (Interactive
Advertising Bureau, 2013, s. 4-5). Jeg har udvalgt disse tre nævnte IAB-kategorier, da resten af
kategorierne er tilknyttet søgemaskiner og webshops og derfor ikke kan overføres til podcastformatet. Da IAB-kategorierne er visuelt og ikke auditivt forankrede, vil jeg bruge dem i
overført betydning i modellen, så de passer til podcast-formatet. Jeg vil uddybe de overførte
betydninger i min redegørelse for hver enkelt kategori. Kategorierne afgrænsede annoncer og
uafgrænset sponsoromtale har begge underkategorier. Disse vil jeg ligeledes beskrive i min
redegørelse for hver enkelt kategori. Jeg har inddelt modellens kategorier ud fra, hvordan
sponsoratet gives til kende. Der må tages forbehold for, at der kan være grundlag for flere
kategorier, og at de kan deles op på andre måder.
Modellens kategorier er fordelt på en skala, der viser deres respektive grader af nativeness,
dvs. i hvilken grad kategoriernes form, funktion, følelse og journalistiske karakter opleves på
samme måde som formen, funktionen, følelsen og den journalistiske karakter af det
redaktionelle indhold. Skalaen viser altså i hvilken grad, en native advertising-kategori lever
op til definitionen af native advertising.
Udover IAB-kategorierne, native advertising-definitionen og artikler, er modellens kategorier
som nævnt baseret på udvalgte podcasts, hvor native advertising indgår. Jeg har valgt at lade
podcasts være med til at danne grundlag for modellen, fordi de gør det muligt at forklare
mere konkret, hvordan kategorierne konkret kan være udformet i podcasts. Jeg har 1)
indsamlet et udsnit af danske og amerikanske podcasts, hvor native advertising indgår, 2)
kategoriseret dem efter de tre IAB-kategorier i overført betydning og 3) observeret
fællestræk i podcastsene inden for hver kategori. Kategoriseringen ses i bilag 1. Når jeg i de
kommende afsnit forklarer kendetegn ved hver kategori og underkategori, er det altså baseret
på observationer af fællestræk i de indsamlede podcasts. Jeg vil inddrage udvalgte eksempler
fra podcasts fra skemaet i forklaringerne. Udsnittet består af 32 podcasts, som jeg bl.a. har
fundet via søgninger i iTunes og på Google. Der må tages forbehold for, at der kan eksistere
flere, end jeg har fundet i min research.
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Efter en kort metodisk refleksion vil jeg beskrive hver enkelt kategori og underkategoris
betydning samt det grundlag, de er bygget på.
Metodisk refleksion
Jeg arbejder både redegørende og analytisk i udviklingen af modellen. Den redegørende del
består i, at jeg benytter IAB-kategorierne, som jeg præsenterede i litteraturgennemgangen.
Den analytiske del består i min oversættelse af kategorierne til podcast sammenhæng og min
indsamling og kategorisering af de native advertising-podcasts, som jeg bruger til at illustrere
kategoriernes udformninger med. Da jeg både er redegørende og analyserende i min
udvikling af modellen, og da jeg vil benytte den i analysen, kan jeg ikke placere min
redegørelse for den i litteraturgennemganen eller analysen. Derfor placerer jeg den i et
selvstændigt afsnit imellem den redegørende litteraturgennemgang og metodeafsnittet, som
efterfølges af analysen.

3.1. Afgrænsede annoncer
Denne kategori er bygget på IAB-kategorien In-Ads. IAB beskriver In-Ads som annoncer, der er
placeret uden for mediets redaktionelle indhold, men er relevante for indholdet og målrettet
mediets målgruppe (Interactive Advertising Bureau, 2013, s. 13).
Når jeg overfører betydningen til podcast-sammenhæng, svarer In-Ads til annoncer, som er
afgrænset fra episodens indhold, men som er relevante for det og for podcastens målgruppe.
Relevansen kan være, at de reklamerer for en relevant sponsor, at podcastværten optræder i
dem, og/eller at de er af journalistisk karakter ligesom indholdet.
I denne kategori tilkendegives sponsoren altså i annoncer, som er tydeligt afgrænset fra
resten af indholdet i podcasten. Afgrænsningen kan bl.a. være, at der er brugt jingles i starten
og/eller slutningen af annoncen, at der afspilles underlægningsmusik så længe annoncen
varer, eller at annoncen speakes af en anden end podcast-værten. Annoncernes form og
indhold er ofte ens fra episode til episode i den forstand, at de præcis samme ord siges hver
gang på samme måde. Annoncerne minder i kraft af deres afgrænsning og ensformighed om
TV- og radioreklamer (Bilag 1).
Annoncernes grad af nativeness er lav grundet afgrænsningen og ensformigheden, men de

25

kan stadig ses som native advertising, hvis deres form, funktion, følelse og/eller journalistiske
karakter kan opleves på samme måde, som indholdet i resten af podcast-episoden opleves.
Her er det altså ikke en annonce, der flettes ind i podcastens indhold, men noget fra
podcastens indhold, der ”kopieres” over i en annonce.
Kategorien har tre underkategorier; annonce for relevant sponsor, annonce hvor podcast-vært
optræder og annonce af journalistisk karakter. Hver underkategori kendetegnes ved, hvad der
gør annoncerne relevante for det redaktionelle indhold – med andre ord hvad der er
”kopieres” fra det redaktionelle indhold. Som det ses i modellen kan de tre underkategorier
overlappe, dvs. en annonce kan indeholde flere af kendetegnene.
3.1.1. Annonce for relevant sponsor
Første underkategori dækker over annoncer for en sponsor, der er relevant for podcastens
indhold og målgruppe. Annoncerne bindes sammen med indholdet via sponsorens relevans.
De har delvist samme funktion som det redaktionelle indhold, da de kan informere om noget
relevant. Deres funktion er dog også at oplyse om sponsoratet, hvorfor de kan virke
kommercielle i modsætning til det redaktionelle indhold (Bilag 1).
Derfor, og fordi deres form, følelse og journalistiske karakter ofte adskiller sig fra podcastens
redaktionelle indhold, har jeg placeret dem lavest på nativeskalaen.
Eksempler
•

I den amerikanske spændingspodcast S-Town spiller en annonce for
lydbogshjemmesiden Audible. Den afgrænses ved, at den speakes af en person, der ikke
deltager i podcastens redaktionelle indhold. Annoncen lyder:
o ”Support for S-Town comes from Audible. Presenting West Cork – a true crime
series exploring an unsolved murder and the tangled investigation that shook a
small irish community.”
(Reed, 2017)

•

Fem afsnit af den danske podcast Anders & Anders handler om, at Anders Breinholt og
Anders Lund Madsen rejser til USA. Disse afsnit er sponsoreret af Discoverytravel.dk.
Det tilkendegives i en annonce afgrænset af en jingle. Annoncen lyder:
o ”Anders & Anders podcast i USA præsenteres i samarbejde med Discovery
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Travel – eksklusive og lækre ferier. Discoverytravel.dk”
(Breinholt og Madsen, 2017)
3.1.2. Annonce hvor podcast-vært optræder
Anden underkategori dækker over annoncer, hvor en eller flere podcast-værter optræder.
Podcast-værten, der også optræder i podcastens redaktionelle indhold, forbinder annoncen
med indholdet. Disse annoncer ”låner” de emotionelle kvaliteter i podcast-værtens stemme, så
følelsen fra det redaktionelle indhold ”kopieres” ind i annoncerne. Deres former kan ligne
resten af indholdet. Funktionen er stadig at oplyse om sponsoratet, men kan også være
informerende på samme tid, ligesom det redaktionelle indhold (Bilag 1).
Da disse annoncers form og funktion kan ligne resten af podcastindholdet mere end i
annoncerne i den foregående kategori, har jeg placeret dem højere på nativeskalaen.
Eksempel
•

Tre afsnit af den danske podcast Souplesse Cycling indledes med nedenstående
annonce, som afgrænses ved, at der efter den afspilles et lydklip fra et cykelløb
efterfulgt af podcastens jingle. Annoncen læses op af podcastens ene vært, Jacob
Staehelin. Den lyder:
o ”Denne udsendelse er produceret af Souplesse og sponsoreret af Skoda”
(Staehelin og Jørgensen, 2018)

3.1.3. Annonce af journalistisk karakter
Tredje underkategori dækker over annoncer, der er af samme journalistiske karakter som det
redaktionelle indhold. Kategorien er inspireret af den måde, Alex Blumberg, CEO i den
amerikanske podcastvirksomhed Gimlet Media, udformer annoncer som interviews. Det
fortæller han om i Dagbladet Informations artikel Alex Blumberg vil skabe verdens største
podcastmedie, og han er godt på vej (2017). Han forklarer her, at han ikke går ind for
annoncer, hvor en podcast-vært anbefaler et produkt, da han finder det utydeligt for lytterne,
at det er en annonce. I stedet laver han annoncer med en jingle som underlægningsmusik,
hvor podcast-værten interviewer en repræsentant for sponsoren eller sponsorens kunder.
Han synes, det tilføjer annoncerne ”et humaniserende øjeblik” og giver dem den samme
journalistiske karakter som podcast-episodens redaktionelle indhold, og lytterne er ikke i
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tvivl om, at de lytter til en annonce (Sørensen, 2017).
Disse annoncer bindes sammen med indholdet i kraft af deres journalistiske karakter og i
kraft af, at podcast-værten optræder. Annoncernes humaniserende øjeblik og journalistiske
karakter giver dem en følelse og en funktion, der ligner indholdets. Dialogen får deres form til
at ligne resten af indholdet. Podcast-værten indgår i disse annoncer, hvilket gør, at
underkategorien overlapper forrige underkategori (Bilag 1).
Denne underkategori har en højere grad af nativeness end de andre underkategorier, da
formen, funktionen, følelsen og den journalistiske karakter ligner det redaktionelle indhold.
Afgrænsningen gør dog, at den stadig placeres i den lave ende.
Eksempel
•

I en episode fra anden sæson af den amerikanske podcast StartUp, der handler om
entreprenører, indgår en annonce for hjemmesideservicen Squarespace, som
afgrænses af underlægningsmusik. Annoncen er opbygget som et redaktionelt indslag,
hvor værten Lisa Chow interviewer sin kollega om hans iværksætteridé, som han skal
bruge en hjemmeside til at iværksætte.
(Chow, 2016)

3.2. Uafgrænset sponsoromtale
Denne overkategori er bygget på IAB-kategorien In Feed-units, som er annoncer, hvis layout
og form matcher layout og form på resten af siden (Interactive Advertising Bureau, 2013, s. 69). Når jeg overfører betydningen til podcasts, vil det sige, at det sponsorerede indholds lyd og
form matcher lyden og formen på det redaktionelle indhold. Her er ingen tydelig afgrænsning
mellem sponsoreret og redaktionelt indhold.
Jeg fravælger at bruge ordet annoncer om denne kategori. Det gør jeg, fordi ordet annonce
kan konnotere afgrænsning, hvilket ikke gælder for denne kategori.
Podcasts i denne kategori kendetegnes ved, at sponsoren gives til kende i en talestrøm af en
podcast-vært – ofte som en del af en dialog med andre deltagere i podcasten. Det sker i
sponsoreret indhold, som flettes ind i det redaktionelle indhold i stedet for at afgrænses
tydeligt fra det. Sponsoromtalen forbliver altså i samme lyd (podvast-værtens stemme) og
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form (monolog eller dialog) som det redaktionelle indhold har, og der er kun flydende
grænser mellem den og det redaktionelle indhold (Bilag 1).
Da grænserne mellem det sponsorerede og det redaktionelle indhold er flydende er det
lettere for de to indholdstypers form, funktion, følelse og journalistiske kvalitet at ligne
hindanden. Derfor har denne kategori en højere grad af nativeness end afgrænsede annoncer.
Kategorien har to underkategorier; endorsements og neutral, positiv eller negativ
sponsoromtale. Hver underkategori kendetegnes ved, hvordan der tales om sponsoren.
3.2.1. Endorsements
Underkategorien endorsements dækker over, når en podcast-vært eller en gæst taler positivt
om at anvende en sponsors produkt. Endorsements defineres af The Economic Times som en
annonceringsform, hvor et brand betaler en kendt person for at promovere deres produkt
(The Economic Times, 2018). Her udnyttes stemmens emotionelle kvaliteter.
Endorsements kan fremstå købsopfordrende, hvilket kan få dem til at skille sig ud fra det
redaktionelle indhold, som sjældent fremstår sådan (Bilag 1). Derfor er endorsements den af
de to underkategorier i denne kategori, der placeres lavest på nativeskalaen.
Eksempel
•

I flere afsnit af den danske podcast Fries before guys fortæller værtinderne Nanna
Hovgaard og Josephine Kuhn, at de er sponsoreret af undertøjsfirmaet Organic Basics,
taler om hvor glade de er for undertøjet og deler en rabatkode.
(Hovgaard og Kuhn, 2018)

3.2.2. Neutral, positiv eller negativ sponsoromtale
Anden underkategori dækker over, når deltagere i podcasten omtaler sponsoren på en negativ,
neutral eller positiv måde. Værter og eventuelle gæster kan f.eks. nævne sponsoren som en del
af en samtale. Det fremstår ikke altid planlagt, om sponsoromtalen skal være positiv, negativ
eller neutral. Ofte synes tonen at formes af den situation, den er en del af (Bilag 1). Denne
tilgang fremmer en autentisk og troværdig sponsoromtale, som afspejler det redaktionelle
indhold i højere grad end kommercielt klingende endorsements. Derfor er denne
underkategori placeret højere på nativeskalaen.
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Eksempel
•

I episode 15 af dykker-podcasten UVpodcast fortæller værterne Morten Rosenvold
Villadsen og Johan Nielsen, at afsnittet er sponsoreret af dykkerbutikken Diving2000. I
forbindelse med det taler de neutralt om et brand, butikken sælger, hvilket fører dem
over i en anden snak om undervandsjagt.
(Villadsen, 2016)

3.3. Brandede podcasts
Kategorien Brandede podcasts er bygget på IABs Custom kategori. IAB skriver, at eksemplerne
på Custom er så skræddersyede til brands’ behov, at ingen af dem ligner hinanden (Interactive
Advertising Bureau, 2013, s. 14). Derfor er der ingen underkategorier.
Brandede podcasts er podcasts lavet på bestilling fra et brand, som ønsker deres egen
podcast, givetvis for at tiltrække opmærksomhed til brandet. Brandet kan f.eks. hyre en
freelance podcast-producent eller et bureau til at producere podcasten for dem. Disse
podcasts er startet et andet sted end de andre nævnte podcasts – idéen er opstået hos et
brand fremfor hos en podcast-producent, som efterfølgende søger finansiering hos en
sponsor. Da disse podcasts er født kommercielle, tilkendegives brandets navn typisk mange
gange i løbet af indholdet (Bilag 1).
Brandede podcasts ligger tæt opad advertorials. Efter nogle definitioner vil det være en
advertorial. Ifølge Matteo & Zottos adskillelse af native advertising og advertorials, som
fremgår af afsnit 2.1.4., er brandede podcasts native advertising, da karakteren af det
kommercielle stof ligner karakteren af redaktionelt stof (Matteo & Zotto, 2015, s. 176).
Da en brandet podcasts er født kommerciel, er der ingen forskel på kommercielt og
redaktionelt indhold – alt er både redaktionelt og kommercielt. Derfor har jeg placeret
kategorien i den højeste ende af nativeskalaen. Det kan diskuteres, om man kan kalde en
rendyrket kommerciel podcast for redaktionel. Det har jeg valgt at gøre, fordi de som nævnt
ofte er produceret af podcast-producenter, der godt nok er lønnet af brandet og måske ikke er
så kritiske overfor det, men derudover givetvis arbejder redaktionelt med podcasten.
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Eksempler
•

Podcast bureauet podland har lavet podcasten Forsvaret i virkeligheden for Forsvaret,
hvor podcast-værten Jasper Ritz undersøger, hvordan det er at være officer. Podcasten
er bestilt af Forsvaret.
(Ritz, 2017)

•

Le Gammeltoft, Nicholas Kawamura og Adam Duvå Hall har lavet podcasten Den Gyldne
Middelvej for Royal Beer, hvor de taler om hvad alder gør ved forholdet til alkohol.
(Gammeltoft, Kawamura og Hall, 2018)

Jeg vil ikke fokusere videre på denne native advertising-kategori i specialet, da der er tale om
native advertising motiveret af et brand og ikke af en podcast-producent.
Jeg inddrager alligevel kategorien i modellen, da jeg anerkender dens eksistens, og da den
viser, at native advertising kan blive så integreret i podcastens indhold, at det er indfødt.
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4. Metode
I dette afsnit vil jeg beskrive de metoder, jeg vil anvende for at kunne besvare mine
forskningsspørgsmål. Da mit speciale er et produktionsstudie, vil jeg først beskrive
produktionsstudier som forskningstradition. Derefter vil jeg beskrive, hvordan jeg vil studere
produktionen igennem en indholdsanalyse og en interviewundersøgelse. Jeg har valgt at
kombinere disse metoder, da de supplerer hinanden på en måde, der gør det muligt for mig at
besvare alle tre forskningsspørgsmål.
Gennem indholdsanalysen vil jeg forsøge at skabe en forståelse for, hvordan native
advertising kan være udformet i podcasts. Forståelsen er nødvendig for, at jeg gennem
interviewanalysen kan undersøge, hvorfor det er udformet sådan. Hensigten med analyserne
er at skabe et oplyst og nuanceret grundlag for at diskutere, hvordan producenterne med
deres native advertising udformninger udfordrer adskillelsesnormen, altså forståelsen af, at
man bør adskille kommercielt og redaktionelt indhold.

4.1. Produktionsstudier
Produktionsstudier er en kvalitativ forskningstradition, der placerer sig inden for medie- og
journalistikforskning (Helland & Schultz, 2013). I produktionsstudier undersøger forskere
producenters rutiner, praksisser og produktionsbetingelser for at skabe form og indhold til
medier (Helland & Schultz, 2013 og Bruun & Frandsen, 2017, s. 123). Produktionsstudier er
derfor en optimal tilgang til mine to forskningsspørgsmål, der fokuserer på at analysere
hvordan podcast-producenter udformer native advertising og hvorfor de udformer det sådan.
Forskere benytter oftest etnografiske metoder som interviews og observation i
produktionsstuder. Jeg har valgt at kombinere en indholdsanalyse og en
interviewundersøgelse (Helland & Schultz, 2013). Jeg kunne have valgt en mere etnografisk
tilgang ved yderligere at observere producenternes produktion af redaktionelt og sponsoreret
podcast-indhold og deres møder med sponsorer. Specialets omfang tillader dog ikke, at jeg
benytter både indholdsanalyse, interviewundersøgelse og observation. Jeg har valgt de to
førstnævnte, da jeg vurderer, at indholdsanalysen vil hjælpe mig bedst med at analysere
native advertisings udformning i podcasts, og at interviewundersøgelsen vil hjælpe mig bedst
med at undersøge, hvorfor producenterne udformer native advertising, som de gør, samt
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hvordan producenterne udfordrer adskillelsesnormen. Min tilgang er altså væsentligt mindre
etnografisk end andre produktionsstudiers.
Produktionsstudier bruges ofte til at studere produktionen af nyheder, men egner sig også til
at undersøge produktion af andre medieprodukter. Jeg vil bruge dem til at undersøge og
analysere podcasts, som ikke er rendyrkede nyhedsmedier (Helland & Schultz, 2013).
Forskellige produktionsstudier har anvendt forskellige teoretiske perspektiver og analytiske
tilgange, men de tager alle afsæt i et sociologisk perspektiv og lægger vægt på ”afsenderens
strategier i produktionen af budskabet” (ibid.). Det vil jeg gøre via en socialkonstruktivistisk
tilgang i den forstand, at jeg især i diskussionen vil arbejde ud fra, at informanternes
virkelighed afhænger af ”hvilke rammer, der ligger til grund for beskrivelsen og forståelsen”
ment som, at informanternes strategi med- og syn på native advertising i podcasts afhænger
af deres stillinger og af hvilke relationer til og forståelser af journalistik, de har (ibid.).

4.2. Indholdsanalyse
Jeg vil lave en indholdsanalyse af de to danske sponsorerede podcasts Bilsnak og Startup.
Inden for medieforskning kan begrebet indholdsanalyse have to forskellige betydninger. Den
første betydning er, at indholdsanalyse er en fælles betegnelse for alle kvalitative og
kvantitative metoder til at analysere medieindhold. Anden betydning er, at indholdsanalyse er
en kvantitativ metode, der bruges til at analysere store mængder af medieindhold systematisk
med henblik på at kunne lave en statistisk analyse (Phillips, 2013). Min indholdsanalyse vil
primært høre til den første betydning. Jeg har gennemlyttet alle episoder af de to podcasts og
udvalgt 30 episoder til analyse ud af de 43, der var tilgængelige på analysetidspunktet. Jeg
fravalgte 13 episoder pga. fravær af sponsor og uaktuel sponsor. Dette uddybes i afsnit 5.1.2..
For at kunne arbejde ”tekst”nært i indholdsanalysen, har jeg transskriberet udvalgte dele af
de 30 udvalgte episoder. Jeg har transskriberet de dele, der berøres af sponsoratet, og dermed
er relevante for analysen. Derudover har jeg udvalgte steder transskriberet passager før og
efter det sponsorerede indhold for at kunne analysere dets sammenhæng med det
redaktionelle indhold. Transskriptionerne har jeg skrevet ind i skemaer, som ses i bilag 2-17.
Imellem transskriptionerne har jeg skrevet små resumeer af de passager, som jeg ikke har
transskriberet, for at skabe overblik over eventuelle ligheder mellem redaktionelt og
sponsoreret indhold. Resumeerne er skrevet med kursiv for at markere, at det ikke er citater.
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Jeg vil bruge en systematisk tilgang i min indholdsanalyse. Først vil jeg analysere hvilke
podcast-genrer, de to podcasts tilhører. Derefter vil jeg analysere hvilke native advertisingkategorier, native advertising-udformningerne i de to podcasts tilhører. For at danne et
detaljeret billede af udformningerne vil jeg lave optællinger af hvor mange gange
kategorierne opleves i hver af de 30 episoder og af hvordan sponsoren omtales.
Optællingerne ses i bilag 18 og 19. Herefter vil jeg analysere native advertisingudformningernes grad af nativeness.

4.3. Interviewundersøgelse
Jeg har valgt at lave en interviewundersøgelse, da jeg herigennem kan undersøge
udformningen af native advertising ved at tale med dem, der ved allermest om produktionen;
producenterne. Interviewundersøgelsen vil bestå af syv faser; tematisering, design, interview,
transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 122-123).
Jeg vil gennemgå faserne kort herunder.
4.3.1. Tematisering
I tematiseringen forklares opfattelsen af de temaer, jeg undersøger i specialet, og formålet
med undersøgelsen. Med andre ord må det forklares hvad, der undersøges og hvorfor, det
undersøges (ibid., s. 125-126).
Formålet med undersøgelsen ligger i formuleringen af mine tre forskningsspørgsmål:
•

Hvordan udformer podcast-producenter native advertising i podcasts?

•

Hvorfor udformer de native advertising på denne måde?

•

Hvordan udfordrer producenterne med deres udformning af native advertising den
traditionelle, journalistiske forståelse af, at man bør adskille redaktionelt indhold og
kommercielt indhold?

Temaerne, jeg vil undersøge, er native advertising og podcast samt koblingen af dem.
Forklaringen på hvordan temaerne opfattes ligger i litteraturgennemgangen i afsnit 2. Her
udvikler jeg en teoretisk og praksismæssig forståelse af de fænomener, jeg undersøger, og
skaber hermed grundlag for at tilføje ny viden til temaerne (ibid., s. 127).
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4.3.2. Design
I designfasen planlægges interviewundersøgelsens design. Det er her, jeg planlægger, hvordan
jeg vil forsøge at besvare de tre forskningsspørgsmål (Kvale og Brinkmann, s. 129). Jeg vil
herunder gennemgå de valg, jeg har taget angående interviewform og informanter. Jeg vil
gennemgå mit design af interviewguides i afsnit 4.3.3.
Jeg har valgt det kvalitative, semistrukturerede forskningsinterview som metode til at søge svar
på forskningsspørgsmål nummer to og tre (ibid., s. 186). Da mit speciale er et
produktionsstudie, vil jeg bruge den version af interviewmetoden, der kaldes eliteinterviews
(Bruun, 2015, Kvale & Brinkmann, 2009, s. 167). Eliteinterviews søger viden om
produktionsforhold, -vilkår og årsager til medieindholds form. Den viden er ikke offentlig
tilgængelig, hvorfor forskeren må søge den gennem interviews med eliten, også kaldet
eksklusive informanter. Eksklusive informanter forstås som professionelle repræsentanter for
et medie. Navnet skyldes, at de har en ekspertviden om produktionsforholdene, som kun de
har, og som er væsentlig og afgørende for produktionsstudiet at få indsigt i (Bruun, 2015).
De eksklusive informanter, jeg har valgt at interviewe, er Mikkel Thomsager og Anders Richter,
der som nævnt sammen er producenter af podcasten Bilsnak, samt Morten Resen, der som
nævnt er producent af podcasten Startup. Mikkel Thomsager og Anders Richter er hhv.
chefredaktør og redaktionschef på Bil Magasinet, som de producerer podcasten for. Morten
Resen er journalist og iværksætter, og producerer Startup selvstændigt. De tre producenter
besidder altså en væsentlig ekspertviden om produktionsforholdene, -vilkårene og årsagerne
til deres podcasts karakteristika, fordi det er dem, der producerer podcastsene. Jeg udvalgte
først og fremmest Mikkel Thomsager, Anders Richter og Morten Resen som eksklusive
informanter, fordi de producerer to podcasts, hvori native advertising indgår, hvilket er et
krav for at kunne besvare min problemformulering. Jeg udvalgte to danske podcastproducenter pga. tilgængelighed og kulturel forståelse. Ud af de eksisterende danske
producenter af sponsorerede podcasts valgte jeg præcis disse, fordi de producerer podcasts,
der handler om to vidt forskellige ting – Bilsnak handler om biler og Startup handler om at
være iværksætter – og fordi native advertising umiddelbart inden analysen synes at være
udformet på to forskellige måder i de to podcasts. Med dette valg af eksklusive informanter
agter jeg at illustrere, hvor forskelligt native advertising kan udformes alt efter hvilken
podcast, det er en del af og hvem, der producerer den.
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4.3.3. Interview
Da jeg vil lave et kvalitativt, semistruktureret forskningsinterview, har jeg udarbejdet
interviewguides med korte, fokuserede interviewspørgsmål lavet ud fra
forskningsspørgsmålene. Jeg har gjort plads til, at jeg i interviewsituationen kan stille
opfølgende og uddybende spørgsmål, som dykker ned i relevante aspekter af svarene. På den
måde er der plads til, at jeg kan fortolke informantens svar og løbende forsøge at verificere
fortolkningerne under interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 186). Denne måde at
opbygge en interviewguide på er hensigtsmæssig, fordi den øger chancen for, at alle
forskningsspørgsmål belyses og for, at jeg forstår informanternes svar korrekt. På samme tid
giver den plads til, at interviewet kan udvikle sig i uforudsete retninger, hvorved det kan vise
sig, at de undersøgte temaer rummer flere nuancer end troet.
Jeg har udarbejdet en interviewguide til hvert interview (Bilag 20 og 21). Spørgsmålene i de
to guides er formuleret, så de både kan bidrage tematisk til vidensproduktion og dynamisk til
at fremme samspillet imellem mig som interviewer og informanterne (ibid. s. 151). Jeg har
sikret den tematiske dimension ved som nævnt at formulere dem ud fra
forskningsspørgsmålene og den dynamiske dimension ved at formulere dem i talesprog frem
for akademisk sprog og ved at tilpasse dem til de respektive informanters stillinger og
podcasts. De nedenstående eksempler viser, hvordan jeg har udformet interviewspørgsmål ud
fra mit andet forskningsspørgsmål.
Interviewspørgsmål til Mikkel Thomsager og Anders Richter:
Hvorfor udformer producenterne native advertising, som de gør? à
Hvorfor har I valgt lige præcis QuickImport og Shell V-Power som annoncører?
Hvordan synes I, de hænger sammen med det redaktionelle indhold i podcasten?
(Bilag 20)
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Interviewspørgsmål til Morten Resen:
Hvorfor udformer producenterne native advertising, som de gør? à
Du fortæller meget åbent i podcasten om dine tanker omkring det at være
sponsoreret, og hvordan du vil håndtere det – hvordan kan det være?
(Bilag 21)
Jeg udelader direkte begrebsmæssige spørgsmål (Kvale & Brinkmann, s. 152). Jeg har f.eks.
fravalgt at bruge begrebet native advertising for at informanterne kan forklare deres
udformning af sponsoreret indhold med deres egne ord. Således farver jeg ikke deres svar
eller forvirrer dem med min definition af native advertising eller andre forskellige
definitioner af begrebet, de måtte kende, da der som beskrevet i afsnit 2.1. findes mange
forskellige definitioner af begrebet.
Jeg har delt spørgsmålene op i følgende temaer, som jeg har valgt ud fra
forskningsspørgsmålene; form på sponsoreret indhold, sammenhæng, adskillelse,
sponsorforhold, fordele og ulemper (ibid., s. 151). Inden for første tema vil jeg spørge ind til,
hvordan de vil beskrive deres måde at håndtere og udforme sponsoraterne på. Inden for
næste tema vil jeg spørge ind til sammenhængen mellem sponsoreret og redaktionelt indhold
og i temaet derefter spørger jeg til adskillelsen af dem. Under sponsorforhold vil jeg spørge til
redaktionel frihed, og under fordele og ulemper vil jeg spørge, om de ser nogle fordele eller
ulemper ved at være sponsoreret, som vi ikke har talt om under de andre temaer. Jeg har lavet
et ekstra tema i interviewguiden til interviewet med Morten Resen, hvor jeg vil spørge ind til
hans skrift til Danske Bank som sponsor. Derudover har jeg lavet et ’Evt.’ punkt i hver
interviewguide til spørgsmål af lavere prioritet, som jeg vil stille, hvis der bliver tid til det.
Rækkefølgen og mængden af spørgsmål inden for hvert tema er fleksibel, så interviewet kan
blive dynamisk. Jeg vil forklare interviewets overordnede formål og præsentere temaerne i
starten af interviewsene, så informanterne kender den overordnede ramme.
4.3.4. Transskription
I transskriptionsfasen transformeres det mundtlige interview til tekst for at gøre det klar til
analyse (ibid., s. 199). Jeg vil udelade ikke-betydningsbærende gentagelser og spontane ord

37

som øh for at gøre transskriptionerne læsbare og forståelige (Kvale og Brinkmann, s. 307).
Interviewudskrifterne findes i bilag 22 og 23.
4.3.5. Analyse
Jeg vil ikke følge en standardiseret analysemetode men bruge forskellige analyseaktiviteter til
at udføre analysearbejdet systematisk og rette det mod at kunne besvare mine
forskningsspørgsmål (Gravengaard, 2014, s. 242). Jeg vil bruge de tre analyseaktiviteter, som
Miles og Huberman har navngivet datareduktion, datadisplay og konklusion. I datareduktionen
vil jeg kode og kategorisere mine interviews. Jeg vil lave en tematisk kodning, hvilket vil sige,
at jeg forud for kodningen laver lister med kodningsord valgt ud fra mine
forskningsspørgsmål og litteraturgennemgangen (Gravengaard, 2014, s. 245, bilag 24 og 25).
Disse koder skriver jeg i interviewudskrifterne ud fra de citater, de siger noget om.
Interviewudskrifterne kan under kodningen give anledning til at oprette flere kodningsord. I
så fald vil jeg både kode med induktiv og deduktiv tilgang. Efter kodningen vil jeg kategorisere
interviewet ved at lave et simpelt datadisplay i form af et skema med kategorier, som jeg
inddeler koderne og de tilhørende citater efter (ibid., s. 246). Igennem kodning og
kategorisering vil jeg organisere mine data for at skabe overblik, så jeg kan identificere hvilke
temaer, der er gennemgående i interviewudskrifterne og på samme tid relevante for
forskningsspørgsmålene. Disse temaer vil jeg opdele analyseafsnittet efter, så det bliver
lettere at drage konklusioner ud fra analysen. Kodningerne og kategoriseringerne ses i bilag
22, 23, 26 og 27. Selve interviewanalysen finder sted i afsnit 5.2..
4.3.6. Verifikation
Det kan diskuteres, om to interviews er nok til at danne et validt empirisk grundlag at besvare
spørgsmålene på (Kvale og Brinkmann, s. 272). Jeg afgrænser mig som nævnt til to interviews,
da jeg ønsker at studere hver case dybdegående, ligesom der er tradition for i kvalitativ
forskning (Neergaard, 2010, s. 11). Validiteten øges af, at jeg tilmed laver indholdsanalysen.
Kvale og Brinkmann sætter spørgsmålstegn ved, om viden produceret via interview kan være
objektiv (ibid., s. 268). Meningen med mine interviews er at producere viden, men ikke
nødvendigvis objektiv viden. Jeg søger informanternes egen viden om og holdning til
produktion af sponsoreret podcast-indhold. Denne viden skal bruges til at danne et billede af,
hvordan man kan udforme native advertising i podcasts – ikke hvordan alle gør det. Derfor vil
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resultaterne givetvis ikke kunne sige noget generelt om alle podcast-producenters
udformning af native advertising. I stedet vil den kunne bidrage til en diskussion af hvordan
producenterne udfordrer adskillelsesnormen. Denne diskussion vil jeg starte i afsnit seks.
4.3.7. Rapportering
Jeg vil rapportere interviewundersøgelsens resultater i interviewanalysen i afsnit 5.2.. De vil
også indgå i diskussionen i afsnit seks og konklusionen i afsnit syv. I rapporteringen vil jeg
begrænse mig til at præsentere en sparsom mængde kortere citater fra de to interviews for at
gøre rapporten læsevenlig (Kvale og Brinkmann, s. 296, 307).
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5. Analyse
Jeg vil som nævnt gennemføre to typer analyse; først en indholdsanalyse af 30 episoder fra de
to podcasts Bilsnak og Startup i afsnit 5.1. og efterfølgende en interviewanalyse af de to
interviews, jeg har foretaget med producenterne bag de to podcasts i afsnit 5.2..
Analyserne vil skabe grundlag for diskussionen af, hvordan producenterne med deres native
advertising-udformning udfordrer adskillelsesnormen.

5.1. Indholdsanalyse
Igennem indholdsanalyser af hhv. Bilsnak og Startup vil jeg belyse mit første
forskningsspørgsmål:
Hvordan udformer podcast-producenter native advertising i deres podcasts?
Jeg vil først analysere Bilsnak i afsnit 5.1.1. og dernæst Startup i afsnit 5.1.2.

5.1.1. Indholdsanalyse af Bilsnak
Bilsnak produceres af Mikkel Thomsager og Anders Richter, der er hhv. chefredaktør og
redaktionschef for Bil Magasinet, som udgives af Benjamin Media, der er en del af Bonnier
Publications International A/S (Benjamin Media, 2018).
I podcasten er Mikkel Thomsager og Anders Richter værter. De har besøg af en ny gæst i hver
episode. Alle gæster har det tilfælles, at de er meget passionerede omkring biler.
Bilsnaks målgruppe er bilnørder, som søger underholdning og bilnørderi (Soundcloud, 2018).
Podcasten består i skrivende stund af seks episoder og en introepisode. Da jeg skulle foretage
indholdsanalysen, var der kun udkommet fire episoder. Episoderne har forskellige sponsorer.
De tre første episoder, jeg vil analysere, er sponsoreret af QuickImport, der udregner
bilafgifter for personer, som gerne vil importere biler. Den fjerde episode er sponsoreret af
Shell V-Power, som er specialbenzin fra Shell.
Jeg vil først analysere, hvilken podcast-genre, Bilsnak tilhører, for at skabe forståelse for den
ramme, native advertising optræder inden for i podcasten.
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Derefter vil jeg analysere native advertising-udformningen i Bilsnak ved hjælp af modellens
native advertising-kategorier. Her vil jeg fremhæve de af udformningens træk, der
klassificerer den som tilhørende en bestemt kategori.
Til sidst vil jeg analysere udformningens grad af nativeness og altså i hvilken grad, den lever
op til definitionen af native advertising. Det gør jeg ved at analysere udformningens form,
funktion, følelse og journalistiske karakter.
5.1.1.1. Podcast-genre
Bilsnak er en blanding af en program-podcast og en nørde-podcast. Podcastens nørdetræk
består i et specifikt fokus på biler og en høj detaljeringsgrad i dialogen omkring biler.
Programtrækkene består i, at hver episode er bygget op af en række indslag, hvor de to værter
uformelt interviewer en gæst omkring dennes bilinteresser. For hver episode er et af disse
indslag sponsoreret.
Ordet styres primært af Mikkel Thomsager, der byder velkommen, præsenterer deltagerne i
episoden, informerer om episodens indslag og afslutter episoden. Podcastens indslag er ikke
delt op af jingles, klip eller lignende, modsat mange andre program-podcasts. Hver episode er
én lang optagelse i reallyd. Forskellen på de forskellige indslag markeres i stedet verbalt af
værterne i en talestrøm. I episode to lægger Mikkel Thomsager f.eks. op til et quizindslag ved
at sige: ”Nu har du jo lavet adskillige quizprogrammer, Felix, og derfor tænkte jeg, at vi lige
skulle have en lille quiz” (Thomsager og Richter, 2017, episode 2).
5.1.1.2. Native advertising-kategori
I Bilsnak opleves native advertising-udformningen i sponsorerede indslag. Udformningen
tilhører kategorien uafgrænset sponsoromtale. Den er markeret på nedenstående model
sammen med de underkategorier, der opleves i podcasten. Bilsnak kunne klassificeres som en
brandet podcast, hvis man så Bil Magasinet som et brand. Sådan ser jeg det ikke. Havde det
været en brandet podcast, skulle afsenderen ikke være Bil Magasinet, men sponsorerne
QuickImport og Shell. I denne sammenhæng er Bil Magasinet medie fremfor brand, og Mikkel
Thomsager og Anders Richter er deres repræsentanter. Herunder vil jeg forklare hvad, der
gør native advertising-udformningen til uafgrænset sponsoromtale.
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Model 1.1.
Uafgrænset sponsoromtale
Udformningen af native advertising i Bilsnak kan kategoriseres som uafgrænset
sponsoromtale, bl.a. fordi Mikkel Thomsager tilkendegiver sponsoratet i en uafgrænset
talestrøm. Han tilkendegiver det ved at præsentere sponsoren tre steder i hver episode; først i
episodens intro, så i starten af det sponsorerede indslag og så i afslutningen af episoden (Bilag
2 og 3). I nogle episoder taler Mikkel Thomsager, Anders Richter og gæsten videre om
sponsoren efter præsentationen, i andre gør de ikke. I episode tre tales der f.eks. meget videre
om sponsoren QuickImport i starten af det sponsorerede indslag, fordi gæsten Thomas
Hartmann fortæller, at han har brugt deres service. I resten af indslaget taler de om afgifter på
japanske biler ud fra eksempler, som QuickImport har udregnet, og om en af SKATs metoder
til afgiftsberegning (Bilag 3). I episode et taler værterne og gæsten Mads Christensen ikke
videre om QuickImport, efter Mikkel Thomsager har præsenteret dem som sponsor i starten
af det sponsorerede indslag (Bilag 2).
En anden grund til, at native advertising-udformningen i Bilsnak er uafgrænset sponsoromtale
er, at grænserne mellem redaktionelt og sponsoreret indhold er flydende, men ikke usynlige.
De er flydende, da der som nævnt ikke bruges jingles eller lignende til at markere, hvornår et
indslag er sponsoreret. De er alligevel ikke usynlige, fordi Mikkel Thomsager som nævnt
tilkendegiver sponsoratet verbalt. Der er altså en verbal markering af grænsen mellem

42

sponsoreret og redaktionelt indhold, som er flydende, fordi den optegnes gennem samme
medie som resten af indholdet: Mikkel Thomsagers stemme.
Den uafgrænsede sponsoromtale udformes på forskellige måder i podcasten. I de fire
analyserede episoder tager sponsoromtalen form i endorsements fire gange, imens den er
positiv tre gange, negativt betonet to gange og neutral 13 gange (Bilag 18). Det ses i
nedenstående eksempler:
Eksempel på endorsement
I episode tre tager den uafgrænsede sponsoromtale bl.a. form i et endorsement, da gæsten
Thomas Hartmann (T) endorser sponsoren QuickImport og deres service. Det gør han første
gang som respons på Mikkel Thomsagers (M) neutrale præsentation af dem i en talestrøm:
M – Det har du jo. Vi skal huske at sige, at programmet her er sponseret af QuickImport,
og det vender vi tilbage til sidst i programmet, og vi skal jo ikke…
T – Ja jeg kan ligeså godt sparke ind med det samme, at de har en stor plads i mit hjerte
M – Nå, jamen det er jo fantastisk. Det må vi høre noget mere om. Og vi skal jo ikke
snakke om din stand up-karriere her Thomas, vi skal tale om din bilkarriere (…)

(Thomsager og Richter, episode 3)
Mikkel Thomsager udviser en vis overraskelse over, at Thomas Hartmann vælger at lave et
endorsement. Overraskelsen viser, at man aldrig ved, hvor en samtale fører hen, hvilket gør
sponsoromtalen autentisk fremfor påtaget. Senere i episoden i det sponsorerede indslag
endorser Thomas Hartmann igen QuickImport og fortæller om dengang, han selv prøvede
deres service (Bilag 3).
Eksempel på negativ sponsoromtale
I starten og slutningen af det sponsorerede indslag i episode fire ligger den uafgrænsede
sponsoromtale på grænsen til at være negativ. Det ses først ved, at gæsten Christian Grau
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kalder benzin for ”generisk” og sammenligner det med salt, hvorved han får det til at fremstå
ensformigt og identitetsløst (Thomsager og Richter, episode 4). Det ses igen i slutningen af det
sponsorerede indslag, hvor Christian Grau (C) og Mikkel Thomsager (M) taler om benzin på
en måde, der bevæger sig mod negativ:
M – Godt. Det var lige spørgsmålet om benzin. Øh som hænger sammen med, at vi er
sponseret af Shell i det her program. Men tilbage til den vigtige. Ikke fordi – det er jo
sådan med benzin, som det er med dæk. Altså man kan jo ikke undvære det. Man
kommer ingen vegne uden at man skifter sine dæk engang imellem og uden at man
fylder benzin på, men det er jo ikke sådan noget man sidder og tænker yes nu har jeg
fået nye dæk.
C – Hold kæft hvor er det kedeligt.
M – Ja.
C - Og det er så dyrt. Altså af alle de kedelige ting, man kan bruge mange penge på, så
dæk – nej en jammerdal, altså.
M – Ja det.

(Thomsager og Richter, episode 4)
Her er Mikkel Thomsager tæt på at komme til at kalde benzin for ligegyldigt ved at sige
”tilbage til den vigtige”. Da han efterfølgende sidestiller benzin med dæk og siger, at det er
nødvendigt, men ikke spændende, sætter han det igen i et ikke-attraktivt lys. Christian Grau
understreger Mikkel Thomsagers pointe ved at kalde dæk og benzin for ”kedeligt”, ”dyrt” og
”en jammerdal” – igen uattraktive konnotationer for Shell (Thomsager og Richter, episode 4).
De fleste negative ord, der forbindes med benzin i det sponsorerede indslag, kommer fra
gæsten Christian Grau, men da værterne ikke siger ham imod, får ordene lov til at blive
hængende i Shell, der står tilbage som dem, der sælger det kedelige, dyre og identitetsløse,
men nødvendige produkt.
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Den negativt klingende sponsoromtale fremstår ikke umiddelbart planlagt, ligesom det før
nævnte endorsement. De negative adverbier opstår som resultat af et verbalt samspil mellem
tre mennesker, der har hver deres personlige udgangspunkt. De reagerer på hinandens
associationer, hvorfor samtalen får sit eget liv. Denne form for ikke-intenderede ris og ros får
sponsoromtalen til at virke autentisk. Det kan eksistere i kraft af, at episoderne i Bilsnak er
ikke-redigerede one takes og i kraft af at, at native advertising er udformet som uafgrænset
sponsoromtale.
Eksempel på neutral sponsoromtale
Størstedelen af den uafgrænsede sponsoromtale i Bilsnak er neutral (Bilag 18). Det opleves ofte
i starten og slutningen af episoderne, hvor Mikkel Thomsager nævner sponsoren, og derefter
taler videre om noget andet. Det gør han f.eks. i episode et:
Velkommen til Bil Magasinets podcast lavet i samarbejde med QuickImport. Her i
det lidt ydmyge studie, kan vi vist godt tillade os at kalde det, i kælderen under
Bil Magasinet, der står jeg, Mikkel Thomsager og Ander Richter.
(Thomsager og Richter, episode 1)
5.1.1.3. Nativeness
Ifølge den definition, jeg bruger i specialet, er native advertising sponsoreret indhold, hvis
form, funktion, følelse og journalistisk karakter opleves ligesom formen, funktionen, følelsen
og den journalistiske karakter af det redaktionelle indhold. Herunder vil jeg analysere i
hvilken grad hhv. formen, funktionen, følelsen og den journalistiske karakter kan opleves ens
på tværs af det sponsorerede og det redaktionelle indhold i Bilsnak og hermed i hvilken grad,
den lever op til native advertising-definitionen. Med andre ord vil jeg analysere den
uafgrænsede sponsoromtales grad af nativeness.
Form
Formen på de sponsorerede indslag kan opleves som formen på de redaktionelle indslag, da
alle indslagene udformes som dialoger om bilrelaterede emner. Stemmer og stemmeføring i
dialogerne er det samme i alle indslag, da deltagerne er de samme. Emnerne varierer fra
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indslag til indslag, men er alle bilrelaterede og relevante for gæsten i den pågældende
episode. Lydsporet er det samme i alle indslag, da der ikke klippes i podcasten. Det eneste, der
får formen på de sponsorerede indslag til at adskille sig fra formen på de redaktionelle er, at
Mikkel Thomsager informerer om, at indslagene er sponsorerede.
Eksempel på form
I episode to kan formen på det sponsorerede indslag med uafgrænset sponsoromtale i høj grad
opleves som formen på de redaktionelle indslag. Udover at både det sponsorerede og de
redaktionelle indslag udformes som dialoger om Mercedes, som er gæsten Felix Smiths
yndlingsbil, er tre af indslagene udformet som quizzer, fordi Felix Smith har været vært på
mange quizprogrammer. Den første quiz er redaktionel og går ud på, at Felix Smith skal gætte,
hvilken Mercedes en række reservedele sidder i og på (Bilag 2). I den anden redaktionelle
quiz skal værterne gætte, hvilke biler der ses på en række billeder (Bilag 2). Herefter starter
det sponsorerede indslag, som indeholder den sidste quiz. Her skal Felix Smith gætte afgiften
på to Mercedes’er (Bilag 2). Værterne fortæller, at afgiften på Mercedes’erne er beregnet af
QuickImport, som også sponsorerer indslaget.
Formen på de to redaktionelle og det sponsorerede indslag kan altså opleves som den samme,
da alle indslagene er udformet som bilquizzer, hvoraf to handler om Mercedes. Den eneste
forskel på de tre quizindslag er, at værterne gør opmærksom på, at det tredje quizindslag er
sponsoreret af QuickImport, og at det er dem, der har udregnet afgifterne.
Følelse
Følelsen af de sponsorerede indslag kan opleves som følelsen af de redaktionelle indslag.
Deltagernes stemmers emotionelle kvaliteter viser bl.a. deres passion for biler, deres
køreglæde og deres frustrationer over stigende afgifter og høje benzinpriser i alle indslag –
sponsorerede som redaktionelle. I alle indslag hersker en uformel stemning, som bærer præg
af humor og en personlig tone.
Funktion
Funktionen af de sponsorerede indslag er tredelt. Podcasten eksisterer kun på betingelse af,
at sponsoren promoveres, hvilket sker i de sponsorerede indslag, og i starten og slutningen af
podcasten. Det er den ene funktion. Den anden funktion er at oplyse om sponsorforholdene,
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da det jf. markedsføringsloven er et krav. Det er på samme tid en meddelelse til lytterne om,
at den podcast, de lytter til, er sponsoreret. De sponsorerede indslags tredje funktion er at
underholde og informere lytterne. De informerer lytterne omkring bilrelaterede emner, og de
underholder lytterne med bilnørderi og humor.
Hvis man ser isoleret på de sponsorerede indslags tredje funktion, opleves de ligesom de
redaktionelle indslag, der også er underholdende og informerende. De to første funktioner er
dog kun knyttet til de sponsorerede indslag, hvilket gør, at indslagenes funktioner ikke kan
undgå at adskille sig lidt fra hinanden.
Journalistisk karakter
Både de sponsorerede og de redaktionelle indslag i Bilsnak har journalistiske træk. De dækker
bilrelaterede emner journalistisk for målgruppen: bilentusiasterne, og de opfylder flere af
nyhedskriterierne: væsentlighed, identifikation og aktualitet (Schmidt og Mørk, 2016, s. 76). I
de sponsorerede indslag informerer værterne og gæsten f.eks. om nye regler inden for bilsyn
og om hvilke benzintyper der kan bruges til hvilke biltyper, imens de i de redaktionelle
indslag informerer om f.eks. Mercedes’ historie og istandsættelse af gamle biler (Bilag 2 og 3).
Alle emnerne er væsentlige for bilinteresserede lyttere. Informationen om nye regler inden for
bilsyn er særligt aktuel for lyttere, der snart skal have deres bil til syn. Da værterne og gæsten
udviser stor interesse for biler i podcasten danner de grundlag for, at bilinteresserede lyttere
vil kunne identificere sig med dem. Den journalistiske karakter kan altså opleves ens i de
redaktionelle og de sponsorerede indslag.
Eksempel på journalistisk karakter
Den journalistiske karakter af de sponsorerede indslag i episode et ligner den journalistiske
karakter af de redaktionelle indslag i episoden. I det sponsorerede indslag informerer Mikkel
Thomsager lytterne om kommende ændringer i afgiften på veteranbiler:
Der er kommet et nyt begreb ind omkring veteranbiler (…) grundlæggende sker der jo
det, at når en bil bliver 35 år gammel, så ændres måden hvorpå en afgift af en importeret
brugt bil eller eksport af en brugt bil sker. Og det har fået ret stor betydning for nyligt,
først og fremmest pga., at vi nu er tilbage i begyndelsen af 80’erne med biler, der er 35 år
gamle, og der skete rigtig meget med priserne der. Og det har gjort, at der er sket en stor
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forøgelse. Og man skal virkelig være opmærksom på, hvis man har en bil, som er der fra
begyndelsen af 80’erne – dels hvis man skal importere en, men også hvis man har en –
om man skal sørge for at få den eksporteret, inden den bliver veteran.

(Thomsager og Richter, episode 1)
Efter den viste passage fremlægger værterne eksempler på afgifter på tre forskellige
veteranbiler, som sponsoren QuickImport har udregnet. De bruger eksemplerne til at
illustrere, hvornår det er smart at importere en veteranbil, og hvornår det ikke er smart i
forhold til de nye afgifter (Bilag 2).
Indslaget er især væsentligt for de lyttere, der ejer eller ønsker en veteranbil. De samme
lyttere vil givetvis kunne identificere sig med Mads Christensen, som er passioneret omkring
sin veteranbil. Indslaget er aktuelt, fordi værterne bruger indslaget til at informere lytterne
om, at afgiften på veteranbiler snart stiger, og hvad betyder for veteranbilejere.
Et af de redaktionelle indslag i episoden handler om køreveje. Her fortæller gæsten Mads
Christensen om sine yndlingskøreveje og giver tips til lytterne (Bilag 2). Mads Christensens
tips er væsentlige for de lyttere, der skal på køretur. De samme lyttere vil kunne identificere
sig med Mads Christensen interesse for køreveje.
Den journalistiske karakter kan altså opleves ens i det sponsorerede og det redaktionelle
indslag, da de begge opfylder flere af nyhedskriterierne. Emnet er mere komplekst i det
sponsorerede indslag, men da værterne bruger QuickImports regneeksempler til at formidle
stigningen i afgifter, bliver emnet forståeligt. Sponsoren bruges altså her til at styrke
indslagets formidling.
5.1.1.4. Opsamling
Bilsnak er altså en program-podcast og en nørde-podcast, og native advertising-udformningen
i de sponsorerede indslag kan klassificeres som uafgrænset sponsoromtale. Mikkel Thomsager
tilkendegiver sponsoratet tydeligt, men på uformel vis i en talestrøm, som ikke er begrænset
af jingles eller andre virkemidler. Sponsoromtalen er en del af en lang dialog, som bevæger sig
mange steder hen – nogle steder fordi en sponsor har betalt for det, andre steder fordi gæsten
eller værterne har en historie at fortælle. Nogle steder har sponsoromtalen en negativ tone,
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andre steder er den neutral eller har en positiv tone, og nogle steder er tonen så positiv, at det
bliver til et endorsement (Bilag 18). Tilsammen giver de varierende betoninger og den
vedvarende dialog autenticitet til de sponsorerede indslag og integrerer dem i de
redaktionelle indslag.
I alle episoderne er der lighed mellem formen, følelsen, funktionen og den journalistiske
karakter af sponsorerede og redaktionelle indslag. De sponsorerede indslag skiller sig som
nævnt kun lidt ud ved at sponsoren nævnes. Dermed besidder native advertisingudformningen en høj grad af nativeness, hvormed den i høj grad lever op til native
advertising-definitionen.
5.1.2. Indholdsanalyse af Startup
Startup er produceret af Morten Resen, der tidligere arbejdede som journalist og nu har
startet virksomheden GoLittle. I podcasten kan man lytte med, når han opstarter sin
virksomhed og forsøger at vende sig til livet som selvstændig.
Podcastens målgruppe er iværksættere (Morten Resen, 2016).
Startup består i skrivende stund af fire sæsoner. Sæson et består af 24 episoder, sæson to af
15, og sæson tre af syv og sæson fire af en episode. I min analyse fokuserer jeg på de to første
sæsoner, fordi resten ikke var udkommet, da jeg foretog indholdsanalysen.
De første tre episoder er ikke sponsoreret. Episode fire til seks er sponsoreret af GoMore,
episode ni og ti er sponsoreret af Duglemmerdetaldrig.dk, og fra episode 14 til og med nu er
podcasten sponsoreret af Danske Bank. I min analyse har jeg valgt at fokusere på de i alt 26
episoder i sæson et og to, der er sponsoreret af Danske Bank, da de er mest aktuelle.
Jeg strukturerer min analyse af Startup ligesom min analyse af Bilsnak.
Først vil jeg analysere, hvilken podcast-genre, Startup er.
Derefter vil jeg identificere de træk, der gør, at native advertising-udformningerne passer ind
i bestemte af modellens kategorier.
Til sidst vil jeg analysere udformningernes grad af nativeness.
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5.1.2.1. Podcast-genre
Startup er en blanding af en narrativ podcast og en educational podcast.
Morten Resen bruger en narrativ struktur til at formidle, hvordan han starter som
iværksætter. Han agerer selv fortæller, der deler historien om sin rejse som iværksætter
igennem et narrativ. Historien rummer tilbagevendende personer, som Morten Resen giver
navne som Bank Benjamin og Advokat Christian. I hver episode opbygger han narrativet med
anslag, spændingsopbygning osv., og klipper det sammen af optagelser i reallyd og speak
opdelt af små stykker musik. Narrativet tilføjer en underholdende dimension til podcasten,
der åbner op for, at andre end iværksættere også kan lytte til den for at blive underholdt.
Startup er også en educational podcast, da den specifikt handler om og indirekte underviser i
det at starte en virksomhed for første gang. Morten Resen er ikke selv eksperten, der
underviser i iværksætteri – han opsøger eksperter og deler deres viden i podcasten. Startups
narrative karakter gør, at podcasten ikke er educational som en lærebog, men educational på
den måde, at lytterne kan lære af Morten Resens historie. Nye iværksættere vil altså givetvis
kunne lære af de spørgsmål han stiller, de svar han får, og de erfaringer han gør sig.
5.1.2.2. Native advertising-kategorier
I Startup opleves native advertising-udformningerne som annoncer i starten og slutningen af
hver episode samt som sponsoreret indhold i episoderne. Udformningerne tilhører native
advertising-kategorierne afgrænsede annoncer og uafgrænset sponsoromtale. Kategorierne og
de underkategorier, der opleves i Startup, er markeret på modellen nedenfor. Jeg vil herunder
forklare hvilke træk, der gør udformningerne til afgrænsede annoncer og uafgrænset
sponsoromtale. Jeg vil først gennemgå de afgrænsede annoncers karakteristika og derefter den
uafgrænsede sponsoromtales karakteristika.
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Model 1.2.
Afgrænsede annoncer
Native advertising-udformningen i Startup kan bl.a. kategoriseres som afgrænsede annoncer,
fordi Morten Resen tilkendegiver, at han er sponsoreret af Danske Bank i annoncer, der er
afgrænset fra resten af indholdet. Annoncerne afspilles i starten og slutningen af hver episode
og er afgrænset fra det redaktionelle indhold på varierende måder. Nogle er afgrænset af
musikstykker. Andre er afgrænset af, at der klippes fra annoncen i speak til det øvrige indhold
i reallyd.
Morten Resen har i alt indtalt seks annoncer, som han genbruger i episoderne (Bilag 10-17).
Annoncerne er altså ensformige modsat det redaktionelle indhold. Når annoncerne på trods af
afgrænsning og ensformighed er native advertising, skyldes det, at de alle promoverer en
sponsor, som er relevant for det redaktionelle indhold, at podcast-værten Morten Resen
optræder i dem alle, og at 25 af dem delvist er af journalistisk karakter (Bilag 19).
Eksempler på afgrænsede annoncer
16 af annoncerne afgrænses ved, at der afspilles et klip i reallyd efter dem. Det sker bl.a. i
episode 17 fra sæson et, hvor Morten Resen (M) taler i telefon med Jesper Buch (J) i klippet
efter annoncen:
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Speak
M – Podcasten er sponsoreret af Danske Bank
Reallyd – Optagelse af samtale mellem M og J
M – Hvad skal jeg skrive? Hvorfor skal du med? Hvad skal jeg skrive til ham?
J – Fordi jeg er blevet partner.

(Resen, 2016, episode 17)
Ovenstående annonce genbruges i syv episoder (Episode 16-20, 23 og 24, bilag 5-9). Et
eksempel på en annonce, der afgrænses af musik, findes i episode 20 i sæson et:
Speak
M – … Og indtil da, tak fordi du lyttede. Vi høres ved.
Musik
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af Danske Bank
(Resen, episode 20)
Annoncen genbruges i otte episoder (Episode 17-24, bilag 6-9).
Uafgrænset sponsoromtale
I Startup udformes native advertising som nævnt også som uafgrænset sponsoromtale. Det ses
ved, at Morten Resen omtaler sponsoren Danske Bank i en talestrøm i telefonsamtaler og til
møder med repræsentanter fra Danske Bank. Grænserne mellem redaktionelt og sponsoreret
indhold er flydende, da der ofte er sammenhæng mellem emnerne i det redaktionelle og
sponsorerede indhold, og da Morten Resen ikke indleder den uafgrænsede sponsoromtale med
at sige, at det kommende indhold er sponsoreret. Han nævner Danske Bank ved navn i
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sponsoromtalen, men han bruger kun sjældent ordet sponsor om dem5. Det adskiller sig fra
Bilsnak, hvor Mikkel Thomsager som nævnt indleder den uafgrænsede sponsoromtale med at
fortælle, at det kommende indslag er sponsoreret6. Det gør Morten Resen i stedet i de
afgrænsede annoncer (Bilag 4-17).
Morten Resen bruger gennemsnitligt ordet sponsor 1,08 gange i uafgrænset sponsoromtale
pr. episode, imens Mikkel Thomsager og Anders Richter bruger det 3,25 gange pr. episode
(Bilag 18 og 19). Morten Resen laver altså en anden, mindre direkte tilkendegivelse af
sponsoratet i den uafgrænsede sponsoromtale i Startup, end Mikkel Thomsager gør i Bilsnak,
og dermed er grænserne mere flydende mellem redaktionelt og sponsoreret indhold i Startup.
Den uafgrænsede sponsoromtale er på kanten til negativ i nogle episoder, i andre er den positiv
eller neutral. Det illustreres i nedenstående eksempler.
Eksempel på sponsoromtale, der ligger på grænsen til at være negativ
Morten Resen laver sponsoromtale, der er på grænsen til at være negativ fem gange i de 26
analyserede episoder (Bilag 19). Han bruger f.eks. negativt ladede ord som ”kedelig” i
forbindelse med Danske Bank. Han siger det ikke direkte om dem, men om ting, der forbindes
med banker, f.eks. forsikringer og pension. Det kan dog ikke undgå at ramme Danske Bank, da
det er de services, de sælger. Grunden til, at det ikke er rendyrket negativ sponsoromtale er, at
Morten Resen ofte afbalancerer det negative tillægsord med at sige, at han godt ved, at de
”kedelige” ting er vigtige. Det gør han f.eks. i følgende passage fra episode 15 i sæson et, hvor
han netop har talt i telefon med Benjamin Feldman for første gang:
Jep. Benjamin er nu officielt blevet til Bank Benjamin – min nye erhvervsrådgiver med et
defineret mål om en milliard i omsætning i 2022 for nu at sætte barren sådan på et
realistisk niveau. Og stakkels mand i øvrigt. For jeg tror ikke helt, han har indset
konsekvenserne af at have mig i sin portefølje. For jeg aner virkelig ikke noget om tal. Og
jeg synes i øvrigt, at det er virkelig kedeligt, selvom det jo er virkelig vigtigt, når man er
ved at opbygge en virksomhed.

(Resen, episode 15)
Han bruger ordet sponsor i seks episoder ud af 26, hvorimod han nævner Danske Bank ved
navn i 25 episoder ud af 26 (Bilag 19)
6 Værterne bruger både ordet sponsor og sponsorernes navne i alle episoder (Bilag 18)
5
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Eksempel på positiv sponsoromtale
Morten Resen laver også positiv sponsoromtale. Det sker i alt ni gange i de 26 analyserede
episoder (Bilag 19). F.eks. siger han tak for hjælp med funding til Benjamin Feldman i episode
24 i sæson et og roser ham for hans arbejde. Da det er Benjamin Feldmans (B) egenskaber
som bankrådgiver, Morten Resen (M) roser, rammer de positive ord også Danske Bank. Det
lyder således:
Speak
M – Til gengæld, ja så er Benjamin faktisk en af årsagerne til, at jeg overhovedet er nået
dertil, hvor jeg er
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale mellem M og B
M – Øh altså først vil jeg faktisk, jeg vil faktisk også bare lige sige, du ved, tak for hjælpen,
fordi du har øh, altså, du har sgu gjort mig, altså du har reelt gjort mig klogere undervejs,
og jeg kan mærke, at hele det der, du ved, limbo, som jeg har været i, hvor jeg virkelig
har været frustreret, ikke, der har det sgu været meget fedt at, du ved, lige sådan kunne
ringe til dig og lige sådan, du ved, for og imod alle mulige forskellige beslutninger.

(Resen, episode 24)
Eksempel på neutral sponsoromtale
Størstedelen af Morten Resens sponsoromtale er neutral. Han taler neutralt om Danske Bank
55 gange i de 26 analyserede episoder (Bilag 19). Denne sponsoromtale kredser mere om
konkrete iværksætterproblemstillinger eller sponsoratet, end den kredser om Danske Bank.
Det er alligevel sponsoromtale, fordi Danske Bank er integreret i narrativet og derfor
optræder. Det ses f.eks. i episode 14 i sæson et, hvor Morten Resen (M) er til møde med de
sponsoratansvarlige fra Danske Bank John Blaabjerg Veje (J) og Klavs Hjort (K):
K - Betyder det så, at vi ikke kommer til at tælle hvor mange afsnit, vi er med i?
J – Ja ja absolut.
K – Altså jeg ved godt, at vi prøver at gøre det så…, men det styrer du.
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M – Nå men det er jo mega fedt.
K – For jeg vil sige, at hvis ikke vi kan være relevante for din rejse, så har vi sgu et
problem. Så er det fordi bankerne ikke fylder noget.

(Resen, episode 14)
5.1.2.3. Nativeness
Jeg vil herunder analysere de to native advertising-udformninger afgrænsede annoncer og
uafgrænset sponsoromtales grad af nativeness ved at analysere deres og det redaktionelle
indholds form, funktion, følelse og journalistiske karakter.
Form
Formen på de afgrænsede annoncer adskiller sig fra formen på det redaktionelle indhold, da
annoncerne som nævnt er ensformige fra episode til episode modsat det redaktionelle
indhold. Eksempel på annoncernes form ses i afsnit 5.1.2.2.
Den uafgrænsede sponsoromtale er udformet som telefonsamtaler mellem Morten Resen og
bankrådgiveren Benjamin Feldman, eller som møder mellem Morten Resen og de
sponsoratansvarlige fra Danske Bank, John Blaabjerg Veje og Klavs Hjort. Sponsoromtalen
indledes og efterfølges typisk af, at Moren Resen i speak forklarer eller reflekterer over, hvad
der skal ske/er sket. Det samme gælder for det redaktionelle indhold.
Formen på sponsoromtalen er altså en samtale, hvor sponsoren nævnes, men ikke i tredje
person som i Bilsnak. I Startup nævnes sponsoren, fordi der er minimum en af de tre nævnte
Danske Bank-folk tilstede som repræsentant. Her får sponsoren altså omtale ved, at Morten
Resen taler med sponsoren.
Formen på sponsoromtalen ligner formen på det redaktionelle indhold, fordi telefonsamtaleog mødeformen også bruges i det redaktionelle indhold. Morten Resen ringer f.eks. til sin
revisor og til sin advokat og søger hjælp i det redaktionelle indhold (Bilag 8 og 15), ligesom
han ringer til Benjamin Feldman og søger hjælp i sponsoromtalen (Bilag 5-16). I det
redaktionelle indhold holder Morten Resen også møder med bl.a. sine investorer, ligesom han
holder møde med Danske Bank i det sponsorerede indhold (Bilag 10 og 4).
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Eksempel på form på uafgrænset sponsoromtale
Et eksempel på en sponsoreret og en redaktionel telefonsamtale, hvis form ligner hinanden,
findes i episode 10 og 11 fra sæson to. I episode 10 taler Morten Resen i et sponsoreret
indslag i telefon med Benjamin Feldman om, hvorvidt han skal sige ja til et tilbud om et lån.
Det samme taler han i telefon med sin advokat om i et redaktionelt indslag i episode 11.
En del af den sponsorerede telefonsamtale mellem Morten Resen (M) og bankmanden
Benjamin Feldman (B) lyder:
M – Det der så er, som jo så er meget godt i den forbindelse, det er, at Frederik faktisk
har været aldeles konstruktiv, synes jeg, præcis på bestyrelsesmødet, der sagde han prøv
at hør, hvad nu hvis jeg lægger en halv million nu i en eller anden form for konverterbart
lån, og så kan vi ligesom komme videre
B – Det giver sindssygt god mening
M – Ja
B – Det er jo, det er jo oplagt
M – Og så skal jeg så finde ud af. Hvad er ligesom et konverterbart lån, og til hvilke vilkår
laver man så sådan et?
B – Man kan kalde et lån, som i bund og grund kan omdannes til aktier på et tidspunkt,
som er forudsat i forbindelse med en næste investeringsrunde.

(Resen, episode 10)
En del af den ikke-sponsorerede telefonsamtalen mellem Morten Resen (M) og advokaten
Christian (AC) lyder:
AC – Jeg ved ikke, hvor du har hørt henne, at convertible notes er det nye sort. For det er
sådan lidt en mærkelig størrelse, hvor man skal tage stilling til nogle ting, som man
normalt ikke sådan, altså hvis den simple kapitalrejsning, hvor de skyder equity ind, den
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er meget mere clean. (…) Så den måde, jeg foreslår, man gør det på, vi gør det på: i stedet
for at lave det, kaldet selskabslovsmodellen, hvor man udvider kapitalen, og der
udstedes de her konvertible lån, så vil jeg foreslå, at vi laver en aftalemodel, hvor det så
både er selskabet og Frederik, men så også de andre aktionærer indgår i aftalen.
Speak
M – Okay. Det der med at lave et konvertibelt lån, det er så ikke helt så simpelt, som hvis
jeg nu låner 500 kr. af dig.

(Resen, episode 11)
Det er fælles for telefonsamtalerne, at Morten Resen ringer op, fordi han er i tvivl om,
hvorvidt det er en god ide at sige ja til lånet. Benjamin Feldman og advokaten Christian
rådgiver ham fra hver deres faglige perspektiv. De har begge interesse i at hjælpe ham, selvom
motiverne er forskellige. Benjamin Feldman hjælper Morten Resen, fordi han er hans
bankrådgiver, men også fordi det får Danske Bank til at fremstå positivt. Advokaten Christian
hjælper Morten Resen, fordi Morten Resen betaler ham for det. Selvom Benjamin Feldman og
advokaten Christians baggrunde og motiver er forskellige, forsøger de begge at rådgive
Morten Resen. Dette viser, at formen på redaktionelle og sponsorerede telefonsamtaler er ens.
Følelse
Følelsen er ikke den samme på tværs af afgrænsede annoncer og redaktionelt indhold, da
annoncerne læses op, imens det redaktionelle indhold er naturlig tale. Pga. oplæsning er der
ingen følelsesmæssige udsving i annoncerne. I det redaktionelle indhold udtrykker Morten
Resen derimod glæde, frustration, tvivl og andre følelser med sin stemmes emotionelle
kvaliteter.
Den slags følelser er også at finde i den uafgrænsede sponsoromtale. I telefonsamtalerne med
Benjamin Feldman udtrykker Morten Resen bl.a. usikkerhed, frustration, glæde og stolthed,
og til møderne med Danske Bank er der både alvorssnak og højt humør. Derfor kan følelsen i
det det redaktionelle indhold opleves ligesom følelsen i den uafgrænsede sponsoromtale, men
ikke som følelsen af de afgrænsede annoncer.
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Funktionen
Funktionen af de afgrænsede annoncer i sæson et og start sæson to er udelukkende at oplyse
om sponsorforholdene (Bilag 5-11). Morten Resen præsenterer kun sponsoratet, intet andet.
En af annoncerne lyder:
Eksempler på funktion af afgrænsede annoncer
Podcasten var sponsoreret af Danske Bank
(Resen, episode 17-24)
I sæson to udvikler de afgrænsede annoncer sig til, at Morten Resen også informerer om
Danske Banks startup portal, The Hub. Det lyder bl.a. således:
Podcasten er sponsoreret af The Hub – Danske Banks portal for startups, hvor du
kan finde investorer, medarbejdere, best practice tools og overblik over
relevante startup events i hele Danmark. Det er på thehub.dk
(Resen, episode 5-10)
Funktionen af annoncerne er stadig grundlæggende at informere lytterne om, at podcasten er
sponsoreret, men her bruger Morten Resen også sponsoratet til at give et råd til
iværksætterlyttere, ligesom han gør i det redaktionelle indhold. Funktionen af disse
afgrænsede annoncer ligner altså det redaktionelle indholds funktion mere end de kortere
afgrænsede annoncer gør. De er dog stadig afgrænsede.
Funktionen af den uafgrænsede sponsoromtale er både underholdende og undervisende.
Narrativet er underholdende overordnet, og sponsoromtalen er en del af narrativet på samme
niveau, som det redaktionelle indhold er. Morten Resens sponsorerede telefonsamtaler med
Benjamin Feldman kan lære ligeså meget fra sig som hans ikke-sponsorerede telefonsamtaler
med f.eks. hans revisor kan. Funktionen af den uafgrænsede sponsoromtale ligner altså
funktionen af det redaktionelle indhold.
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Journalistisk karakter
Den journalistiske karakter er tilstede i svag grad i de netop nævnte afgrænsede annoncer, der
informerer om The Hub. Morten Resen deler information, der kan være væsentlig og aktuel for
iværksætterlyttere. De er dog kommercielt klingende og ens for hver episode, hvilket ikke
fremstår journalistisk. Den journalistiske karakter er slet ikke tilstede i de korte afgrænsede
annoncer, som kun informerer om sponsorforhold og altså ikke tilbyder aktuel og væsentlig
information til iværksætterlyttere, som det redaktionelle indhold gør.
Den journalistiske karakter træder væsentligt mere i kraft i den uafgrænsede sponsoromtale,
da Morten Resen bruger den til at dele væsentlig, aktuel og identifikationsskabende
information med sine iværksætterlyttere, ligesom han gør i det redaktionelle indhold.
Eksempel på journalistisk karakter af uafgrænset sponsoromtale
I episode 11, 14 og 18 undersøger Morten Resen i både redaktionelt og sponsoreret indhold,
hvad man kan gøre, hvis man har brug for medarbejdere, men ikke kan betale løn. I episode
11 undersøger han i redaktionelt indhold, om det er lovligt at ansætte folk uden at betale dem
løn. I episode 14 finder han i redaktionelt indhold en løsning; at ansætte en ulønnet
universitetspraktikant (Bilag 3). I episode 18 finder han ud af, at det er lovpligtigt at have en
arbejdsskadeforsikring, hvis man har ansatte, også ulønnede. Det søger han forklaring på i en
telefonsamtale med Benjamin Feldman, dvs. i sponsoreret indhold (Bilag 6). Det journalistiske
ligger i, at Morten Resen undersøger et problem og fremlægger et eksempel på en løsning i
podcasten. Problemstillingen kan være både væsentlig og aktuel for iværksætterlyttere. Han
undersøger problemet motiveret af sine egne behov, men det at han bruger sig selv som
caseperson gør problemstillingen identifikationsskabende, hvilket er journalistisk ifølge
nyhedskriterierne (Schmidt og Mørk, 2016, s. 77).
Det at Morten Resen undersøger samme problemstilling journalistisk i både redaktionelt og
sponsoreret indhold viser, at der i denne case er lighed mellem redaktionelt og sponsoreret
indhold i kraft af begge indholdstypernes journalistiske karakter.
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5.1.2.4. Opsamling
Startup er altså en narrativ, educational podcast, hvori Morten Resen udformer native
advertising som afgrænsede annoncer og uafgrænset sponsoromtale. De afgrænsede annoncer
tilkendegiver sponsoratet enkelt og tydeligt. De er relevante for podcastens iværksætterfokus
og -målgruppe, da sponsoren Danske Bank er relevant for iværksættere, da værten Morten
Resen optræder i annoncerne, og da 25 af dem er af delvist journalistisk karakter (Bilag 19).
Den uafgrænsede sponsoromtale tilkendegiver sponsoratet mindre tydeligt, da ordet sponsor
sjældent bruges. Danske Bank er dog tydelige i indholdet (ibid.). Sponsoromtalen er
overvejende neutral, men også positiv og på grænsen til negativ (ibid.) De varierende
betoninger af sponsoromtalen får den til at fremstå troværdig og autentisk ligesom det
redaktionelle indhold.
Udformningen af native advertising i Startup kan samlet set placeres højt på nativeskalaen, da
form, funktion, følelse og journalistisk karakter i høj grad kan opleves ens på tværs af
sponsoreret og redaktionelt indhold. De afgrænsede annoncer er mindre native, men den
uafgrænsede sponsoromtale trækker så meget op i nativeness, at det sponsorerede indhold i
Startup samlet set er yderst native og dermed lever op til native advertising-definitionen.

5.2. Interviewanalyse
I dette afsnit vil jeg bygge videre på indholdsanalysen ved at forsøge at besvare mit andet
forskningsspørgsmål:
Hvorfor udformer podcast-producenterne native advertising, som de gør i deres podcasts?
Det vil jeg gøre ved at analysere de to interviews, jeg har foretaget med producenterne bag
Bilsnak, Mikkel Thomsager og Anders Richter samt producenten bag Startup, Morten Resen.
I interviewanalysen vil jeg fokusere på fire temaer, jeg har identificeret som gennemgående i
interviewsene: transparens, merværdi, integration samt redaktionelt og sponsoreret indhold.
5.2.1. Transparens
Måderne sponsorerne tilkendegives på i Bilsnak og Startup tilhører ikke præcis de samme
native advertising-kategorier. Grunden til, at sponsoren overhovedet præsenteres, er dog den
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samme. Både Mikkel Thomsager og Morten Resen giver udtryk for i interviewsene, at det er
vigtigt for dem, at sponsorforholdene er transparente. Der må ikke herske tvivl om, hvorvidt
podcasten er sponsoreret. Mikkel Thomsager forklarer, at det er vigtigt for ham, at lytterne
forstår, at podcasten er sponsoreret. Han mener, lytterne skal vide, hvorfor værter og gæst
taler om de ting, de taler om i de sponsorerede indslag. I hans øjne mister podcasten sin
autenticitet, hvis sponsoromtalen bliver ”pakket ind” som, at værterne og gæsten ”tilfældigvis”
kommer til at snakke om f.eks. benzin (Bilag 22, s. 269). Han vil sikre sig, at lytteren forstår, at
værterne og gæsten ikke siger Shell for sjov i det sponsorerede indslag, men fordi de bliver
betalt for det i modsætning til, når de f.eks. siger Porsche eller Ferrari i det redaktionelle
indhold. Det nørderi, begejstring osv. som opstår i den uafgrænsede sponsoromtale er ligeså
autentisk, som det der opstår i samtalerne i det redaktionelle indhold, men lytterne har ret til
at vide, at emnet er valgt, og samtalen er startet, fordi en sponsor har betalt for det (ibid.). Det
er også bl.a. for lytternes skyld, at Morten Resen gør det tydeligt i sine afgrænsede annoncer, at
podcasten er sponsoreret. Han nævner dertil, at han også laver den tydelige markering af
sponsoratet, fordi det er et juridisk krav (Bilag 23, s. 298).
Det er dog ikke let at finde ud af, hvad de juridiske krav præcis er til, hvordan det skal
markeres, mener producenterne. Anders Richter synes det er svært at navigere i, hvilke
juridiske krav, der gælder for markering af sponsorater i podcast specifikt, fordi det er så ny
en praksis (Bilag 22, s. 270). Morten Resen finder det også vanskeligt at deklarere et
sponsorat konstant i en podcast, og han ved, at der er en risiko for, at nogen kan finde det
uetisk, hvis det ikke er tydeligt nok (Bilag 23, s. 299).
På trods af usikkerheder omkring hvorvidt sponsoraterne er markeret tydeligt nok i forhold
til de juridiske krav, har producenterne en fornemmelse af, at lytterne godt kan afkode deres
markeringer af, at de to podcasts er sponsorerede. Morten Resen fortæller, at han endnu ikke
har fået klager over manglende transparens, og at han er sikker på, at lytterne forstår, at hans
podcast er sponsoreret (ibid., s. 299). Anders Richter tror, at lytterne er blevet bedre til at
genkende sponsoreret indhold generelt i takt med, at producenterne er blevet bedre til at
”tone rent flag og sige, hvad er det ene, og hvad er det andet” (Bilag 22, s. 294). Mikkel
Thomsager er også overbevist om, at lytterne kan gennemskue, ”hvornår de er ved at få
prakket noget på”. Det er hans indtryk, at de hurtigt gennemskuer, hvad der er sponsoreret,
og at de selv er i stand til at vurdere, hvad de vil stille op med det sponsorerede indhold. De
lader sig ikke uden videre påvirke. På den måde mener han, at forbrugerne er foran
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teknologien og markedsføringsloven. De har ikke brug for andre til at vurdere, hvad der er
rigtigt og forkert. De slukker for podcasten enten mentalt eller fysisk, hvis de ikke gider lytte
til det (Bilag 22, s. 293). Det stiller høje krav til producenterne om, at de skal producere
sponsoreret indhold, som ikke får lytterne til at slukke, men som bidrager med noget, der er
interessant og relevant for lytterne. Med andre ord er det vigtigt, at sponsoratet giver
podcasten merværdi. Det vil jeg uddybe i næste afsnit.
Producenterne bag Bilsnak og Startup præsenterer altså sponsoren tydeligt igennem
uafgrænset sponsoromtale og afgrænsede annoncer, fordi det skal stå klart for lytterne, at
podcastsene er sponsoreret, hvilket producenterne er overbevist om, det gør. En anden grund
til, at det er vigtigt for producenterne, at sponsoren præsenteres tydeligt, er at de ved, de må
overholde markedsføringslovens regler, der dog tilsyneladende er for tvetydige i deres øjne.
5.2.2. Merværdi
Det er et gennemgående tema i begge interviews, at det er vigtigt for producenterne, at
sponsoratet bidrager med en form for merværdi til podcasten. Anders Richter forklarer, at
man i hans øjne skal prøve at vende et sponsorat til noget positivt og ”tage udgangspunkt i at
oplyse læseren mere, så han bliver klogere af det” (Bilag 22, s. 276). Han og Mikkel Thomsager
sikrer sig, at de sponsorerede indslag bliver oplysende, ved at bruge en journalistisk tilgang,
når de udformer indslagene (ibid.). De brugte f.eks. sponsoratet fra QuickImport til at gøre
både sig selv, gæsten og lytterne klogere på afgifter, og de brugte bl.a. sponsoratet fra Shell VPower til at gøre alle klogere på oktantal (ibid., s. 275). Mikkel Thomsager giver følgende
eksempel på, hvordan de udformede et sponsoreret indslag til episode fire, sponsoreret af
Shell V-Power, med en journalistisk tilgang;
Hvis man tager spørgsmålet om benzin (…) kan man spørge: vælger du, når du kører ind
på tankstationen, den dyre benzin, eller vælger du den billige benzin? Både Shell og de
der Statoil har jo en dyrere benzin (…) det er jo noget, som vi er ret sikre på, at alle der
sidder og lytter til podcasten, de tager stilling til en gang om ugen, ikke. De holder inde
på tankstationen, og der er en 95 oktan, og der er en 98 oktan, og den koster 7 ører eller
10 ører mere pr. liter, og kan det nu betale sig, og hvad synes vi?

62

(Bilag 22, s. 281)
Således udformer de et sponsoreret indslag, som både er væsentligt, identifikationsskabende
og aktuelt for bilejere.
Mikkel Thomsager understreger, at han ikke er flov over at lade native advertising indgå i
podcasten på trods af en negativ holdning til det blandt journalister. Tværtimod. I hans øjne
giver sponsoratet podcasten værdi. Han mener, at det faktum at podcasten har en sponsor
viser lytterne, at der er nogen (sponsoren), der vurderer podcastens værdi som værende så
høj, at de vil betale for, den bliver lavet og for, at lytterne kan høre den gratis (ibid., s. 275).
Han sammenligner det med, at hvis man kommer gratis ind et sted, er det ikke noget værd,
men hvis man har fået en billet forærende, som andre har betalt 80 kr. for, så har
arrangementet en værdi af 80 kr. (ibid., s. 276). Mikkel Thomsager synes derudover, at
sponsoraterne giver podcasten dynamik og variation, hvilket også tilfører værdi (ibid., s. 275).
For Morten Resen er det ligeledes vigtigt, at lytterne får værdi ud af hans sponsorat. Det er
derfor, han har valgt Danske Bank som sponsor. En bank spiller en vigtig rolle for
iværksættere, mener han. Med Danske Bank som sponsor kan han derfor udforme
sponsoreret indhold, som gennem et narrativ besvarer hans og måske også lytternes
iværksætterspørgsmål. Sådan et spørgsmål kunne f.eks. være: ”hvad gør man lige med
valuation.” Når han stiller sådanne spørgsmål i det sponsorerede indhold, giver indholdet
værdi til iværksætterlytterne frem for at være ”irriterende”, mener han (Bilag 23, s. 297 og
301). Morten Resen pointerer også, at det ikke kun er ham selv og lytterne, der får værdi ud af
sponsoratet – sponsoren gør også i og med, at de får lov til at vise deres ekspertise overfor en
målgruppe, der er relevant for dem (ibid., s. 303). De agerer eksperter, når de svarer på
spørgsmål og forklarer begreber og problemstillinger inden for deres fagområde. Det tegner
et kompetent billede af Danske Bank, og det hjælper på samme tid Morten Resen og lytterne
med at navigere i problemstillingerne (ibid., s. 303). Dette er igen en fordel for Morten Resen,
der altså kan bruge Danske Bank som ekspertkilde og ikke kun som sponsor, og for lytterne,
der formentlig bliver klogere.
Mikkel Thomsager og Anders Richter bruger også deres sponsorer som eksperter.
QuickImport har f.eks. lavet beregninger på forskellige biler for dem, og er ydermere kommet
med gode råd til hvilke biler, der er billigst at importere, hvilket har været med til at nuancere
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indholdet og fremme formidlingen af tekniske forklaringer og hermed føje merværdi til
podcasten (Bilag 22, s. 284).
Det er altså en fælles holdning for Mikkel Thomsager, Anders Richter og Morten Resen, at
sponsoratet ikke kun skal bidrage med penge til podcast-produktionen – det skal give
podcasten en merværdi, som ikke havde været der uden sponsoratet. Den holdning er
grunden til, at native advertising er udformet som uafgrænset sponsoromtale i de to podcasts.
I uafgrænset sponsoromtale er der plads til andet end kommercielle budskaber. Her kan man
tænke det sponsorerede indhold journalistisk, bruge sponsoren som ekspert, så indholdet
informerer lytterne, og bruge narrativitet på en måde, man ikke kan bruge i afgrænsede
annonceformater.
5.2.3. Integration
Et tredje gennemgående tema i de to interviews er, at producenterne forsøger at integrere
sponsoratet i det redaktionelle indhold. Morten Resen integrerer som nævnt sponsoratet i det
narrativ, som binder alt indhold sammen i hans podcast – både redaktionelt og sponsoreret.
Han forklarer, at netop fordi han gør det, får lytterne svar på de spørgsmål, han stiller sin
bankrådgiver, og som de måske også selv har (Bilag 23, s. 297).
Mikkel Thomsager mener, at det er attraktivt for sponsorerne, hvis sponsoratet bliver så
integreret i indholdet som muligt. I hans øjne bliver sponsoratets værdi større af, at værterne
og gæsten taler om sponsoren som en naturlig del af programmet på samme måde, som de
taler om de andre emner i programmet. Han mener, at værdien af autentisk omtale kommer
sponsoren ligeså meget til gode, som det kommer podcasten og lytterne til gode, fordi
sponsorens navn associeres med autentisk indhold (Bilag 22, s. 282).
En gennemgribende integration af sponsoratet kommer dog ikke uden problemer. Morten
Resen forklarer, at det er svært at integrere sponsoratet i høj grad uden at det kommer til at
virke som om, at man forsøger at skjule det (Bilag 23, s. 302). Det er netop denne integration,
der er med til at udfordre adskillelsesnormen, fordi grænserne mellem redaktionelt og
sponsoreret indhold bliver mere slørede end de før har været. Det er derfor også
integrationen og dens sløring af grænserne, der ofte er i fokus i kritik af native advertising
generelt. Anders Richter er flere gange stødt på kritik af slørede grænser mellem sponsoreret
og redaktionelt indhold. Han er enig i, at grænserne er begyndt at ændre sig. Men han er ikke
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enig i, at ændringerne er forkerte. Han mener, at ”man bliver nødt til at gå lidt indover og se
og prøve” (Bilag 22, s. 291). Det er det, de gør i Bilsnak med deres fokus på integration af
sponsoratet. Han tror, at ”de journalister, der brokker sig over native advertising er af den
gamle skole” og forklarer, at for ham at se begynder ”de grænser, der før lå tydeligt optegnet”
at blive opløst (ibid., s. 293). Hvis man bruger native advertising til at lave godt indhold og
”toner rent flag” og fortæller om sponsoratet, ser han ikke noget problem (ibid., s. 294). For
således er der ingen grænser, der er for slørede, og ingen lyttere, der bedrages.
Morten Resen er heller ikke enig i, at det er et problem, at grænserne sløres. Han synes
tværtimod, at det er farligt at skille redaktionelt og sponsoreret indhold for meget ad og
dermed optegne grænserne for tydeligt (Bilag 23, s. 305). Han siger, at nogen måske vil mene,
at han burde bruge lyde eller lignende i forbindelse med telefonsamtalerne og møderne med
Danske Bank for at markere, at de er sponsorerede. Men han har fravalgt det, fordi han tror
på, at lytterne er bevidste om sponsoratet (ibid., s. 299). Fordi det er hans indtryk, at lytterne
har lagt mærke til sponsoratet, mener han godt, man kan lade sponsoren ”komme så tæt på
produktet som muligt”, hvilket han tror er sponsorens ønske og grund til at vælge native
advertising som annonceringsform (ibid., s. 306). Han mener altså ligesom Anders Richter
ikke, at man bedrager lytterne ved at sløre grænserne. Han mener, at man beriger dem ved at
sløre grænserne, ligesom man beriger sponsoren og sig selv som producent.
Det er Morten Resens indtryk, at mange journalister ser sponsorater og andre annonceformer
som ”det onde”, og at de ikke vil kendes ved det. Alligevel lader de det indgå i deres medier,
fordi de har brug for finansiering (Bilag 23, s. 296). Det synes han, der er en vis dobbelthed
over (ibid, s. 306). Han ser selv sponsorater som en nødvendighed, når brugere ikke vil betale
for journalistik. Han synes, det er vigtigt, at man som medie gør op med sig selv, om man vil
være sponsoreret eller ej. Hvis man vil det, skal man stå ved det (ibid., s. 296). Han formulerer
det bl.a. således: ”Det er dem, der betaler for jeres arbejde, så hvis ikke I kan lave noget, som
folk vil betale for, uden sponsorater, så må I nok også sørge for at omfavne det på en eller
anden måde” (ibid.). Morten Resen vælger selv at stå ved og omfavne sit sponsorat. Det vil han
hellere end at ”holde det totalt ud i strakt arm” og signalere, at ”jeg vil gerne have jeres penge,
men de lugter” (ibid., s. 306). Han forsøger at gøre sponsoratet til en naturlig del af podcasten
ved at integrere det i høj grad. I stedet for at minimere tilkendegivelsen af sponsoratet, som
han mener mange aviser gør, giver han tilkendegivelsen så stor opmærksomhed, at den bliver
en del af handlingen (ibid., s. 302). Det gør han ved bl.a. at lave indslag om, hvordan
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sponsoratet blev til og indslag om, hvor meget Danske Bank betaler ham. Han tror på, at lige
præcis den måde at håndtere sponsoratet på ikke kun sikrer transparens, men også gør, at
lytterne finder sponsoratet interessant (Bilag 23, s. 302).
Det sponsorerede indhold er altså i høj grad integreret i det redaktionelle indhold, fordi
producenterne mener, at det tilføjer en værdi til podcasten, som også kommer sponsorerne til
gode, og den værdi skal man stå ved. De må dog holde tungen lige i munden for ikke at tabe
transparensen på gulvet i forsøget på at integrere sponsoratet i indholdet.
5.2.4. Redaktionelt og sponsoreret indhold
Indholdsanalysen viste, at det sponsorerede indholds form, funktion, følelse og journalistiske
karakter ligner formen, funktionen, følelsen og den journalistiske karakter af det
redaktionelle indhold i begge podcasts. De to interviews viser, at grunden hertil er den samme
for begge podcasts. Hverken Morten Resen, Mikkel Thomsager eller Andres Richter synes, at
man kan dele indholdet i deres podcasts op i redaktionelt og sponsoreret. De ser alle det
sponsorerede indhold som værende ligeså redaktionelt som det redaktionelle indhold (Bilag
23, s. 305 og bilag 22, s. 280).
Opfattelsen af det sponsorerede indhold som redaktionelt er grunden til at formen,
funktionen, følelsen og den journalistiske karakter kan opleves som den samme i alt
indholdet. Fordi producenterne opfatter sponsoreret indhold som redaktionelt indhold,
producerer de alt indhold ud fra de samme kriterier, uanset om det indeholder sponsoromtale
eller ej. Når Anders Richter og Mikkel Thomsager skal forberede sponsoreret indhold bruger
de f.eks. den samme journalistiske tilgang, som de bruger, når de skal forberede resten af
indholdet, og nørderiet er tilstede i alt indholdet (Bilag 22, s. 281). Dermed får alt deres
indhold den samme form (samtale), følelse (nørderi), funktion (underholdende og
informerende) og journalistiske karakter. Når Morten Resen beslutter, hvilke telefonsamtaler
der skal indgå i Startup-episoderne, vælger han ud fra, at de skal opfylde reelle behov ved
f.eks. at besvare hans iværksætterspørgsmål. Telefonsamtaler med bankrådgiveren Benjamin
Feldman besvarer iværksætterspørgsmål på samme niveau som telefonsamtaler med f.eks.
iværksætteren og investoren Jesper Buch, hvorfor Morten Resen lader begge typer
telefonsamtaler indgå i episoderne (Bilag 23, s. 305). Begge typer indslag får den samme form
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(telefonsamtale), følelse (f.eks. forvirring), funktion (besvarelse af spørgsmål) og
journalistiske karakter.
Grunden til, at det sponsorerede indholds form, funktion, følelse og journalistiske karakter
kan opleves ligesom det kan i det redaktionelle indhold er altså, at alt indholdet opfattes og
udformes som redaktionelt af producenterne – uanset om der indgår sponsoromtale eller ej.
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6. Diskussion
Med udgangspunkt i mine analyser af hvordan native advertising udformes i podcasts og
hvorfor det udformes på den måde, vil jeg diskutere mit sidste forskningsspørgsmål:
Hvordan udfordrer producenterne med deres udformning af native advertising den traditionelle,
journalistiske forståelse af, at man bør adskille redaktionelt indhold og kommercielt indhold?
Først vil jeg genopfriske, hvad der menes med den traditionelle, journalistiske forståelse, jeg
som nævnt har valgt at omtale adskillelsesnormen. Derefter vil jeg beskrive den bevægelse, der
udfordrer adskillelsesnormen og hvordan de tre producenter, jeg har interviewet, er en del af
den bevægelse. Derefter vil jeg diskutere, hvordan producenterne med deres udformning af
native advertising er med til at udfordre adskillelsesnormen. Slutteligt vil jeg diskutere min
brug af teori og metode.

6.1. Adskillelsesnormen
Som det fremgår af sidste forskningsspørgsmål, findes der en traditionel forståelse af, at
medier bør adskille redaktionelle og kommercielle beslutninger og hermed også redaktionelt
og kommercielt indhold. Det angives der flere grunde til. Den mest centrale grund er, at hvis
journalistik skal kunne agere uafhængig ”informationsvirksomhed”, må det ikke være
influeret af eksterne interesser. Det risikerer det at blive, hvis en sponsorer kommer ind i
billedet og får indflydelse på indholdet i et medieprodukt. Det forklarer medieforsker og
underviser i presseetik ved Roskilde Universitet Michael Bruun Andersen i Fagbladet
Journalistens artikel Betalt indhold er en god forretning, men det udfordrer journalistikken
(Larsen, 2017).
Adskillelsesnormen har eksisteret længe. Da journalisterne på de større medier i det tyvende
århundrede begyndte at acceptere, at annoncer var blevet de store medieorganisationers
største finansieringskilde, satte de stærkt fokus på at isolere sig selv fra eksterne interesser.
For at sikre journalisternes uafhængighed og på samme tid sikre medieejernes indtjening,
instituerede udgiverne en adskillelse af redaktionelle og forretningsmæssige beslutninger.
Denne adskillelse blev bl.a. kaldt ’Chinese wall’ (Carlson, s. 851). Adskillelsen beskrives af
Kovach og Rosenstiel som et af de ni elementer af journalistik (Claussen, 2001, s. 101).
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Adskillelsen nævnes tilmed som et af de seks kriterier, journalistik ifølge Social Responsibility
Theory skal opfylde for at være socialt ansvarligt (Schauster et al., 2016, s. 1411).
Adskillelsen er ikke kun vigtig for journalisterne selv, men også for brugerne. Schauster,
Ferrucci og Neill pointerer, at brugerne skal kunne regne med, at det de læser i et
medieprodukt, er noget mediet uafhængigt af har vurderet som relevant. Brugerne skal kunne
regne med, at det, de indtager i journalistisk sammenhæng, er journalistik og ikke reklame.
Medier skal oplyse brugerne og ruste dem til at deltage i den demokratiske debat – ikke lede
deres opmærksomhed mod et bestemt brand. Hvis mediere gør sidstnævnte, skal brugerne
vide det med sikkerhed, så de har et bedre grundlag for selv at beslutte, om de vil lade sig
påvirke eller ej (Schauster et al., 2016, s. 1420).
Det, der er på spil, når medier lader native advertising indgå i journalistik, er altså
journalisternes uafhængighed og brugernes grundlag for at indtage, bearbejde og måske
handle på baggrund af indholdet. Oplyses de grundigt nok om sponsorforhold, hvis grænserne
mellem redaktionelt og kommercielt indhold er så slørede, at de ikke kan kende forskel?

6.2. Normforhandling
Adskillelsesnormens fokus omtales af mange. Udover Michael Bruun Andersen er størstedelen
af respondenterne i Schauster, Ferrucci og Neills undersøgelse tilhængere af den (Schauster et
al., 2016). Carlson og Cornia, Sehl og Nielsen skriver som nævnt, at normen nu er under
udfordring (Carlson, 2015, s. 849 og Cornia et al., 2018, s. 1). Carlson beskriver, hvordan
native advertisings udbredelse har givet anledning til forhandlinger og diskussioner om
ændringer i forholdet mellem redaktionelt og kommercielt indhold og hermed fremkomst af
nye normer. Carlson kalder bevægelsen for en paradigmeopbygning, hvor det forhandles,
hvordan native advertising må udformes (Carlson., 849-850). Cornia, Sehl og Nielsen kommer
frem til, at adskillelsesnormen ifølge deres respondenter er ved at blive dekonstrueret, en ny
norm omkring integration imellem redaktionelle og kommercielle beslutninger og indhold er
ved at blive opbygget, og mødet imellem de to bevægelser har sat gang i en konfliktfuld
forhandling (Cornia et al., s. 1-2). Ifølge Carlson og Cornia, Sehl og Nielsen er
adskillelsesnormen altså til konstant forhandling. Med inspiration fra Sunstein giver Carlson
fortalerne for nye normer navnet normentreprenører (Carlson, s. 850). Normentreprenørerne
forsøger at normalisere hybridpraksisser som native advertising og forsøger at forklare,
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hvordan man bruger dem til at lave acceptabelt nyhedsindhold (Carlson, s. 861). De tre
producenter, jeg har interviewet til dette speciale, er normentreprenører. De er ikke
nødvendigvis selv bevidste om det, men med deres udformninger af native advertising og
med deres begrundelser for dem er de med til at tale for native advertising som praksis og
med til at vise vejen for, hvordan medier kan gribe native advertising an på en måde, der er
journalistisk forsvarlig. Med deres udformninger af native advertising og deres valg om i det
hele taget at lade det indgå i deres podcasts er de i færd med at forsøge at flytte grænserne
for, hvad journalister synes er acceptabelt.
Der hersker altså en adskillelsesnorm omkring, at man bør adskille redaktionelt indhold fra
kommercielt indhold. En norm, som nu er under udfordring af normentreprenørerne. Hvordan
mine tre informanter som normentreprenører med deres udformning af native advertising
udfordrer adskillelsesnormen og er med til at etablere en ny, vil jeg gennemgå herunder.

6.3. Podcast-producenternes udfordring af adskillelsesnormen
6.3.1. Integration
Min interviewanalyse viser, at producenterne er enige i, at lytterne skal have et ordentligt
grundlag at lytte på. Den del af adskillelsesnormen udfordrer de ikke. Som Mikkel Thomsager
pointerer, har lytterne ret til at vide, at samtaleemnerne i det sponsorerede indhold er
påvirket at sponsoren, så de lytter på et oplyst grundlag. Derfor tilkendegiver de deres
sponsorater i indholdet (Bilag 22, s. 269). Tilkendegivelse af sponsoratet betyder dog ikke
nødvendigvis tydelige grænser imellem redaktionelt og sponsoreret indhold for
producenterne. Mine analyser viser, at podcast-producenterne udfordrer adskillelsesnormen
ved at integrere det sponsorerede indhold i det redaktionelle og hermed sløre grænserne
imellem dem i stedet for at adskille dem. Mikkel Thomsager begrunder integrationen med, at
han synes, der opstår en større naturlighed, når man integrerer sponsoratet i indholdet, end
der gør, når man på mere traditionel vis adskiller kommercielt indhold fra det redaktionelle
indhold. Den naturlighed giver både lytterne, producenterne og sponsorerne stor værdi (Bilag
22, s. 282). For Morten Resen betyder integrationen, at han kan få svar på sine
iværksætterspørgsmål og dele dem med lytterne på en måde, der giver mening for hans
narrativ og ikke skiller sig ud eller virker forstyrrende, som en traditionel annonce ville gøre.
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Han mener, det skaber værdi for både lytteren, ham selv og sponsoren Danske Bank, der får
lov til at fremstå som eksperter frem for forstyrrende salgsmænd (Bilag 23, s. 303).
Med integrationen følger som nævnt slørede grænser imellem redaktionelt og sponsoreret
indhold, som udfordrer adskillelsesnormen. Indholdsanalysen viser, at producenterne slører
grænserne på forskellige måder og i forskelligt omfang. I hver episode af Bilsnak tilkendegiver
Mikkel Thomsager eksplicit i uafgrænset sponsoromtale, hvilket indslag, der er sponsoreret –
både i starten af den pågældende episode og i starten af det sponsorerede indslag heri. Her
ses altså en grænse, som godt nok er sløret, da den optegnes via uafgrænset sponsoromtale,
men den er der. Det er den ikke ved den uafgrænsede sponsoromtale i Startup, som finder sted
i telefonsamtalerne og møderne med Danske Bank. Morten Resen tilkendegiver sponsoratet
eksplicit i de afgrænsede start- og slutannoncer, men ikke i direkte forbindelse med den
uafgrænsede sponsoromtale i det sponsorerede indhold. Interviewanalysen viser, at det har
han fravalgt af to grunde: 1) fordi han synes det er farligt at skille det for meget ad, 2) fordi
han tror på, at lytterne er bevidste om sponsoratet. Sidstnævnte er han sikker på, fordi han
tilkendegiver sponsoratet i de afgrænsede start- og slutannoncer, og fordi han har gjort hele
historien om, hvordan han fik Danske Bank som sponsor samt oplysningerne om hans
betaling for sponsoratet til en del af narrativet i podcasten. Derfor markerer han ikke
telefonsamtalerne og møderne med lyde eller klip i speak, hvor han fortæller, at der nu
kommer sponsoreret indhold (ibid., s. 299).
Producenterne er bevidste om, at integrationen risikerer at signalere et forsøg på at skjule
sponsoratet, men så længe de tilkendegiver sponsoratet i podcasten, er de sikre på, at lytterne
er bevidste om, at podcasten er sponsoreret (Bilag 23, s. 302 og bilag 22, s. 293).
Producenterne udfordrer altså adskillelsesnormen ved at integrere det sponsorerede indhold i
det redaktionelle på en måde, hvor der i Bilsnak kun er svage grænser mellem
indholdstyperne og i Startup ikke er grænser imellem dem. De forkaster ikke tilkendegivelse
af sponsoratet generelt, da de tilkendegiver det i starten og slutningen af episoderne. De er
bare ikke enige i, at det nødvendigvis betyder, at man må adskille sponsoreret og redaktionelt
indhold og optegne tydelige grænser imellem dem. Det åbner for en diskussion om, hvorvidt
der overhovedet skal være grænser imellem de to typer indhold. Hvis sponsoratet markeres i
starten og slutningen af hver episode – enten i afgrænsede annoncer eller i uafgrænset
sponsoromtale – så lytterne ved, at podcast-episoden generelt er sponsoreret, er det så
væsentligt for lytterne at kunne afkode præcis hvilke dele af indholdet, der er sponsoreret?
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Giver det lytterne et velinformeret grundlag for at indtage, bearbejde og måske handle på
baggrund af indholdet? Det synes respondenterne i Schauster, Ferrucci og Neills undersøgelse
ikke. De mener, at brugere skal kunne stole på, at alt de konsumerer i journalistisk
sammenhæng er redaktionelt indhold, og det mener de ikke, man kan, når native advertising
indgår (Schauster et al., s. 1414). Sådan ser producenterne ikke på det. De ser som nævnt ikke
sponsoreret og redaktionelt indhold som noget forskelligt. Det vil jeg uddybe i næste afsnit.
6.3.2. Redefinering af sponsoreret og redaktionelt indhold
I de to interviews blev jeg mødt med lignende svar, da jeg spurgte ind til producenternes
holdninger til adskillelse af sponsoreret og redaktionelt indhold. Ingen af producenterne ville
lave den adskillelse, fordi sponsoreret indhold for dem er ligeså redaktionelt som det ikke
sponsorerede indhold (Bilag 23 s. 305 og bilag 22 s. 280). De producerer indholdet ud fra de
samme kriterier, hvilket kommer til udtryk i interviewanalysen ved, at begge typer indholds
form, funktion, følelse og journalistiske karakter udarter sig tilnærmelsesvis ens – med andre
ord ved at begge udformninger besidder en høj grad af nativeness. Spørger man
producenterne, kan lytterne altså godt stole på, at alt det indhold, de konsumerer i podcasten,
er redaktionelt. Også selvom det er sponsoreret.
Producenterne udfordrer i stor grad adskillelsesnormen med deres opfattelse og behandling af
sponsoreret indhold som redaktionelt indhold. At de ser de to typer indhold som det samme
er grundlæggende anderledes fra det traditionelle syn. Det åbner ikke kun for en ændring i
forholdet mellem redaktionelt og kommercielt indhold og arbejde, som Carlson og Cornia,
Sehl og Nielsen beskriver, men for en redefinering af både redaktionelt og sponsoreret
indhold, som kunne være en del af den paradigmeopbygning, Carlson skriver om (Cornia et
al., s. 15 og Carlson, s. 850).
At opfatte sponsoreret indhold som værende redaktionelt kan dog være yderst unaturligt for
andre end podcast-producenterne, fordi det adskiller sig så meget fra normen. Grunden til, at
producenterne kan opfatte sponsoreret indhold som redaktionelt er, at de står midt i
produktionen og har midlerne og rammerne til at eksperimentere og ændre deres egne
journalistpraksisser. En marketing-medarbejder, en PR-medarbejder eller en tredje kunne
ikke lave samme ændring i opfattelse og praksis alene. En journalist, der skal skrive en artikel
for f.eks. et dagblad, hvor native advertising indgår, ville heller ikke have forudsætning for at
ændre sin opfattelse af sponsoreret indhold eller journalistpraksis alene, da denne ikke ville
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være den eneste, der havde noget at skulle have sagt i forhold til udformningen af artiklen. De
producenter, jeg har talt med, er både redaktører og journalister i deres egne podcasts og har
dermed bestemmelsesret. Set fra et socialkonstruktivistisk perspektiv er producenternes
opfattelse af sponsoreret indhold og ændring i praksis formet af, at de står midt i
produktionen, ser at der sker ændringer i medielandskabet omkring dem og bruger deres
bestemmelsesret til selv at eksperimentere med disse ændringer i podcasten og dermed være
med til at vise vejen for andre. Tilhængere af adskillelsesnormen står givetvis i nogle andre
rammer, som former deres opfattelse af sponsoreret indhold og deres praksisser, hvilket
giver dem en anden opfattelse af og holdning til native advertising (Helland & Schultz, 2013).
6.3.3. Uafhængigt sponsoreret indhold?
Som nævnt er den mest centrale grund til, at sponsoreret og redaktionelt indhold ifølge
adskillelsesnormen skal adskilles, at det signalerer, at mediet ikke er uafhængigt, men påvirket
af kommercielle interesser. Når producenterne udfordrer adskillelsesnormen, skulle man
derfor tro, at de også udfordrer uafhængigheden. Det gør de i en vis forstand også. Mikkel
Thomsager, Anders Richter og Morten Resen fortæller i de to interviews, at de har dialoger
med sponsoren om mulige emner til det sponsorerede indhold (Bilag 22, s. 270 og 283 og
bilag 23, s. 298). På den måde er de med til at opbygge det, som Cornia, Sehl og Nielsen kalder
for ”the norm of integration”, da de ikke kun integrerer det sponsorerede indhold i det
redaktionelle – de integrerer også sponsoren i skabelsen af det sponsorerede indhold (Cornia
et al., s. 10-11). Inddragelsen af sponsoren betyder dog ikke, at producenterne er styret af
sponsoren. Sponsoren kan komme med inspiration til indholdet, men producenterne styrer
størstedelen af processen, har redaktionel frihed og har altså selv det sidste ord (Bilag 22, s.
270 og 283 og bilag 23, s. 298). De udfordrer altså reelt set ikke uafhængigheden, men udefra
set kan det ligne, at de gør det. Det er ikke sikkert, at lytterne er bevidste om den
redaktionelle frihed, hvorfor sponsoratet stadig kan signalere, at indholdet for at være
påvirket af sponsoren. Morten Resen prøver at undgå sådanne spekulationer ved at fortælle
direkte i podcasten om hvilken indflydelse, Danske Bank har på indholdet. Det gør Mikkel
Thomsager og Anders Richter ikke i deres podcast.
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6.3.4. Paradigmeopbygning og nye normer
Mine analyser viser altså, at podcast-producenterne udfordrer adskillelsesnormen ved at
integrere sponsoreret indhold i det øvrige redaktionelle indhold og ved at opfatte sponsoreret
indhold som redaktionelt. Det er et udtryk for, at producenterne er nogle af de
normentreprenører, der deltager i den igangværende paradigmeopbygning, Carlson beskriver,
hvor der – som Cornia, Sehl og Nielsen også pointerer – er ved at opstå nye normer omkring
forholdet mellem redaktionelt og kommercielt arbejde og indhold. Det handler ikke længere
om at holde sponsorerne og det sponsoreret indhold og arbejde væk fra det redaktionelle
indhold og arbejde. Det handler om at integrere det sponsorerede indhold og arbejde på en
måde, hvor podcast-producenterne ikke må gå på kompromis med journalistiske værdier, og
det handler om at lave indhold, der er målrettet lytterne. Det viser, at producenterne går til
sponsoreret og redaktionelt indhold med en holistisk tilgang. Det er den tilgang Carlson og
Cornia, Sehl og Nielsen konkluderer er vejen til at stå stærkt og bevare kontrollen i det
foranderlige medielandskab, fordi det giver producenterne mulighed for at kontrollere både
redaktionelt og kommercielt indhold (Carlson, s. 860 og Cornia et al., s. 13-14). Set i den optik
mister producenterne ikke deres uafhængighed – de får mere af den ved at få kontrol over det
kommercielle stof. Producenternes fokus er ikke fjernet fra journalistisk uafhængighed, som
det ses ovenfor, men det er fjernet fra adskillelse af sponsoreret og redaktionelt indhold og
ligger i stedet på at lave indhold, der er målrettet deres målgrupper bestående af bilnørder og
iværksættere, hvilket ses i indholdsanalysen (Carlson, s. 861).
Paradigmeopbygningen kan vare længe. Det åbner op for en diskussion om og refleksion over
hvor langt væk opfattelsen af redaktionelt indhold kan rykke sig fra den traditionelle
opfattelse og stadig være journalistik. Ifølge Carlson er der en risiko for, at den journalistiske
uafhængighed forsvinder helt, hvis grænserne imellem sponsoreret og redaktionelt arbejde
og indhold fortsat nedbrydes (Carlson, s. 861). Det er for ham at se en god ting, at kvaliteten af
sponsoreret indhold bliver så god, at den når op på siden af redaktionelt indhold, men han ser
en problematik i, at der kommer en dag, hvor brugerne tiltrækkes af sponsoreret stof fremfor
at redaktionelt stof, fordi kvaliteten bliver så god. I hans øjne underminerer det den
journalistiske uafhængighed, fordi det sponsorerede indhold i bund og grund er bygget på at
skabe kendskab til sponsorens brand og ikke på at informere brugerne uafhængigt (ibid.).
Den opfattelse af sponsoreret indholds formål gælder dog ikke ifølge de tre podcastproducenter, jeg har interviewet. Min interviewanalyse viser, at producenterne har udformet
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det sponsorerede indhold ud fra journalistiske kriterier for at det skal give lytterne værdi,
hvorfor det sponsorerede indhold ikke kun er bygget på at skabe kendskab til sponsorens
brand (Bilag 22, s. 276 og bilag 23, s. 305). Det er en anden sag, hvis man indtager sponsorens
perspektiv. Marius Manic beskriver som nævnt, at native advertising for en annoncør er en
metode til at tiltrække brugere (Manic, 2015, s. 53). Der er altså delte meninger om, hvilke
konsekvenser paradigmeopbygningen har og får for den journalistiske uafhængighed alt efter
hvilket perspektiv, man indtager.
Podcast-producenterne er altså en del af den gruppe af normentreprenører, der på hver deres
måde udfordrer adskillelsesnormen. Det er ikke de tre podcast-producenters intention at lade
være med at tilkendegive sponsoratet. De mener bare ikke, at tilkendegivelse af sponsoratet
behøver at betyde adskillelse af sponsoreret og redaktionelt indhold. Producenterne
udfordrer derfor normen ved at integrere sponsoreret indhold i redaktionelt indhold og ikke
mindst ved at opfatte sponsoreret indhold som værende redaktionelt. Det er ikke risikofrit, da
integrationen risikerer at fremstå som et forsøg på at skjule sponsoratet. Producenterne er
dog sikre på, at lytterne er bevidste om sponsoraterne. De frygter heller ikke, at de mister den
journalistiske uafhængighed, da de har sikret sig redaktionel frihed.

6.4. Teori- og metodediskussion
6.4.1. Refleksion over teori
Som nævnt findes der ifølge min research ingen forskning om native advertising i podcasts.
Derfor findes der heller ingen præcist passende hovedteorier eller modeller, jeg f.eks. kan
undersøge og analysere min empiri med. Det er som nævnt derfor, jeg udviklede og brugte
modellen over native advertising-kategorier i podcast. Modellen risikerer at være ensidig, da
jeg selv har udviklet den. Jeg har forsøgt så vidt som muligt at undgå dette ved at udvikle
modellen på baggrund af litteratur fra litteraturgennemgangen, native advertisingdefinitionen samt native advertising-podcasts.
Jeg har forsøgt at undgå ensidighed i diskussionen ved at inddrage forskning fra
litteraturgennemgangen. Der må tages forbehold for, at denne forskning ikke er lavet på
baggrund af native advertising i podcast specifikt, men på baggrund af native advertising i et
bredere perspektiv. Jeg finder stadig forskningen relevant for min diskussion af, hvordan
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podcast-producenterne med deres udformninger af native advertising udfordrer
adskillelsesnormen, da native advertising i podcast er en specifik måde ud af mange at
udfordre adskillelsesnormen på.
Da jeg ikke kunne finde en relevant hovedteori, er mit speciale mindre teoretisk båret og mere
empirisk båret. Det stemmer overens med, at feltet af medieproduktionsanalyser ifølge Hanne
Bruun og Kirsten Frandsen ”fremstår relativt empiriorienteret fremfor teori- og
metodeorienteret” (Bruun og Frandsen, 2017, s. 120).
6.4.2. Metodediskussion
Jeg var i tvivl om, hvorvidt Mikkel Thomsager og Anders Richter var de rette eksklusive
informanter, da de producerer Bilsnak for Bil Magasinet. Dette kunne betyde, at de er
underlagt krav fra Benjamin Media. De fortalte mig dog under interviewet, at det er kun de to,
der producerer og kontrollerer podcast-indholdet, hvorefter jeg ikke så det som et problem
(Bilag 22, s. 270 og 283).
Som nævnt i metodeafsnittet undlod jeg at bruge begrebet native advertising i mine
interviewspørgsmål. Det var muligt, fordi jeg på baggrund af min indholdsanalyse inden
interviewet allerede havde konkluderet, at producenternes udformning af sponsoreret
indhold er native advertising ifølge min definition. Da jeg efter interviewsene satte
informanternes svar ind i native advertising-konteksten i interviewanalysen var det altså en
meningsfortolkning i den forstand, at de ikke selv bruger begrebet native advertising. Jeg
fortolker ud fra min native advertising-definition, at de taler om native advertising i deres
beskrivelser (Kvale & Brinkmann, s. 239). Jeg kontrollerede min fortolkning ved efterfølgende
at fortælle informanterne, at jeg ser deres udformning af sponsoreret indhold som native
advertising. Ingen af dem var uenige i, at der er tale om native advertising.
Indholdsanalysens og interviewanalysens resultater kan som udgangspunkt ikke sige noget
generelt om udformningen af native advertising i podcasts. De giver et billede af
udformningen af native advertising i to specifikke podcasts og baggrunden for den. De danner
dog grundlag for sammenligning med andre sponsorerede podcasts, og de danner grundlag
for diskussionen, som er relevant for alle podcasts og aktører omkring dem.
Jeg har udviklet modellen med henblik på, at den skal være analytisk generaliserbar og skal
kunne anvendes til andre analyser af native advertising i podcasts (Kvale og Brinkmann, s.
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289). Den kan også bruges af podcast-producenter til udvikling af nye udformninger af native
advertising, eller til evaluering af eksisterende udformninger.
Derudover kan specialets resultater lægge op til undersøgelser af andre problemstillinger
inden for native advertising i podcast. Jeg vil præsentere et forslag til en sådan undersøgelse i
afsnit 9.
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7. Konklusion
Mine undersøgelser i dette speciale viser, at podcast-producenterne Mikkel Thomsager,
Anders Richter og Morten Resen på flere måder udfordrer adskillelsesnormen – altså den
traditionelle, journalistiske forståelse af, at man bør adskille redaktionelt og kommercielt
indhold. Det gør de med deres udformninger af native advertising i deres podcasts Bilsnak og
Startup og med deres begrundelser for udformningerne i de to interviews. Den påstand er jeg
kommet frem til ved at basvare mine tre forskningsspørgsmål.
Mit første forskningsspørgsmål handler om, hvordan podcast-producenterne udformer native
advertising. Forskningsspørgsmålet blev besvaret i min indholdsanalyse. Ud fra den kan jeg
konkludere, at Mikkel Thomsager og Anders Richter udformer native advertising som
uafgrænset sponsoromtale i Bilsnak, imens Morten Resen både udformer native advertising
som uafgrænset sponsoromtale og afgrænsede annoncer i Startup. Indholdsanalysen viser, at
det sponsorerede indhold i begge podcasts i høj grad er integreret i det redaktionelle indhold.
Den viser dertil, at det er gældende for begge podcasts, at formen, funktionen, følelsen og den
journalistiske karakter af det sponsorerede indhold kan opleves ligesom formen, funktionen,
følelsen og den journalistiske karakter af det redaktionelle indhold opleves. Begge podcasts’
native advertising-udformninger besidder altså en høj grad af nativeness.
Min interviewanalyse hjalp med at besvare mit andet forskningsspørgsmål om, hvorfor native
advertising er udformet som det er i de to podcasts. Interviewanalysen viser, at podcastproducenterne opfatter og behandler sponsoreret og redaktionelt indhold på samme måde.
De ser sponsoreret indhold som værende ligeså redaktionelt som resten af indholdet. Derfor
har producenterne udformet sponsoreret indhold ud fra de samme kriterier, som de
udformer resten af indholdet i deres podcasts ud fra. Det forklarer, hvorfor indholdsanalysen
viste, at sponsoreret og redaktionelt indhold kan opleves ens i både Bilsnak og Startup.
På baggrund af indholdsanalysen og interviewanalysen kunne jeg tilgå mit sidste
forskningsspørgsmål, som fokuserer på at diskutere, hvordan podcast-producenterne med
deres udformning af native advertising udfordrer adskillelsesnormen. Podcast-producenternes
udformninger af native advertising kan ses som en udfordring af adskillelsesnormen på to
måder: 1) podcast-producenterne integrerer det sponsorerede indhold i det redaktionelle
indhold og adskiller altså ikke indholdstyperne, 2) producenterne opfatter og behandler alt
indhold som redaktionelt. Ifølge adskillelsesnormen skal redaktionelt og kommercielt indhold
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adskilles, fordi journalistik skal være uafhængigt, og fordi brugeren skal vide hvilket indhold,
der er sponsoreret. Min interviewanalyse viser, at podcast-producenterne ikke finder det
nødvendigt at adskille redaktionelt og kommercielt indhold. En grund til at de ikke ser
adskillesen som nødvendig er, at de har sikret sig redaktionel frihed og derfor ikke mener, at
deres journalistiske uafhængighed er i fare. En anden grund til, at de ikke ser adskillesen som
nødvendig er, at de er overbeviste om, at deres tilkendegivelse af sponsoraterne får lytterne
til at forstå, at episoderne er sponsorerede. En tredje grund er, at adskillelsen står i vejen for
en integration af sponsoratet. Integrationen skaber ifølge producenterne værdi ved, at det
sponsorerede indhold ikke opleves som forstyrrende, men i stedet som autentisk og
informativt. Producenterne er bevidste om, at integrationen kan få det til at ligne, at de skjuler
sponsoratet. Men de tror, at lytterne forstår sponsorforholdene. Producenterne er altså ikke
uenige i, at et sponsorat skal tilkendegives, men de er uenige i, at det skal betyde, at man skal
adskille sponsoreret indhold og redaktionelt indhold. Ved at opfatte og behandle det
sponsorerede indhold som redaktionelt indhold udviser producenterne en forståelse af
journalistik, som adskiller sig markant fra den, der ligger til grund for adskillelsesnormen. Det
gør de, da de ikke blot integrerer sponsoreret indhold i redaktionelt indhold – de påstår, at
kommercielt indhold kan være redaktionelt. Det lægger op til en redefinering af både
redaktionelt og sponsoreret indhold.
Podcast-producenternes udfordring af adskillelsesnormen gør dem til normentreprenører. Med
deres udformning af native advertising og de begrundelser, de giver for udformningerne i de
to interviews, er de en del af en større bevægelse: en normforhandling, hvor flere
normentreprenører lige nu taler for native advertising og forsøger at overbevise tilhængere af
adskillelsesnormen om, at native advertising kan udformes på måder, der udfordrer
grænserne mellem kommercielt og redaktionelt indhold uden at gå på kompromis med
journalistisk uafhængighed og uden at holde brugerne for nar. En normforhandling, hvor
forholdet mellem og forståelsen af redaktionelt og sponsoreret indhold kan redefineres. Matt
Carlson kalder denne normforhandling for en paradigmeopbygning (Carlson, 2015, s. 850).
Dette speciale kan ses som en del af starten på forskning i native advertising i podcasts.
Derudover kan det ses som et bidrag til den forskning, der er lavet i native advertising i
skrevne formater – et bidrag der viser, at native advertising breder sig fra skreven journalistik
til auditiv journalistik, hvilet åbner for en mere nuanceret forståelse af begrebet.
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8. Perspektivering
Normerne omkring forholdet mellem redaktionelt og kommercielt indhold er til forhandling
under den igangværende paradigmeopbygning, og podcast-producenterne er med til at
forhandle dem med deres udformninger af native advertising i podcast. Men hvor langt kan
grænserne rykkes, uden den journalistiske uafhængighed og lytternes bevidsthed om
sponsorater går tabt? Den journalistiske uafhængighed burde være intakt, så længe den
redaktionelle frihed bevares. Det er sværere at svare på, hvornår lytterne stopper med at
kunne identificere sponsoreret indhold. Og om lytterne reelt kan genkende sponsoreret
indhold nu, eller om det blot er podcast-producenternes overbevisning, at de kan. Det er
heller ikke let at svare på, hvad lytterne gør med deres viden om sponsoratet, hvis de altså
forstår, at det er tilstede. Lader de sig påvirke, og hvad er deres holdning til, at det er der?
Det er naturligt, at podcast-producenterne selv tror, at lytterne godt forstår det.
Producenterne skal legitimere deres praksisser og forsvare det, de har lavet og vil blive ved
med at lave. De kan have nok så høje ambitioner om at sikre transparens og bruge
sponsoratet til noget konstruktivt. Og marketingfolk, PR-folk, forskere og journalister kan
have nok så mange meninger om, hvorvidt lytterne kan identificere sponsoreret indhold. I
sidste ende er det kun lytterne selv, der kan svare på, om de kan gennemskue hvilket indhold,
der er sponsoreret.
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9. Forslag til ekstenderet analyse
Ovenstående refleksioner over vigtigheden af lytternes opfattelse af og holdning til
udformningen af native advertising i podcasts understreger, at det ville være relevant at lave
en ekstenderet analyse, hvor man undersøger lytteres faktiske opfattelse af native advertising
i podcasts. Lytternes opfattelse må være en væsentlig faktor i forhandlingen af nye normer
omkring forholdet mellem redaktionelt og kommercielt indhold.
I 2016 lavede The Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism en undersøgelse af,
hvorvidt læsere kan kende forskel på advertorials og journalistik (Lazauskas, 2016, s. 7).
Undersøgelsen ved navn Fixing Native Ads: What Consumers Want From Publishers, Brands,
Facebook, and the FTC (2016) bestod af 1212 interviews med personer i alderen 18-64 år, der
havde læst advertorials udgivet af The New York Times, BuzzFeed, Business Insider og The
Huffington Post (ibid., s. 9). Undersøgelsen viste, at der ikke var mange, der forstod, hvad de
læste. 23% af læserne gennemskuede, at der var tale om annoncer, 43% opfattede stoffet som
en hybrid mellem redaktionelt indhold og annoncer, og 34% troede, at de læste redaktionelt
indhold (ibid., s. 12). Man kunne foretage en lignende undersøgelse i form af en
receptionsanalyse af lytteres opfattelse af native advertising i podcasts. Her kunne man
repræsentativt sammensætte en stor gruppe informanter, som skulle lytte til podcasts, hvor
native advertising indgår og evt. tilmed hvor det ikke indgår. Man kunne efterfølgende
interviewe dem med fokus på hvorvidt de kunne gennemskue, at podcastsene var
sponsorerede, hvor tydelig de fandt native advertising i dem, og hvad deres holdning til
sponsoreret indhold er. En sådan undersøgelse ville kunne tilføje lytternes perspektiv til den
undersøgelse, jeg har lavet og dermed give et bredere, mere detaljeret og nuanceret billede af
effekten af native advertising i podcasts.
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11. Bilag
11.1. Bilag 1

Kategorisering af podcasts hvor native advertising indgår
Podcast-navn

Producent

Sponsor

Fries before guys

Nanna Hovgaard og
Josephine Kuhn

Organic Basics

Theory of
Everything

Radiotopia/Benjamin Casper
Walker

Mediano Superliga

Mediano

Oddset

Souplesse Cycling

Souplesse, Mediano

Skoda

Fodboldministeriet

Mediano

Faxe Kondi og Leo
Vegas

Mediano Håndbold

Mediano

Sparekassen
Kronjylland

Native
advertisingkategori
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Endorsements)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Endorsements)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder, Annonce
for relevant
sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder)
og
In Feedunits/Uafgrænset
sponsoromtale
(Endorsements)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
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optræder)
Mediano Grand prix

Mediano

Leo Vegas Sport

Mediano 3F Liga

Mediano

3F

Anders & Anders

Anders Breinholt og
Anders Lund Madsen

Bl.a. Blockbuster
og Discovery
Travel

Her går det godt

Esben Bjerre og
Peter Falktoft

Irma

Den Gyldne
Middelvej

Royal Beer

Flipping the game

Le Gammeltoft,
Nicholas Kawamura
og Adam Duvå Hall
Gimlet Creative

StartUp

Gimlet Media

Bl.a. Goldman
Sachs, Uber og
Ford Motors

Reply all

Gimlet Media

Bl.a. Squarespace,
ZipRecruiter og
HPE

The Pitch

Gimlet Media

Squarespace og
Uber

Reebok

In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder, Annonce
for relevant
sponsor)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Neutral og positiv
sponsoromtale)
Custom/Brandet
podcast
Custom/Brandet
podcast
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce af
journalistisk
karakter, Annonce
for relevant
sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
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S-Town

Serial og This
American Life

Bl.a. Audible

Succes kriteriet

Ane Cortzen/
Berlingske Business

Nordea

Hjørnekontoret

Ane Cortzen/
Berlingske Business

Nordea

UV Podcast

Morten Rosenvold
Villadsen

Bl.a. Kingfish.dk

Help Marketing

Eric Ziengs

IBA
Erhvervsakademi

Voksen ABC

Rachel Lewin Rukov
og Cecilie Falgren
Rubini

Mofibo

Kvinden med den
tunge kuffert

Third Ear

Politiken

De forsvundne katte

Third Ear

Politiken

Enden er nær – Din
guide til verdens

Third Ear

Politiken

(Annonce for
relevant sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Neutral og positiv
sponsoromtale)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Neutral og positiv
sponsoromtale)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Neutral og positiv
sponsoromtale,
Endorsements)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder)
In-Ads/
Afgrænsede
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undergang

Watching Thrones

Defy Media

Screenjunkies.com

Borgen unplugged

Qvortup Media

Bl.a. Sparekassen
Kronjylland og
Færgen.dk

Serial

Serial og This
American Life

Bl.a. Audible

Kongerækken

Hans Erik Havesteen
og Anders Olling for
Netudgaven.dk

GoMore

Forsvaret i
virkeligheden
Barn i vente

Jasper Ritz/Podland

Forsvaret

Cana Buttenschøn

Vita 34

Startup

Morten Resen

Danske Bank

annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce hvor
podcastvært
optræder, Annonce
for relevant
sponsor)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Neutral og positiv
sponsoromtale)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Neutral og positiv
sponsoromtale)
Custom/Brandet
podcast
InAds/Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor)
In-Ads/
Afgrænsede
annoncer
(Annonce for
relevant sponsor,
Annonce hvor
podcastvært
optræder, Annonce
af journalistisk
karakter)
og
In Feed-units/
Uafgrænset
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Bilsnak

Mikkel Thomsager og Bl.a. QuickImport,
Anders Richter/
Shell V-Power
Bil Magasinet

sponsoromtale
(Neutral, positiv og
delvist negativ
sponsoromtale)
In Feed-units/
Uafgrænset
sponsoromtale
(Neutral, positiv og
delvist negativ
sponsoromtale)
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11.2. Bilag 2

Analyseskema 1 – Bilsnak, episode 1 og 2
Citater i citatboksen stammer fra Bilsnak (Thomsager og Richter, 2017)
Personer

Handling

Citater

E1
Værter:
M
Mikkel Thomsager

E2
Værter:
M
Mikkel Thomsager

A
Anders Richter

A
Anders Richter

Gæst:
MA
Mads Christensen

Gæst:
F
Felix Smith

MA fortæller og sin Vespa, sine to lilla
Porscher og resten af sine biler

Felix Smiths bilinteresser, primært
Mercedes, og hvad han laver lige nu

M, A og MA taler om køreveje

Mercedes quiz

M, A og MA taler om
registreringsafgifter på veteranbiler
og ikke-veteranbiler i forbindelse
med sponsoratet fra QuickImport
00.00
M – Velkommen til Bil Magasinets
podcast lavet i samarbejde med
QuickImport. Her i det lidt ydmyge
studie, kan vi vidst godt tillade os at
kalde det, i kælderen under Bil
Magasinet, der står jeg, Mikkel
Thomsager og Ander Richter,
chefredaktør, undskyld ikke
chefredaktør…

Import af biler i forbindelse med
sponsoratet fra QuickImport, derunder
quiz om import af Mercedes’er

A – Jeg vidste ikke, jeg var blevet
chefredaktør

De snakker om Felix Smiths karriere

M – … nej, du er redaktionschef på Bil
Magasinet, og ugens gæst, Mads
Christensen – bilentusiast udi mange
forskellige genrer. Og vi skal i dag tale
om tre emner: Vi skal tale om Mads’
biler, og det er mange, og så skal vi
tale lidt om gode køreveje, dem har

00.00
M – Velkommen til Bil Magasinets
podcast nummer to, der ligesom
nummer et er sponseret af
QuickImport, og det skal vi vende
tilbage til. Det er i dag atter med
redaktionschef Anders Richter, mig
selv Mikkel Thomsager og ugens gæst,
som er Felix Smith. Felix er kendt fra
mange forskellige TV programmer.

De snakker om, hvor de står; i Bil
Magasinets kælder, hvor næsten alle
deres samlede værker står
01.32
M – Nå Felix vi har selvfølgelig inviteret
dig med her i dag fordi vi ved du er
bilentusiast, og vi kan ligeså godt slå
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Mads også prøvet nogle stykker af, og
endelig har vi et afsnit om
registreringsafgift, og det er især
fordi, at der er sket noget med
afgifterne omkring veteranbiler og
gamle biler, hvor man skal være
meget opmærksom. Det vender vi
tilbage til sidst i programmet. Så
allerførst, Mads, velkommen til.

det fast fra starten af; du er
bilentusisast, men du er jo især
Mercedesentusiast.

MA – Mange tak, tak skal I have. Og
jeg vil da sige, det er overhovedet
ikke et ydmygt studie, det er jo
nærmest ligesom at være i Ufizzi
Gallerierne i Firenze – man er
omgivet af kunstværker og historiske
efterladenskaber – det er meget
meget sjælefuldt synes jeg, jeg føler
mig godt tilpas

F – Det er mange år efterhånden

F – Ja det er jeg
M – Og det har du været så længe jeg
har kendt dig, nu jeg ved ikke hvor
længe, vi har kendt hinanden, men…

M – En del år, har du været det. Hvor
kommer det fra?

A – På eller i

F – Jamen jeg har altid været
Mercedesentusiast. Lige siden jeg
kunne kende forskel på bilmærker, har
det været stjernen, der bare har
fascineret mig. Og så, man kan sige som
barn er det jo nærliggende, når man
kører rundt på motorveje og kigger
med. Næsten flad mod bilruden, ikke,
og ser alle de der store flydere komme
og de fede sportsvogne. Men som
voksen er det en anden fascination,
altså der er det hele historien og at man
kan dykke så langt ned i et mærkes
historie. Og man kan bare blive ved og
ved og ved og ved og ved med at grave
frem af spændene historier og ja altså
betydning som mærket har haft for alt
muligt andet end bilhistorien også ikke.

M – Ja nu spurgte jeg på, ja det er
fordi, jeg ved jo godt

A – Men kørte I Mercedes som barn
eller hvad?

MA – Jeg har altid allerede afsløret
mig selv, men det er fordi, at dels er
der Distortion og dels er der generelt
trængsel i København, og jeg har
faktisk, selvom jeg opfatter mig selv
som bilmand, så har jeg sådan en 500
kubik Vespa, som er sådan en smart
og praktisk og nem en at komme
rundt på i byen. Og jeg føler mig
sådan lidt som en italiensk playboy,

F – Nej vi kørte i lortebrun Saab 9-3

M – Ja altså vi står i kælderen under
Bil Magasinet, og det er ligesom helt
bogstaveligt, altså vi har stort set de
samlede værker omkring os
MA – Derovre der står alle Bil
Revyerne helt tilbage til 1900 tallet
M – Jamen det er fuldstændig rigtigt,
det er her vi står. Øh Mads øh hvad er
du egentlig kommet på i dag?

A – Uha
F – Ja, senere skiftet ud med en
kongeblå 9-5’er
A – Nåå
F – Ja ja yes ja men åh nej så det har
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men jeg er heller ikke blind for, at jeg
også lidt ligner sådan en
førtidspensionist med en Arla kasse,
men you get around, og der er ingen
parkeringsproblemer
A – Men en 500 kubiks Vespa er vel
også rimelig hurtig, er den ikke?
MA – Altså det er jo, hvis Vespaen var
en pik, så er det en stor pik
(Alle griner)
M – Og det er jo en fuldt registreret,
og det vil sige, at du kan jo køre på
alle veje med den
MA – Ja ja, altså jeg kan faktisk køre
143,9 på motorvejen
A – Det ved du
M – Ja
(Alle griner)
M spørger ind til, hvad der ellers står i
MAs garage. MA fortæller om sine to
lilla Porscher, hvordan han har
restaureret dem, hvordan hans
drømmebil ser ud og hvilke biler, han
før har haft
18.10
M – Så hvis nu vi skulle lige inden vi
går videre til næste emne her vælge
en bil, som du rigtig gerne vil have,
men ikke har fået endnu

altid været, min far var revisor ikke, så
det var den sikre og den prisbevidste
løsning, som ikke signalerede for meget
M – Og så er det vel også, hører det vel
med til historien, at altså Mercedes i
gamle dage, altså hvis vi kigger mere
end 20 år tilbage, så var det jo et
decideret luksusmærke, hvor det jo i
det senere er gået hen og blevet meget
mainstream
F – Ja ja. Altså det har jeg jo altid sagt,
at der skal, jeg ønsker jo for alle
mennesker, at de skal få en Mercedes.
A – Hvorfor?
F – Fordi det bare er verdens bedste bil.
Der er en Mercedes til alle, og, ej nu
kommer det til at lyde som sådan en
reklamekampagne, det skal det
overhovedet ikke, men ligesom nogen
kan være dybt fascineret af et
fodboldhold, så har jeg det på den
måde, at der er jo kun en bil, og det er
en Mercedes, og alle de andre biler
sådan lidt, det er lidt kopier af den.
Sådan har jeg det egentlig i
virkeligheden. Og alle de vigtigste ting
er alligevel opfundet der, og de opfandt
motoren og altså, der er bare ikke så
meget for mig at komme efter.
A – Men det er vel ikke alle perioder i
Mercedes’ historie, der har været lige
gode, tænker jeg lige

A – Altså så helt frit på alle hylder

F – Nej ikke lige gode, men det er alle
perioder, der har været spændende på
en eller anden måde at dykke ned i

M – Ja der er ingen grænser

A – Okay det kan jeg godt se

MA – Ja altså jeg har i hvert fald
F – Og altså det er også alle perioder,
fundet ud af, at det, der driver mig,
der har en historie, og det er alle
det er ikke, det er ikke heste, og det er perioder, der har nogle meget
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heller ikke topfart. Så hvis jeg skulle
definere en drømmebil, så skulle det
være sådan en ultra analog, primitiv,
minimalistisk bil

forskellige biler. Og også meget
forskellig kvalitet af biler

M – Den hedder jo

F – Jeg ved godt, det er det, du fisker
efter. De sorte år.

MA – Ja men jeg har faktisk en Lotus
Exige, og den kører jeg også mange
track days i, men den er bare lidt
fesen desværre. Der er jo en god test,
som gælder alle: når man har tanket
og er på vej ind for at betale, så skal
man på vej hen til døren, hvor man
skal ind og betale for sin benzin, så
skal man have en indre krig med sig
selv, hvor noget i en siger; jeg er nødt
til at vende mig om og kigge på min
bil, og noget andet siger; lad nu være
med det pis, gå nu bare ind og betal
din regning. Og den krig, den skal
ende med, at man alligevel, selvom
man prøver at lade være, er nødt til at
vende sig om lige at kigge på den og
sige; hold kæft mand, er det mig, der
kører i den der? Og den har jeg ikke
men Lotussen. Og derfor er det ikke
den rigtige bil. Den har eller rigtig
meget af de ting, jeg godt kan lide,
men jeg har lige været på Bilster Berg
i foregårs, og alle de andre har jo
GT3’erer og s’ere og sådan noget, og
de fiser jo forbi, og jeg prøver at lade
som om, at det ikke gør noget, men
det gør altså noget. Så måske den der
380 Cup seks cylindrede Lotus Exige
måske kunne have alt hårdheden og
råheden, men lige 150 heste mere,
måske. Jeg har afholdt mig fra at
prøve den, fordi jeg ved, at så bliver
jeg bare forelsket i sådan en. Men
altså, hvis jeg skulle vælge en bil, så
skulle det være en ultra minimalistisk
bil
M – Og nu sagde du jo næsten
kodeordet Bilster Berg, og dermed

A – Ja

A – Der var de sorte år ja.
M – Hvornår er det?
F – Det er fra sådan noget ja start
90’erne og så en 15 år frem, hvis man
er fræk, ikke. I hver fald til de skiller sig
af med Chrysler
A – Ja det er rigtigt
F – Så begynder det at blive godt igen,
ikke.
Fortsætter i Mercedes snak. De snakker
bl.a. om Felix’ første bil (Mazda), første
Mercedes, hvad han ellers har haft af
biler og hvad han går op i indenfor biler.
De snakker også om Mikkel Thomsagers
biler.
Felix fortæller om to tv programmer,
han har lavet på det seneste.
Mikkel Thomsager introducerer en
bilquiz
21.08
M - Men nu har du jo lavet adskillige
quizprogrammer, Felix, og derfor
tænkte jeg, at vi lige skulle have en lille
quiz.
F – Det glæder jeg mig simpelthen så
meget til
M – Og nu er det jo lidt kikset, for det er
jo et podcast, vi laver her, så det er lidt
kikset, at det…
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kan vi springe til næste emne, som er
om køreveje. Anders du, vi kan jo
starte med dig, fordi i det her
nummer af Bil Magasinet har vi jo en
historie om en fantastisk kørevej, som
undtagelsesvis ikke ligger nede i
Alperne eller tilsvarende
A – Ja fordi man kan sige, at de fleste
køreture, jeg har været på, de er jo
gået sydpå nede i Alperne eller i
Dolomitterne, øh og så tænkte vi
denne her gang; lad os prøve at køre
nord på i stedet. Lad os se hvad Norge
har at byde på
MA – De har jo meget frie rammer i
forhold til hastighedsforseelser, det
er jeg spændt på at høre om

F – Vi prøver at forklare det
M – Jeg har nogle billeder med, som vi
bliver nødt til at forklare, og den
første…
A – Du kan lige vise den til kameraet
M – Vi kan vise den til kameraet ja
F – Og hvad er det meningen, at jeg skal
gætte, hvad det er, der er på billedet,
eller hvad?
M – Ja, ja nej det der er på billedet kan
jeg jo så forklare er et sæt
instrumenter, og der står AMG på, så
den får du ikke

A – Ja det fandt vi ud af i hvert fald,
men man kan sige, det gode ved
Norge var, at der var faktisk meget,
eller mange flere spændende veje,
end jeg lige havde regnet med. Men
man skal bare dreje af hovedvejen.
Altså hovedvejene det er ikke godt, og
fartkameraerne står på hovedvejen.
Men når vi drejede fra, så så vi ikke
nogen fartkameraer – ikke at vi kørte
for stærkt, det gjorde vi ikke

F – Nej. Den er nem

M – Det handler ikke om hastigheden

F – Jamen den er nem, fordi det er kun
S klassen, der har Night Vision hos
Mercedes, og det er det, man ser på,
altså den her infrarøde funktion, hvor
man kan se biler om natten og
genstande og personer om natten, så
det her og nu ud fra, at det er en 330, så
kan jeg faktisk også godt sige så meget,
at det er højst sandsynligt en S63 AMG
S Coupe eller Sedan

A – Det gør det ikke nej. Men så kørte
vi op igennem Norge, og så sluttede vi
af på noget, der hedder
Atlanterhavsvejen, som er en meget
meget underlig vej, der er blevet
bygget ude i ingenting, og den er otte
km lang, og den kostede 110
millioner norske kroner at bygge i
1989. Og det er simpelthen bare en
vej, hvor der er en masse broer, som
ser helt fantastiske ud. Og jeg må så
indrømme, at den er ikke så fed at
køre på, fordi svingene er ikke sådan

M – Der står det er AMG instrumenter,
så vi taler om Mercedes. Der er et
billede. Der er, vi har, instrumenter på
hver side, og i midten er der så et sort
hvid billede, som så i øvrigt viser en
polo, men det vi egentlig havde tænkt,
vi skulle gætte det er hvad er det
egentlig for en model, de her
instrumenter sidder i?

M – Cabriolet
F – Er det?
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særligt skarpe eller noget som helst,
men det er et sindssygt fra sceneri,
man kommer op til og ser. Og det er
sådan en god måde at køre op
gennem Norge og så ligesom slutte af
deroppe og så køre en eller anden
anden tur ned igen. Så det var ret
interessant. Og vi havde fire biler
med. Vi havde en helt ny Golf GTI,
bare lige for at få den testet af, og så
havde vi en Mercedes SLS AMG, altså
den med mågevinger og så en GT4…

M –Ja

M – Porsche, Cayman GT4

F – Tak

F – Er det rigtigt
M – Ja men den, du får den, der er et
point.
F – Det er svært at se, om det er en
Coupe eller en Cabriolet
M – Felix det var helt klart et point til
dig

A – Ja og hvad var den sidste, vi havde M – Og det er jo, den bruger jo det
med? Øh jo så havde vi en brugt BMZ samme instrumenthus, som du så har
Z3 Coupe fra 98
fået i eller bestilt til din bil
M – Den første
A – Ja, som faktisk klarede sig rigtig
rigtig godt. Sådan en bil til 150.000.
Og den beviste, at man behøver ikke
bruge mange penge på det for at have
det sjovt. Det var den, der lå i front
hele tiden. Så det var super
M – Mads øh nu nævnte Anders sådan
her balancen mellem smukt sceneri
og lækkert forløb. Hvordan ser du på
køreveje? Er det rattet eller udsynet,
der tæller?
MA – Altså jeg har i mange år dyrket
det der med at køre ned til Alperne og
køre rundt på motorcykel, og nu hver
jeg er blevet voksen, gør jeg det i bil.
Og mange af de gutter, jeg gør det
sammen med, er de samme gutter. Og
vi har typisk to, måske endda tre
Alpeture om året, så det er noget, vi
gør flittigt. Vi er storforbrugere af
Deutsche Bahn AutoZug – vi tager til
Hamborg og spiser på Vapiano, og så
tager vi toget om natten, og så er vi i
München næste morgen, og så er vi

F – Yes bortset fra, at man så ikke kan
få Night funktionen, men det er rigtigt,
men den her cockpitfunktion med de
store skærme ja, den når e klassen at
have til fælles med s klassen et års tid,
for nu kommer det en ny s klasse lige
om lidt, så lur mig om ikke de får et
andet cockpit
Snakker videre om digitale instrumenter
og går videre til de næste kategorier,
som er bagagerum, grill og
nummerkoder
Felix laver derefter en quiz
32.14
F - Prøv at hør, jeg har fem, nej fire
lynhurtige til jer, ikke.
M – Okay
F – Fordi og det er ikke Mercedes’er
A – Nå det er alt muligt?
F – Det er alt muligt, fordi I laver
bilblad, I skal kunne genkende alt
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friske, og så kører vi tre dage, og så
tager vi hjem igen, så det er ofte bare
sådan en forlænget weekend, og for
en måned siden var vi i Kroatien, og
det var også som du siger mere
scenery, end det var driving, og det
var også for at prøve noget andet.
Men altså jeg har gjort det i mange
mange år, og jeg synes i al
beskedenhed også, at jeg er blevet ret
god til at finde de rigtige steder

muligt. Og jeg har ikke lavet det
sindssygt svært, så vi er i nyere tid,
ikke
M – ja
F – Og vi starter med en nem en. Og det
jeg gør nu er at vise på min
mobiltelefon billeder jeg har redigeret
en lille bitte smule i ud fra en eller
anden detalje på bilen, og så skal I
fortælle mig, hvad det er for en bil.
Ikke? Er I klar?

A – Og hvad er det rigtige sted? Altså
fordi det er jo sådan lidt svært at vide,
før man står i det
M – Ja
M – Nu siger jeg lige Stelvio Davos

A - Ja

MA – Jo men altså enhver idiot kan jo
køre Stelvio Davos, og det er jo fordi,
vi har set det i Top Gear, og der vil jeg
sige til jer allerede nu, at med mindre,
du er oppe kl. 4 om morgenen, så
kommer du til at holde i en lang kø
sammen med en masse englændere i
orange GT3’ere

F – Den første kommer her

A – Ja det er også det, jeg har oplevet
MA – Så det er ikke det rigtige sted at
køre. Men mit bedste tip er, at hvis
det er godt at køre Vuelta Espania
eller Tur de France eller Giro de Italia,
så er det også godt at køre i bil. Og jeg
har systematisk arbejdet mig
igennem alle de der cykelløb, fordi
det er nemt at researche ruterne og
fordi, at man kender det fra
fjernsynet. Jeg har lige siddet og set
Giro i dag og tænkt der har jeg kørt,
og der har jeg spist frokost, og der var
vi også for tre år siden. Og så er der
altså en tysker, som laver noget, der
hedder Curves, jeg ved ikke, om I
kender det?

A – Yes
M – Uuh det er
F – Hvad siger Mikkel?
M – Jeg siger det er en Viper
A – Jeg siger også, det er en Viper
F – Det er rigtigt. Og hvad er det, der
fortæller jer, at det er en Viper og ikke
en Corvette?
M – Jamen dels kan man jo lige se øh
skærmen der går op i døren
A – Og så er der de her side pipes
M – Det er noget forfærdeligt lort, fordi
man brænder simpelthen underbenet…
A – Ja når man stiger ud
M – Når man stiger ind i den eller ud af
den

A – Jo, jeg tror vi har bogen på
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redaktionen
MA – Nogle fantastisk smukke bøger
med noget eminent smukt
dronefotografi. Og han er nemlig både
cykel- og bilentusiast. Og det handler
jo om at finde noget, hvor alle de
andre ikke er, for man vil jo helst ikke
holde i en lang kø, og man vil helst
heller ikke være nødt til at lave nogle
dumme overhalinger hele tiden. Og
hver gang vi er et spændende sted, så
køber jeg altid lokale kort, altså
analoge papirkort i en lav skala, så
man kan finde ting, som man slet ikke
finder på et normalt kort. Og min ven
Thomas, som cykler nede ved
Gardasøen hver sommer har
researchet nogle sublime ruter, hvor
man kan køre i timevis uden at møde
andre mennesker
M – Nu, Mads, jeg griber lige ind, fordi
du nævner Curves – de her bøger. Det
er adskillige bøger, og de er ekstremt
detaljerede og i øvrigt meget meget
flotte. Det er jo coffetable books
MA – Ja dem har jeg altså, og det er
rigtig god research. Og ellers så hvis
man kan få fat i papirkort i en
opløsning, eller hvad hedder det, i et
størrelsesforhold, så kan man jo bare
kigge – hvis det er sådan nogle røde
nogen, der ligner tarmene fra en kat,
der er kørt over, så er det et godt sted
at være. Og når først, man er gået ned
ad den vej, så kommer man ikke til at
køre mainstream pas. Jeg kan sagtens
forstå, at…
A – Og med mainstream pas, så
snakker vi Stelvio?
M – Ja, at det der sjovt at køre Furka
og Splügen og Klausen, og der er
masser af de der schweiziske og

F – Jamen der selvfølgelig, ellers så
havde alle biler side pipes, altså fordi
det er det fedeste, man kan få
Quizzen fortsætter, hvorefter Mikkel
Thomsager præsenterer sidste del af
programmet
34.51
M – Vi skal videre til den sidste del af
programmet, og det er her, hvor vi er
sponseret af QuickImport, og
QuickImport er jo det firma, som er
gode til at finde ud af, hvad biler er
værd, hvis man importerer dem brugt
fra udlandet, og de kan hjælpe dig med
at afgiftsberigtige den, hvis man vil det,
og faktisk uden fis, altså uden fis, altså
uden at de i øvrigt, så er det faktisk et
utrolig vellykket system, som jeg selv
har benyttet mig af, inden vi blev
sponsoreret af det, men det er nemt at
finde ud af, at man sidder på mobile,
som vi jo gør, og spotter biler og
tænker den der, gad vide hvad den skal
koste, hvis man tager den til Danmark
F – Man kan i hvert fald i huske i gamle
dage, der har jeg siddet med mange
regnemaskiner og prøvet at bare sjusse
mig frem til en eller anden afgift, som
alligevel sjældent holdt, ikke
M – Ja nemlig, og hvis man spørger
skat, som man jo kan gøre, og det er jo
gratis, så tager det rigtig lang tid. Hvis
man ringer til QuickImport, så koster
det godt nok 500 kr., men til gengæld
har man svar dagen efter. Så kan man,
ja, men det samme sige til eller fra. Og
der er jo rigtig mange ting, man kunne
dykke ned i her, men en af de ting, vi
selvfølgelig tænkte kunne være
interessant, det var jo øh den der s
klasse, som du bliver ved med at
snakke om
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italienske pas, men der er bare rigtig
mange andre mennesker også. Og
derfor, hvis det handler om at komme
ind i den der rytme og få det der flow,
så får man det ikke, hvis der er trafik.
Og så enten, så kommer man til at
køre farligt og dumt, eller også så
kommer man til at køre og være
irriteret

A – Og den har vi fundet til dig

M – Så Mads nu har du næsten svaret
på det, så det er mere forløbet af
vejen, end det er sceneriet, du går
efter?

F – Lad os se engang. Er det den dueblå
model? Den er jeg måske lidt mere ked
af

F – 126’eren
M – 126’eren
A – Vi har simpelthen fundet den på
mobile, og jeg håber, du kan lide
spækket på den

A – Den er lidt mere koks måske
MA – Altså jeg elsker at køre på
racerbaner, men det her med at køre i M – Er den dueblå?
bjergene har bare noget, som
racerbaner ikke har, fordi hver eneste F – Men det er en 560 sl’er – det er
kurve åbenbarer noget nyt
godkendt
MA fortsætter med at snakke om
A – Jeg tænker du skal have
bjergkørsel og fortæller bl.a. anekdoter topmodellen, når du er i gang
28.00
M – Øh Mads nu nævnte du lige
Bilster Berg, og det er måske ikke alle,
der ved hvad det er, men når vi sådan
taler om racerbaner, som vi har lyst
til at prøve, så den første, der – hov
nu faldt kameraet ned
MA – Cut Elly
M – Cut Elly. Øh når vi sådan taler
racerbaner, som vi har lyst til at
prøve, så den første, der dukker op,
det er jo Nürburg ringen, og det kan
du måske også lige fortælle om, hvad
du synes om det, det er jo den her
bane nede i Sydtyskland, som er en
Grand Prix bane, dvs. det er en
racerbane, og så er der jo den her
nordsløjfe, som er hvad 18 km lang,
eller sådan noget?
A – Ja eller 21

F – Yes, det er konge konge konge
V8’eren
M – En 5,6 liters V8’er
F – Øh hvad har den kørt?
M – 76
F – Fint. Det er fint. Man kan faktisk
godt finde den, hvor de har gået meget
mindre. Prisen er også meget god
M – Hvad er det?
F – 30.000 euro
M – Hvad er det i kroner og ører?
F – Ja det er 250.000
A – Altså man kan sige det her det
handlede jo lidt om, at vi hver især har
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MA – 21 måske. Det kommer an på,
hvor man starter, og hvor man slutter
M – Ja. Hvad synes du om Nürburg
ringen?
MA – Jamen der har jeg været mange
gange, og oprindeligt kørte jeg derned
hvert år for at sove i telt i august
måned og se Oldtimer grand prix. Det
har jeg gjort mange gange. Mine
drenge er jo vokset op med at være
dernede og sidde og lave bål og spise
pølser og have paraply med og se
racerbiler – det er skønt. Og så kan
man jo ikke lade være med lige at
køre et par omgange på nordsløjfen
om eftermiddagen
MA fortsætter med at fortælle om
banen og kurser, han har tager for at
lære at køre på den.
30.24
De snakker om Bilster Berg banen og
forklarer, hvad det er. MA fortæller
anekdoter fra den.
De snakker om danske og svenske
baner. MA fortæller, hvad han synes
om dem.
De snakker videre om flere andre
udenlandske baner, om MAs
drømmetur og om hans næste tur

fundet en bilmodel, altså en Mercedes,
en gammel Mercedes, ikke, som vi godt
kunne tænke os at importere. Og Felix
du har et eller andet med den W126 –
hvad er det, lige præcis, fordi jeg synes
også det er en mega gangster bil jo
ikke, altså
F – Jeg synes for det første så er det jo
et, det er jo sådan et design, der har
været lidt, altså jeg kan godt lide de der
biler, hvor at det, man et tidspunkt i sit
liv kan kigge på den og tænke oh my
god hvor er den ikke særlig fed, og så
kan der komme et andet tidspunkt i ens
liv, hvor man tænker jamen den er jo
gudesmuk den bil
M – Men hvordan
A – Men den er jo ikke smuk som en
Ferrari er smuk, men
F – Men det, bilen har ikke ændret sig,
jeg har ændret mig, hvad hedder det, og
det den bil har er et, altså efter min
mening, total tidløst design. Altså det
kan godt være, at man kan kalde den
firkantet og alt muligt, men den er bare
i linjerne sådan helt ren. Der er ikke
noget, der sådan, der er ikke noget, der
går mig i øjnene på den model
M – Alting har et formål

37.06
De snakker om at køre på danske veje.
Herunder øget antal af fotovogne og
hvad det har betydet for deres glæde
ved at køre bil i Danmark

F – Man kan selvfølgelig fucke den up
på alle mulige måder, men det er meget
meget nemt at gøre den her bil utrolig
smuk. Og så har den en motor af en
anden verden.

40.05
M fortæller om sine planlagte ture til
Oldtimer Grand Prix og til alperne,
hvor han vil køre i en Morgan

A – Det er den V8, vi snakker om
F - Den dør aldrig, den V8 motor.
A – Nej

41.31
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M – Mads øh sådan en Morgan der, vi
skal tale lidt her til sidst om afgifter,
som jeg nævnte, og det er jo så her
sektion, vi taler om nu, der er
sponseret af QuickImport, og vi har
også fået nogle regneeksempler fra
QuickImport. Og det der er issuet her,
det er jo begrebet veteranbil. Fordi
der er kommet et nyt begreb ind
omkring veteranbiler, og Anders det
kan du lige uddybe om et øjeblik, men
grundlæggende sker der jo det, at når
en bil bliver 35 år gammel, så ændres
måden hvorpå en afgift af en
importeret brugt bil eller eksport af
en brugt bil sker. Og det har fået ret
stor betydning for nyligt, først og
fremmest pga. at vi nu er tilbage i
begyndelsen af 80’erne med biler, der
er 35 år gamle, og der skete rigtig
meget med priserne der. Og det har
gjort, at der er sket en stor forøgelse.
Og man skal virkelig være
opmærksom på, hvis man har en bil,
som er der fra begyndelsen af 80’erne
– dels hvis man skal importere en,
men også hvis man har en – om man
skal sørge for at få den eksporteret
inden den bliver veteran.
MA – Ja for så kan man pludselig ikke
refundere mere

F – Hvis du bare sørger for at komme
lidt olie på og benzin i tanken, så dør
den aldrig
M – Og hvad årgang taler vi om her?
F – Det er en 87’er
M – Så det er en 87’er?
A – Ja
F – Det er så også lige før, det bliver en
veteraner
A – Ja der er ikke så mange år til i hvert
fald
F – Og så bliver det jo nogle andre
afgifter.
M – Der skal man lige være lidt
opmærksom der jo
F – Det er jo det. Det der også for mig
gør S klassen interessant nu i de her år,
og det er jo også derfor den bliver
interessant, og det er en youngtimer,
det er 124’eren også ved at blive lidt,
hvis du finder nogle af e spændende
modeller, ikke

M – Men man skal jo lige huske, at det
M – Lige præcis. Men Anders måske
der med om den bliver veteran, eller
kan du lige, der er jo et nyt
når den bliver veteran, det kan jo både
veteranbegreb ind i øjeblikket
være en fordel, men det kan også blive
en ulempe i afgiftsmæssig forstand,
A – Ja, og der er nogen, der er blevet
ikke. Det er jo noget af det, der er ved
lidt forvirrede omkring det her med,
at ske i øjeblikket med priserne, hvor vi
at veteranbiler skulle gå fra at være,
kommer op i 80’erne, hvor bilpriserne
altså normalt har vi jo sagt, at en
steg meget hurtigt på grund af
veteranbil er 35 år, og nu begynder
inflationen der i 80’erne, så man kan
nogen folk i hvert fald at tro, at en
faktisk komme i klemme med sådan en
veteranbil skal være 30 år i stedet for. bil, og man skal være meget
Og det er simpelthen fordi, at der er
omhyggelig med om man vælger at få
nogle nye synsregler på vej, hvor en
den afgiftsberigtiget før eller efter den
veteranbil kan komme på noget, der
bliver veteran
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hedder et otte års syn, og det er jo, at
du ikke skal til syn hvert andet år,
men du skal til syn hvert ottende år.
Og der er der så noget snak om, at
den grænse skal nedsættes til 30 år.
Det er den altså ikke blevet endnu, så
en veteranbil er altså stadigvæk 35
år. Men det er så i forhold til syn af
den

F – Ja fordi at umiddelbart kunne man
jo forestille sig, at der var noget fedt i
bare at tage den hjem, betale afgiften,
og så året efter bliver det en veteran, og
så får du noget tilbage, ikke, eller hvad?
A – Nej du kan aldrig få..
F – Du kan aldrig få det retur?

M – Ja fordi selve grænsen for afgiften
det er jo stadigvæk 35 år
A – Det er stadigvæk 35 år
M – Og der er jo så, hvis den nu er
yngre end 35 år, hvordan er det så,
afgiften bliver beregnet?
A – Jamen hvis den er yngre end 35
år, så beregner man afgiften af
værdien af bilen – dvs. hvad koster
den her bil ude i vreden eller ude i
Danmark og så beregner man en
afgift af det. Er den ældre end 35 år,
så tager man udgangspunkt i bilens
nypris i Danmark, og det kan godt
give lidt skævvridninger i afgiften,
kan man sige

A - …mere tilbage end det, du har
betalt, tror jeg ikke, og hvis den så er
veteran, så får du slet ikke noget
tilbage.
M – Så kan du ikke få noget tilbage. Når
først bilen er blevet veteran, det vil sige
35 år, så kan du aldrig få noget af
afgiften retur ved eksport. Men til
gengæld, så ligger det fast, at afgiften til
den tid er 40% af den oprindelige
nyvognspris, altså prisen uden afgift,
ikke, hvorimod hvis man gør det før
den er 35, så betaler man afgift i
forhold til bilens akutelle værdi
A – Men det er derfor, jeg tænker, at nu
synes jeg, I skulle gætte afgiften…

M – Ja plus at der er den lille detalje,
F – Åh
som Mads nævner, at når en bil bliver
veteranbil, så kan man ikke få afgiften M – Åh
retur ved eksport, dvs. så er man
ligesom bondefanget
A – …på den her bil. Og det er en 87’er,
560 sl, der har gået hvad 75.000 km. Øh
A – Nej. Det er lidt underligt. Men
og man kan sige, altså den koster jo
man kan sige, vi har jo meget høje
30.000 euro. Men det tal kan man ikke
afgifter på biler i Danmark, så derfor
bruge til så meget
giver det god mening, at når du
eksporter en bil ud af landet, så får du F – Nej det kan man ikke bruge til ret
selvfølgelig afgiften retur. På
meget, det kan du ikke
veteranbiler får du ikke afgiften retur
A – Altså det er ikke jo en veteranbil
MA – På sådan en gammel 9 11’er fra
slut 60’erne, der er afgiften et par og
M – Så det vi gætter her, det er jo i
30.000 kr., en 3 8’er den er 71.000 kr., princippet, hvad koster sådan en bil i
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og sådan en Morgan der det er 18.000
kr., og så kan man sige når ja hvad
fanden, pyt da også med det. Men nu
bliver det jo pludselig en Testarossa
og sådan noget, og der bliver
veteranafgiften jo også et par 10.000
kr., og der er man jo så pludselig låst
og har ikke længere varernes fri
mobilitet efter EU lovgivning og
sådan noget, så det må på alle måder
trænge ti at blive saneret det der
system
A – Det gør det også
MA – Det er også uretfærdigt
M – Der er nogle aktuelle
forhandlinger mens vi taler her, hvor
man er i gang med at lukke nogle
huller. Men nu nævnte du lige
Morgan. Og vi har faktisk fået
QuickImport til at beregne et
eksempel på

udsalg i Danmark, og så tager man…
A – Ja så skal i tage en procentdel af det
M - .. ca. 60% af den pris, ikke
F – Altså hvad den kostede i 1987?
M – Nej nu
F – Nå nu. Lige præcis den der model?
M – Hvad koster den nu. Altså hvad
ville lige præcis den der model koste,
og jeg ville skyde på, nu siger jeg
noget…
A – Og altså vi har jo fået QuickImport
til at regne på det her, så vi har et svar
M – Der er et facit, og det er jo ikke
bare, det er jo det, som de ville
A – Det er det, som vi kan gå ud og
betale nu og få den overdraget

MA – Ej hvor spændende
A – Ja
M – Og det er en af dem, man skal
holde fast i
A – Og altså det har vi fået beregnet
ud fra, at det er en plus otte. Og man
kan sige, at hvis du skal have den ind
som veteranbil, så skal du betale i alt
47.000 kr. i afgift
M – Hvornår?
A – Det er hvis det er en veteranbil
M – Det er hvis det er veteranbil, så
det vil sige, når den er ældre end 35
år
A – Ja

F – Men vil det så også sige at altså en,
den her model, den er jo sjælden i
Danmark
A – Ja
F – Altså det er meget få, der kører
rundt
A – Der er ikke mange, nej
F – Og slet ikke til en pris, der er oppe i
de højder der, og altså det er meget
meget få
A – Nej danskerne vil ikke rigtig betale
for det
F – Det der det er en dyr 126’er. Den
har også kørt meget lidt og den er
sjælden
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M – Og hvorfor skal man betale det
beløb? Hvad er det beregnet ud fra?

M – Det forholder de sig jo ikke så
meget til

A – Det er fordi, det tager
F – Nej men hvis du skal stadig
udgangspunkt i bilens nypris dengang forholde dig til, hvad sådan en bil ville
koste i Danmark, ikke, og det her det er
M – Og så betaler man…
topmodellen, det er Helmut Kohl
udstyret, altså hvad skal man sige, den
MA – Det kommer an på, om den er
har alt tikket af, ikke
fra 72 eller om den er fra 82
M – Det er lige før, at der følger
A – Ja det er rigtigt, men det her, det
cigarrøg med i den
er fra 82. Så det man tager
udgangspunkt i, det er, at man tager
F – Og hvis vi bare siger
40% af bilens nypris uden afgift i det
år, den er fra
A – Altså nu skal de siges, I behøver jo
ikke at være enige om afgiften. I kan jo
M – Og det bliver til…
komme med hver jeres bud
A – Det bliver til 47.000, hvis den er
veteran. Er den lige præcis ikke
veteran, så skulle den i stedet koste
182.000

M – Jeg jeg skyder på, jeg siger, at
prisen på den her bil i udsalg i
Danmark ville være 200.000, og det vil
sige, afgiften ville være 120.

M – Fordi det er en forholdsvis
værdifuld bil, du har

A – Ja

A – Ja fordi den koster ret mange
penge, ergo så skal man til at beregne
ud fra værdien og så er det jo et helt
andet game

F – Ja jamen jeg tror også stadigvæk det
er svært, det ville være svært at finde
en så dyr 126’er i Danmark, så jeg tror,
den er lidt lavere. Jeg siger, at afgiften
er 100.000

M – Så det er et eksempel på…

M – Ja

A – Det er en bil, du gerne vil have ind
som veteran. Meget gerne endda

A – Så afgiften er 100.000, så bilens pris
ville være omkring 150

M – Men det er måske også en, hvor
man skal overveje at eksportere den
inden, den bliver veteran?

F – Ja

A – Jeg ville da klart sige, at hvis der
ligger 180.000 kroners afgift i en bil,
så skal du jo nok eksportere den
inden, den bliver 35 år

M – Øj

A – Afgiften er 60.000

F – Øj
M – Køb køb køb
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MA – Men der skal man jo så bare
vide, at man kan ikke sælge den til sin
fætter i Sverige for de 180 minus 15%
tilbage og så komme ned måneden
efter og sige; nu er den blevet
veteran, jeg vil gerne have den
indregistreret, fordi den vej går det
altså heller ikke. Skat har mange
vægte, og det er ikke dem alle
sammen, de veje ud og ind på samme
dag. Så det er en jungle, det der
A – Ja
M – Så man kan ikke sige okay min
Morgan er ved at blive 35 år, jeg ved,
at jeg får 140.000 tilbage i afgift, hvis
jeg eksporterer den, og så kan jeg
bare bagefter indregistrere den igen
som veteranbil, og så bliver det kun
40.000. Det kan man ikke
A – Nej. Men du skal i stedet for tage
en overvejelse, om det ville give
mening simpelthen at sælge din bil,
og så måske finde en anden Morgan,
hvis ikke du er så tæt knyttet til lige
præcis den Morgan
M – Det sker ikke i Mads’ tilfælde
A – Nej jeg tænker, at lige i Mads’
tilfælde…
MA – Når jeg er færdig med den, så er
der heller ikke nogen, der vil have
den, så det giver meget god mening.
Jeg har formodentlig forskruet og
forpurret det hele
M – Det er et eksempel på…

F – Hvor står den henne?
A – Og handelsprisen bliver vurderet til
100.000
F – Men det er jo så igen ikke, så køber
du, jamen den er vurderet til 100.000
lige ud, men den her bil står nede i
Tyskland til at koste 250.000 kr., ikke?
A – Ja. Men det er jo bare det, der
underbygger vores afgiftssystem
F – Så her der kunne du rent faktisk
vinde noget, ikke?
A – Jo
M – Jo
F – Men du ville komme til at betale
den samme afgift for en 126’er, der var
en 300 6’er med ingen udstyr og havde
kørt 250.000 km.
A – Altså jeg vil sige, jeg hentede jo
dens sådan BMW messige pendant
hjem – 750 fra 87, og den fik jeg endda
på afgift for 30-32.000
F – Ja
M – Men man kan jo også sige, de har
ingen brugsværdi
A – Nej og det er jo det, der er hele
pointen med det her, du kan jo ikke få
nogen penge for dem
M – Og på den måde er det fait, at
afgiften afspejler, at det er ikke, det er
en søndagsbil, ikke

A – Det er et eksempel på, hvor det
giver mening at hive veteranbilen ind,
ikke. Så en plus 8, der ville det give
F - Jo jo der er ikke nogen, der køber
mening, at købe en veteran. Men der
den der hjem for at sælge den heroppe
hvor det ikke giver så meget mening, og tjene penge på den
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det er f.eks. en Mercedes S klasse fra
80’erne, for den var dyr, rigtig dyr fra
ny, og de er ikke dyre nu, de er meget
meget billige. Så hvis vil laver en
Mercedes S klasse ud fra en
handelspris vurdering, dvs. hvis det
bare er en brugt bil, der er yngre end
35 år, så vil den koste omkring
45.000 i afgift, og det vil jeg endda
sige er måske til den høje side
afhængig af, hvad det er for en S
klasse. Bliver den veteran, så er det
105.000

M –Nej
F – Det kommer ikke til at ske. Så skal
du saftsuseme, så skal den holde der
længe, ikke
M – Hvis der er nogen, der tager den
hjem, så er det entusiaster som dig,
som siger det her, det er det mest
fantastiske.
F - Men 60.000 i afgift alligevel. Det er
da ikke meget

MA – Sjovt
A – Og du kan ikke engang få 105.00
for en S klasse af de der generationer,
ikke. Så der har du altså at gøre med
en rigtig rigtig rigtig dårlig forretning.
Og det gør jo, at der ikke kommer
nogen S klasser ind, altså på den
måde, altså dem får vi ikke at se
MA – Nej
A – Og de 105.000 får du ikke retur
M – Og så var der Mads’ 2CV, fordi
den har vi også fået beregnet
A – Hov vi har også fået lavet en
beregning på en 2CV. Og der kan man
sige, der giver det mest mening at
finde en veteran. Den koster 10.000 i
afgift. Hvis den ikke er veteran, så
koster den altså 25.000 i afgift
De bliver ved med at snakke om
fordele og ulemper ved at importere og
eksportere veteranbiler og ikkeveteranbiler, og om hvordan
forskellige biler stiger og falder i pris
og afgift fra år til år.
De snakker også om mangler i SKATs
system, bl.a. at de er så langsomme til
at regneafgifter ud, at afgifterne

A – Nej. Det er bare med at komme i
gang
F – Vil det så sige, når den her bliver
veteran om to år
A – Stå stiger den højst sandsynligt i
afgift. Så bliver den højst sandsynligt
meget dyrere.
F – Ja. Så der er et vindue nu, hvor man
så kan købe den her bil
A – Ja, det er nu, det er nu
M – Ja fordi den her, hvad har det
kostet fra ny i øh
F – En million mindst
A – Ja i hvert fald, fordi BMW’en,
750’eren kostede en million, og
Mercedes’en var noget dyrere
F – Så har den nok kostet 1, 2 3 stykker,
ikke
M – Så vil det sige, at så ville bilen have
kostet omkring, så ville den have kostet
uden afgifter måske omkring 400.000
ikke, og så skal du betale 40% af
400.000 i afgift
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stiger.
De snakker igen om afgifter generelt
og lidt om leasingregler.
MA snakker om, at man ikke skal
vælge en bil af for høj værdi, for så
bliver det mere et fængsel end en
frihed, og så kan man f.eks. ikke tage
den med til Alperne
54.02
A – Så hvis man skulle vælge en
drømmebil ud fra den tankegang,
hvad skulle det så være?
MA – Altså jeg vil helst have en eller
anden lortebil med en bule i døren,
hvor man ikke skal gå g tænke på alle
de der ting. Men trenden har jo været
de sidste par år, at mange af de der
biler, der rummer en eller anden form
for herlighedsværdi, stiger i pris,
fordi der er flere og flere, der gerne
vil have dem. Og det er jo som
udgangspunkt dejligt, men en bil må
ikke blive så dyr, at man ikke har råd
til at forsikre den og ikke har råd til at
køre i den, fordi så bliver den jo
idiotisk

A – Og hvad er det?
M – Ja det bliver jo så…
A – Så kommer vi på..
M – Lige omkring 180.000 eller sådan
noget
F – Jamen det er det, så er det da også,
så er det jo nu, man skal købe den
A – Det er nu. præcis
F – Du hørte det først her. Af sted. Tak
for i dag.
A – Forbrugerprogram
M – Forbrugerprogram og
nyhedsprogram
Fortsætter (43.08) med at Mikkel også
har valgt en Mercedes
55.11
M – Det var slut på afsnittet med
QuickImport sponseret af QuickImport,
men det var også slut på vores podcast
for denne gang

M – Der vil jeg jo så have lov til at
sige, at, og det har jeg jo nydt godt af,
at de her nye leasingregler de har jo
så gjort, at vi i hvert fald er nogen, der F – Det var hyggeligt. Nørdet men
er i stand til at køre i noget, som vi
hyggeligt
ikke kunne før
M – Tusind tak fordi du kom.
MA – Ja komme ud og prøve noget, så
jeg hilser også alt det der velkommen, F – Velbekomme
men tænk hvis det var ordentligt
reguleret og styret, så det var
M – Det var en stor fornøjelse og ja
gennemsigtigt. Det ville altså være et meget nørdet, men det er det, vi gør her
stort plus i forhold til det store plus
i Bil Magasinets podcast
det er i forhold til dengang, hvor vi
ikke kunne
F – Det er mere nødet end jeres blad, vil
jeg sige. Det der foregår nede i
M – Ja. Godt. Det var Bil Magasinets
kælderen
podcast i denne her omgang
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A – Ja
MA og A – Tiden flyver i godt selskab
M – Tiden flyver i godt selskab. Sidste
afdeling her var jo som nævnt
sponseret af QuickImport – det er vi
glade for, vi siger tak for det. Tak til
Mads for at medvirke
MA – Tak fordi, jeg måtte komme
M – Det har været en fornøjelse som
altid at have dig med i programmet og
i hele taget at være sammen med dig,
så det håber jeg, at vi kan komme
tilbage igen. Tak til Anders Richter,
redaktionschef på Bil Magasinet. Mit
navn er Mikkel Thomsager, tak for
denne gang. Vi vender tilbage med en
ny podcast – hold øje med den. Vi skal
også nok gøre reklame for den

F – Højt lix tal
A – Ja meget
M – Meget, men vi nørder gerne
igennem her, og det gør vi igen i næste
program. Så Felix tak fordi du ville
være med
F – Tak fordi jeg måtte
M – Bil Magasinets podcast siger tak for
denne her gang, vi vender tilbage i din
højtaler lige om snart
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11.3. Bilag 3

Analyseskema 2 – Bilsnak, episode 3 og 4
Citater i citatboksen stammer fra Bilsnak (Thomsager og Richter, 2017)
Personer
(Første
bogstav
angives
ved
citater for
at
tilkendegi
ve hvem,
der taler)
Handling

Citater

E3
Værter:
M
Mikkel Thomsager

E4
Værter:
M
Mikkel Thomsager

A
Anders Richter

A
Anders Richter

Gæst:
T
Thomas Hartmann

Gæst:
C
Christian Grau

Ts interesse for især japanske biler.

Cs biler, karriere og hans nye bog.

Derudover afgifter i forbindelse med
indslag sponsoreret af QuickImport.

Derudover benzin og dæk i forbindelse
med sponsorering.

00.00
M – Velkommen til Bil Magasinets
podcast nummer tre. Vi står her i
kælderen under Bil Magasinet, og vi
det er redaktionschef Anders Richter

00.00
M – Programmet er sponseret af Shell VPower

A – Hej
M – Og så er det mig selv, Mikkel
Thomsager, som er chefredaktør på
Bil Magasinet, og overfor os står
ugens gæst, som er Thomas
Hartmann
T – Hej
M – Kendt som stand up’er gennem
snart rigtig mange år, Thomas
T – Snart 21 år
M – Snart 21. Du er en af de gamle
drenge i standup

00.04
M - Velkommen til Bil Magasinets
podcast bilradio, som er den fjerde i
rækken, hvor vi har fået naturligvis en
gæst, som jeg personligt har glædet mig
meget til. En god kollega som jeg synes
jeg kender ret godt, for vi har rejst en del
sammen, men en mand som og så er
kendt fra andre ting, nemlig Christian
Grau.
C – Hej med jer
M – Ja velkommen til, som jeg har glæder
mig meget til, både fordi du har lavet
mange sjove udgivelser og er kendt fra
TV også og fordi du har været med i
mange år også. Og med i dag har vi også
mig, som er chefredaktør på Bil
Magasinet Mikkel Thomsager og…

T – Ja det er skægt, det siger folk, men
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jeg føler mig sgu stadigvæk som en af
de nye drenge i klassen. Og det er
pga., at en af de interessante ting ved
mit job, det er, at jo mere, man lærer,
desto mere finder man ud af, hvor
meget, man stadig mangler at lære. Så
jeg tror egentlig altid, man føler sig
som relativt newcomer. Plus der var
jo et slæng af de der gamle drenge, de
havde jo været i gang i et godt stykke
tid, dengang jeg startede, ikke. Men
jeg ved godt 20 år, det er jo, jeg har jo
kolleger, der er yngre end min
karriere
(Alle griner)
M – Det har du jo. Vi skal huske at
sige, at programmet her er sponseret
af QuickImport, og det vender vi
tilbage til sidst i programmet, og vi
skal jo ikke…

A – Anders Richter
M – Som er…
A – Redaktionschef, også på Bil
Magasinet
M – Det er nemlig rigtigt. Dvs. det er
ham, der bestemmer over mig, når det
kommer til stykket
A – Ikke rigtig nej
C – Det er måske snarere den anden vej
rundt?
M – Nej jeg ved sgu ikke, det føles ikke
sådan til hverdag
A – Vi gik til boksning sammen engang.
Der var det som om, det var Mikkel, der
bestemte

T – Ja jeg kan ligeså godt sparke ind
med det samme, at de har en stor
plads i mit hjerte

M – Christian vi står jo i vores helt eget
studie, og det lyder jo meget glamourøst.
Det vil du bekræfte, at det er det ikke.

M – Nå, jamen det er jo fantastisk. Det
må vi høre noget mere om. Og vi skal
jo ikke snakke om din stand up
karriere her Thomas, vi skal tale om
din bil karriere, som måske også er
sådan forholdsvis godt kendt. Jeg tror
i hvert fald, at det er kendt, at du er
bilentusiast

C – Det er det ikke, men øh alligevel flot

T – Jeg tror i hvert fald efterhånden,
at folk har fundet ud af det ja. Det er
jo bl.a. fordi at folk som os, der
interesserer os for biler, vi ikke rigtig
kan finde ud af at holde kæft, når vi
først bliver sat i gang, ikke

M – Ja det kan man

M – Ja altså det sjove er jo, at vi har jo
vores samlede værker stående her beg
ved os
C – Ja og hvis man kigger godt efter, så
kan man endda finde nogle ting af mig

A – Det kan man jo faktisk

M – Tidligere leverandør til Bil
Magasinet i forskellige sammenhænge.
Det gør du ikke i øjeblikke, for du har
M – Men nu har jeg hørt masser af dig, travlt med mange andre ting. Allerførst
øh stand up selvfølgelig Thomas, fordi Christian, hvordan er du kommet herhen
jeg synes, du er fabelagtig dygtig til
i dag?
det
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T – Tak
M – Og det er jo sjældent, at du sådan
bruger biler i din, og det er fordi, det
alligevel bliver for specielt?
T – Nej det har i virkeligheden mere
noget at gøre med, at det er svært at
lave comedy om ting, man godt kan
lide og ting, man brænder for. Det er
langt lettere at lave sjove
observationer på noget, man ikke
forstår eller ikke kan forholde sig til,
eller bare synes er generelt ufedt. Og
hvis man endelig som mand skal lave
materiale om biler, så skal det være
som jeg har hørt flere af mine
kolleger gøre, altså tale om hvor lidt
de forstår sig på det; ja det er jo
derfor, der er sådan en motorhjelm,
det er så de ikke kan se, hvor
uforstående man ser ud, når man står
og kigger derned. Og jeg går ikke ind
for at forstille mig på scenen. Jeg har
ikke lyst til at lyve overfor publikum.
Som udgangspunkt har jeg altid haft
det princip, at hvis jeg siger til dem, at
noget er sket eller forholder sig på en
hvis måde, så er det som regel også
fordi, jamen det tager udgangspunkt i,
hvordan virkeligheden er, ikke
A – Men er der nogen af dine comedy
kolleger, der også er bilentusiaster,
Thomas?
T – Ja men der er satme langt
imellem. Altså jeg ved, at sådan en
som Mick Øgendahl, han sidder også
og ser racerløb. Vi har som regel
sådan en SMS korrespondance
kørende, når der er Formel 1, ikke.
Men han er sådan mere; han vil gerne
have en bil, og så skal den være
bekvem og også gerne lidt hurtig og
lækker og sådan noget, men det er

C – Jeg er kørt herind i en Hyundai i30 n
performance, som I nok kender, 275
hestekræfter i en særlig n performance
lakering, som jeg tænker nogle af de der
øh hvad skal man sige landevejenes vilde
blod typer der, de havde nok aldrig set
sig selv hoppe ind i en babyblå bil, men
jeg synes sgu den… jeg har altid godt
kunnet lide babyblå biler
A – Jeg synes også den fungerer bedre
faktisk i virkeligheden end man sådan
lige regner med
C – Jeg synes den er flottere end de der
mærkelige orange, som Ford kører med,
også flottere end den blå fra Ford og
også flottere end den lysegrønne fra
Ford og altså den der fesne gule som
Volvo havde på et tidspunkt og altså
nogle af de der performance farver har
bare generelt ikke været så heldige. Så
synes jeg egentlig den der i hvert fald
har det der skal til for at løfte en
Hyundai i30 op af anonymitetens hav,
ikke
A – Altså jeg tror, jeg har det sværest
med de der blå knapper, der er på rattet.
Det bliver sådan lidt for tacky synes jeg
M – Men men men men altså udover
designet hvad synes du så om den?
A – Ja for vi har jo diskuteret den her bil
hele sidste uge
C – Altså mit problem det var jeg
hentede den i går, og jeg har nærmest
kun kørt by i den, så jeg har…
M – Jamen så kan jeg ligeså godt melde
ind nu. Jeg er sindssyg fan. Jeg synes
simpelthen det er noget af det. Det er i
hvert fald det mest overraskende, jeg har
kørt i år. Det mest overraskende gode,
jeg har kørt i år
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ikke på den samme måde. Hvis der er
en, der kommer tættere på, så er det
Asmus Brandt, og han er jo egentlig
stoppet igen, så han er faktisk ikke
rigtig min kollega mere
De snakker videre om trafikkultur, som
T har skrevet en klumme om i Bil
Magasinet.
De snakker videre om Japanske biler
og om Mazdas Wankel motor, fordi T
interesserer sig meget for begge dele.
Efter det snakker de om Ts praktiske
bil og om hans og As passion for
Porsche.
47.55
M, A og T snakker om afgifter, prisen
på reservedele og service til dyre biler
T – Nej når du ringer til Ferrari
forhandleren Mikkel, så koster det
2000, at de tager telefonen

A – Ja for du kørte da rimelig langt også?
M – Ja jeg har også kørt meget i den og
lavede mange forskellige ting med den –
jeg er fan, jeg synes simpelthen det er
A – Altså det er en rigtig Golf GTI sådan
konkurrent ikke. Det er der jo mange,
der egentlig ikke tror, det er, men det er
det
C – Den føles stram. Jeg elsker den der
korte vandring på gearkassen og eller på
gearstangen, og pedalerne er fandeme
også faste og styrtøjet føles lækkert
M – Motoren virker veril, altså den føles
hurtig og kvik på speederen. Altså jo
mere jeg kørte i den, go jeg kørte som
sagt en del i den, jo mere krøb den op om
ryggen på mig. Jeg må indrømme, at jeg
endte med at blive virkelig virkelig glad
for den. Jeg synes det er meget meget
gennemført, og uden at have testet dem
alle sammen op mod hinanden, så vil jeg
påstå, at det er den bedste GTI lige i
øjeblikket

M – Nej jeg synes jo faktisk, at de
faktisk et eller andet sted er rimelige
der hvor jeg kommer med min, men
Ferrari dele er jo bare dyre, altså det
er jo, det koster bare fire gange mere.
Og så tænker man ej det er bare en
A – Vil du sige det?
Fiat del, go det er det også, men så er
det det ikke alligevel. Det er en unik
M – Ja det vil jeg sige, det siger jeg faktisk
del til den bil, og det koster bare… Det
ved Ferrari godt
C – Hvad er den næstbedste?
T – Men det skal vi faktisk også være
taknemmelige for, for hvis ikke
Ferrari dele havde været urimeligt
dyre, så havde Lamborghini ikke
eksisteret

M – Jamen jeg var jo også rigtig rigtig
glad for Honda’en, men Honda’en er en
rå banan, og altså der synes jeg alligevel
at Hyundaien har med de der
køreprogramsvælgere, der er, der er ret
stor forskel på komfort og sport, så der
M – Det er rigtigt. Det startede med
har man mere begge dele, hvor Hondaen
en kobling i øvrigt. Ja. Vi er nået til det den er bare rå altid
punkt i programmet, hvor vi skal til at
snakke om afgifter. Det har vi jo
A – Men jeg synes også Hondaen har det
faktisk snakket en del om, kan man
svært med udseendet. Jeg har det meget
sige, men i det her tilfælde sådan lidt svært med Hondaen ikke.
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mere konkret – vi skal nemlig over til
den afdeling, der er sponseret af
QuickImport, hvor vi snakker om
import af brugte biler, som man jo
kan få afgiftsberigtiget hos
QuickImport. Og nu lægger jeg lige
ordet i munden på dig, fordi det har
du jo faktisk gjort
T – Ja det gjorde jeg med M3’en, de
klarede den simpelthen. SKAT de
lovede jo en svartid på to til tre
måneder, før man overhovedet kunne
få at vide hvor meget, man skulle
betale i afgift. Og det er jo, det er ikke
mere end en måned siden eller sådan
noget, at jeg har fået M3’en, så den
kunne jeg da have set frem til at have
fået til vinterkørsel, hvis jeg skulle
have ventet på dem. Og så kontaktede
jeg QuickImport, og der var et svar
dagen efter. Og så var det så simpelt,
at så kørte jeg ud og fik den toldsynet,
og så skulle jeg bare give dem besked
på, når det var sket, og så blev jeg
sådan set egentlig bare holdende ude
på parkeringspladsen med min
labtop, og så overførte jeg pengene,
og så fik jeg en bekræftelse, og så
kunne jeg gå tilbage i synshandelen,
hvor jeg lige havde være for 10
minutter siden og hente min
nummerplade

C – Ja det er stramt, man skal lukke
øjnene og gå ind i bilen, ikke
De fortsætter med at snakke om biler
(4.16)
5.20
M – Og Christian du er jo kørende i den,
fordi det er din testbil i denne her uge.
Hvis du nu skulle være kørt i en af dine
egne biler, hvad skulle det så være? Og
hvad har du i øvrigt af holdning?

C – Altså nu er det jo november, så så var
det blevet min Up, som lever på
dispensation. Det er ellers en TSI med
fem heste, som har fået meget ros, og
som jo også har fået den der GTI flavour,
men jeg gik ligesom ind i den med meget
store forventninger, og jeg synes det er
fedt, at motoren trækker, det gør den
virkelig, og det er også fedt, at du har
fået meget mere komfort for de der
turboer, du kører i lavere omdrejninger,
men jeg synes stadigvæk, at hvad skal
man sige, der skulle noget andet styrtøj
og en anden undervogn på den, før det er
rigtig godt, og så synes jeg der er meget
vejstøj og vindstøj i en Up, og det er
primært det, der gør at jeg er træt. Nu er
det min fjerde Up, og altså jeg var så glad
for den, da jeg fik den første, jeg synes
det der, jeg havde en Jaguar ved siden af,
A – Det er jo en noget nemmere
en xk8, og så synes jeg at det der med at
proces end at afvente SKAT
have en bil, som bare var så stram og så
funktionel, så sige, hvis det ikke skal
T – Ja og de er er venlige og de er
være det helt store overflødighedshorn,
informative og de svarer på alt, hvad
så lad os tage den, hvor der er skåret helt
man… nu skulle man tro, at jeg blev
ind til benet, og det er jo en lille bil, der
betalt for det her, men det er jeg ikke, kan rigtig meget, men jeg må sige, at nu
jeg har jo sådan set lige betalt dem for har jeg fået Up nok.
noget
Fortsætter (6.30)
M – Ja det vil jeg gerne understrege, vi
har sagt til dig, da vi gik ned i
katakomberne, at du er på ingen
30.52
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måde forpligtet til at fortælle den her
historie. Men en af de ting, som jeg
lige tænkte, fordi QuickImport gør det
jo fra dag til dag, men nogle gange, så
melder de jo pas, og siger det her, det
er for vanskelig en bil til, at vi tør stå
inde for den, og det er jo det, de gør,
de står inde for den afgift, de
meddeler dig. Men der var ingen
problemer med en M3 alligevel? Det
var også bare…?
T – Nej men det, der er alligevel også
blevet importeret et par stykker. Man
kunne også se utallige eksempler, når
man gik ind på SKATs hjemmeside.
Der kan man jo gå ind og se, hvad de
er blevet sat til i afgift tidligere, ikke.
Så det er ikke, den er ikke så unormal
mere. Det er en, som folk de har
opdaget, at den er ved at være
indenfor økonomisk rækkevidde

De snakker om Christians nye børnebog
Alfreds Autoalfabet. Sluttes af således
C - Og jeg synes det der fantastisk, at
Peter som jo har illustreret bogen der,
han har fået alle de der ting med, det, jeg
er virkelig i takt med at tegningerne er
kommet ind er jeg bare blevet gladere og
gladere
M – Godt. Som jeg indledte med at sige,
så er programmet her sponseret af Shell
og lige her har vi et lille afsnit om ikke
Shell specifikt, men benzin specifikt og
det skal jo ikke være nogen
hemmelighed, at Bil Magasinet er jo
sponseret af Shell også på tryk.
A – Ja og vi bruger lidt benzin sådan i
løbet af et år
M – Og vi bruger lidt benzin ja

M – Nu har vi taget lidt udgangspunkt C – Det må man nok gå ud fra
i din barndom, Thomas. Vi har i hvert
fald taget udgangspunkt i nogle af de M – Vi bruger benzin for lige omkring
japanske biler, som ligesom satte dig i 100.000 kr.
gang
A – Gør vi det?
T – Men dem har jeg jo også
importeret en del af. Jeg har jo
M – Ja det gør vi faktisk, kan jeg afsløre
importeret over halvdelen af de biler,
jeg har købt siden årtusindskiftet,
A – Wow
sådan set
M – Ja
A – Ja. Har du hentet noget direkte fra
Japan nogensinde?
C – Ja
T – Aldrig. Aldrig direkte fra Japan. Og
det skulle også være relativt
besværligt, så de fleste af dem, der
gør det, de gør det via en stråmand i
England, så det enten først kommer
fysisk derover, eller papirarbejdet
ryger over England. Fordi i det
øjeblik, den har været registreret i et
andet EU land, så er det lidt lettere

M – Øh har du en holdning til benzin
Christian?
C – Altså for mig er det jo lidt et generisk
produkt. Det har det været i lang tid og
dvs. jeg oplever det lidt ligesom salt.
Indenfor salt der har du jo også det der
Maldon Sea Salt og sådan noget Jozo salt,
der koster 10 kr. for 300 gram eller hvad
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et er, ikke. Og jeg har jo mødt
brændstofkendere, connaisseurs, jeg ved
jo, at Shell går meget op i deres V-power
M – Ja. Nu som Anders han fortalte
og hvad skal man sige er meget
tidligere, så har vi jo haft fornøjelsen
overbevisende omkring det og på
af at lave en klassiker historie med en samme måde ved jeg, at Circle K jo kører
RX8
med Miles Plus produkterne og de har
stor tillid til, at de additiver oprigtigt gør
A – Nej RX7
en forskel. Og produktet, jeg kan godt
forstå, det er en udfordring at overbevise
M – 7 ja, det var en 7’er og ikke en
folk om det ude ved standerne, men jeg
8’er – 7. En fuldstændig standardbil.
er faktisk hoppet med på den, og så
Personligt var jeg kæmpefan af
synes jeg at øh det jeg vil gerne betale
RX8’eren, altså både hele mekanikken ekstra, f.eks. Alfa’en der, den kører jo,
i det, og også designet og den her
den står stille for lang tid af gangen, og
løsning med, at man kunne komme
nogle gange kører den nogle korte ture.
om og sidde på bagsædet, selvom den Så er der det Miles Plus produkt der,
lignede en coupe
hvor man kan sige…
A – Ja så er det noget lettere

T – Og så har den fantastiske
køreegenskaber
M – Ja
T – Den mangler noget power, men
den styrer vanvittigt godt
M – Fantastisk bil
A – Og det er en af dem, vi har bedt
QuickImport på at regne på. Altså
hvad, ville det give mening at…
M – Ja fordi de er jo ligesom nede i
bund nu. Eller er de begyndt at stige?
Nej de er nede i bund nu
T – De er nede i bund
M – En RX8’er kom i, hvornår kom
den, den kom i…
T – 2003 tror jeg
M – Ja 2003. Så den er jo ligesom i
øjeblikket, så er det jo sådan
brugtbilsmæssigt bare en gammel

M – Det har en rensende
C - … Noget rensende effekt og en lille
smøring smørende effekt – det vil jeg
egentlig gerne spendere på til den
M – Men hvad med Up’en så?
C – Altså Up’en der vil jeg sige, der er jeg
lidt mere græskkatolsk
A – Den skal bare have?
C – Den skal bare have et eller andet.
Den har, den nærer jeg ikke de samme
følelser for. Man må sige Alfa’en er også
en keeper, altså hvis det står til mig, så
skal jeg have den i mange mange år. Så
jeg har sådan langsigtede bekymringer
på vejene af dens velbefindende, om jeg
så må sige, hvor Up’en den øh, jeg nærer
ikke de der følelser for den. Og den
kommer jo ud at køre nogle rigtig lange
ture, fordi jeg også holder foredrag. Så
jeg vil sige…
M – Den har ikke samme behov for at
blive renset af benzin
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spand. Så hvis man kan gå ud og finde
en i god stand – hvad skal man kigge
efter der? Du har jo ligesom forklaret
os nu, at man behøver ikke, at være så
bekymret omkring motoren
T – Jo jo det gør man så alligevel, hvis
ikke det har været passet ordentligt,
fordi man skal altså være over dem
med olieskift, og så skal den for guds
skyld være varm, inden man
begynder at lukke op for den. Og der
er problemet jo, hvis man begynder at
købe dem nu, hvis man havde gjort
det for fem år siden, så havde det
været entusiastbiler, der var blevet
passet, men nu er der folk, der har
købt dem, fordi de tænker; den er da
meget smart, og så ikke rigtig har
tænkt over motoren. Så få lavet en
kompressionstest. Og det er lidt
skægt, vi kommer ind på det, fordi i
forgårs var jeg ude hos nogle af mine
venner, ej det var så torsdag, der var
jeg ude hos nogle af mine venner, der
har et værksted ude på Amager, fordi
de havde en gut, som gerne ville købe
en RX8, men han ville gerne have
lavet en kompressionstest. Og det er
altså ikke sådan lige til på en Wankel
bil, fordi det – en normal
kompressionstester, den måler jo
igennem hullet, hvor tændrøret skal
sidde, og så er det simpelthen bare
sådan et lille manometer, der bliver
ved med at, den holder nålen
deroppe, hvor det højeste er. Men det
kan man jo ikke rigtig gøre på en
Wankel bil, fordi det jo er tre sider af
den samme rotor, der puster ud af det
samme hul, og to gode sider vil jo
camouflere en dårlig side. Så det er
sådan et elektronisk aggregat med tre
displays, for den hele tiden sætter
123, 123, 123 og så skal man lige
holde på et stykke tid

C - … Den kører jo dagligt, og den kører
langt, så der er jeg mere græskkatolsk.
Den får også Miles Plus engang imellem,
men det, jeg er, det er lidt ligesom hvis
man har en hund, og man elsker sin
hund, så får den også det bedste foder,
men hvis der løber en kat ind i haven, så
skænker du bare en skål mælk eller hvad
man giver en kat, jeg ved det ikke. Altså
M – Jamen jeg har, jeg fik en ny Volvo
V40 her i foråret, og der må jeg
indrømme, der bruger jeg altså
A – Det er en benziner
M - Det er en benziner, og der bruger jeg
V-power, men det gør jeg jo nok så
meget, fordi det jo så er det vi kan kalde
højoktan benzin i hvert fald i denne her,
og det tror jeg den, altså den føles
simpelthen en anelse friskere. Og det
tror jeg også, der…
A – Ja for der er jo lidt en forskel på det
her. Altså sådan, du kan jo godt få nogle
95 benziner, som er tilført alle mulige
additiver, der renser motoren, men Vpower er jo så også 99 oktan, kan man
sige, som reelt er en anden type benzin
C- Og jeg tænker di Ferrari der, den får
sikkert også
M – Den får også noget V-power
A – Ja den skal have noget V-power
M – Den, men jeg ved ikke, den har jo
bare almindelig direkte, jeg tror ikke det
betyder så meget, det er sådan mere
fornemmelsen af, at den skal have det
gode, ligesom du sagde med Alfa’en ikke,
altså den får den gode benzin ja
A – Men jeg kan huske min gamle
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T snakker videre om kompressionstest
af Wankel motorer
53.43
A – Men i hvert fald det eksempel,
QuickImport har fundet, ikke, det er
jo en 07’er, der har gået 48.000 km.,
og sådan en koster 7,5 tusind euro,
verhandlungsbasis, så det gør den
måske ikke engang. Det kan være , vi
kan få den for…
M – 7,5 tusind euro, hvad er det, det
er…

Amazone jeg kørte i, den var ligesom
justeret ind til 98 tror jeg, dengang man
kunne få 98, så når jeg begyndte at fylde
95 på den, så ville den ikke rigtig slukke.
Altså så begyndte den sådan at
eftertænde, når jeg prøvede at slukke
den. Og den kørte rigtig dårligt.
C – Og hvis du så hældte V-power på den,
så var der ingen problemer
A – Nej hvis jeg hældte V-power, som så
var oktan 99, så var der ikke…
M – Ja 98 dengang

A – Hvad er det, 50.000
M – 50-60.000 kr.

A – Ja 98 dengang, så var der ikke noget
problem

A – Altså jeg synes jo ikke, det lyer af
alverden?

C – Det er ligesom at prøve at hælde en
lys pilsner på Otto Brandenburg altså

T – Nej

A – Ja fuldstændig. Men altså siden er det
sådan. Jeg tror til turbobiler, der plejer
jeg at putte V-power i, ikke, øh men jeg
har også en øh BMW 750 v12, den tør jeg
ikke putte V-power i, for det er
simpelthen for dyrt

A – For en bil, der har gået under
50.000. Og så skal den koste 81.000 i
afgift. Giver det mening, eller hvad?
Altså som regnestykke
T – Det gør det faktisk. Jeg har en
kammarat, der er bilforhandler, og
han har lige solgt en for 159, som var
i prima stand. Den var rigtig rigtig fin,
ikke. Men det når det her jo ikke op
på, så der er jo også lidt rum til
A – Men er der ikke også to varianter
af den?
T – Der er en 192 hestes og en 231
hestes, men den han solgte det var
sportsmodellen med 231, ikke
A – Ja. Man vil vel gerne lige have de
sidste hestekræfter?

C – Ja ja
A – Det er jo 100 kr. ekstra pr.
optankning. Det magter jeg sgu ikke.
C – Den ville ellers godt kunne lide det
tænker jeg sådan en ordentlig
A – Jeg kan næsten ikke mærke forskel.
Jeg kører jo aldrig med speederen i bund
i den, det er jo altid med sådan fjerlet
C – Så må du prøve Miles Plus, de siger jo
det er ligesom hvis man har været i
Italien. Så kan man mærke, når man
kommer hjem i bil, så kan man mærke
hvordan den kører lidt bedre.

T – Det vil man gerne. Den har også
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en anelse mere udstyr og sådan noget

M – Ja

M – Ja det bliver 140.000 lige rundt
regnet her kroner på plader med fuld
afgift vel at mærke

C – De har haft mig i hypnose, de her
mennesker. Altså jeg er helt
hjernevasket.

A – Ja. I forhold til hvad man får for
det, så synes jeg ikke, det virker
sådan vildt

A – Det må vi få testet af på et eller andet
tidspunkt

T – Det synes jeg heller ikke, er
afskrækkende
A – Og hvad skal man så holde øje
med, så er det bare olieservice, man
skal bare være meget påpasselig
med?
T – Hvis den har fuld service på og
den komprimerer ordentligt. Men i
virkeligheden, så fremfor at få lavet
en kompressionstest, så er den test,
man selv kan lave, det er at slukke
den imens den er rigtig varm, go så
starte den igen med det samme. Fordi
det sjove ved en Wankel motor, det
er, at det øjeblik, den er kold, så er det
ikke så stort et problem, hvis
eksempelvis corner seals eller side
seals – der sidder jo alle mulige
forseglinger på den her rotor, at de
ikke slutter helt tæt – så kan den
stadig godt starte, når den er kold,
men hvis den har startproblemer, når
den er varm, så tyder det på dårlig
kompression. Så det er sådan set let
nok selv at teste, ikke, men hvis man
har mulighed for det, så få lavet en
rigtig kompressionsprøve, ikke. Og så
kig i service bogen, fordi hvis den har
fået hyppige olieskift og det har været
den rigtige olie, så skal man ikke
bekymre sig så meget om motoren
A – Men hvor langt kan sådan en
motor holde? Altså jeg tænker jo
gamle Mercedes dieselmotorer, de

M – Godt. Det var lige spørgsmålet om
benzin. Øh som hænger sammen med, at
vi er sponseret af Shell i det her
program. Men tilbage til den vigtige. Ikke
fordi – det er jo sådan med benzin, som
det er med dæk. Altså man kan jo ikke
undvære det. Man kommer ingen vegne
uden at man skifter sine dæk engang
imellem og ude at man fylder benzin på,
men det er jo ikke sådan noget man
sidder og tænker yes nu har jeg fået nye
dæk
C – Hold kæft hvor er det kedeligt.
M - Ja
C - Og det er så dyrt. Altså af alle de
kedelige ting, man kan bruge mange
penge på, så dæk – nej en jammerdal,
altså.
M – Ja det
C - Og så igen, så har man den der
bagvedliggende ide om at det er ikke for
sjov, at der findes så mange dæk. Og
altså hvis du køber noget god Pirelli til
din Ferrari, så får du nok et bedre dæk,
end hvis du gik ned og købte et eller
andet standard mærkeligt kineserdæk,
ikke.
M – Ja altså nu har jeg jo fået meget
ballade for at jeg
A – Ja du har jo faktisk sat en slags
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kan jo køre 3,4,500.000, før man
begynder at…

M – Jeg har sat, ja, altså det er det jo så
ikke

T – Det kan de her også uden
problemer. Uden problemer

A – Det er ikke sådan lige det, man plejer
at sætte på en Ferrari

M – Det kan de?

M – Hvis den er passet

M – Jeg har sat Hankook på min Ferrari,
og det har jeg måtte høre rigtig meget
for, fordi Ferrari jo er tæt forbundet med
Pirelli sådan historisk et, ikke også, og
der skal selvfølgelig sidde Pirelli P Zero
på en Ferrari, men jeg tænkte aah, jeg vil
simpelthen prøve noget andet, og det var
faktisk ikke fordi, jeg sparede ret mange
penge på det, jeg tror det var 500 kr.
eller sådan noget alt i alt, og det er jo lige
meget, når det, jeg tror de kostede alt i
alt omkring en fire og et halvt tusind og
måske fem, hvis jeg skulle have haft
Pirelli på, men jeg tænkte bare jeg skal
prøve noget andet, og nu må jeg
konstatere, at

T – Hvis den er passet.

C – Det er stykket, vi taler om, ikke?

M – Og det kan man så få vished om i
hvert fald delvis dels med en
kompressionstest og dels med at
følge servicebogen og simpelthen
holde øje med, hvordan stemplerne
ser ud?

M – Nej nej nej nej nej

T – Ja
A – Ja for jeg havde tænkt sådan
200.000 måtte nok være top top top
M – Ja det ville jeg også sige
T –Nej jeg kan ikke se nogen
problemer i, at den skulle kunne køre
400
A – Nej

T – Ja
A – Godt. Den næste bil, vi skal kigge
på, det er lidt en sjældenhed i
Danmark, det er en Subaru Impreza
fra 2007 også. Og det her det er sådan
en VRX STI, så den har 280 heste. Og
den koster altså noget mere end
RX8’eren. Den koster 20.000 Euro i
indkøb i udlandet, og så er der en
afgift på 127.000 oveni det. Så det
ender jo på et eller andet sted mellem
250 og 300.000 kroner, ikke
M – Ja 20.000 det er 150.000 kroner,

C – Okay godt, det er bare sådan en
Ferrari, jeg troede virkelig det rev til
M – Jamen det gør det måske også, hvis
du skal op, men det var jo vildt for 13 år
siden med 18 tommer dæk ikke også,
men det er jo ikke vildt længere. Altså
det er jo ikke…
C – Nej det er måske det at der er
kommet flere, en større volumen på de
dæk og så kan de sænke priserne og…
M – Ja helt klart
A – Nej det er en ret billig størrelse på…
eller sådan relativt billigt
M – Ja det var sgu ikke særlig voldsomt
synes jeg. Jeg synes det var nogenlunde
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ikke?

rimeligt. Det var sådan

A – Ja og så 127 oveni

C – Men kunne du så mærke forskel i
forhold til de dæk, du havde på før?

T – Det er stadig rigtig meget bil for
pengene
A – Ja det er det, ikke?

M – Ja det kunne jeg godt, og man kan
sige, at der var måske den fordel eller
den forskel, at

De fortsætter med at snakke om bilen
og sammenligne den med andre
lignende biler, om deres motorer, om
hvilke fordele og ulemper, der er ved
dem, og om det at lede efter en specifik
model

A – Men de var gamle, ikke?

1.01.55
A – Nå den sidste bil, eller det er
faktisk to modeller, vi har fået
QuickImport til at regne lidt på, det er
Nissan Skyline GTR, både R32 og R33.
Og grunden til, at jeg ligesom tog den
med, det er, at jeg godt vil vise jer
noget, der hedder en nivaeuliste, som
jeg ikke vidste, at SKAT lavede nogle
gange. Ved I, hvad det er?

A – De så lidt slidte ud

T – Nej
M – Ja
A – Det er jo sådan, at når SKAT
udregner en udgift, så udregner de
den jo på specialbiler helt fra bunden
af. Men der findes også nogle gange,
hvor de laver en såkaldt niveauliste.
Og dvs. det er en liste over den her
model og så nogle forskellige årgange,
nogle forskellige kilometertal, og det
er så ca. Det her prisniveau, man
tager udgangspunkt i. Og med Nissan
GTR har de lavet en niveauliste. Jeg
ved ikke hvorfor
T – Det lyder ikke godt
A – Ja men det er måske ikke så tosset

M – Ja jeg tror måske at noget af det var,
at de der Pirellier de var ved at være
gamle. De var ikke slidt ned på nogen
måde, fordi det bliver de ikke, men…

M - De var simpelthen blevet møre, og så
bliver de også stive i gummiet, og det
kan man godt mærke, altså på vejgrebet,
så jeg har oplevet at få en markant bedre
komfort, altså det er næsten… Men jeg
vil også sige, at på indstyringen, så er det
altså ikke fordi, at jeg sådan har mærket
styringen, styretøjsegenskaberne de er
altså ikke blevet sådan markant bedre af
det. Det synes jeg ikke, de er blevet. Men
komforten er blevet bedre, og støjen er
blevet mindre, det, og det, altså jeg kører
ikke på bane, altså vi kører på bane, når
vi tester biler, men jeg kører ikke på
bane sådan for sjov, det synes jeg
simpelthen ikke er interessant.
C – Men det er da fedt, at du har fået en
mærkbar forskel for dine 4 og et halvt
tusind der, fordi det er næsten det, der
er mest surt. Hvis man sætter sig ind, og
det så bare er business as usual og der
mangler 5000 på kontoen, ikke.
A – Jamen dæk er bare en svær størrelse,
det er det altså
M – Ja. Irriterende ting. Nå men det jeg
egentlig ville tilbage til, Christian, det var
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endda, fordi så holder man i stedet
for at afgifterne altså ligger i øst og
vest, så er de sådan rimelig justeret
ind på niveau, og det vil I kunne se
her. Man kan simpelthen se hvad
årgang, det er på en Nissan R32 GTR,
og så kan man se kilometertallet, og
så kan man se; hvad er
handelsværdien på sådan en bil. Og
det er jo handelsværdien inkl. afgift.
Og jeg synes da ikke, at handelsværdi
på 110.000 for en Nissan GTR R32

at nu har du Alfa’en, og det jeg kan høre,
du er vild af begejstring, men hvis du nu
kunne vælge, der er en prisgrænse, det
har vi alle sammen, men hvor, hvis du nu
skulle ud og vælge bil sådan uden
regning, om jeg så må sige…

T – Inkl. afgift?

51.00
M – Godt Christian øh jeg tror vi har
været rundt omkring. Det var bilsnak
nummer fire med Christian Grau,
forfatter og journalist, motorjournalist,
det har været en fornøjelse at have dig
med

A – Ja. Det synes jeg nu ikke…
T – Det er meget lavt sat. Jeg solgte
min for 131 uden afgift
A – Ja. Jeg forstår heller ikke lige… og
det er det med de her niveaulister, for
nogle gange er de bare meget lavet
M – Men Anders kan vi, hvem kan se
niveauet, altså kan jeg få lov at se
dem, om jeg så må sige?
A – Ja de skulle ligge frit tilgængeligt
derinde
M – På skat.dk, altså hvor man går ind
på…?
A – Ja. Og ellers så kan man jo tage fat
i QuickImport

C – Åh altså jeg har et eller andet med
Porsche
Fortsætter i snak om drømmebiler
(38.45)

C – Det har været rigtig hyggeligt at være
her. Det er så skønt at være blandt
lidelsesfælder, så jeg har virkelig hygget
mig
M – I lige måde
A – I lige måde
M – Og som sagt, programmet her var og
er sponseret af Shell V-power. Vi siger
tak for denne gang og på gensyn, genhør
næste gang

T – Men jeg fik i øvrigt også at vide, at
afgiften på min den der R32, som jeg
næsten lige har solgt, at den ville have
ligget på en 50-55 baseret på tidligere
udregninger, hvor jeg tænkte; det er
altså lige før, at det bedre kan betale
sig for mig at betale afgiften og sætte
den til salg med afgift, fordi jeg tror
folk er mere trygge ved at købe en bil,
der har danske plader på
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A – Ja fordi hvis vi kigger på altså
efterfølgeren R33 GTR og så vi tager
en 98’er, der har gået 130.000 km, så
er værdien, eller handelsprisen
omkring 185.000. Det synes jeg
overhovedet ikke lyder vildt
T – Ja men alligevel så skyder de ved
siden af, fordi på nuværende
tidspunkt koster R32 mere end R33
ude i den virkelige verden
A – Ja R32’eren er blevet rigtig rigtig
dyr, ikke. Men det er jo der, hvor
SKAT nogle gange, eller tit og ofte er
et par skridt bagud, for de er jo ikke
klar over de her udviklinger i priser,
hurtigt nok i hvert fald. Det kommer
jo bagefter. Men de er jo sådan set
også bare for at vise de her
niveaulister. Og så havde
QuickImport et godt råd, og det er;
hvis du skal hente en Skyline, så hent
en helt standard, ikke en tunet
Skyline. For hvis den først er tunet og
bliver klassificeret som det, så følger
du ikke niveaulisten
T – Men så kan man jo heller ikke få
den godkendt. Altså man kan jo ikke
lave noget som helst
A – Nej nej. Men altså hvis den er
ombygget nok til at den ikke er
klassificeret som værende original, så
følger den ikke den her liste mere, og
så er det fri afgift
M – Godt. Jeg kan konstatere nu, at
vores videooptagelse, den er i hvert
fald stoppet. Der er ikke givet vis
mere plads på kortet. Og vi er også
ved at være nået dertil, hvor, vi kunne
have blevet ved her Thomas, og jeg
tror, at udgangen på det er; det gør vi
igen. Men det her det var afsnittet om
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QuickImport, hvor vi fik introduceret
niveaulister, som igen understreger,
at vores afgiftssystem er meget
indviklet og ikke altid lige logisk. Det
er ikke logisk. Men jeg vil tillade mig
at sige tak for denne her gang,
Thomas
T – Det er mig, der siger tak
M – Tak fordi du ville dukke op. Det
var atter en stor fornøjelse. Tak til
Anders Richter
A – Selv tak
M – Og jeg vil også sige tak herfra. Det
var tredje podcast program i Bil
Magasinets radioserie her, eller
podcastserie. Vi vender snart tilbage
med flere programmer. Tak for denne
gang
T – Selv tak
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11.4. Bilag 4

Analyseskema 3 – Startup, episode 14
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S1 E14
M
Morten Resen
PK
Praktikant Kristian
J
John Blaabjerg Veje

Handling

K
Klavs Hjort
M fortæller, hvad der skal ske med hans job på Go’ morgen Danmark
Jobsamtale med praktikant Kristian

Citater

Sponsormøde med John og Klavs fra Danske Bank
00.00
Speak
M – Velkommen til episode 14 af min Startup podcast, der præsenteres i
samarbejde med Danske Bank. Jep, jeg har fået en ny sponsor. Og det er en stor
en af slagsen. Det er selveste starship enterprise Danske Bank. Og hvordan den
aftale så er kommet i stand, og hvad det kommer til at betyde for podcasten
her, ja det finder du ud af senere i denne episode. Og så finder du også ud af
noget andet om samarbejdet.
Reallyd – Optagelse af Ms møde med Danske Bank angående sponsorering
MR – Men nu bare i forhold til åbenheden, jeg har jo sagt, jeg har jo fortalt alt,
hvad jeg har tjent og hvad jeg har gjort og sådan noget, ikke, øh jeg vil også
gerne fortælle, hvad I giver for det her
K – Det har jeg intet problem med
J – Det har jeg heller ikke
M – Det havde jeg faktisk troet, at I ville sige nej til
Speak
M – Ja jeg havde egentlig troet, at de ville sige nej, men det gjorde de ikke. Lidt
senere i denne episode, får du at vide, hvad Danske Bank så betler for
samarbejdet. Og det bliver altså en begivenhedsrig omgang. For lige om lidt, ja
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der udløber min orlovskontrakt med TV2. Jeg har været til møde med mine
chefer…
M med at tale om sin situation med TV2
29.55
Musik
Speak
M – Og nu skal du så med til møde. Et møde med Danske Bank, der fra denne
episode og et halvt år frem er sponsor på podcasten her.
Reallyd – Optagelse af Ms sponsormøde med Danske Bank
K – John han er lige på trapperne. Har I mødt hinanden?
M – Nej. Og hvad er det han øh?
K – Han er marketingchef i erhvervsbanken eller business bank, der er ingen,
der siger erhvervsbanken.
M – Ja. Nu, den der, den kører bare. Hvad hedder det øh, hvis det er okay, og øh
som sagt, jeg optager bare fordi, måske er der noget, jeg kan bruge, måske er
der ikke.
K – Yes
J – Godmorgen
K – Hej John. Skal jeg hente kaffe til dig?
J – Nej tak
M – Hej, Morten
J – Hej, godt at møde dig
M – I lige måde
K – Vi kører nu, så han optager alt, og så…
M – Ja
Speak
M – Og så må vi se, hvad der sker
Musik
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Speak
M – Stemmerne, du lige hørte, de tilhører John og Klaus. Og det lyder måske
som sådan en lidt dårlig dansktop duo, men det er det nu ikke. John Blaabjerg
Veje, han er, og nu får du lige den engelske titel, Head Of MarCom for Danske
Bank Business Banking. I gamle dage ville man nok bare have kaldt det
marketingchef i erhvervsbanken, men det var dengang. Og så er der Klavs
Hjort. Og bare for en ordens skyld, så staves Klavs’ navn med k og v i
modsætning til ham den anden Claus Hjort. Nå men Danske Bank Klaus, han
bærer titlen Head Of Innovation – også i Danske Bank Business Banking. De er
egentlig ikke super bankagtige nogen af dem. Marketing John, han er iført sådan
en lidt skødesløs, men alligevel ret bevidst Anders Agger frisure, altså sådan en
slags fodboldspillerpage ala Thomas Frank. Og selvom han er iført den
klassiske mellemlederjakke, ja så er han altså aldeles slipsefri, og kunne godt
ligne en superligatræner på sidelinjen til en søndagskamp. Og der er skam også
lidt bold gemt i ham, altså i marketing John, finder jeg ud af, da vi indleder
vores møde med lidt smalltalk om, at jeg på et tidspunkt har været
pondusmaskot. Altså iført en kæmpemæssig pingvin af en plysdragt. Og det
bringer minderne frem hos os begge.
Reallyd – Optagelse af Ms sponsormøde med Danske Bank
K – Morten, det er fordi, han har været inde i Pondus. Han har været maskot i
sommers. Hans bror er filialdirektør oppe i Helsinge
M – Jeg er både blevet modtaget af Pondus her til morgen, og så har jeg haft en
blufærdig karriere i pondus
J – Hold da op
K – Det er mere end hvad vi to, vi kan sige, vi har
J – Det er mere end der nogensinde kommer til at ske for mig, så meget kan jeg
afsløre
M – Jeg vil faktisk sige, at det er jo en eller anden form for, det bør vel være
ligesom hvis man skal være chef hos McDonalds, så skal man have stået og
vendt burgere og sådan noget, så jeg tænker, man skal vel også som ansat i
banken have prøvet at være inde i pondus
J – Jeg synes faktisk, vi mangler at genoplive Pondus, jeg kan huske ham fra
dengang jeg spillede fodbold, dengang jeg var dreng, ikke?
M – Præcis, Pondus Cup. Pondus Cup.
K – Det har bare ikke været så populært de sidste 4-5 år, men det kan være,
tiden er moden til det nu.
M – Findes Pondus Cup stadigvæk?
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K – Nej det tror jeg ikke
J – Vi bruger faktisk ikke pondus til noget som helst
K – Der er et museum nede i kælderen her
M– Prøv at hør, han var jo…
K – Han var konge i halvlegene
Speak
M – Pondus Cup. Det var tider. Og det kan altså godt være, at innovations Klavs
mener, at Pondus ikke nødvendigvis har samme superstjernestatus, som i midt
firserne, men ikke desto mindre, så er han altså still going strong. Så meget, at
jeg i sommer var inde i Pondus. Jeg stod på møl iført 20 kg plys, imens 30
håndboldspillere mellem fem go syv år forsøgte at score på Pondus til
håndboldafslutning i Helsingehallen. Og så bed du måske også mærke i noget
andet. Noget som innovations Klavs sagde.
Lydklip afspilles igen
K – … hans bror er filialdirektør oppe i Helsinge…
Speak
M – Jep, jeg har en bror, der er ansat i Danske Bank, og jeg har i øvrigt en anden
bror, der er ansat i handelsbanken. Men er det så derfor, at jeg har fået Danske
Bank som sponsor? Altså er det bare et stort nepotismeforetagende, hvor
storebror lige har lagt et godt ord ind for lillebror, og så er den ged barberet?
Og det kan jeg så svare kort og klart nej til. Min bror, han aner ikke hvem
marketing John og innovations Klavs er, fordi Danske Bank bare er kæmpestor,
og min bror, han er ansat i den private afdeling, og dansktopduoen, de arbejder
så i businessdelen af banken. Faktisk begyndte min kontakt med Danske Bank
med, at jeg skrev til en af min husturs veninder, fordi hun arbejder i Danske
Bank i den afdeling, der hedder Mobile Life – det er dem med Mobile Pay.
Simpelthen for at spørge hende, hvem jeg skulle skrive til, for at høre, om
Danske Bank måske var interesseret i at mødes til en snak om et muligt
samarbejde om min podcast. Men der var så noget med noget skimmelsvamp i
villalejligheden, så hun fik aldrig rigtig svaret. Og så spurgte jeg min bror, om
han kunne finde en mailadresse på chefen for Mobile Life. Den skaffede han, så
jeg skrev til chefen. Og chefen, ja han sendte mig så videre til en anden afdeling
– til business banking afdelingen, til John og Klavs. Og sådan blev kontakten
skabt, og mere har min bror altså ikke haft med det at gøre.
M fortsætter forklaring
35.40
Speak
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M – Og grunden til, at jeg gerne ville have et længerevarende sponsorat, og
grunden til at jeg gerne ville have, at det var DB, der blev sponsor, ja det var
fordi, at jeg synes, det var lidt svært, det der med reklamer. For som du har
kunnet høre tidligere, så har jeg i podcasten her forsøgt at finde ud af, hvordan
man egentlig tjener penge på at lave podcast. Bl.a. har jeg bragt reklamer for
GoMore og Duglememrdetaldrig.dk. Begge firmaer der selv henvendte sig og
betalte 5000 kr. pr. afsnit. Og det var jeg sådan set rigtig fint tilfreds med. Men
jeg synes alligevel, at det var lidt svært med reklamerne, fordi de jo, hvor meget
jeg end prøvede at gøre dem interessante, stak lidt ud fra det øvrige indhold.
Fordi det at leje en bil hos GoMore eller købe en oplevelsesgave hos
Duglemmerdetaldrig bare ikke har så meget at gøre med det at starte sin egen
virksomhed, som podcasten jo handler om. Og det var ligesom den ene ting. Og
den anden ting, ja det var så at de her små reklamer rent faktisk viste sig at tage
ret lang tid at lave. Og så var 5000 kr. pr. stk. lige pludselig ikke så mange penge
længere. Så hvis jeg skulle have en ny sponsor, så skulle det for det første være
et firma, der på en eller anden måde havde en relevans for podcasten.
Reklamerne de skulle være anderledes, og så skulle prisen være højere. Og
derfor skrev jeg til Danske Bank. Og de sagde faktisk ja til at mødes med det
samme. Og jeg var egentlig ret overrasket. For hvilken interesse havde de
egentlig i min lille podcast om opbygningen af mit lille firma? Og så var jeg også
lidt bekymret. For vidste de egentligt, altså moderbanken, moderskibet,
Danmarks største bank, hvad jeg gerne ville? Jeg ville nemlig gerne fortsætte
med at være så åben som muligt om alt, hvad jeg bringer her i podcasten. Også
om mit mulige samarbejde med Danske Bank. Men var de egentlig klar til det?
Altså at gå all in og være så åben som overhovedet muligt omkring vores
samarbejde. På godt og måske, hvem ved, på knap så godt. For det er jo
nemmere at være lukket. Og nu hvor Danske Bank efterhånden har fået slikket
sårene efter finanskrisen og alt det onde der for dem fulgte med, og alt det
kritiske skyts ligesom er blevet rettet mod andre store banker, ja så var det
måske lettere at lukke i, fremfor at åbne op. Det var jeg ret bekymret for.
Reallyd – Optagelse af Ms sponsormøde med Danske Bank
J – Det er jeg ikke bekymret for. Og det kan godt være, at der er andre, der vil
sidde rundt omkring, der ville være mere bekymrede for, men det som jeg tror
er sindssygt vigtigt for at vi lykkes med det her koncept, det er, dels at du bliver
ved med at bevare troværdigheden omkring den måde, jeg har hørt dine af dine
podcasts, og du er jo lige ud af posen og meget ærlig og ligefrem, og vil have så
meget åbenhed og transparens som muligt, og det er egentlig en præmis, vi
gerne vil spille med på. Det er klart, vi har ikke noget behov for at blive hældt
ned af brættet, men det som jeg faktisk tror, vi kan få ud af det her, det er at
fortælle om, hvorfor er det egentlig, det er jo typisk ikke fordi vi er dårlige til
det, vi laver, at tingene er lidt besværlige, der er jo typisk en bagvedliggende
årsag, og det skaber en masse myter og fordomme. F.eks. en myte eller en
fordom om Danske Bank, det er, at vi ikke interesserer os for de små
virksomheder. Det kunne vi godt tænke os at nuancere en lille smule, og det
tror vi sådan set, at vi kan gøre gennem at du har brug for os, vi hjælper dig, du,
vi kunne måske endda starte med at sige hvorfor er vi overhovedet gået ind i
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det her. Fordi Danske Bank er jo mest kendt for at være for de store og for de
rige – har I overhovedet en interesse i de små virksomheder, så kan vi fortælle,
at historisk set har vi måske interesseret os lidt mere for de store og har haft
vore fokus der, men de seneste år har vi faktisk gjort ret meget for at sikre at vi
har nogle produkter, nogle løsninger, som er prissat på en måde, som er ret
attraktiv for de små virksomheder, og derfor får vi faktisk 2000 nye kunder om
måneden, som er enkeltmandsvirksomheder, eller små virksomheder. Vi har
været inde og kigge på, hvordan vi har serviceret dem, og det har ikke historisk
været lige godt alt sammen, men vi synes faktisk, vi er blevet ret meget bedre.
M – Men hvorfor, fordi, fordi vi er enige om, at sådan har det, ikke
nødvendigvis, altså jeg ved sgu ikke om det sådan kun er internt, men eksternt
opfattelsesmæssigt, har det i hvert fald ikke været sådan tidligere. Altså man
har ikke tænkt, du ved, hvis jeg har en mega god ide, så er det sgu Danske Bank
jeg smutter ned i lige og siger…
K – Nej det er helt rigtigt.
J – Men jeg kan også godt forklare, hvorfor det har været sådan. I hvert fald i
nyere tid. Dengang finanskrisen var her, Danske Bank blev ramt ret hårdt. Så
dengang man så ligesom skulle prøve at komme tilbage, der prøver man jo at
beskytte det sted, hvor man tjener pengene, og gøre noget, hvor man tjener
penge, og det er jo typisk hos de større virksomheder. Så der var en periode fra
12 til 12/13, hvor, og også før det, da krisen ramte, hvor at man var så presset,
at man var nødt til at protecte the income, altså der hvor man tjente pengene,
og hvor vi var måske ikke så fokuserede på de mindre virksomheder.
M – Nå men det er jo bare meget interessant, men nu bare i forhold til
åbenheden, ikke, jeg har jo sagt, jeg har jo fortalt alt, hvad jeg har tjent og hvad
jeg har gjort og sådan noget, ikke, øh jeg vil også gerne fortælle, hvad I giver for
det her
K – Det har jeg intet problem med
J – Det har jeg heller ikke
M – Det havde jeg faktisk troet, at I ville sige nej til
Musik
M fortæller på speak, aftalen lyder på 12.500 pr. afsnit i sådan ca. et halvt år. Og
så ser de, hvordan det går.
Klip til reallyd igen.
J fortæller at de gerne vil være transparente, så derfor må M gerne sige beløbet
J – Der er jo altid en risiko ved at være transparent, men der er også en risiko
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ved ikke at være transparent, og jeg tror faktisk, at risikoen, hvis man skal kigge
på det med det syn, er større ved ikke at være transparent
K – Det største risiko, det er sgu da at folk de føler, at vi har købt os til positiv
omtale.
M – Men deeeeeet….
K - Så det skal du jo sørge for som redaktør.
Speak
M – og ja, det er jo også en risiko. Og det bringer mig frem til selve indholdet,
for det har vi jo slet ikke været omkring endnu. Altså hvordan skal Danske Bank
indgå i podcasten, så de får noget ud af det, jeg får noget ud af det, men vigtigst
af alt, at du som lytter forhåbentlig også får noget ud af det.
Reallyd – Optagelse af Ms sponsormøde med Danske Bank
K – Hvordan har du så tænkt dig i en typisk episode?
M – Jeg tror, der er noget rent, vi , rent reklameteknisk så skal jeg sige, at
podcasten, og det er der, hvor det bliver meget klassisk agtigt, men i starten vil
jeg skulle sige podcasten er lavet i samarbejde med Danske Bank agtigt, sådan
et eller andet, og hvad vi så skal sige, om det så skal være Danske Bank eller
Danske Bank The Hub what ever, hvad det er for et brand, I gerne vil have, det
skal I beslutte. Det første afsnit, hvor I er med, det tror jeg faktisk bliver noget
ala det her, hvor vi ligesom taler om aftalen – hvad vil vi gerne, hvad vil jeg
gerne, hvad vil I gerne, og hvor jeg sådan ligesom fortæller lidt om forhistorien.
Og det kommer til at tage en hel del længere tid. Der får I lidt flere minutter end
normalt.
Speak
M – Og hvad bliver så normalt? Fordi jeg har ikke rigtig lyst til at lave en eller
anden klassisk reklame eller sådan generel omtale af Danske Bank, altså hvor
er I gode eller hip hurra se vores nye højrenteprodukt eller hvad det nu måtte
være. For det giver bare ikke så meget mening. Og heldigvis, så er marketing
John og innovations Klavs af samme opfattelse. Faktisk så var mit oprindelige
oplæg lidt for ordinært synes Klavs. Tak for det. Så vi er nået frem til følgende
model.
I dag, altså mens jeg siger disse ord, er jeg privatkunde i Danske Bank og har
min egen erhvervskonto i banken, og det har jeg haft i et par år. Men GoLittle
har endnu ikke en bank og dermed heller ikke en bankkonto, og derfor, ja så
står anpartskapitalen på de her obligatoriske 50.000 kr., som det koster at
stifte et ApS, ja de står stadig på advokat Christians klientkonto. Jeg håber ikke,
han har købt julegaver for dem alle sammen, men GoLittle skal jo have en bank
og en bankkonto ligesom alle mulige andre startups. Og det bliver så i Danske
Bank, hvor jeg har fået tildelt en erhvervsrådgiver, der hedder Benjamin, som
jeg ikke har mødt endnu, og det har du heller ikke. Men du kan møde ham i

133

næste episode og i de følgende mange episoder, for de spørgsmål, jeg har til
min erhvervsrådgiver, har du sikkert også til din. Og så kan du forhåbentlig
blive klogere sammen med mig.
Reallyd – Optagelse af Ms sponsormøde med Danske Bank
K – Så jo mere konkrete dine spørgsmål de kan blive på de behov, som du
oplever enten med dig selv eller som du hører hos andre, det skal være helt
åbenlyst for lytteren, at det er et reelt problem for dig, og derfor har du ringet
til en bank, og du forventer en eller anden form for afklaring på det problem.
Enten som vi kan løse for dig med det samme, eller hvor vi kan sende dig
videre, i stedet for, at det bliver sådan en generel snak om hvad vi gør.
J – Jeg vil faktisk gå så langt på det der med at Klavs indledte med at sige med at
de skal være relevant for at du skal ringe til os, at jeg vil hellere ikke være med i
en udsendelse, end jeg vil være med, fordi vi sådan bliver kunstigt ringet til,
eller at du drejer dit program, som egentlig er på vej i den her retning, men så
fordi at du også lige har en sponsor, der skal med, så kører du lige den her vej,
og så kører du tilbage, så langt vil jeg gå på, at vi vil gerne være med, når det er
relevant, når vi har noget, vi kan hjælpe dig med, øh og selvfølgelig forestiller
jeg mig også, at du tænker det lidt i retningen af at den vej skal det selvfølgelig
også være, men hvis du f.eks. vil lave en udsendelse om podcast, som du gjorde
i den allerførste, vi har jo ikke, vi har ikke forstand på podcast, vi har ikke noget
med podcast at gøre…
M – (Griner) Det har jeg heller ikke
J - … Så nu ringer jeg lige til Danske Bank og hører, hvordan hjælper I
virksomheder, der laver podcast, eller et eller andet, så bliver det sådan
fuldstændig fingeren op i luften agtigt, og næste gang der ringer en kunde om
det samme, så er der ingen, der aner noget om det, så jeg vil meget meget
hellere have, at vi er med, og såsom du selv siger samle lidt til bunke, så vi
virkelig er med med et aftryk, og måske lidt i starten for at manifestere
samarbejdet, men så har jeg ikke noget imod, hvis vi i udsendelse fire eller fem
eller seks eller nogen af dem endda ikke er med, fordi at du bare har et andet
fokus, der er dukket et eller andet sindssygt spændende op, hvor du ved, det er
det her lytterne vil have, eller det, der brænder hos dig, så kører du bare den
vej.
K - Betyder det så, at vi ikke kommer til at tælle hvor mange afsnit, vi er med i?
J – Ja ja absolut.
K – Altså jeg ved godt, at vi prøver at gøre det så…, men det styrer du.
M – Nå men det er jo mega fedt.
K – For jeg vil sige, at hvis ikke vi kan være relevante for din rejse, så har vi sgu
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et problem. Så er det fordi bankerne ikke fylder noget.
Speak
M – Men tro mig, det bliver ikke et problem. For rent økonomisk, så er jeg altså
familiens sorte får. Jeg er virkelig dårlig til tal og økonomi, så der er meget, jeg
skal have styr på. Og jeg har bare lige lavet sådan en hurtig liste. Jeg skal have
oprettet noget så lavpraktisk som en firmakonto til GoLittle. Og da GoLittle er et
ApS, ja så er det altså en hel del mere besværligt end at oprette en normal
privatkonto. Jeg skal på et tidspunkt til at udbetale en eller anden form for løn
til mig selv og måske også til nogle andre, og det har jeg ikke den fjerneste ide
om hvordan i al verden jeg gør. Jeg skal jo sådan set også have skaffet noget
kapital, så GoLittle forhåbentlig kan blive til virkelighed, og så er del vel en
meget god begyndelse at ringe til banken, ville jeg sådan bare lige umiddelbart
tro. Og så er der jo alt muligt andet som forsikring af mulige ansatte, hvis jeg får
sådan nogle på et tidspunkt, og forsikring af mig selv for den sags skyld, fordi
hvad nu hvis (bankelyde) og nu banker jeg lige i bordet, jeg bliver syg eller
brækker benet og bliver indlagt i tre måneder, hvor jeg ikke kan arbejde på
GoLittle, ja så er jeg for alvor på den, og kan man f.eks. forsikre sig mod den
slags, og her jeg overhovedet råd til det? Altså alt det og meget mere, det skal
jeg have spurgt Benjamin om. Og det kommer jeg så til i løbet af de næste
måneder. Og vi har altså ingen plan. Der er ikke noget, der er skrevet ned eller
aftalt på forhånd. De spørgsmål eller problemer, som jeg løber ind i i
forbindelse med opstarten af GoLittle som på den ene eller den anden måde
involverer min bank, ja det er de reelle spørgsmål og problemer, jeg kommer til
at ringe til min erhvervsrådgiver om. Ligesom alle andre iværksættere.
Forskellen er bare, at jeg optager samtalerne, så du kan høre dem i podcasten
her.
Klip tilbage til reallyd
M - Er I, giver det mening for jer, og er I sådan nogenlunde ved godt mod og
med nogenlunde hvilepuls og sådan noget – hvad siger I til det?
K - Ja absolut. Tak for kampen. Tak fordi du kom.
M – I lige måde, vi tales ved. Tak. Og god weekend, når I når dertil.
Speak
M – Jep, Danske Bank er i det næste halve år sponsor på min Startup podcast.
Nu ved du hvad jeg får for det, og så håber jeg altså også, at du rent faktisk får
noget ud af det. Og det betyder altså også, at jeg nu har sikret mig en eller
anden form for indtægt i løbet af de næste måneder. Der er ikke til hele
husholdningen, men det er klart et skridt på vejen. Og måske bliver der brug for
det, for der var jo den der beslutning, jeg skulle tage. Skulle jeg vende tilbage til
mit fantastiske job på Go’ Morgen Danmark på TV2 til mine mega seje kollegaer
og de bedste chefer, man kunne ønske sig, og ikke mindst den ustyrligt gode
løn, pensionsordning og alt det der. Eller skulle jeg satse alt på GoLittle – et
drømmeprojekt, som jeg ikke aner, om bliver andet end en drøm. Jeg skulle
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mødes med mine to chefer Lau og Camille til frokost…
56.50
Speak
M – …Og faktisk, så kan du også bruge GoLittle.com. Imod alle odds i øvrigt,
fordi det domæne, det var selvfølgelig for længst købt af en anden ende mig, da
jeg fik idéen til GoLittle. Men nu er det mit. Og hvordan det kom i stand, ja det
kan du altså også høre i næste episode. Jeg glæder mig helt vildt. Podcasten,
den blev præsenteret i samarbejde med Danske Bank, og du er som altid
velkommen til at følge mig på Facebook, på Twitter, på LinkedIn og på
mortenresen.dk, hvor du også kan skrive til mig med spørgsmål… tak fordi du
lyttede – vi høres ved.
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11.5. Bilag 5

Analyseskema 4 – Startup, episode 15 og 16
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S1 E15
M
Morten Resen

S1 E16
M
Morten Resen

B
Benjamin Feldman

B
Benjamin Feldman

PK
Praktikant Kristian

PK
Praktikant Kristian

P
Pauline (praktikant Kristians
kæreste)

P
Pauline (praktikant Kristians kæreste)

J
Jesper Buch
Handling

M får investor råd af J

M fortæller om GoLittles nye funktion

M snakker med B for første gang. De
snakker om Ms forventninger til
virksomhedens økonomiske
performance

M er til møde hos Seed Capital

PK snakker med P om sin nye
praktikplads på GoLittle

Citater

N
Niels Vejrup

M snakker i telefon med B om at
oprette en firmakonto og giver ham de
oplysninger, der skal til for, at det kan
lade sig gøre

00.00
Speak
M – Podcasten præsenteres i
samarbejde med Danske Bank

M er til middag hos naboerne sammen
med sin kone hos naboerne, hvor de
taler om GoLittles nye funktion
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank

Musik

Musik

M takker for god reaktion på hans valg
om at stoppe på Go’ morgen Danmark,
og siger bagefter velkommen til
podcastens afsnit 15.

Speak
M – Kan du huske sidste episode? Der
lød det sådan her, da praktikant
Kristian meget inkognito fortalte sin
kæreste Pauline om en indtil videre
hemmelig funktion i den kommende

01.45
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Speak
M - og så kan du også komme med på
blinddate, når jeg for første gang
ringer til min nye erhvervsrådgiver i
Danske Bank, Benjamin.

GoLittle app.

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B

Speak
M – Jo jo, han forstod da at skabe en
form for spænding, den unge mand. Og
i denne episode, ja der får du så svaret
på, hvad det er GoLittle kommer til at
kunne, og som jeg endnu ikke har
fortalt om.

M – vi sætter som mål, at, hvad var
det du sagde, i 22…
B – 22 der har du omsætter du for en
milliard
Speak
M – og så er niveauet ligesom lagt. Du
kan høre om hvilke forventninger min
bank egentlig har til mig og GoLittle
nu, hvor de skal hjælpe mig på vej.
Men det er først lidt senere. Der er
lige et par andre ting, vi skal igennem
først. Du skal endnu engang med til
Spanien
02.19
M fortsætter med at fortælle om, hvad
der skal ske i episoden
23.50
Musik
Speak (indover jingle)
M – Og nu skal du så med på
blinddate. Med min nye bankrådgiver.
For som du kunne høre i sidste afsnit,
ja så har jeg indgået en sponsoraftale
med Danske Bank, der sponsorerer
podcasten her i de næste seks
måneder. Men fremfor sådan et
klassisk reklamespot, der ligesom
fortæller om Danske Banks
fortræffeligheder, ja så har vi talt os
frem til en lidt anden model, fordi
GoLittle skal jo have en bank og en
bankrådgiver ligesom alle andre
startups. Og da jeg i forvejen er

Afspiller optagelse i reallyd af
praktikant Kristian, som snakker med
sin kæreste.

M fortsætter med at lægge op til møde
hos Seed kapital, hvorefter der klippes til
en optagelse fra mødet i reallyd.
32.14
Speak
M - …og du kommer selvfølgelig med,
når jeg skal pitche i en senere episode,
men inden da, ja der skal jeg have styr
på noget lidt mere lavpraktisk, der
kræver et opkald.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen.
B – Det er Benjamin Feldman Danske
Bank.
M – Hej Benjamin det er øh Morten
Resen.
B – Hej Morten, godt at høre fra dig
igen
M – I lige måde
B – Hvad kan jeg hjælpe dig med?
M – Ja det, der gik ikke længe, det er
fordi jeg øh jeg har, da jeg oprettede
ApS’en for GoLitte, ikke, det var der en
advokat, der gjorde for mig, og han, jeg
overførte ligesom nogle penge til hans
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privatkunde i Danske Bank, ja så er
jeg nu også erhvervskunde. Og aftalen
er så, at jeg egentlig bare optager de
samtaler, jeg har med min
bankrådgiver. Fordi de jo er helt og
aldeles virkelige og kommer til at
handle om de helt go aldeles virkelige
spørgsmål og sådan banktekniske
udfordringer, som jeg løber ind i i
løbet af de næste måneder. Og da det
uden tvivl er nogle af de samme
problemer og udfordringer, som de
fleste andre iværksættere møder, ja
så kan både du og jeg forhåbentlig
lære noget og få lidt mere ud af dem,
altså reklamerne, end sådan den der
klassiske lovprisning af banken. Og
hvis du i øvrigt vil høre hvordan
aftalen kom i stand og hvor mange
penge Danske Bank egentlig betaler
for herlighederne, ja så kan du
komme med til forhandlingsmøde og
få det hele at vide i forrige episode.
Men nu skal du altså med på
telefonisk blind date med bank
Benjamin – min nye
erhvervsrådgiver, som jeg aldrig har
mødt.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
M – Hej Benjamin, det er Morten
Resen
B – Hej Morten
M – Hej. Det er jo sådan et øh, det er
jo et stævnemøde, det her.
B – Ja. Jeg har set frem til det.
M – I lige måde.

klientkonto, og så siger han sådan de
der penge skal jo ligesom ind på en
eller anden firmakonto
Speak
M – Det her er bank Benjamin – min
erhvervsrådgiver i Danske Bank, der
også sponsorerer podcasten. Og jeg har
ringet til Benjamin, fordi jeg har et
problem, som jeg endnu ikke har haft
tid til at tage mig af. GoLittle har nemlig
ingen bankkonto. Og det er et problem,
fordi jeg jo for det første har deponeret
50.000 kr. hos advokat Christian, som
er det beløb, det koster at stifte et ApS.
Og de penge, ja det er jo GoLittles og
ikke advokat Christians. Så de skal
selvfølgelig ikke stå og blomstre på
hans klient konto. Det er han sådan set
heller ikke interesseret i, men jeg har
ligesom ikke fået taget mig sammen til
at oprette en erhvervskonto. Så der har
ikke været en konto at indsætte
pengene på. Eller jeg gjorde faktisk et
meget spinkelt forsøg for nogle
måneder siden, hvor jeg ringede til min
bank, men endte med at skyde
projektet til hjørne igen, fordi det
simpelthen lød så omstændigt at åbne
en konto, når den ikke var til mig selv
privat, men til mit firma. Hvad er
forskel det så end gør. Men det gør så
en stor forskel. For når man skal åbne
en konto til et anpartsselskab, som
GoLittle jo er, ja så skal man åbenbart
bevise, at man ikke er sådan en lyssky
narkobaron med hensigter om at
hvidvaske penge fra salg af kilovis af
drugs.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Nå men det er ikke fordi, vi prøver
at gøre det simpelt og enkelt, der er
bare lidt udfordringer i relation til at
der også er en hvidvaskningslov, som vi
skal følge, hvilket egentlig er positivt,
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Speak
M – Ja og øh det første minutter, de
var altså sådan lidt famlende. Lidt
ligesom når man er på blind date,
hvilket jeg så i øvrigt kun har prøvet
en enkelt gang. Med Mia i Tivoli. Det
var ret hyggeligt, men det var også ret
akavet. Og særligt da vi så ved et
tilfælde blev kolleger en hel del år
senere. Men det er en anden snak.
Tilbage til Benjamin.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B M – Du er jo min nye,
kan jeg forstå, tror jeg nok, nye
erhvervsrådgiver.
B – Jamen jeg er så heldig, at jeg er
blevet, har fået lov til at være med på
din rejse. Så det glæder jeg mig rigtig
meget til.
M – Er det sådan noget, man kalder
det i det der miljø. Jeg synes alle taler
om en eller anden rejse, jeg er i gang
med.
B – Jo men jeg ved ikke, jo det er
måske bare et moderne ord for vækst
Speak
M – Der gik ikke engang to minutter,
så havde bank Benjamin nævnt ordet
vækst. Relativt offensiv type. Og jeg
kunne så så småt mærke nervøsiteten
og sådan en spirende pizza 45a tage
form i armhulerne. Og det blev så
ikke ligefrem bedre, da jeg spurgte
sådan lidt ind til bank Benjamins
forventninger til mig, og ikke mindst
GoLittle.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B M – Altså, kan vi ikke,
nu, det er bare fordi, at da jeg
startede med at sige hej, så sagde du
allerede vækst, ikke, og så begyndte

der er sådan en lov, fordi det jo egentlig
bare beskytter os som borgere, og det
gør, at vi skal bruge noget materiale på
dig og dit selskab i forbindelse med
oprettelse af en bankkonto. Det der er
med et ApS er jo, at der kan være flere
ejere. Og i dit tilfælde er der dig med
90% via dit hovedselskab, og så er der
Shape, og Shape er jo også ejet af nogle
andre, og det gør bare, at vi skal kende,
hvad skal man sige, de ejerforhold lidt
tættere. Så som sådan er der ikke
nogen problemer i det, men det kræver
bare nogle informationer fra dig, og det
kan være det, der gjorde, at du i første
omgang syntes, at det var lidt
besværligt. Men lad os prøve at få rådet
bod på det. Hvordan er ejerforholdet
med shape?
M – Uh jeg tror nok at de er, jeg tror de
er fire partnere ikke, som tror jeg ejer
det?
B – Ja jeg tror Nicholas Linde øh
M – Ja altså Nicolas det er designeren,
det er designer Nicholas, og Christian
Risom det er Shape Christian – de to er
der i hvert fald, og så er der to andre
B – Og så en, der hedder Ole Poulsen og
Philip…
M – Philip Bruce – det synes jeg er et
mega sejt navn.
B – (Griner) Ja det er rigtigt, det lyder
faktisk meget fedt. Men det er sådan
noget, vi skal vide i bund og grund. Og
så skal vi beskrive det del af, ja sådan,
det er hvidvaskningsloven, som stiller
lidt krav til at vi skal kende
ejerforholdene i forhold til selskabet,
men nu er der sådan noget rent
praktisk – det lyder faktisk lidt
mærkeligt, det jeg spørger om nu, men
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jeg at få stress og tænke shit mand, nu hvad forventer du at omsætte her det
skal jeg til at præstere
første år.
B – (Griner)
M – Men altså kan du ikke lige prøve
at forklare, når du får en virksomhed
under dine vinger, ikke, eller en
mand, altså nu er det bare mig, ikke,
hvad er ligesom, altså, hvad, hvad,
tænker, tænker du så, sidder du
allerede nu og tænker godt om fem år,
så er jeg her, eller har du en eller
anden forventning om, at jeg skal et
eller andet, vækste på en særlig måde,
eller at jeg bliver en
milliardforretning?

M – Altså øh bum bummelum, det
kommer jo an på, hvis nu, tæller
investorkapital som en omsætning?
B – Ja det kan vi, det kan vi, hvis vi
tager den del først – hvor meget
forventer du der?
M – (Griner) Nu er der jo forskel på
forventninger og virkelighed, ikke, det
er ligesom, når man ønsker dig
julegaver.

B – Ja. Men det er bare et estimat. Som
sådan er det ikke noget, du bliver holdt
B – Nej jeg vil sige at jeg har
op på – det er noget, vi løbende kan
selvfølgekig ambitioner om, at du skal revurdere og tilpasse.
vækste. Om det bliver en
milliardforretning indenfor fem år,
M – Okay, jamen så siger vi, så slår vi
det er selvfølgelig, det, det vil vi
ud med armene og siger fem millioner.
meget gerne, det håber vi og det vil
jeg også gerne være en del af, men
B – Fem millioner, yes. Og hvad med
ellers så er det jo også at lytte lidt til,
selve omsætningen, hvor vurderer du
hvad du egentlig ønsker, og hvordan
den til?
vi kan spille en rolle i forhold til det,
du gerne vil. Vi skal jo bare helst
M – Lad os sige første år, lad os sige øh
kunne påvirke til den positive retning 100.000 for at sætte det lavt eller højt
i forhold til det, du gerne vil. Om det
eller det ved jeg sgu ikke, øh. Så lad os
bliver en milliard om fem år, det kan
sige, at der er måske kundeindtægter
jeg ikke svare dig på. Men
for, og den ting har vi jo ikke, det er vi
forhåbentlig.
jo slet ikke nået til endnu, men lad os
bare sige øh, lad os sige 200.000. men
Speak
jeg sidder jo allerede nu, og bliver helt
M – Sådan. Så har man ligesom den at svedigt, fordi nu kommer jeg til at fylde
arbejde med. En milliard om fem år.
dig med løgn jo, eller det ved jeg jo
Benjamin han forsikrede mig
ikke, og så kommer du tilbage og siger
selvfølgelig om, at mindre også kunne hov…
gøre det, og at han altså også
arbejdede med mange virksomheder, B – Men det er jo egentlig for at vi har
der ikke var helt så store, men øh jeg
et indblik i de transaktioner, der
kunne godt fornemme, at han synes,
kommer til at være på kontoen, men
det var lidt federe, hvis nu vi gik all in det er jo noget, vi løbende skal
og bare satte barren højt fra
revurdere, fordi vi taler om dine
begyndelsen. Så var der jo ligesom
forventninger og det du tror kommer
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noget at arbejde med.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B B – Vi har jo lavet et
team her i banken, hvor vi arbejder
meget med vækst startups, øh og det
har jeg arbejdet med i en del år og har
en del af de type virksomheder, som
er gået fra meget lille til stor indenfor
en kort årrække, og derfor ja, så er
det egentlig mig, der er blevet
tilknyttet som din rådgiver. Men har
du lyst til at fortælle lidt mere
omkring din virksomhed, Morten?
Eller?
M – Øh ja, altså meget gerne, jo altså
det er sådan en rigtig lang forklaring,
altså det begyndte med
Speak
M – Ja. Og nu spurgte han jo selv. Den
stakkel. Så jeg begav mig ud i hele den
meget lange og sikkert også sådan lidt
kedelige forklaring om mig, der tog
orlov og havde fået en ide osv. osv. Og
bank Benjamin, han tog sig sikkert en
forståelig blunder undervejs.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B M – Gav det mening,
var det et dårligt pitch?
B – Nej jeg synes det gav god mening.
Og hvor langt er du kommet med den
del. Har du fået dine sådan, dine
første kunder, eller?
M – Du er meget hurtig nu, Benjamin
vil jeg sige, nu er jeg, det gør meget
stærkt, fordi jeg har, altså det, altså
den er jo kun, den er i min telefon
som en prototype, men for at det
ligesom, du skal forestille dig, at det
er et fjernsyn, hvor du ligesom har
fjernsynskase, men der er ikke noget
indeni, så du kan se, hvordan det her
vildt lækre fjernsyn ser ud, du kan

til at ske, hvor du kommer til at vækste
løbende, så er der noget, vi løbende
snakker omkring, både også fordi så jeg
kan tilpasse nogle af vores løsninger til
dit behov
M – Okay så det er ikke sådan fordi du
kommer og slår mig i hovedet til
december og siger det var det, du
sagde?
B – Overhovedet ikke. Måske kun på
den positiv måde, når du kommer til at
overskride det, så er det jo, så er det jo
positivt.
M – Ej du bliver. Shit mand jeg kan
mærke på dig, du, ved du hvad, du, jeg,
du bliver sådan en, jeg vågner op om
natten og drømmer om og tænker shit
mand, jeg havde jo lovet Benjamin…
Musik
37.42
Speak
M – Det er som om, at der opstår en
eller anden mild form for
præstationsangst, hver gang jeg taler
med Benjamin. Eller også, ja så er det
bare en generel præstationsangst, fordi
jeg snart skal til at, når ja, præstere.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Og jeg ved ikke, hvad tænker, nu er
det selvfølgelig måske meget nyt for
dig, men vil du have kort til denne her
konto, et Visa Dankort?
M – Ja det, det er sgu nok meget godt,
tror jeg, øh
B – Ja. Når du kommer lidt længere, så
kan vi jo tale sådan lidt mere i relation
til, ja hvordan kan man, ja optimere og
integrere hvad skal man sige, både dit
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bare ikke tænde for det.

økonomisystem og også dine
betalingsløsninger til banken, så det
B – Okay ja ja
foregår enkelt og simpelt for dig. Men
på et eller andet tidspunkt, så, så er der
M – Øhm og det, jeg så skal bruge en
en valg, du skal træffe i forbindelse
masse penge til, det er så at bygge
med, at du skal have noget
lortet, ikke.
bogføringssystem, hvor du skal bogføre
indtægter og udgifter, og der har vi
Speak
mulighed for at lave integrationer
M – Undskyld mit franske, men øh, jeg mellem vores system og
kommer nogle gange til at bande, når økonomisystemet.
jeg bliver lidt nervøs. Og jeg fik
pludselig mega præstationsangst,
M – Altså jeg har lige nu, så har jeg til
fordi virkeligheden jo bare endnu
mit eget firma, der bruger jeg sådan
engang kom endnu et skridt tættere
noget e-conomic, er det det, du mener?
på. Selvom bank Benjamin jo var cool
og forstående og alt det der. Og så var B – Ja præcis, e-conomic det er et
han jo lige pludselig helt officielt
økonomisystem.
blevet min nye erhvervsrådgiver i
Danske Bank.
Speak
M – Lagde du lige mærke til, hvor
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
begejstret Benjamin blev?
mellem M og B M – Er jeg ligesom,
som erhvervskunde, er jeg ligesom
Reallyd - Afspiller samme klip igen
hos dig nu?
B – Ja præcis, e-conomic det er et
økonomisystem
B – Du er hos mig nu ja.
Speak
M – Okay. Men hvad så, vi der
M – Hey jeg kunne rent faktisk
stadigvæk, det er stadigvæk hvis nu
namedroppe navnet på et
øh kontoen er gået helt lidt for meget økonomisystem. Hip hurra. Man bliver
i rødt henover nytår, så er det
glad for lidt.
stadigvæk min private bank, altså min
egen afdeling, der ligesom ringer,
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
ikke? Eller er det dig, der ringer og
mellem M og B M – Nå men det skal vi
skælder ud?
klart have snakket om. Men kan vi ikke
lige, hvis nu vi bare, kan vi ikke starte
B – Nej hvis din private konto går i
med de der konti der? Eller kontoen
overtræk, så er det din
der, og så øh, og så, skal jeg skrive
privatrådgiver, der lige ringer og
under på noget?
skælder dig ud, hvis du køber for
mange julegaver.
Speak
M – Benjamin han kunne sådan set
M – Og nu tænker jeg, at det her, det
have fået mig til at skrive under på sit
er jo, altså det er jo så, det er første
eget realkreditlån, hvis han ville. Men
date, ikke, altså det er kaffen.
det gjorde han nu ikke. Jeg skrev under
på en stak papirer, og tro det eller ej –
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B – Ja det er kaffen. Nu er jeg måske
lidt direkte, men det er også fordi, vi,
jeg synes det har været interessant at
arbejde med mennesker, som har
nogle ambitioner.

nu har GoLittle en bankkonto med den
svimlende saldo af 31.250 kr., som er
anpartskapitalen minus honoraret til
advokat Christian. Jo jo. Kom ikke her.
Der er overskud i firmaet.

M – Benjamin skal vi ikke sige, at vi
sætter som mål, at hvad var det du
sagde, i 22

Reallyd
M – Jamen hav det godt.
B – Vi ses.

B – I 22, der har du, der omsætter du
for en milliard. Og det er det, vi har
sat som mål.
M – Du har sagt det, jeg tør ikke jinxe
det vel, men skal vi ikke bare sige, at
det her det er begyndelsen
forhåbentlig på et aldeles frugtbart
samarbejde?
B – Det glæder jeg mig til, det ser jeg
frem til.
M – Perfekt, og øh så tak for snakken,
og du kan være sikker på, at jeg
kommer til at ringe i tide og utide,
bare så du ved det. For jeg ved intet
om økonomi.

M – Ja vi gør, hey.
B – Hej hej.
Speak
M – Så er den del på plads. Og nu skal
du med til søndagshygge hos vores
naboer.
39.38
Fortsætter i optagelse i reallyd af en
middag hos naboerne, hvor de snakker
om en ny ide, M har til GoLittle.
Ingen reklame for Danske Bank i
slutningen.

B – Du er altid velkommen
M – Det er godt, tak Benjamin. Hey
B – Selv tak, vi tales ved, hej.
Musik
Speak
M – Jep. Benjamin er nu officielt
blevet til bank Benjamin – min nye
erhvervsrådgiver med en defineret
mål om en milliard i omsætning i
2022 for nu at sætte barren sådan på
et realistisk niveau. Og stakkels mand
i øvrigt. For jeg tror ikke helt, han har
indset konsekvenserne af at have mig
i sin portefølje. For jeg aner virkelig
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ikke noget om tal. Og jeg synes i
øvrigt, at det er virkelig kedeligt,
selvom det jo er virkelig vigtigt, når
man er ved at opbygge en
virksomhed, som jeg er. Og så er det
jo godt, at jeg nu har Benjamin. Men
måske knapt så godt for Benjamin
selv, for jeg kommer som sagt til at
ringe i tide og utide, sponsor eller ej.
Og der er pt. uvirkeligt langt ja til
milliarden bevares, men altså også
bare til en eller anden form for
omsætning i GoLittle. Og derfor, ja så
har jeg jo pt. heller ikke penge til at
ansætte andre end mig selv. Og så
alligevel.
Reallyd – Optagelse af samtale mellem
PK og P – Jeg var lidt nervøs, da jeg
gik i seng i går.
P – Det kan jeg da godt forstå
K – For det første har jeg været
nervøs for, om jeg har valgt forkert.
Øhm altså om jeg skulle have valgt
noget andet som praktik. Og så var jeg
jo også…
K fortsætter i snak om hans tanker om
praktik 32.22
Ingen reklame for Danske Bank i
slutningen

145

11.6. Bilag 6

Analyseskema 5 – Startup, episode 17 og 18
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S1 E17
M
Morten Resen

S1 E18
M
Morten Resen

B
Benjamin Feldman

A
Anders

J
Jesper Buch

S
Søren

C
Christian Risom

IF
Investerings Frederik

MA
Marlene Landsfeldt
S
Svigermor
Handling

M er til søndagsmiddag hos
svigermor sammen med familien,
hvor de snakker om investorer
M og C er til forhandlingsmøde med J
M snakker i telefon med B om
forskellige former for investorer og
alternativer

Citater

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank

Investormøde mellem M og F
Samtale med Anders og Søren, der har
startet virksomheden Farmbackup og
ligesom M ikke udbetaler løn til sig selv
endnu
M pitcher sin forretningside til GoLittle
for MA for at øve sig, før han skal pitche
for Seed Capital
M ringer til B og snakker om
forsikringer
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank

Reallyd – Optagelse af samtale mellem Reallyd – Optagelse af M, der
M og J
prøvepitcher for MA
M – Hvad skal jeg skrive? Hvorfor skal M – Er du klar?
du med? Hvad skal jeg skrive til ham?
MA – Ja jeg er helt djævlens advokat
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J – Fordi jeg er blevet partner.

agtig

Speak
M – Ja det er da alligevel lidt af en
teaser, er det ikke? Og med den,
velkommen til episode 17 af min
startup podcast. Stemmen tilhører
Jesper Buch.

Klippet fortsætter, hvorefter der klippes
til speak, hvor M forklarer, hvad de
laver, og hvad der skal ske i resten af
episoden.
M snakker med Anders og Søren.
M læser en mail op, som forretnings
Christian har sendt til ham og en
M fortsætter med at forklare om Jesper potentiel investor – en investor, som M
Buch og hans relation til GoLittle og
døber investerings Frederik.
teaser for, at man kommer med til
M og IF mødes.
deres forhandlingsmøde senere i
IF sender M en mail.
episoden.
Efter det lægger M op til
27.15
søndagsmiddag hos sin svigermor, som Speak
man hører i en optagelse i reallyd.
M – … Og hvad han har skrevet, ja det
Efter søndagsmiddagen kommer man
kan du høre lige om lidt, hvor du også
med til forhandlingsmøde, som man
kan komme med hjem i min stue, når
også hører i en optagelse i reallyd.
jeg prøvepitcher GoLittle for min
hustru, Marlene. Men inden da, ja så er
Speak
der altså lige noget andet, jeg skal have
31.15
styr på, for jeg læner mig vidst opad et
M – …Og hvordan løser vi så det? Hvis lovbrud, viser det sig. Helt uden at ane
vi overhovedet løser det. Ja det kan
det. For helt tilfældigt, ja så faldt jeg
du høre lige om lidt, når du kommer
den anden dag over en eller anden side
med tilbage til forhandlingsbordet.
på nettet tror jeg nok, hvor jeg ud af det
Men der er altså lige noget, jeg skal
ene øje spottede, at det er lovpligtigt at
have afklaret først. For er det
have en såkaldt
overhovedet optimalt at forsøge at få arbejdsskadeforsikring, virkelig usexet,
sådan en som Jesper til at investere i
når man har et ApS som GoLittle er og
GoLittle? En såkaldt business angel
ikke mindst, når man har ansatte. Og
eller angel investor, altså en mand
jeg har jo så praktikant Kristian, der
eller en kvinde med mange penge, der godt nok er billig i drift, men alligevel
investerer i vækstvirksomheder
tæller som en ansat og i hvert fald er
fremfor aktier og obligationer. Eller
mit ansvar, når han sidder der ved
skal jeg i stedet gå efter at få en stor
siden af mig ved vores fælles
og pengestærk fond som f.eks. Seed
skrivebord. Og så er jeg også pludselig
capital, som jeg jo har en pitch aftale
blevet i tvivl om noget andet. For hvad
med – ja skal jeg i stedet gå efter at få gør jeg egentlig, hvis jeg…
dem til at investere i GoLittle? Og
(bankelyde)… bliver syg. Altså hvis jeg
hvorfor egentlig ikke min bank? Fordi pludselig ikke kan arbejde på GoLittle.
de lever jo ligesom af at låne penge
Der er jo ikke rigtig andre, der ligesom
ud. Måske kan jeg springe alle de her kan tage over for mig, fordi jeg er kun
forhandlinger over, låne en håndfuld
mig. Det kræver lige et hurtigt kald til
millioner og komme i gang. Det
Bank Benjamin.
kræver lige et opkald til min

147

erhvervsrådgiver bank Benjamin,
inden jeg så vender tilbage til de
afgørende forhandlinger med Jesper
lige om lidt.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen.
B – Danske Bank det er Benjamin
Feldman.
M – Hej Benjamin, det er Morten
Resen…

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen.
Telefonsvaren siger ”Alle vore
medarbejdere er optaget, vent venligst”.
Ventemusik.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman.
M – Hej Benjamin, det er Morten.
B – Hej Morten.

B – Hej Morten

M – Nu, jeg tænker vi er på fornavn?

M - … Din plageånd

B – Det er vi. Det er vi. Efterhånden bør
vi i hvert fald være.

B – (Griner) Sådan ser jeg ikke på det.
Jeg er altid glad for at snakke med dig. M – Hvad hedder det, jeg kom bare til
Hvordan går det?
at læse, øh, jeg ved ikke, om der var
nogen, der sagde det til mig, eller jeg
M – Det går sådan set, jeg er lidt
læste det et eller andet sted, sådan
forkølet, men ellers så går det sådan
noget med forsikring.
set meget fint. Hvad med dig?
B – Ja
B – Jeg har det også dejligt
M – Øh og hvad hedder det øh og så
M – Har du skaffet nogle
tænkte jeg forsikring, det har jeg i
milliardvirksomheder siden sidst? Ja
forvejen, men så var det sådan noget
ikke milliarder, men vi er godt på vej, med, at man skulle have sådan noget
så…
obligatorisk forsikring, og så lige
pludselig var det sådan noget med
M – Men hvad hedder det øh når men medarbejdere og forsikring af dem og
prøv lige at hør, Benjamin det er
bla bla bla, og så blev jeg sgu lige
fordi. Åh hvor fanden skal jeg starte
pludselig i tvivl. Øh ved du noget om
altså, sådan er det altid, når man
det?
ringer til dig. Øh jeg skal jo på en eller
anden måde have skaffet nogle penge. Speak
M – Det er så det, man i
B –Det er korrekt
journalistkredse kalder for et særdeles
åbent spørgsmål. Jeg aner intet om
M – Pt. så mangler jeg altså
forsikringer. Som i absolut intet. Og jeg
budgetmæssigt fire millioner. Øh det
synes egentlig også, at det er ret
første spørgsmål, jeg faktisk bare lige kedeligt at bruge tid på. Men heldigvis,
havde, det var bare, øh altså kan man så ved Benjamin lidt mere.
øh, kan man ligesom gå i banken og
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låne de penge, eller skal man gå et
andet sted hen?
B – Øh lige på den korte bane, så vil
det ikke være hensigtsmæssigt, at du
får en bankfinansiering.
Speak
M – Ja og det er så den pæne udgave
af et stort og rungende nej. Jeg og alle
andre, der har en god ide skal altså
ikke i udgangspunktet regne med at
kunne gå i banken og hive et lån hjem
til at realisere ideen for. Og det er jo i
udgangspunktet lidt mærkeligt, fordi
banken lever jo af at låne penge ud,
men der er, viser det sig, en relativt
ædruelig forklaring.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Der er to ting i det, denne ene ting
er, hvis vi nu låner dig nogle penge og
der, der vil jo være nogle renter med
det samme, og så skal du til at betale
noget rente tilbage, og det er jo lidt
svært for dig, når du ikke har den
store omsætning her på den korte
bane. Så det er den ene ting, og så er
der jo selvfølgelig også noget, noget
risiko i det for os lige i forhold til den
rejse, du er på her nu øh kontra når
du har udviklet produktet og kommet
lidt længere, ikke, så det er jo ikke
fordi, vi er jo, vi er jo positive som
bank, vi har jo en, vores forretning
går jo i bund og grund ud på at låne
penge ud, så hvis vi ikke får lånt nogle
penge ud, så har vi heller ikke nogen
bank at drive. Så vores tankegang er
jo, at vi i bund og grund vil låne flest
muligt penge ud, men vi vil også
gerne gøre det i en risiko hvor at
virksomheden er lidt længere end lige
i startfasen. Og der ener jeg faktisk
måske lige den fase, du er i, kunne det
være rigtig interessant for dig at få en

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Der er sådan en lovpligtig
arbejdsskadeforsikring, øh og det vil
sige, at når du som arbejdsgiver har
nogle ansatte, så er du forpligtet til at
tegne en arbejdsskadeforsikring til
dine ansatte. Sådan en skal du tegne,
også når du har ansat en praktikant. Så
du skal egentlig også tegne den for dig
selv.
M – Nå.
Speak
M – Det er virkelig mærkeligt. Altså en
ting er, at det åbenbart er lovpligtigt at
have en arbejdsskadeforsikring, når
man har ansatte, og altså også en
ulønnet praktikant, det giver jo sådan
set god nok mening, men at jeg så også
skal tvinges til at tegne en for mig selv,
det synes jeg er lidt mærkeligt. Men det
skal jeg altså.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – I de tilfælde, hvor der vil være to
ansatte, så vil den ligge på ca. En 1700
kr. om året.
M – Okay så det er så til at klare
selvfølgelig, så det vil sige, at jeg skal
ligegyldigt hvad og lige gyldigt hvor
meget, jeg spræller og danser og alt
muligt andet – så skal jeg af med 1700
kr.?
B – Om året ja.
Speak
M – Okay. Det var altså de første 1700,
der røg lige der. 1700 til en obligatorisk
arbejdsskadeforsikring. Det lyder
meget lidt statup smart. Men sådan er
reglerne åbenbart, og det anede jeg så
ikke. Og så kommer den uundgåelige
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business angel ind, dvs. nogle kloge
penge, den fase du er på, der har du
måske behov for nogle
sparringspartnere, der er lidt tætte på
dig, som kan bidrage med nogle
kompetencer, øh og som måske vil
tage lidt højere risiko end en
venturefond vil, og måske gå lidt
tættere ind i virksomheden, end en
venture fond gør. Hvis du fik en
business angel ind, som måske havde
lidt mange penge og kunne se et
potentiale i din virksomhed, så ville
det kunne gøre, at du måske ville
kunne få et større beløb, samtidig
med at du kunne få lov til at benytte
sig af den kompetence,
vedkommende havde.
Speak
M – Det handler altså om risiko. Som
helt nystartet virksomhed uden
omsætning, ja så er risikoen ved at
låne mig penge simpelthen for stor
for banken. Og det giver måske okay
mening. Og derudover, så er der altså
også en del risici for mig som person,
hvis jeg låner pengene i banken. For
det første, så løber der jo renter på
lånet. Og dem skal jeg begynde at
betale tilbage med det samme, hvilket
jo er lidt vanskeligt, når jeg endnu
ikke tjener penge. Og så er der også
risikoen for, at jeg jo ender med en
kæmpe gæld, hvis jeg har lånt penge i
banken og… (bankelyde)… jeg banker
lige i bordet, GoLittle går ned med et
brag. Så Benjamins bedste bud er
altså, at jeg går efter en pengestærk
fond, eller endnu bedre; en business
angel som Jesper, der er klar til at
løbe en endnu større risiko, og som
samtidig kan bidrage med
kompetencer, der er vigtige for
GoLittles udvikling. For i modsætning
til banken, ja så får eksterne
investorer jo en del af GoLittle for at

bank bemærkning
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Nu hvor vi alligevel er ved at tale
om nogle forsikringer, øh…
Speak
M – Ja. Nu kan du godt regne ud, hvad
der sker, ikke?
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Vi har faktisk en netbank forsikring,
og det er ikke en, der er lovpligtig. Men
det er en vi, jeg synes kunne være en
god ide at overveje at tegne. Om du så
endeligt vil tegne den eller ej, det er
selvfølgelig en beslutning, du selv
træffer. Men det gør bund og grund, at
hvis du i forbindelse med øh, hvad skal
vi sige, indbrud på dit økonomisystem
eller på din netbank, og der bliver
hævet nogle penge, så bliver du
nødsaget til at have en forsikring, hvis
du vil have en dækning på det.
M – Jeg synes bare, at man har hørt om
sådan noget med, at når det ligesom
var noget sådan nogle IT kriminelle på
ens kontoagtigt og man fik stjålet
penge fra ens konto, så dækkede
banken det ligesom bare, agtigt.
B – Jamen sådan er det ikke, når det er
en virksomhed. Det forholder sig lidt
anderledes, når man er privat.
M – Så det vil sige, at hvis der er nogen,
der på en eller anden måde altså får fat
i mit nem id nøglekort og hæver alt på
min konto, øh, så er det mig selv, der
hænger på den?
B – Præcis.
M – Okay
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løbe en risiko ved at investere i
virksomheden. Og viser det sig så
ikke at gå, ja så mister investorerne
selvfølgelig deres investering, men
det er ligesom gamet, og det ved de
godt. Til gengæld, ja så kommer jeg
som person ud på den anden side
uden en kæmpestor bankgæld. Men
jeg skal jo give noget for at få noget.
Skal en business angel eller en
venturekapitalfond investere i
GoLittle, ja så skal de jo have en del af
virksomheden til gengæld. Og
spørgsmålet er så; hos hvem kan jeg
egentlig få den bedste deal? Hos en
venturefond eller en business angel?
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jeg tror du ville kunne få en bedre
aftale med business angels faktisk.
Det vil jeg tro. Men der er jo ikke
nogen garanti for noget, så det er en
god ide at snakke med nogle
forskellige og finde lidt ud af hvad er
kriterierne og vilkår for at få en
investor ind, og så, du har jo en rigtig
rigtig spændende virksomhed, så jeg
er ikke i tvivl, at der er mange, der
kunne være interesserede i at
investere i dig, så du skal selvfølgelig
også være påpasselig, så du ikke bare
tager hvem som helst ind. Øh så min
holdning er, at dem du skal tage ind,
det skal være dem, som har nogle
kloge penge at give af, så de kan give
dig noget ekstra udover kapital, ikke.
Eller en kombination måske. Øh fordi
de kan oftest godt lide, at der er flere
investorer, der går ind i casen
fremfor, at de er alene…
M – Det er klart
B - … Og har hele risikoen. Så det
kunne sagtens være en kombination
med en venture fond og en eller to

Speak
M – Det er en virkelig irriterende
samtale, det her. Fordi jeg egentlig bare
troede, at jeg skulle have den der ene
forsikring. Og så kan jeg jo pludselig
godt mærke, at der er en masse, jeg
ikke har tænkt på. En masse scenarier,
der kan bringe GoLittle i knæ, inden
GoLittle overhovedet har lært at gå. Og
for hvert scenarie, som jeg ikke lige har
tænkt på, koster det penge.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det koster i niveauet 700 kr. om
året.
M – Ja ja, men det er jo selvfølgelig
mange bække små, du ved.
B – Vi, det kan godt være, vi skulle til at
sige beløbet på månedsbasis, faktisk.
M – Det tror jeg, det var, du var, ja, ej
jeg kan mærke, du får allerede solgt
mig alt for meget, det er ikke så godt.
Øh
B – Nej det vigtige for os er i bund og
grund, at, det er jo ikke, at man gerne
vil bidrage til, at du tegner nogle
forsikringer, det vigtigste er egentlig
for mig også, at man er opmærksom på,
at hvis man ikke tegner risici, så, om
man så vælger at beslutte sig for at
tegne dem eller ikke tegne dem, det er
selvfølgelig dit eget valg, men det er i
hvert fald vigtigt, at du lige gør det op
hvad fordele og ulemper ved at tegne
dem er, ikke.
Speak
M – Og så troede man måske, at det
stoppede der. Med tilbuddet om en
arbejdsskadeforsikring og en netbank
forsikring, der i øvrigt også dækker,
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business angels. Men ellers så tænker
jeg, at den kunne også, det kunne
også være interessant tage den der
snak og lave sådan en mapping af
hvem, hvilke kloge business angels
penge kunne være interessante for
dig, så det kunne være, man skulle
prøve at kigge lidt på hvem har måske
enten ja solgt en virksomhed indenfor
noget med noget børn at gøre, som
har nogle erfaringer og nogle
kompetencer, og måske også samtidig
investerer nogle penge i startups, så
det vil jeg meget gerne prøve at spare
med dig omkring. Jeg kan også
sagtens tænke lidt mere over det og
introducere dig for nogle af dem, som
jeg kender og andre vi har relation til
i banken, som måske kunne være
interessante for dig at snakke med,
ikke?
Speak
M – Og det er faktisk slet ikke så dum
en ide: at bruge bankens netværk til
at komme i kontakt med mulige
investorer. Så nu undersøger
Benjamin altså mulighederne for mig
og GoLittle. Og det her vidste jeg i
øvrigt ikke. For udover Benjamins
sikkert ualmindeligt velplejede og
nystrøgede netværk i skjorteærmer
og løstsiddende millioner, ja så har
Danske Bank en stor
iværksætterportal, der hedder The
Hub, som er ret cool. Og det siger jeg
altså ikke bare fordi at Danske Bank
sponsorerer podcasten. For The Hub
er et ret godt sted at klikke sig forbi
som iværksætter. Bl.a. fordi der er en
hel sektion udelukkende med
kontakter til alle mulige
investortyper. Det er sådan en stor
oversigt over venturekapitalfonde,
netværk af business angels, offentlige
midler, man kan søge, osv. Så er du på
jagt efter investorer ligesom mig, så

hvis du jeg bliver hacket. Men næ nej,
for der er selvfølgelig mere jeg ikke lige
har tænkt på. For selvom jeg har en
privattegnet sundhedsforsikring – altså
sådan en, der dækker, hvis jeg bliver
syg eller mister min arbejdsevne, ja så
dækker den ikke GoLittle, og det tab,
som måtte følge, hvis jeg ikke kan
arbejde i en periode.
B – Du kan faktisk godt lave en sådan
en, der hedder en
sygedriftstabsforsikring, øh som
egentlig i bund og grund dækker, at du
hvis som selvstændig
erhvervsdrivende, som du er, så vil
møde et ja i bund og grund driftstab, og
det vil sige, at hvis der opstår en ulykke
eller en sygdom, og du ikke kan arbejde
i en længere periode, så er der
mulighed for at modtage et beløb. Så
det kunne sagtens være en mulighed
for dig at overveje den del, fordi hvis du
er meget afhængig, når du er
selvstændig, så er der ikke rigtig nogen
til at tage over for dig. Så hvis du er syg
og længere varigt syg og skal gå
hjemme i et halvt år eller måske lidt
længere, så er der jo ikke rigtig nogen
til at erstatte dig. Og hvis du har sådan
en sygedriftstabsforsikring, så kan du i
realiteten gå ud og ja hyre en vikar,
eller hyre en, ansætte en ny
medarbejder, eller hvad du nu kunne
tænke dig, ikke.
M – Øh jeg kan mærke, at taxameteret
det ruller nu, kan du ikke lige prøve at
opsummere, altså hvad skal jeg
ligesom, hvad hedder det, hvad skal
man ligesom øh, okay så kan du ikke
ligesom sige hvad skal jeg ligesom
overveje?
Speak
M – Og så summerer Benjamin op. Der
er tilbuddet om
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tjek lige thehub.dk. Og mens du gør
det og Benjamin stikker fingeren i
netværket, så skal vi videre.

arbejdsskadeforsikringen. Så er der
netbank og cyber forsikringen, og så er
der sygedriftstabsforsikringen

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Men prøv at hør her, tusind tak
for hjælpen indtil videre.

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jeg har en kollega så fra Danske
Forsikring, som hedder Andreas, som
meget gerne vil snakke med dig
omkring det videre forløb

B – Det var så lidt, vi tales ved, hav en
god dag.
M – Ja vi gør. I lige måde. Hey.
B – Hej hej.
Speak
M – Nu skal du med tilbage til hotel
lobbyen i København, hvor Shape
Christian og jeg er til møde med
Jesper Buch for at finde ud af, om vi
kan finde ud af noget. Altså vil Jesper
når det kommer til stykket virkelig
være en del af GoLittle?
M fortsætter med at spekulere og
klipper over til optagelse af
forhandlingsmødet i reallyd
55.10
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af
Danske Bank

Speak
M – Og Andreas, han fremsendte så en
stak tilbud. Og jeg har så valgt den
obligatoriske arbejdsskadeforsikring til
GoLittle og intet andet. Fordi jeg jo lige
nu ikke rigtig har penge til at betale
med. Til gengæld, ja så har Marlene,
min hustru så udover
arbejdsskadeforsikringen tegnet en
sygedriftstabsforsikring og en netbank
og cyber forsikring for hendes firma
Mambeno, fordi Mambeno sælger
madplaner til børnefamilier på
abonnementsbasis, altså et digitalt
produkt, der er sårbart overfor
nedbrud. Katching. Og det der med at
købe forsikringer, det er ligesom at få
lavet service på bilen – Det er virkelig
irriterende penge at komme af med,
fordi man jo ikke føler, at man får noget
som helst ud af det. Det er irriterende,
men jeg kan også godt mærke, at det
nok er nødvendigt. Om ikke andet, så
for roen i maven.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Øh er det så ikke bare det, vi siger?
B – Lad os aftale det
M – Det er godt, men øh vi snakkes ved
B – Vi tales ved, hej hej, hav det godt
Musik
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Speak
M – Fredag klokken 05.06. Hej
Frederik. Tak for sidst, det var en
fornøjelse. Og fedt at du synes om
projektet og de fremtidige planer med
Mambeno go GoLittle.
M læser mere op af sin mail til Frederik,
der måske vil investere. Efter det
fortæller han mere om, hvorfor han
skrev mailen og hvad der skal ske med
investerings Frederik.
01.00.45
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af
Danske Bank
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11.7. Bilag 7

Analyseskema 6 – Startup, episode 19 og 20
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

Handling

S1 E19
M
Morten Resen

S1 E20
M
Morten Resen

C
Christian Risom

MA
Marlene Landsfeldt

J
Jesper Buch

S
Steffen W. Frølund

N
Niels Vejrup

IF
Investerings Frederik

A
Aleksander

B
Benjamin Feldman

B
Benjamin Feldman
M, C og J er til møde hos Seed Capital
med repræsentanterne N og A
M snakker i telefon med B om hvad
han skal sætte GoLittles valuation til

M taler med S om betydningen af tal i
techvirksomheder. S skal hjælpe M med
at forstå tallene, så han kan læg budget
for GoLittle og Mambeno
M fortæller, at Seed Capital har givet
afslag på at investere i GoLittle
M er til investormøde med IF
M snakker i telefon med B om, hvorvidt
IF er rigtig som investor

Citater

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank, og inden vi for alvor
lægger fra land, så vil jeg bare lige
sige tusind tak til dig, der lytter. Jeg er
super glad for, at du gider at bruge
din tid på podcasten, og håber
selvfølgelig, at du får noget ud af det.
Og så vil jeg også bar lige fejre en lille

M er til møde med IF igen
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank
Reallyd – Klip fra optagelse af
telefonsamtale mellem
M og MA. M fortæller, at Seed Capital
har svaret på, om de vil investere i
GoLittle.
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milepæl sammen med dig. For et par
dage siden, der rundede podcasten
her nemlig en halv million
downloads. Det er altså ret vildt.
Særligt fordi jeg, da jeg for 10
måneder siden lavede den allerførste
episode, ikke rigtig vidste, om der
overhovedet kom en episode to. Men
det gjorde der så. Og en hel del flere.
Og nu skal vi så i gang med endnu en.
En ret spændende af slagsen.
Reallyd – Optagelse af møde hos Seed
Capital
J – Så det der bremser os lige nu, det
er likviditet. Vi skal bruge noget
likviditet. Og det skal vi bruge fra
nogen. Det kan være jer, det kan være
andre.
Lydklippet fortsætter.
M lægger op til mødet i speak.
Man hører en optagelse fra mødet i
reallyd.
19.08
Speak
M – Men de 20 minutter er ved at
være gået. Og så kommer jeg til sidste
slide, og det er ret afgørende.
Reallyd – Optagelse af møde hos Seed
Capital
M – Og så er der lige det sidste, som
øh også er relativt relevant. Det er øh
investeringsbehov, som i alt er fire
millioner. Det er tre millioner til
udvikling og lancering af GoLittle, og
så er det en million til udvikling og
lancering af Mambeno og vores app.
Speak
M – Og det her, det er jo for mig ret
vildt. Sådan at stå der og slynge om
mig med millioner, som var det
småpenge. Men det er det ikke. Det
koster penge at udvikle en app.

M teaser i speak for, hvad der skal ske
med investerings Frederik
M taler med S, som hjælper ham med
forklaringer af tal i techvirksomheder
40.15
Speak
M – Men Frederik, han er altså ikke den
eneste der skaber usikkerhed.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
Speak
M – Det gør min erhvervsrådgiver i
Danske Bank så også. Bank Benjamin.
Men det begynder egentlig ret
venskabeligt som vores mange ret
lange telefonsamtaler efterhånden gør.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Hej Morten
M – Sidder hornhinden hvor den skal,
eller hvad er det, der var sket?
B – Jamen det var helt super
irriterende. Jeg bruger kontaktlinser,
og så var der en bakterie, der har sat
sig op bag linsen, som har forårsaget
det her hornhindebetændelse, og hun
troede, at det var øjenbetændelse til at
starte med, og så får man selvfølgelig
en masse medicin for det, så fandt jeg
ud af nogle dage efter, at det blev værre
og værre, og så fik jeg noget andet. Nej
men jeg vil faktisk sige, at man skal
værdsætte, at man er sund og rask og
at man kan se. Hold da op man, hvis
man kun kunne se på det ene øje – det
er jo en helt andet verden, vi lever i så.
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Mange penge. For slet ikke at tale om
udgifter til advokat, revisor,
efterfølgende lønning og
markedsføring osv. osv. Og når man
beder om penge fra investorer, ja så
skal man jo også vide hvor stor en del
af ens firma, men vil give den anden
vej. Og hvis du har set Løvens hule, ja
så ved du, at jeg taler om det såkaldte
valuation. Altså hvor meget vurderer
man sin virksomhed til at være værd,
når man skal sælge en del af den, for
at få investorkroner i kassen. Det har
jeg ikke den fjerneste ide om, for
GoLittle eksisterer jo ikke endnu, så
hvad er GoLittle egentlig værd? Altså
en virksomhed med et produkt, der
ikke eksisterer. Det kræver lige et
opkald.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
Speak
M – Det her er bank Benjamin. Min
erhvervsrådgiver i Danske Bank. Og
jeg har ringet til Benjamin for at finde
ud af, hvordan i alverden jeg skal
værdisætte GoLittle. For det skal jeg.
I løbet af meget kort tid skal jeg nå
frem til en valuation, hvis jeg skal
gøre mig forhåbninger om at få
investorer til at skyde penge i
virksomheden
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Altså hvordan fanden finder man
ud af, jeg ved hvor mange penge jeg,
altså, jeg har brug for. Men jeg har
ikke den fjerneste ide om, hvor meget
min virksomhed er værd, fordi der er
jo ikke nogen kunder, der er jo
ingenting

Så jeg håber ikke, jeg fik skrevet til for
mange, hvor jeg skrev nej tak til at låne
jer en million i stedet for det var ja tak
eller noget.
M – Du har ikke lånt mig nogen penge,
så vidt jeg ved.
B – Nej ikke endnu
Speak
M – Nej det har du ikke. For det vil du
jo ikke. Endnu. Fortalte du mig for et
par episoder siden. Men det er slet ikke
det, vi skal tale om. Fordi jeg ringer
egentlig bare for at give bank Benjamin
sådan en hurtig opdatering på
investorforhandlingerne og
fremskridtene med Frederik, og så
begynder han, mega irriterende, at
stille spørgsmål.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Er han den rigtige? Øh for dig? Og
du har ligesom svaret lidt tilbage, og
han har været med i hele rejsen da du
startede første podcast og har været
meget interesseret og haft en lang
dialog med ham, ikke. Det var lidt
ligesom det, jeg har ligesom ikke noget
imod ham, men jeg har været lidt
påpasselig med hvor er det lige, han
kan give dig noget værdi, udover, at
han kommer med noget kapital, ikke?
Speak
M – Og jo, det er en virkelig irriterende
samtale. Men egentlig så er den også
ret god. Fordi Benjamin tvinger mig til
at overveje, om Fredrik nu også er den
rigtige investor, selvom Benjamin ikke
aner hvem Frederik er og hvad han kan
og omvendt. Og det er bare en ret god
øvelse. For penge er ikke bare penge.
Der er kloge penge, og der er knapt så
kloge penge. Og jeg fortæller det
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B – Nej det er jo en super svær hvad
skal man sige, måde at finde ud af,
hvad den er værd. Men den er jo lidt
det værd, som folk mener den er
værd lige i starten, ikke. Øhm og der
tror jeg, der bliver du nødt til at
snakke med nogen forskellige nogen
for ligesom at få lidt indikation på,
hvad de tænker, den er værd, så jeg
tror du skal være lidt påpasselig med
at gå ud og sige, hvad du selv mener,
virksomheden er værd, for jeg tror
det er vigtigt lige at starte med og, og
lad dem sige, hvad de tænker, de vil
investere og så kan man tage en
forhandling ud fra det. For der er ikke
nogen facitliste på, at din virksomhed
er x antal kroner værd. Øh så det er jo
lidt hvad, ja , hvad udbud og
efterspørgsel sætter prisen til lige her
i starten, fordi så snart du har nogle
brugere og du har, måske har skaffet
noget omsætning på et tidspunkt, så
er det lidt lettere at gå ind og lave en
valuation, men her lige i fasen hvor
du er, så tror jeg, man skal være
meget påpasselig. Så tror jeg, det
handler mere om, at du finder nogle
mennesker, som tror så meget på
ideen, som du er i, at de kan gøre det
kæmpestort, og så kan være en del af
din rejse. Så det er rigtig svært, men
jeg tror det bedste tip, jeg kan give
dig, det er at møde en del forskellige
investorer og lytte til, hvad de
tænker, den er værd, og passe på med
at sige ja for hurtigt, ikke.
Speak
M – Okay. Så Benjamins råd er altså,
at jeg spørger andre end mig selv,
hvad GoLittle er værd. For som med
så mange andre ting her i livet, så er
det altså udbud og efterspørgsel, der
afgør prisen. Og som med så mange
andre ting i livet, ja så findes der,

samme til bank Benjamin, som jeg har
fortalt dig om hvorfor, jeg gerne vil
have Frederik med om bord. Og
Benjamin, han accepterer. Og så siger
han pludselig sådan her.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med
at prøve at finde nogle af de der
business angels, ikke.
Speak
M – Benjamin vil gerne hjælpe med at
finde en række relevante business
angels.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Så har vi kontaktet lidt det her
Danske Business Angels, som Danske
Bank også er partner i, og der foregår
det sådan meget praktisk sådan at de
plejer at få sådan et investor pitch, hvor
de så sender det ud til de forskellige
business angels, det er så 100
medlemmer, de har
Speak
M – Og se nu begynder det jo at lyde af
noget. Altså Benjamin foreslår, at jeg
sender ham mit pitch, som han så kan
rundsende til en række relevante
business angels. Og det er jo en
fantastisk mulighed. Men så bliver jeg
pludselig i tvivl. I tvivl om mit pitch
egentlig er godt nok. Altså giver det
mening, når det bliver modtaget på
mail ude mig til at stå ved siden af og
tegne og fortælle.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Ja nu har jeg kigget det igennem og
jeg har også taget det ud fra en
betragtning af at du skulle præsentere
det, så det kan godt være, at der skulle
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desværre heller ikke på det her punkt
en facitliste, så det er altså endnu et
punkt på to do listen: Hvad er GoLittle
værd? Og lige inden, jeg siger farvel til
Benjamin, tager han selvfølgelig
endnu engang hul på den evindelige
saga
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Nu har du fået meget sparring i
Jesper Buch, jeg ved ikke, om han er
interesseret, eller om du har haft en
snak med ham omkring det?
M – Jo men altså det, der er med
Jesper, ikke, det er, at han er jo fra
Jylland, og han er købmand, ikke. Vi,
jeg tror, altså på den mene side er han
interesseret, du ved, men jeg tror
også, han spiller sådan lidt hard to
get. Så og på den ene side, så vil jeg
rigtig gerne have alt det, han kan, og
jeg kan rigtig godt lide ham, og synes
han er sundssygt dygtig, og jeg ved, at
selvfølgelig vil virksomhedens værdi
stige med ham om bord. Omvendt så
har jeg det også sådan lidt, det skal
heller ikke være gratis, altså han skal
ligesom comitte sig med nogle penge,
for jeg ved, at det ville gøre ondt på
ham, ikke, øh, så du ved…
B – Jo men det kan jeg sagtens forstå,
jeg læste faktisk om, at han lige har
investeret i noget, der hedder
Reshopper her for nylig
M – Præcis, og det er fuldkommen
samme målgruppe jo.
B – Præcis. Og så tænker jeg, at det er
oplagt både hvis han investerede i
din, men også hvis man kunne lave
noget mere sådan lidt strategisk
samarbejde med dem i et eller andet
omfang, ikke. Fordi de har jo den

ændres nogle ting. Det kan da godt
være, hvis jeg skal sige det som det er,
at der er nogle ting, som skulle være
lidt mere konkrete, men jeg tror ikke,
jeg tror hvis, hvis, mit indtryk er, at
hvis man ligesom har lidt interesse, så
spørger man; kan man ikke tage en
snak med dig. Så jeg tror ikke, at der er
nogen, der afviser dig på baggrund af
det.
M – Okay ja det er også fordi, det er jo
også meget langt og sådan noget, ikke.
B – Ja. Så hvis de synes, det er
interessant, så vil jeg sige Morten, vi vil
gerne lige drikke en kop kaffe, har du
lyst til det? Og til det bliver, hvis de
ikke synes det er interessant, så siger
de nej tak, ikke?
M – Præcis
B – Så hvis du falder over nogen, du
synes, der kunne være interessant, så
synes jeg også bare, at vi skal, at du skal
måske bare kontakte dem.
Speak
M – Og det lyder jo nemt og som det
mest naturlige i verden, når Benjamin
siger det. Men for mig, er det super
grænseoverskridende, det der med at
skulle spørge andre mennesker om
penge. Men det må jeg bare overvinde
mener Benjamin. Og det er jo i og for
sig rigtigt nok, for de kommer jo
desværre nok ikke flyvende ind af
vinduet af sig selv. Og selvom jeg
virkelig er utålmodig og i øvrigt ikke
har fået fast løn og pension i mere end
et år, ja så mener Benjamin, at jeg skal
tage den fuldkommen med ro
B – Det er jo lidt en fase det her, du er
inde i. Det er også meget tid, du bruger
på det, ikke?
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samme målgruppe og brugere som
dig, så det er jo oplagt, hvis man
kunne benytte sig af den del som en…
M – Ja. Men Jesper, ham arbejder jeg
på, ikke.
Speak
M – Ja, jeg arbejde på Jesper. Og om
arbejdet så udmønter sig i et fast
forhold, ja det ved jeg helt ærligt ikke.
Og det er faktisk ved at være lidt
irriterende. Fordi jeg kan mærke, at
det også er et issue hos potentielle
investorer. Blandt andre Seed.
Reallyd – Optagelse af møde hos Seed
Capital
N – Har du investeret, Jesper?
J – Ja jeg har investeret en masse tid i
det
N – Det er ikke cash
J – Nej men jeg er ikke lukket overfor
det
N – Jamen det var også bare et åbent
spørgsmål
J – Ja
N – Øh men der er jo en grund til, at
du deltager i møder jo
J – Ja men jeg synes, det er jo klart, at
jeg har jo opfordret den gode Resen
til at tage hen til jer
Optagelse fra mødet fortsætter

M – Jo
B – Øh så det skal man jo selvfølgelig
også lige gøre op med sig selv, men det
er vigtigt, at du ikke gør noget forhastet
i hvert fald. Det er ligesom at hellere
bruge to uger på det end at du får
indgået en aftale, du efterfølgende
fortryder, ikke.
Speak
M – Jo tak mr. Fast lønseddel hver
eneste måned, jeg er sådan set også
fuldkommen enig. Men jeg er også bare
ret afhængig af, at der snart kommer
penge i kassen. Altså både i GoLittles og
min egen. Og derfor, ja så venter jeg
også i spænding på Frederiks
tilbagemelding. Og den kommer så en
uges tid efter vores første møde. Men
den kommer ikke kun fra Frederik. Den
kommer i allerhøjeste grad også fra
Frederiks advokat.
45.47
M fortæller videre om, hvad der sker
med IF
47.01
Reallyd – Optagelse af møde mellem M
og IF
51.45
Speak
M – … Og indtil da, tak fordi du lyttede.
Vi høres ved.
Musik
M – Podcasten var sponsoreret af
Danske Bank

56.10
M – Tak fordi du lyttede, vi høres ved,
og jeg glæder mig.
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Musik
M – Podcasten var sponsoreret af
Danske Bank
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11.8. Bilag 8

Analyseskema 7 – Startup, episode 21 og 22
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S1 E21
M
Morten Resen

S1 E22
M
Morten Resen

MA
Marlene Landsfeldt

J
Jesper Buch

IF
Investerings Frederik

BI
Birgit Aaby

C
Christian Risom

B
Benjamin Feldman

A
Advokat Christian
B
Benjamin Feldman
RM
Revisor Mark
Handling

IF vil investere i GoLittle, men han
har en række betingelser, som ikke er
populære hos M, C og A

M modtager mails fra Mr. X og Mr. Y

Forberedende forhandlinger mellem
M, C og A. De forsøger at udforme et
løsningsforslag til IF

M og B taler i telefon om GoLittles
valuation, om hvorvidt M skal sige ja til
Js tilbud om en mindre investering og
en option for at investere mere på sigt
og om, at man kan få nogen til at finde
investorer for sig

M snakker med B i telefon om
årsregnskab og udbetaling af løn. B
opfordrer ham til at sine til sin
revisor i stedet

Forhandlinger mellem J og M

M taler med BI om at undgå
arbejdspres

M taler med sin revisor om nævnte
M modtager mails fra B med
kontakter på potentielle investorer
Citater

00.00
Speak

00.00
Speak
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M – Velkommen til den her episode
21 af min Startup podcast, der er
sponsoreret af Danske Bank
Reallyd – Optagelse af samtale mellem
M og MA. De taler om et valg, M skal
tage
M fortæller i speak om, at man i
episoden vil høre om, hvad der skal ske
med IF

M – Velkommen til episode 22 af
Startup podcasten, der er sponsoreret
af Danske Bank. Og det er en episode,
der kommer til at tage en hel del
overraskende drejninger.
Reallyd –Klip fra optagelse af Jesper
Buch
Speak, hvor M teaser for, hvad der
kommer til at ske i episoden

Reallyd - Forberedende forhandlinger
mellem M, C og A. De laver et bud på
en ejer aftale til IF

01.12
Speak
M … Du kan møde dem begge i denne
episode, men vi begynder lige med
M sender bud på kompromis omkring
slutningen af sidste episode. For måske
ejer aftale til IF
kan du huske, at jeg havde fået to mails
fra min erhvervsrådgiver bank
24.50
Benjamin, der havde sendt mit pitch
Speak
dæk rundt til potentielle investorer i sit
M – Og to dage senere kommer svaret netværk. Og to af dem havde svaret
fra Frederik.
positivt tilbage. Nemlig Mr. X og Mr. Y.
De ville begge to gerne ringes op, og jeg
(M læser mail op)
ringede. Og de ville begge to gerne
Hej Morten. Tak for oplægget. Jeg har mødes og høre mere om GoLittle. Og
nu haft lejlighed til at evaluere min
jeg har faktisk mødtes med dem begge.
mulighed som investor, og er kommet Jeg har pitchet GoLittle for dem, og nu
frem til følgende.
er de vendt tilbage med afgørende nyt.
Og hvad Frederik så er kommet frem
til, ja det finder du ud af om lidt. Men
først er der altså lige noget, jeg skal
have fundet ud af. Og det kræver et
opkald i bank Benjamin.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen.
B – Danske Bank, det er Benjamin
Feldman
M – Hej Benjamin, det er Morten
B – Hej Morten
Speak

(M læser mail op)
Kære Morten. Vi har nu talt om
GoLittle, og vi synes fortsat, at det lyder
rigtig spændende, men vi er
tilbageholdende med at gå ind som
investorer på nuværende tidspunkt,
primært af følgende årsager: Vi synes,
valuation er sat for højt i forhold til, at
der endnu ikke findes et produkt, det
bekymrer os, at Jesper Buch ikke
vælger at bruge sine egne penge på
projektet, og vi ser det amerikanske
marked som værende afgørende for,
om projektet får et kommercielt
gennembrud, og vi synes ikke, det er
ambitiøst nok kun at kigge på
nabolande som eneste marked i de
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For som du måske kan huske, så
stiftede jeg GoLittle i August måned
sidste år. Nu er det så 2017 og hvad
så egentlig med årsregnskabet? Fordi
det har jeg, for nu at være helt ærlig,
glemt alt om. Fordi der er jo ikke
rigtig noget at lave regnskab for. Og
har jeg så ligesom forbrudt mig mod
alskens love og regler allerede inden,
jeg for alvor er kommet i gang med
virksomheden? Og så er der i øvrigt
også et helt andet spørgsmål, jeg skal
have fundet svar på. Fordi hvis nu
Frederik ender med at investere, ja så
skal jeg jo til at have løn. Hvilket er
ret tiltrængt skal jeg hilse og sige.
Men hvordan udbetaler jeg ligesom
løn til mig selv og måske også til
andre? Ja det har jeg ikke den
fjerneste ide om.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Og så tænkte jeg bare øh, kan du
ligesom, hvad stiller jeg op med det?
B – Der er faktisk nogle muligheder
via vores netbankssystem for at
udbetale nogle lønninger, men det vi
faktisk lige vil anbefale dig her på den
korte bane, er at du tager en dialog
med din revisor, og det giver god
mening, at du lige sparer med ham
omkring den del, fordi han skal
efterfølgende også ud også udarbejde
regnskabet.
Speak
M – Okay, så egentlig er det slet ikke
banken, jeg skal tale med om
regnskaber og løn. I hvert fald ikke i
første omgang
26.55
Reallyd – M ringer til sin revisor, Mark,
om årsregnskab

første faser. Derfor vil vi gerne takke
nej i denne omgang. Men vi vil gerne
bibeholde dialogen, og såfremt at
forudsætningerne ændres, er vi åbne
for at drøfte tingene igen. Vi ønsker dig
held og lykke med projektet fremover.
De bedste hilsner, Mr. Y.
Hmm. Et afslag. Øv. Grunden til, at jeg
ikke lyder som sådan en fuldkommen
slagen mand er for det første fordi, jeg i
løbet af de seneste måneder er blevet
lidt mere hærdet. Men egentlig, ja så er
det også fordi, at jeg faktisk ikke havde
sat næsen op efter, at der ville komme
en investering ud af mødet med Mr. Y.
Men på den anden side, ja så var Mr. Y
faktisk ret begejstret efter jeg havde
pitchet. Og han spurgte endda hvordan
kommer jeg med. Men efter at have
tygget på det, ja så er tommelfingeren
altså vendt nedad, bl.a. pga. tre ting: 1.
Valutation, altså GoLittles
værdiansættelse, 2. Pga Jespers
manglende investering og 3. Fordi jeg i
pitchet, netop efter råd fra Jesper har
valgt at fokusere på Europa og ikke
USA. Og derfor, så er vi altså fremme
ved, igen igen, min evige hovedpine,
Jesper.
M fortsætter med at snakke om Jesper
Buch
Reallyd – Optagelse af møde mellem M
og J
Speak
34.25
M – Og nu er jeg så godt og grundigt
rundforvirret og mega meget i tvivl. For
på den ene side, ja der står jeg nu med
en række investorer, der renat faktisk
gerne vil investere. På den anden side,
ja så er deres tilsagn behæftet med en
række krav. Og jeg aner simpelthen
ikke, hvad jeg skal stille op, andet end
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31.45
at ringe til bank Benjamin.
M læser mail op med svar fra IF i speak
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
33.55
mellem M og B. Man hører ventetonen i
Reallyd – M og MA taler om Ms
telefonen.
dilemma; han er blevet tilbudt penge
B – Benjamin Feldman, Danske Bank.
for at medvirke i en TV reklame, men
han ved ikke, om han skal sige ja
M – Hej Benjamin, det er Morten
52.25
M læser mere af IFs mail op i speak
52. 55
Speak
M – Med andre ord: altså selvom
Frederik og jeg jo er enige, ja så
afhænger Fredriks investering i
GoLittle nu så af, at jeg skaffer
minimum halvanden million ekstra,
altså minimum to og en halv million
tilsammen. Og det er umiddelbart ret
meget opad bakke. Hvis altså det ikke
lige var fordi, jeg har fået en mail af
bank Benjamin.
(M læser mail op)
Hej Morten. Som aftalt har jeg/vi talt
med interessante investorer til
GoLittle. Mr. X har modtaget GoLittles
investor pitch og er interesseret. Min
kollega Christian har aftalt med ham,
at du kontakter ham. Ser frem til at
høre om jeres drøftelse. God dag.
Benjamin.
Og jeg skal måske bare lige for en
ordens skyld sige, at det ikke er
Benjamin, der er mega undercover,
men det er mig, der sådan for en god
ordens skyld har anonymiseret
navnet. Og et par dage senere kom
der endnu en mail fra Benjamin.
(M læser mail op)
Hej morten. Hvordan er det gået med
drøftelsen med Mr. X? Jeg/vi har en
anden mulig investor – Mr. Y. Mr. Y

B – Hej Morten.
M – (Sukker)
B – (Griner) Hvordan går det?
M – (Griner) Jo jo
Speak
M – Det går. Jeg er som sagt i tvivl på et
lidt højere plan. For det har jo vist sig,
at der er en hel del flere udfordringer i
forbindelse med at rejse penge til
GoLittle, end jeg lige havde regnet med.
Og jeg begynder fra en ende af. Først og
fremmest med GoLittles valuation.
Fordi jeg har jo sat værdien af
virksomheden til et beløb, men Mr. X
vil kun investere, hvis værdien bliver
mindre. Så hvad skal jeg ligesom stille
op med det. Skal jeg stå fast på mit,
eller?
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B B – Ja jeg tror vi bliver
ligesom nødt til at finde en løsning på
den del, ikke. Men en mulighed er jo, at
man kombinerer det med de
konverterbare lån, hvor at de skyder
nogle penge ind i virksomheden mod at
man så først tager valuation ved næste
runde. Det kunne være en mulighed. Så
slipper man lidt for denne her snak
omkring hvad virksomheden er værd.
Speak
M – Og det er faktisk en ret god ide. Og
det er jo også det, som SEED Capital gør
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har modtaget GoLittles pitch dæk og
er interesseret i en dialog med dig.
Det er aftalt, at du kan ringe til Mr. Y.
Håber det lykkes. Smiley. Benjamin
Se det er da to ret interessante mails.
Som du kunne høre for et par
edisoder siden, ja så lovede bank
Benjamin at sende mit GoLittle pitch
dæk ud til mulige investorer i sit
netværk. Og hvad der så kommer ud
af de to mails, ja det finder du ud af,
hvis du abonnerer på podcasten her i
iTunes, i din podcast app, eller hvor
du nu lytter, for så får du automatisk
næste episode leveret, når den
udkommer om ca. 14 dage. Og du kan
altså godt forberede dig på både op
og nedture…
Fortsætter med teaser til næste
episode og opfordring til at tølge ham
på Facebook, LinkedIn og Twitter
Musik
56.23
Speak
Podcasten var sponsoreret af Danske
Bank

med deres Discovery loan, som de jo
har tilbudt mig at gå i dialog om, som
du har kunnet høre i en tidligere
episode. De tilbyder at investere en
halv million i GoLittle. Til at begynde
med får de ikke nogen andel af
selskabet, men til gengæld, ja så har de
en ret til at konvertere beløbet til aktier
i selskabet til den kurs, som bliver sat,
når der på et tidspunkt skal rejses
endnu flere penge, end jeg står og skal
bruge lige nu, fratrukket en klækkelig
rabat på 20% selvfølgelig. Og det er jo
egentlig en meget smart strategi i
forhold til Mr. X, for så behøver vi slet
ikke at diskutere værdien af selvskabet
lige nu. Problemet er bare, at strategien
ikke virker. For Mr. X han vil altså have
en bestemt procentdel af GoLittle nu og
her som betaling for sin investering. Så
jeg skal altså stadig finde ud af med mig
selv, om jeg vil gå på kompromis med
GoLittles valuation. Og det var så det
første spørgsmål. Og så er der nummer
to. For skal jeg egentlig overhovedet
rejse de der tre, fire millioner, som jeg
oprindeligt har planlagt. Er det en
fordel at rejse så mange penge som
muligt lige nu, eller skal jeg forsøge at
komme i gang for mindre? For i så fald,
ja så har jeg måske slet ikke brug for
Mr. X.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B B – Fordelen her er jo at
få mange penge ind nu, så du har lidt ro
på bagsmækken, og du kan måske
koncentrere dig om forretningen og
ikke skal fokusere på
kapitalfremskaffelse og investorer i en
periode. Ulempen er måske, at hvis du
får for mange penge nu, er det måske til
at lavere valuation, end det var over,
om et år, ikke. Men jeg vil tro, at, også i
forhold til, at det har taget en del
ressourcer for dig, og det har taget en
del af dit fokus fra GoLittle, fordi du har
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brugt tid på kapitalfremskaffelse, så så
tror jeg, det kunne være meget sundt
for dig, at det var ikke noget, du skulle i
gang med igen om seks måneder. Med
mindre du er blevet helt fascineret af
og forelsket i at arbejde lidt som en
bankmand, så
M – På den måde skal du ikke føle dig
truet på din stilling.
Speak
M – Nej, det er der vidst ingen
overhængende risiko for. Og igen, så er
det jo på den ene side og på den anden
side. Selvom jeg virkelig søger det, så
begynder det at gå op for mig, at der
bare ikke findes en entydigt facit på
det, jeg er i tvivl om. Og så er der så et
sidste tvivlsspørgsmål; om Jespers
tilbud om at lægge en lille portion
penge nu mod at få en option på at
lægge flere penge senere, hvis han altså
synes, at GoLittle udvikler sig i den
rigtige retning. Er det egentlig en
normal praksis?
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B B – Ja det ved jeg ikke,
om det er normalt, men det er lidt, han
vil jo gerne sikre sig, at du leverer det,
som I aftaler. Det er jo klart at
foretrække at få pengene ind her og nu,
så du har ro og tid til at fokusere på den
lidt langsigtede GoLittle strategi, men
det er også vigtigt, at du ligesom har
nogle, hvad skal man sige,
målsætninger for hvad skaler der ske
det næste halve år, og i det næste
kommende år, ikke. Så jeg synes
egentlig, at på en eller anden måde, er
det fair nok, men det er selvfølgelig
også lidt risikabelt for dig, hvis det ikke
lige går som forventet på den korte
bane, ikke.
M – Ja
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B – Men han vil godt nok forhandle
meget for 150.000 tænker jeg. Altså jeg
troede, at han var dyr i timen, men det
Speak
M – Men Benjamin der skal du bare
vide, at sådan er det at forhandle med
manden fra kælderen i Kolding.
Muldvarpen tåler ikke lys, og derfor
bliver den så kun meget nødtvungent
hevet op af lommen. Og der kom så
endnu et punkt på listen over ting, der
ikke findes et facit på, men som jeg,
med Benjamins inputs i mente, selv
beslutte mig for, hvad jeg vil gøre ved.
Og så slutter Benjamin i øvrigt lige med
en af de der sidebemærkninger, som
man bare ikke gider at høre, når man
som jeg har brugt måneder på at forstå
hele det her investorgame og har
forhandlet med både investorer og
advokater i trættende lang tid, for jeg
kunne sådan set bare have fået nogen
til at gøre det hele for mig.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jo men ellers så er der også, ikke
fordi vi som sådan samarbejder med
nogen, vi kender selvfølgelig nogen,
som man kan hyre ind til at stå for alt
den her proces og fase mod at de
selvfølgelig tager et fee for det, ikke.
Der findes nogen, der findes en tre, fire
firmaer i Danmark, som gør det, ikke.
Bare i dit stadium. Som så dem kendte
jeg også, men mit indtryk var faktisk
bare lidt Morten, at du til at starte med,
at det var en opgave, du selv lige ville
varetage
M – Hold kæft det er sent at komme
med det, Benjamin mand.
B – (Griner) Nej jeg tror da vil talte
også om det?
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M – Vi har sgu da aldrig talt, du har da
aldrig nogensinde sagt, at man kan få
nogen til at gøre det for sig
B – Men det koster jo penge jo
M – Ja det er jeg da godt klar over, men
hold kæft mand, jeg ville da give hvad
som helst for at slippe for det her.
Speak
M – Ja jeg ville. Og så alligevel ikke. For
på den ene side, så ville jeg gerne have
sluppet for de der lidt for lange og
mange forhandlinger og tilhørende
søvnløse nætter. På den anden side, ja
så er det altså også de sidste par
måneder, jeg har lært allermest af i mit
liv som spæd iværksætter: Men der
findes altså firmaer, fortæller
Benjamin, og ja, han har vidst fortalt
mig det før, jeg har bare glemt det igen,
der mod en procentdel til gengæld kan
køre hele den der funding proces, som
jeg er midt i lige nu, og dermed rejse
penge til ens virksomhed. Hvis de vel at
mærke vurderer virksomheden til at
være arbejdet værd. Men det bliver
altså ikke aktuelt i mit tilfælde. I hvert
fald ikke i denne omgang. For jeg er
selv i fuld gang, og har så nu en række
dilemmaer, jeg skal tage stilling til. Men
inden jeg når så langt, så skal du møde
en kvinde, som du måske kender. Hun
hedder Birgit til fornavn og Aaby til
efternavn.
44.00
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem BI og M
58.08
M ringer til Mr. X og giver svar
01.01.34
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af
Danske Bank
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11.9. Bilag 9

Analyseskema 8 – Startup, episode 23 og 24
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S1 E23
M
Morten Resen

S1 E24
M
Morten Resen

MA
Marlene Landsfeldt

BI
Birgit Aaby

C
Christian Risom

J
Jesper Buch

BI
Birgit Aaby

IF
Investerings Frederik
C
Christian Risom
B
Benjamin Feldman

Handling

M taler med C om
investeringsproblemer

M ringer til Mr. X og siger nej tak til
hans investering

M og MA er til kaffe hos BI

M ringer til B og fortæller, at han har
sagt nej tak til investeringen
M taler med J om hans investering
M laver ny aftale med IF
M diskuterer investeringer med C
M taler med BI om hendes investering

Citater

Speak
00.00
M – Startup podcasten er sponsoreret
af Danske Bank

M taler med B om investeringerne og
om renteforholdene, når man har
mange penge stående på en
erhvervskonto i banken
Speak
00.00
M – Velkommen til det, der bliver den
uigenkaldeligt sidste episode af min
startup podcast. I hvert fald i sæson et.
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Reallyd – Optagelse fra midt om
natten, hvor M ikke kan sove

For der er sket ting og sager. Podcasten
er sponsoreret af Danske Bank.

M fortæller hvad episoden kommer til
at handle om

Reallyd – Optagelse af samtale mellem
M og BI
BI – Er det ikke skønt. Er det ikke
dejligt?

02.16
M fortæller i speak om problemer med
investeringer fra Jesper Buch, Mr. X og
investerings Frederik
08.16
Møde mellem M og C om
lanceringsforhåbninger og
investeringsproblemer
17.24
M og MA er til kaffe hos BI, hvor de
snakker om arbejdspres og
investeringsfrustreringer. Det ender
med, at BI tilbyder at investere
52.14
Speak
M – Startup podcasten er sponsoreret
af Danske Bank

M – Jo det er jo det er mega dejligt, og
på den anden side, ikke (laver
sukkelyd)
BI – Ej du skal da ikke, du skal da lave
den der
M – Jamen det kan jeg ikke engang få
mig selv til
Speak
M – Det her er Birgit Aaby
Reallyd – Optagelse af samtale mellem
M og J
J – Tillykke til os begge to og så blev vi
sgu partnere alligevel
M – Hvem skulle have troet det?
J – Det er skide godt
Speak
M – Det her er Jesper Buch
Reallyd – Optagelse af samtale mellem
M og B
M – Øh du har adgang til min konto,
ikke?
B – Det har jeg
M – Prøv lige at tjek den
B – Lige et øjeblik
Speak
M – og det her er mig, der ringer til min
bankrådgiver, bank Benjamin
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Musik
M fortæller, hvad der skal ske i episoden
02.23
Reallyd – M ringer til Mr. X og siger nej
tak til hans investeringstilbud
05.53
M snakker med MA om, at han har sagt
nej tak til Mr. X’ investeringstilbud.
07.31
M ringer til B for at fortælle ham, at han
har givet afslag på Mr. X’
investeringstilbud
Speak
M – For kontakten til Mr. X var jo sådan
set opstået på baggrund af et tip fra
bank Benjamin, min erhvervsrådgiver i
Danske Bank. Og hurra for det, fordi
det var jo et umådeligt godt tip.
Manden ville investere. Jeg ville så bare
ikke tage imod pengene. Og det skulle
jeg forsøge at forklare Benjamin.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman.
M – Hej det er Morten
B – Hej Morten. Hvordan går det?
M – Det går fint. Og undskyld jeg
forstyrrer på din fridag.
B – Det er fint
M – Du ligger med fødderne oppe, og
læser Børsen, ikke?
Speak
M – Det er egentlig Benjamins fridag,
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men han er selvfølgelig taget på
arbejde alligevel. Man er vel firmaets
mand. Nå men grunden til, at jeg så
forstyrrer på det, der skulle have været
hans fridag, er jo så for at fortælle ham,
at jeg, ja, har sagt nej til to millioner. Og
det er jeg egentlig lidt i tvivl om,
hvordan han som min bankrådgiver vil
reagere på.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Jeg har faktisk ringet til ham og
sagt, tro det eller ej, pænt nej tak til to
millioner.
B – Okay. Nå det, det er der jo ikke
noget at gøre ved, sådan er gamet jo.
M – Ja. Ja ja.
B – Hvad skal du så, Morten?
M – Det ved jeg ikke. Ej du lød skuffet
der?
B – Nej nej jeg er ikke skuffet. Jeg synes,
det vigtigste er jo, at du gør det rigtige
for dig jo.
M – Det lyder lidt som begyndende
gråd, selvom Benjamin vidst bare har
fået en tudse i halsen, men det ville
være synd at sige, at han ligefrem er i
ekstase. Altså han lyder mildt skuffet.
Og jeg bliver selvfølgelig i tvivl, om jeg
nu også har gjort det rigtige
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Men tænker du at øh, jeg har
smadret alt ved at sige nej til to
millioner?
B – Nej det ved jeg ikke, det tror jeg
ikke, du har. Jeg tror bare, at jeg synes,
det ved jeg ikke, det afhænger af, der er
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jo, det er en rigtig svær samtale at have
i bund og grund, fordi der er jo mange
ting, som gør sig gældende ikke. Hvis
du har nogle andre potentielle
investorer her og nu, øh, så synes jeg
ikke, øh, at, hvad skal man sige, at du
har smadret noget, men hvis skal ud
ligesom og står og mangler akut
pengemangel her og nu, for at kunne
komme videre, så synes jeg måske, at
det er lidt ærgerligt, at I ikke kunne
finde en løsning. Det er jo bare
ærgerligt, hvis du ikke kommer videre
med GoLittle, eller det bliver udskudt
et halvt år eller længere tid, fordi du
står og ikke har kapital, ikke.
M – Ja. Præcis. Så far er hverken sur
eller skuffet, du er ingenting?
B – Nej det er jeg ikke. Det vigtigste for
mig, Morten, er at det lykkes for
GoLittle. Det er jo den ambition, vi
aftalte, da vi snakkede sammen første
gang. At du skulle ramme en milliard,
så det holder vi stadig fast ved.
Speak
M – Selvfølgelig gør vi det. Eller det gør
Benjamin i hvert fald. For lige nu, der
er jeg så langt fra en
milliardvirksomhed, som man
overhovedet kan være. Jeg er jo sådan
set slået tilbage til start. Så derfor
stiller Benjamin det meget oplagt
spørgsmål.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Men hvordan kommer vi så videre
til noget
Speak
M – Ja det er sådan set et ret godt
spørgsmål. Hvordan kommer vi videre.
Men jeg har en plan. Spørgsmålet er
bare, om den lykkedes.
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Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Men jeg skal nok, nu det, det var
bare lige et heads up, og jeg arbejder på
sagen, og jeg gør alt hvad jeg kan, og så,
ja så ringer jeg lige igen. Øh enten når
jeg har godt nyt, eller når jeg virkelig er
nede og skrabe og skal have meget
hjælp, ikke?
B – Ja. Du må sige til, hvis der er et eller
andet vi kan gøre i hvert fald.
M – Jamen tusind tak. Men skal vi ikke
bare sige, at jeg holder dig opdateret og
så håber jeg på, at der er nyt i den her
uge, ikke.
B – Lad os endelig gøre det. Vi tales ved
i løbet af ugen.
M – Godt, fedt Benjamin. Og god fridag
på arbejde
B – Jo tak. Vi ses Morten. Hav det godt,
ikke.
M – Hey
Speak
M – Benjamin han tog det nu meget
pænt, og stillede det oplagte spørgsmål:
hvad så nu? Og ja, jeg har lagt en plan.
En plan, der går ud på at få investerings
Frederik til at investere en million i
GoLittle, selvom jeg ikke rejser to og en
halv million. For lad os nu sige, at
teamet i stedet for Frederik og Mr. X så
består af Frederik, Jesper Buch og
Birgit Aaby, vil det så ikke være så
benhårdt et team, at det ligesom vejer
op for, at jeg så rejser færre penge, end
jeg umiddelbart havde budgetteret
med og færre penge, end Frederik
umiddelbart havde krævet. Det er det,
jeg håber på. Og første trin i forsøget på
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at få planen til at lykkes, jo det er et
opkald til Jesper Buch.
13.14
M ringer til J og fortæller, at han gerne
vil tage imod hans investeringstilbud
15.10
M fortæller, at Birgit Aaby vil investere
en halv million
16.50
M ringer til IF og fortæller ham om
afslaget til Mr. X, fortæller ham også om
J og BIs investeringer, og kommer med
et forslag til en ny ejer aftale
23.55
M læser mail fra IF op, hvor han skriver,
at han godkender den nye ejer aftale
25.08
M ringer til C og fortæller, at advokat
Christian også vil investere
29.08
M fortæller om investeringsovervejelser i
speak og læser op fra korrespondance
med C, hvor de diskuterer hvilke
investeringer, de skal tage imod
36.17
M taler med BI om hendes investering
M
46.05
Speak
M – Og så er der kun et opkald tilbage.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman.
M – Hej Benjamin, det er Morten.
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B – Hej Morten.
Speak
M – Jeg har glædet mig umanerligt
meget til det her opkald, for jeg har
ikke talt med Benjamin, siden jeg
fortalte ham, at jeg havde sagt nej til de
to millioner fra mr. X. Og det var jo som
om, at Benjamin på den ene side
forsøgte at udvise en eller anden form
for forståelse, men på den anden side
også lød ret ærgerlig. Men nu er der så
langt om længe godt nyt.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Sidder du øh, sidder du foran din
computer?
B – Jeg sidder foran min computer ja.
M – Øh du har adgang til min konto,
ikke?
B – Det har jeg
M – Prøv lige at tjek den
B – Lige et øjeblik. Det vil jeg jo næsten
sige, det er dårlig forberedelse fra
bankmanden, at han ikke har været
inde at kigge på din bankkonto.
M – Har du ikke det?
B – Det har jeg ikke. Det er stærkt.
Tillykke Morten. Det glæder mig. Stort.
Det skete i går, kan jeg se, noget af det.
Og så også noget af det i dag.
M – Det er lige sket
B – Det er lige sket?
M – Mm
B – Stort tillykke
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M – tak
Speak
M – Det er sådan en lidt underlig
følelse. Altså alt det der, jeg har
kæmpet for igennem de sidste mange
mange måneder er endelig lykkedes.
Jeg er på den ene side super glad og
stolt og på den anden side så, så tør jeg
heller ikke rigtig juble. Så i stedet
begynder på jeg at fortælle Benjamin,
hvilke investorer, der er med, og hvor
meget, de har investeret. Investerings
Frederik en million, Birgit halv million,
advokat Christian 200.000 og endelig
evindelige Jesper Buch.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Og så har Jesper Buch lagt 125 nu
med en option på i alt en halv million
B – stærkt. Så fik du ham overtalt
alligevel.
M – Ja ja. Det holdt sgu også hårdt vil
jeg bare sige.
B – Ja jeg kunne ikke forestille mig at
være en eller anden sælger i en eller
anden tøjforretning og skulle møde
Jesper Buch, det må være svært
M – I hvert fald ikke, hvis du vil sælge
noget til fuld pris
B – Ja
Speak
M – Nej, men Jesper kom med til
allersidst. Og det er jeg helt vildt glad
for. Selvom han ikke smider en halv
million, som var udgangspunktet, men
125.000 nu med en option på i alt at
investere en halv million indenfor det
næste år. For GoLittle med Jesper Buch
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er uden tvivl bedre end GoLittle uden
Jesper Buch. Men spørgsmålet er så, om
Benjamin er enig i beslutningen om at
rejse færre penge end jeg egentlig
havde budgetteret med.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Så længe at din fokus bare her nu
og den kommende stykke tid kan være
på, at du skal drive en virksomhed,
hvor du skal gå til next level i forhold til
hvor du er nu, så synes jeg, det er en
god ide, og du har mulighed for at
bruge tiden på det og ikke hele tiden
skal bruge tiden på at skaffe investorer,
ikke. Jeg tror det er vigtigt, at du
kommer ud med noget nu, så du
begynder at få noget konkret at kunne
vise, at der er noget traction på det. Det
vil jo gøre, at din virksomhed har en
helt anden valuation, så det tror jeg er
rigtig godt, Morten. Så jeg ville heller
ikke selv have gjort det anderledes, og
det tror jeg egentlig er en god måde at
du gør det på. Man kan altid være
bagklog om et år, øh og så sige, at man
skulle have gjort noget andet, men det
kommer man ikke langt på. Og nu skal
du også videre, kan man sige.
Speak
M – Det er så en pæn måde at
formulere det på. Jeg fornemmer en vis
utålmodighed hos Benjamin. Men den
er altså kun en brøkdel af
utålmodigheden hos mig selv. Til
gengæld, ja så er Benjamin faktisk en af
årsagerne til, at jeg overhovedet er nået
dertil, hvor jeg er
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Øh altså først vil jeg faktisk, jeg vil
faktisk også bare lige sige, du ved, tak
for hjælpen, fordi du har øh, altså, du
har sgu gjort mig, altså du har reelt
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gjort mig klogere undervejs, og jeg kan
mærke, at hele det der, du ved, limbo,
som jeg har været i, hvor jeg virkelig
har været frustreret, ikke, der har det
sgu været meget fedt at, du ved, lige
sådan kunne ringe til dig og lige sådan
du ved for og imod alle mulige
forskellige beslutninger. Det har sgu
bare været meget rart.
B – Ja. Jamen det glæder mig
M – Og så øh, og så faktisk også det der
med at øh, hvad hedder det, jeg kan
også bare mærke, at i forhold til det der
med, i starten, der var jeg jo sådan lidt,
du ved, ville jeg pitche for så få som
muligt, ikke, og så var du ligesom: hey,
altså få nu nogle flere på blokken og
kom ud, og så leverede du nogen, og så
pitchede jeg for dem, og så nogle andre
osv., og i virkeligheden gjore det jo
bare, at jeg blev, altså ca. 150.000
gange skarpere, end da jeg sad og
pitchede det første gang for Seed
Capital, ikke.
B – Ja
M – Det er sgu bare, det er virkelig bare
sådan en lære, jeg har skrevet mig bag
øret. Både det der med at ligesom få det
kørt igennem så mange gange som
muligt, men også det der med rent
faktisk, fordi, og det ved du også, at ting
jo falder på gulvet, selvom man ikke
tror, de gør. Øh det der med hele tiden
ligesom at have nogen, som man er i
gang med uden selvfølgelig at forholde
dem et eller andet eller foregive dem
noget, som ikke kommer til at ske, men
hele det der med hele tiden at have
nogen, ikke.
Speak
M – Og det er virkelig en lære hele
tiden at forhandle med flere potentielle
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investorer, hvis det overhovedet er
muligt. For selvom en investor udviser
interesse, ja så er det altså langt fra
sikkert, at det ender med en aftale. Og
har man så ikke andre kort på hånden,
ja så er man slået tilbage til start.
Hvilket jeg så har lært på den ret hårde
måde. Og selvom jeg nu endelig har fået
samlet et hold af investorer og har fået
penge i kassen, ja så opfordrer
Benjamin mig til at fortsætte jagten på
nye investorer.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Selvom du kommer til at skulle
have fokus på GoLittles udvikling nu, så
er det jo også vigtigt, at man på en eller
anden måde løbende har et eller andet
for øje. Kunne der være nogle mulige
andre investorer på et tidspunkt, som
man møder på sin vej, så man ligesom
uden at man decideret har det som
fokus alene, man ligesom har nogle
måske nogle potentielle nogen, når
man skal gå i gang med næste fundig
runde, ikke. Sådan så man ikke skal
starte fra scratch igen.
Speak
M – Og tro mig. Belært af erfaring, ja så
forsøger jeg nu at samle til bunke. Og
derfor har jeg lavet en liste på min
computer med interesserede
investorer, og andre, jeg gerne vil i
kontakt med. Og dem vil jeg så løbende
forsøge at mødes med, så jeg, hvis, og
jeg burde måske sige når, men med fare
for at jinxe det, så siger jeg hvis alt går
efter planen, og jeg skal ud at rejse flere
penge til GoLittle. Men med en komma
otte millioner blinkende på kontoen nu
og her, melder der sig et spørgsmål:
skal de egentlig bare stå der, altså på
min helt almindelig erhvervskonto, og
kommer jeg i så fald til at tjene
styrtende med penge på
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renteindtægterne fra GoLittles
indestående.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det man lige skal være opmærksom
på, nu, det er jo lidt den her situation,
man er i Danmark og som sådan også
hele Europa, øh er, at der faktisk ikke
er nogen indlånsrente. Hvis man har et
større beløb betaler negative
indlånsrente i bankerne pt. Øh så det er
noget, man skal have for øje, men i dit
konkrete tilfælde, hvor at det er under
to millioner, så er der ikke nogen
negativ indlånsrente for det, og det kan
godt være, det lyder rigtig rigtig
mærkeligt som virksomhed, at man
skal betale for det, men det skyldes
egentlig faktisk, at nationalbanken har
en indskudsrente, der hedder minus
0,65, og det vil så sige, når Danske Bank
og andre banker indskyder penge i
Nationalbanken, så betaler man en
negativ rente på 0,65. Så derfor er der
ikke nogen indlånsrente, og faktisk
betaler virksomheder negativ
indlånsrente, når der står et større
beløb.
M – Så det vil sige, at I faktisk lige nu,
som det er lige nu, så koster det faktisk
jer penge at have mine 1,8 millioner
stående?
B – Det er helt korrekt
Speak
M – Og det er så den pæne måde at sige
det på. GoLittle får 0 kr. i rente af de 1,8
millioner. Og faktisk, ja så skal jeg bare
være glad for, at jeg ikke skal betale for
at have pengene stående. For det gør
Danske Bank rent faktisk. Ligesom alle
andre danske banker gør. De betaler
for at have deres erhvervskunders
penge stående i Nationalbanken. På
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grund af eftervirkningerne af
finanskrisen, og fordi udenlandske
investorer anser Danmark som et
relativt sikkert sted at anbringe deres
penge, ja så betyder det faktisk, at
Nationalbanken for at beskytte kronens
værdi forsøger at gøre det mindre
attraktivt at anbringe penge i Danmark.
Og derfor, så er indlånsrenten altså
negativ, hvilket indirekte rammer
GoLittle. Men så alligevel ikke. Fordi jeg
har mindre end to millioner stående på
min erhvervskonto, skal jeg altså ikke
betale negativ rente. Men så får jeg så
bare heller ikke renter af de 1,8
millioner. Men hvad nu hvis jeg rent
faktisk havde rejst mere end de
åbenbart magiske to millioner?
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Øhm så skulle du have fået de her
penge over nogle forskellige transfer.
Dvs. at måske den ene kom i den
periode, du skulle bruge dem, ikke. Så
kunne du have fået den sidste million
om et halvt år, hvor du måske havde
nået at have ramt at have en million
tilbage, så du fik dem over nogle
perioder. Det ville være det mest
optimale for dig.
Speak
M – Og det er selvfølgelig meget smart.
For at undgå at betale negativ rente,
kunne jeg så have valgt at få
investorerne til at overføre pengene til
mig i takt med, at jeg skulle bruge dem,
så der aldrig stod mere end to millioner
på kontoen.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Så jeg kan godt se, at jeg skal ikke i
budgettet i mit eget budget budgettere
med de store renteindtægter for mit
indestående.
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B – Det skal du ikke regne med. Det
skal du ikke regne med. Så forhåbentlig
kan jeg give dig nogle gode råd, som
har en eller anden form for værdi. Og
så skal vi jo arbejde hen mod, at du kan
blive en virksomhed på sigt, som ikke
har brug for at have kapital, men også
har brug for at låne noget kapital. Det
er en hel anden snak.
M – Du vil jo ikke låne mig nogen penge
endnu, jo
B – ikke endnu, men det er jo mest også
for din egen skyld, jo
M – Du er sgu ligesom Jesper Buch
B – (Griner) Nej. Nej jeg er endnu værre
Speak
M – Nu du selv siger det. Men selvom
jeg jo i udgangspunktet er totalt på
toppen over at det endelig er lykkedes
mig at rejse kapital til GoLittle, ja så
formår Benjamin ret hurtigt at få mig
ned på jorden igen
B – Øh jeg tror desværre ikke, at dine
udfordringer slutter med, at du har fået
noget kapital ind. Øh tværtimod, så kan
det være, at der kommer, øh, endnu
flere udfordringer på noget strategisk
eller om et halvt år skal du bruge noget
mere kapital, så vi vil selvfølgelig meget
gerne være en aktiv rolle i den dialog.
Det virker virkelig spændende, nu skal
du til at ansætte folk måske og se at
komme i arbejdstøjet på en anden
måde
M – Ej ja, nu får jeg sgu da stress
allerede
Speak
M – Men nu tager vi lige en ting ad
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gangen. Og så forsøger jeg at gemme
stressen til senere, for Benjamin og jeg,
vi har faktisk et mellemværende.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Så er der jo også noget med, at jeg
skylder dig en øl, Morten egentlig.
Speak
M – Jep. Benjamin, han har lovet at give
øl, hvis jeg fik landet den der
investeringsrunde. Eller faktisk så var
dealen, at Benjamin gav øl, hvis jeg fik
rejst over to millioner, mens jeg så
skulle give øl den anden vej, hvis jeg fik
rejst mindre end to millioner, så
egentlig er det mig, der skylder. Men
Benjamin han er large og der venter nu
en stor kold fadøl et eller andet sted i
solen henover sommeren, som så også
betyder, at Benjamin og jeg skal mødes
face to face for første gang. Og jeg lover,
du skal nok komme med, både når vi
skåler, og når jeg, efter sommerferien,
uden tvivl kommer til at rende ind i
problemer og må ringe efter hjælp hos
Benjamin.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Vi starter med øllen, og så tager vi
alt det andet bagefter, ikke? Tak for
hjælpen
B – Selv tak. Hej hej
M – Vi snakkes Benjamin, hey.
B – Hej
58.30
Speak
M opsummerer, hvad der er sket siden
første episode af podcasten og fortæller,
hvad der skal ske i næste sæson.
Han opfordrer til at følge med på sociale
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medier og ønsker lytterne en god
sommer
Musik
01.02.03
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af
Danske Bank
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11.10. Bilag 10

Analyseskema 9 – Startup, episode 1 og 2, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S2 E1
M
Morten Resen

S2 E2
M
Morten Resen

MA
Marlene Landsfeldt

A
Altmulig Astrid

JO
John Blaabjerg Veje

B
Benjamin Feldman

K
Klavs Hjort
B
Benjamin Feldman
IF
Investerings Frederik
J
Jesper Buch
BI
Birgit Aaby
C
Christian Risom
PK
Praktikant Kristian
A
Altmulig Astrid
Handling

M er til møde hos Danske Bank med
JO, K og B for at evaluere
håndteringen af sponsoratet i første
sæson, og for at tale om fremtiden
Investormøde mellem M, MA, IF, J, BI,
C, PK og A

M fortæller, hvordan han over mange
måneder gerne har villet ansætte A.
Han tilbyder hende et job, og efter
mange overvejelser siger hun ja og
skriver under på
ansættelseskontrakten.
M snakker i telefon med B om, hvordan
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Citater

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups
Reallyd – Bid af optagelse fra
investormøde
00.30
Speak
M – Det her er en præmiere. En
præmiere på sæson to af min Startup
podcast, hvor du kan følge
opbygningen af min virksomhed,
GoLittle
Sepak
M fortæller om podcasten
Musik
M fortæller, hvad der skete i sæson et,
og hvad skal ske i sæson to
05.30
Reallyd – Optagelse af M og MA, der i
bilen på vej på ferie snakker om, hvad
der er sket med GoLittle indtil videre
07.38
Speak
M – På ferie det kom vi. Ti dage
næsten uden arbejde bortset fra et
par timer meget tidligt om morgenen,
inden ungerne vågnede. Og hjemme
igen tilbage fra ferie, ja det lå
arbejdslivet og ventede i fuld
udtrækning. Blandt andet, så havde
jeg et møde i kalenderen med Danske
Bank. Danske Bank, der sponserede
podcasten i sæson et. Og som du
kunne høre i begyndelsen af denne
her episode, ja så gør de det også i
sæson to. Og aftalen, ja den kom på

flere brugere kan få adgang til GoLittles
bankkonto
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups.
Reallyd – Klip fra optagelse af samtale
mellem M og A angående As tanker om
Ms jobtilbud
Speak
M siger tak til lytterne, fordi podcasten
er downloadet mere end 1 million
gange, og fordi de anmelder den i iTunes
02.16
Speak
M fortæller, at han i lang tid gerne har
villet ansætte A, at han nu har tilbudt
hende et job, og fortæller, at episoden
skal handle om, om A siger ja til
jobtilbuddet
Vekslen mellem optagelser af
telefonsamtaler mellem M og A og
speak, hvor M forklarer den månedlange
jobsamtale
30.50
Speak
M – Problemet var bare, at forløbet
langt fra var slut. Og det vender jeg
tilbage til om lidt.
Men der er lige et andet og lidt mere
lavpraktisk problem, jeg skal have taget
livtag med. Et problem, der kræver et
opkald til min erhvervsrådgiver, bank
Benjamin.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
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plads under et møde med mig,
marketing Johan og innovations Klavs
fra Danske Bank, og ikke mindst min
erhvervsrådgiver bank Benjamin.
Eller dvs. at ellers altid tjekkede og
meget ordentlig bank Benjamin,
firmaets mand, ja han havde sovet
over sig. Så til at begynde med, ja så
var det bare mig, John og Klavs.

M – Hej Benjamin, det er Morten

Reallyd – Optagelse fra møde mellem
M, J, K og B
M – Ej, Benjamin, det er jo første
gang, jeg skal møde Benjamin, jeg har
aldrig mødt Benjamin. Vi har jo ikke
fået drukket den øl endnu jo

B – Har du haft det godt?

JO – Nej jeg tænkte, at vi skulle havde
taget øl med
M – Ja men det
K – Jeg tænkte, at det var lige tidligt
nok til det
JO – Det kan være, han er ude at købe
øl

B – Hej Morten
M – Tilbage fra ferie
B – Ja det glæder mig
M – I lige måde

M – Jeg har haft det skønt. Hvad med
dig?
B – Jeg har også haft det dejligt. Udover
at det Danske Bank ikke har været
super godt, så har jeg haft det godt med
Italien en uge
M – Nå hey prøv at hør her, det er fint,
er det ikke det?
B – Mm det var fantastisk. Og hvad med
dig?

M – Det kan være, det er derfor, han
blev et kvarter forsinket.

M – Jamen vi var på, prøv at hør, det
bliver bankmanden glad for at høre,
med mindre du selvfølgelig har tjekket
min saldo

JO – Han er jo ellers meget punktlig

B – (Griner) Okay

M – Ja det, prøv at hør, på den måde,
så glæder det mig så meget

M – Men vi var på øh, vi var simpelthen
på den første bilferie. Sådan er det jo at
være selvstændig, ikke

K – Hvad tror du om ham? Hvordan
ser han ud?
M – Jamen jeg har tjekket ham jo
K – Nå
M – Ja jeg har stalket ham
Speak
M – Selvfølgelig havde jeg det. For det

B – Ja. Det lyder da, det lyder da også
meget hyggeligt
Speak
M – Jeg ved ikke helt hvor hyggeligt,
Benjamin egentlig synes, at en bilferie
til Østrig med ungerne på bagsædet
egentlig lyder. Jeg forestiller mig, at
Benjamin altid flyver, når han skal et
eller andet sted hen, og selvfølgelig
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var første gang, at bank Benjamin og
jeg skulle mødes face to face. Selvom
vi egentlig havde aftale at mødes over
en stor fadøl i løbet af sommeren for
at fejre, at jeg havde rejst investering
til GoLittle. Men den fadøl lader sig
stadig vente på sig
Reallyd – Optagelse fra møde mellem
M, JO, K og B
M – Neeeeej
B – Godmorgen

altid læser Børsen når han flyver, og
aldrig sidder længere tilbage end de to
første rækker i nypudsede sko
selvfølgelig. Alt andet er sjusk og
tidsspild. Og Benjamin, han er da også
ret hurtig til at dreje samtalen fra
pleasure til business. For efter at
GoLittle fik rejst den førte runde
investorpenge før sommerferien,
mente Benjamin, at det var på tide at
smøge ærmerne op.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B B – Nu skal I til at levere

JO – Nu kommer bankmanden sgu
M – Hej Benjamin. Godt at se dig

M – Shit mand. Og du begynder
allerede fra starten af.

B – I lige måde

B – (Griner) Nej

M – Wuhu

M – Det der, jeg har faktisk bare tænkt
over det der med, at øh, at det har jo
B – Beklager virkelig forsinkelsen
været sådan dejlig uforpligtende indtil
videre, er jeg kommet til at tænke på,
M – Jamen det er sgu ligegyldigt
fordi jeg har bare kunnet tale om det,
og ikke skulle… Nu bliver det jo ligesom
B – Jeg plejer altid at stille uret. Og så til noget. Nu skal jeg til at præstere et
af en eller anden årsag fik jeg sgu ikke eller andet, ikke
gjort det, så jeg vågnede kvart i otte.
B – Præcis præcis. Men det skal nok gå
(Alle griner)
og lykkedes, og så sker der nogle ting,
som man ikke forventer, men sådan er
M – Kvart i otte?
livet jo.
K – En halv time, det er sgu meget
godt gået
JO – Du skal bare have dig nogle børn,
så…
Speak
M – Børn er det ufejlbarlige vækkeur.
Og uden dem, ja så kom Benjamin
altså for sent. Men frem, det nåede
han. Og så var spørgsmålet jo bare,
om Danske Bank ønskede at fortsætte
sponsoratet

M – Ja ja. Men jeg har allerede sådan en
liste så lang over ting, jev ved melder
sig. Og så i forhold til sådan noget bank
og sådan noget, så det kommer jeg nok
til at belemre dig med, ikke.
B – Det må du meget gerne
M – Okay. Det er faktisk, jeg er så løbet
ind i det første sådan lidt uforudsete
problem
B – Okay, lad mig høre
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Reallyd – Optagelse fra møde mellem
M, JO, K og B
JO – Jeg er tilhænger af at fortsætte på
den måde, som vi har kørt det indtil
videre, at øh, jeg tror Klavs sagde
første gang, at det er jo også
interessant for os, om vi kan være
relevante på hele din rejse, og det
synes jeg jo at første sæson her har
vist, at vi har kunnet være. Og det har
kun været, når der har været noget
relevant, du har ringet til os. Og jeg
håber, at det kan være lidt det
samme, der sker i sæson to. At det
bliver selvfølgelig nogle andre ting,
der nu formentlig bliver relevante,
fordi det er nogle nye
problemstillinger, men igen, der, altså
vi har ikke noget behov for, at skulle
plastres på bare fordi, at vi har et
sponsorat. Jeg tror egentlig, det er
vigtigt for både for dit program, men
også for vores troværdighed, at det
bliver på områder, hvor vi faktisk har
en ekspertise, at vi er med. Og så står
vi hellere over, hvis det er, at du laver
noget helt andet, som ikke har noget
med os at gøre. Men jeg, det er sådan,
det synes jeg skal være grundtanken
bag det.

M – Øh det er fordi, hvad hedder det,
indtil videre, så har jeg jo bare kørt,
altså jeg har jo ligesom bare haft mit
GoLittle øh altså ligesom bare på sådan
en, jeg ved ikke hvad sådan noget
hedder, men bare sådan på min private
netbank, så jeg ligesom kan se, du ved,
det ikke.
Speak
M – Det er måske ret tydeligt, at det
ikke er mig, men min hustru, Marlene,
der bestyrer firmaets regnskaber. Og
Marlene har så gjort mig opmærksom
på, at der efter at GoLittle og Mambeno
er blevet slået sammen og både hun,
jeg og vores revisor skal have adgang
til samme bankkonto på en gang, er
opstået et ret lavpraktisk, men ret
problematisk problem.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B M – Og så er min
netbank åbenbart ikke stor nok, eller så
får jeg at vide, at det kan jeg ikke, jeg
kan kun ligesom have to på af gangen,
eller et eller andet

B – Ja det er rigtigt, det er fordi, man
kan sige den netbank, vi tilbyder, og
den du har i dag, det er sådan en
Speak
netbank, der er lavet til privatkunder,
M – Og det her, ja det betegner jeg
som egentlig har samme layout og
faktisk som min første lillebitte
fungerer lidt på samme måde, og den er
milepæl. Efter at være blevet droppet rigtig god, når man er en mindre
af GoMore, der jo sponserede de
virksomhed, men den giver bare ikke
første episoder af sæson et, ja så
mulighed for, at man kan have mere
ønskede Danske Bank nu ikke at
end to brugere på netbanken. Øh men
opsige, men rent faktisk forlænge
det gør til gengæld, at vi har et andet
deres sponsorat. Og det er jeg
produkt, som vi igennem mange år har
egentlig ret glad for. Både fordi det jo udviklet til vores større virksomheder,
er penge på kontoen, men også fordi, også helt store virksomheder, som
jeg faktisk synes, at sponsoratet
hedder business online. Og det giver
fungerer umanerligt godt og ikke bare mulighed for at du blandt andet kan, ja,
irriterer, men rent faktisk informerer give adgang til din revisor, til din
og gør både mig og forhåbentlig også bogholder, og evt. måske også egentlig
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dig bare en lille smule klogere. Og så
spørger du måske dig selv: Hvad med
pengene? Altså når nu, de gerne vil
forlænge? Har jeg så ligesom fået
hevet en ordentlig prisstigning ud af
marketing John og innovations Klavs?
Og det kan jeg så svare klart nej til. I
første sæson, ja der betalte Danske
Bank 12.500 pr. episode. Og i den
kommende sæson, ja der betaler de
så 13.500. Og nej det er ikke den store
prisstigning. Og ja jeg er blevet
kontaktet af andre firmaer, der gerne
vil overtage sponsoratet, men lige nu,
der synes jeg faktisk, at de der
13.500, ja de giver værdi til GoLittle,
og at Danske Banks sponsorat rent
faktisk giver værdi til podcasten. Så
aftalen, den fortsætter.

faktisk til din bestyrelse eller
investorer, hvis de skulle være
interesserede i at følge lidt med i din
likviditet, så har du mulighed for at
give en adgang der
M – Dvs. på dag et i mit nye liv faktisk
allerede er blevet det, man kan kalde
en større virksomhed?
B – Ja præcis, at du er rykket fra en lidt
mindre virksomhed til en stor
virksomhed. Det er sådan første skridt
på vejen
M – Det eneste, ved du hvad, jeg har en
fornemmelse af, at det er ligesom når
man skal i Tivoli, så er man voksen, når
man er fem år, eller sådan et eller
andet, og så skal man betale fuldt slag.
Det, jeg kan allerede mærke, at det
lugter af en regning, Benjamin.

Reallyd – Optagelse fra møde mellem
M, JO, K og B
M – Cool. Men skal vi ikke bare sige, at
det var det så?
B – (Griner) Det er lidt dyrere, men til
gengæld, så er der også en masse andre
B – Jo. Prøv at hør, så må du have
løsninger, som kan spare dig noget tid
øllen til gode
for manuelle posteringer og manuelt
arbejde. Så rent prismæssigt, så koster
M – Jamen det, prøv at hør, det… Det
det lidt over 1000 kr. at oprette, og så
var godt at se dig.
koster det sådan 350 kr. om måneden
at have
B – Der kommer vel renter på sådan
noget?
Speak
M – Og det lyder måske ikke af særlig
M – Ja lige præcis. Og det er sgu ikke
meget, men på et skrabet budget som
negativ rente, det vil jeg bare sige.
mit, ja så er det alligevel en del sammen
med alle de andre løbende småudgifter
Musik
hver eneste måned. Men omvendt, ja så
er pengene måske givet meget godt ud,
Speak
fordi vi, udover muligheden for at give
M – Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt jeg
flere adgang til vores konti, åbenbart
nogensinde får den der øl af
også kan spare en hel del tid på noget
Benjamin, men nu har jeg det i hvert
af det, jeg synes er det allermest
fald på bånd: der løber renter på.
kedelige ved at opbygge en virksomhed
– regnskabet.
Fortæller, at lytterne nu kan komme
med til investormødet
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
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C – Det turde jeg godt. Man bliver
nødt til at fejre, når man har en
chance for at fejre

mellem M og B B – Men en ting som
måske ville kunne være rigtig
interessant, det er lidt i forhold til
integration omkring din, ja det er jo
generelt dit
virksomhedsøkonomisystem, øh blandt
andet til navision og economic, og jeg
ved du bruger economic. Og det giver
faktisk mulighed for, at man kan lave
en integration, og det vil sige bl.a. på
alle de korte indbetalinger I har via
Mambeno, øh så gør det, at man kan
integrere det til economic, så man i
bund og grund slipper for at skulle
efterfølgende i economic og bogføre det
der

M – Det er rigtigt. Fuck

M –Seriøst?

M fortæller i speak, at Christian Risom
har overrasket ham med champagne
til mødet

B – Ja

14.14
Reallyd – Optagelse fra investormøde
M – Neeej. Åh det jinxer I. Shit mand,
det havde jeg ikke, jeg havde kun
taget Faxe Kondi
C – Du sætter for lav en standard,
Morten
M – Åh jeg turde ikke gøre det der

(…)
J – Så tænker jeg, at der skal sendes
en månedsrapport ud. Fik du en
template i gamle dage?
M – Nej?
J – Nå
M – Alt det der, det er jo der, hvor jeg
er totalt baby og intet ved, og så må I
skælde mig ud, når jeg har glemt et
eller andet, eller noget jeg har
overset, eller noget I troede, jeg
vidste, jeg skulle
J – Ja. Jeg skal sende en
BI – Hvad har I brug for af os?
M – (Sukker)

M – Malene hun bruger jo altså, altså
hun bruger jo altså dage på at sidde
med hver eneste postering fra sådan
noget kontoudtog og over i economic
og bla bla bla lige nu jo
B – Ja. Så man kan sige det kan godt
være, at det koster lidt om måneden,
men til gengæld så gør det også, at hun
slipper for noget af alt det manuelle
hun har lavet historisk set
M – Det er sgu meget smart. Ved du
hvad hele det der economic, det kan
være, vi lige skal snakke om det på et
andet tidspunkt, fordi det har jeg mega
meget brug for. Nå men prøv at hør her,
det lyder faktisk som om, at det er sgu
nok meget godt, og så fikser du det, og
så øh det var i virkeligheden bare lige
sådan en, du ved, inden jeg
overhovedet nærmest er komme ti
gang endnu, og så tænker jeg bare, at så
taler vi jo bare videre, øh når der
ligesom melder sig et eller andet, ikke.

M forklarer i speak, at J og BI er
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perfekte sammen i en bestyrelse, fordi
de er forskellige

B – Ja
M – Der er alt muligt

44.31
Speak
M – Tak fordi du lyttede, vi høres ved.
Musik
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk

B – Lad os gøre det
M – Der er også noget med noget moms
og noget kassekredit og noget med
noget. Og vi skal også finde ud af noget
med, der er også noget med en
investering, du ved i forhold til sådan
noget, altså, kommende
investeringsrunder og sådan noget,
som jeg er mega meget i tvivl om hvad
fanden vi gør hvornår og sådan noget,
så det tænker jeg bare lige at vende
med dig, når du har tid
B – Perfekt. Lad os bare tales ved om
det
M – Er det ikke det, Benjamin?
B – Lad os gøre det. Hav en god dag
M – I lige måde. Tak for hjælpen, ikke
B – Selv tak, hej hej
M – Hey
37.21
Speak
M – Og så blev jeg 1000 kr. fattigere her
og nu. Og 250 kr. fattigere hver eneste
måned fremover. Men jeg bliver
desværre nok nødt til at give Benjamin
ret. Skiftet er pengene værd, fordi vi nu
kan automatisere en lang række
virkelig kedelige funktioner, som vi
tidligere har brugt timevis på hver
eneste måned. Eller som Marlene har.
Så det slipper hun så for nu. Og hurra
for det. Til gengæld, ja så var det altså
lidt for tidligt at råbe hurra for alt
mulig Astrid som GoLittles første
medarbejder.
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M fortæller videre om alt mulig Astrids
tvivl på, om hun vil sige op på GoMorgen
Danmark og starte hos GoLittle.
40.40
Reallyd – A skriver under på
ansættelseskontrakt
45.22
M runder af i speak
49.05
Speak
Podcasten var sponsoreret af The Hub
– Danske Banks portal for startups,
hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over elevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk
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11.11. Bilag 11

Analyseskema 10 – Startup, episode 3 og 4, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S2 E3
M
Morten Resen

S2 E4
M
Morten Resen

MA
Marlene Landsfeldt

MA
Marlene Landsfeldt

PK
Praktikant Kristian

N
Nicolas Linde

A
Altmulig Astrid

MAR
Mark

B
Benjamin Feldman

A
Anders
O
Udviklings Ole
S
Svigermor
MO
Ms mor

Handling

M og MA taler om balance mellem
familieliv og iværksætterliv
Evaluering af As første tid hos
GoLittle mellem M og A
M taler i telefon med B om
muligheden for, at Astrid kan få et
kort til GoLittles bankkonto uden
problemer

Citater

Evaluering af den første tid hos
GoLittle mellem PK og A
00.00
Speak

F
Ms far
M vinder prisen for årets podcast 2017
M og N udvikler GoLittle app
M snakker i telefon med B om pension
og forsikring
Udviklingsmøde mellem M, N, MAR, A
og O
M, MA, MO og F er til middag hos S,
hvor de snakker om GoLittle Friends
00.00
Speak
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M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups
Reallyd – Klip af optagelse af M og MA,
der taler sammen om, hvordan de får
livet som iværksættere til at hænge
sammen med familielivet

M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for startups
Reallyd – Optagelse fra Prix Radios
uddeling af Danmarks Officielle
Radiopriser, hvor M vinder prisen for
årets podcast 2017

M fortæller i speak, hvad der skal ske i
episoden

03.48
M fortæller, hvad der kommer til at ske i
podcasten

Musik

Musik

03.01
M fortæller i speak, at Startup
podcasten er blevet nomineret til årets
podcast 2017 af Prix Radio

07.05
Reallyd – Optagelse fra app udvikling

04.08
Reallyd – Optagelse af M og MA, der
taler sammen om, hvordan de får livet
som iværksættere til at hænge
sammen med familielivet
20.10
Speak
M lægger op til evaluering af As første
tid hos GoLittle
M – Og hvordan Astrid så har det,
efter de første uger som ansat i
GoLittle, ja det finder du ud af lige om
lidt, når du kommer med til den
allerførste evaluering og et møde om
mig uden mig
Reallyd – Klip fra samtale mellem A og
PK
A – Skrev han til dig, og spurgte, om
du ikke gad at optage det?
PK – Han skrev ti morges il mig kl.
05.45; kan du ikke lige tage en
optager med og…
A – Optage vores samtale?

15.40
Speak
M – For app’en er ikke en app og den
kan ingenting. Men det kan den snart.
For jeg har et møde i kalenderen med
udviklings Ole, Mark og Anders – de
tre, der skal bygge selv indmaden og få
gjort GoLittle levende. Og du kommer
med til det allerførste udviklingsmøde
lige om lidt. Men allerførst, ja så er der
lige noget andet, jeg skal have klaret.
For selvom jeg jo egentlig bare synes, at
det allersjoveste ved at være
selvstændig er alt det kreative og få
ideer og føre dem ud i livet sammen
med designer Nicolas og Shape
Christian og alt mulig Astrid og
praktikant Kristian og alle de andre, ja
så er det bare langt fra det eneste, der
fylder min ny udsprungne tilværelse
som selvstændig iværksættertype. Det
er der også en hel del andre ting, der
gør. Ting som jeg tidligere tog for givet,
og ting som andre tidligere tog sig af,
men som der nu kun er en til at tage sig
af. Nemlig mig.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen.
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PK – Optage jeres morgenmad, hvis
det er, I snakker lidt om, hvordan det
er gået på… Hvordan det er gået.
Speak
M – Og apropos Astrid, ja så er der
altså fulgt en hel del i kølvandet på
hendes ansættelse. Blandt andet har
jeg fundet ud af, hvor meget hun
egentlig lever op til sin Jesper Buch
tilførte titel som alt mulig Astrid,
fordi hun virkelig bare laver alt. Også
alt det, jeg ikke havde forudset,
hvilket så kræver et hurtigt opkald til
bank Benjamin
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldtman
M – Hej Benjamin, det er Morten
Speak
M – Og inden jeg når til spørgsmålet
om Astrid, er der lige noget for mig
lidt smerteligt, der skal vendes
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det var ærgerligt, du ikke var med
i lørdags

B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldtman
M – Hej Benjamin, det er Morten
Speak
M – Og noget af det, jeg virkelig har
skudt til hjørne i det sidste år, er
pension. Fordi jeg bare synes, det er
umanerligt kedeligt. Ja faktisk noget af
det allerkedeligste, der findes
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Benjamin jeg kom bare lige til at
tænke på, det var fordi, Marlene og jeg,
vi sad og snakkede om sådan noget løn
og pension og alt sådan noget, ikke. Vi
har jo begge to været fastansatte
tidligere, hele vores arbejdsliv, og så i
forbindelse med, at vi ligesom begge to
er blevet selvstændige, så har vi jo ikke
fået noget i løn og sådan noget, og så
har vi jo dermed også stoppet sådan
noget pensionsindbetaling. Og så kom
jeg bare lige til at tænke på, at måske
på et eller andet tidspunkt, skulle vi
ligesom have sådan noget op at køre
igen

Speak
M – Og ja, selvom det er kedeligt, så er
det jo også ret vigtigt. Og endnu
vigtigere, fordi jeg allerede har hævet
M – Ej det er rigtigt ja, det var virkelig en ret stor del af min pensionsordning
også et af de der afbud, der gjorde nas for at få råd til at springe ud i
tilværelsen som iværksætter og
B – Ja det kan jeg godt forstå. Faktisk
selvstændig. Med andre ord, ja så har
havde jeg fødselsdag. Så det var både jeg betalt 60% i skat af mine
min fødselsdag og Metallica koncert,
pensionspenge, fordi jeg har hævet
du gik glip af
dem før tid, og fordi sådan er reglerne.
Men derudover, ja så har jeg også brugt
M – Shit mand
en stor del af de penge, som jeg skulle
have levet af , når jeg går på pension.
Speak
Og derfor, ja så er det nok meget godt
M – Jeg var inviteret til Metallica
at komme i gang med at betale et eller
koncert og iværksætter networking
andet igen. Problemet er bare, at
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sammen med bank Benjamin, men
apropos det, som jeg talte med
Marlene om tidligere på sofaen, ja så
meldte jeg afbud. Fordi der var andet
i kalenderen
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det var et godt arrangement, det
var det. Mange spændende
mennesker, og så var det faktisk også
en god koncert. Selvom jeg nu ikke
lige personligt er til den slags musik,
så var det faktisk rigtig godt. Så jeg
var positivt overrasket over
musikken faktisk

kronerne jo ikke ligefrem står i kø på
kontoen
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Altså lige nu får øh, Marlene hun
får øh, ekstravagante 8,5 tusind om
måneden i løn, ikke, og jeg skal så til at
have en eller anden form for løn. Men
så tænkte jeg bare, er det ligesom, er
det for tidligt, tænker du? Eller skal
man, altså fordi det ikke batter en skid
alligevel, eller skal man vente eller gøre
det med det samme, eller hvad tænker
du ligesom?

Speak
M – Nej det gør bank Benjamin så
ikke. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad
han forekommer mig som. Måske
sådan en kombination af noget
barokmusik med et strejf af opera
tilsat en smule Suspekt. Hvis man
ellers kan kombinere den slags

B – Man kan sige, at der er ligesom to
ting i det. Det er jo klart, at jo før man
sparer op i sin pensionsordning, jo
flere penge er der i bund og grund, for
der kommer jo sådan rente rente og
afkast af det, man investerer, ikke, men
det er klart, at hvis man får 8,5 tusind i
måneden, så er der også en likviditet,
som I måske har brug for i jeres
husholdning her og nu, og så er det
måske meget at skulle tænke 30 eller
35 år frem

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Benjamin prøv lige at hør. Jeg har
bare lige en hurtig ting, jeg vil vende
med dig, ikke

Speak
M – Og det har han jo faktisk ret i, den
gode bank Benjamin. Og måske har jeg
faktisk, modsat Marlene, snart råd til at
betale til både forsikringer og pension

B – Ja

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Jeg kommer til at få ca. Nu her
sådan noget 35.000’ish om måneden,
ikke. Så hvad hedder det, der er jo
noget ligestilling der, jeg skal hjem og
snakke med Marlene om, kan jeg
mærke, øh men hvad hedder det, det
kunne jeg måske godt indbetale et eller
andet pension af. Så kan det godt være,
at Marlene ikke gør, men i og med, at vi
er gift, så ender det jo samme kasse, det

M – Du forekommer mig ehller ikke
som Metallica typen, egentlig

M – Det er fordi, jeg har jo, nu, jeg har
jo ansat Astrid som min første
medarbejder.
B – Ja
M – Og had hedder det, og hende, jeg
har jo ligesom et visa kort til min
GoLittle konto, og det er jo sådan set
fint nok. Jeg kan bare mærke nu, at
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der opstår ret mange situationer,
hvor hun ligesom har brugt for at
købe et eller andet, eller betale noget,
og så har jeg jo bare ligesom givet
hende kortet og koden, og det er jo
sådan set fint nok, men det også
sådan lidt besværligt, hvis jeg nu ikke
lige er der, eller sådan et eller andet,
ikke. Og så tænkte jeg bare, hvad man,
altså hvad, det er også sådan lidt
voldsomt det der med, og så skal man
til at have firmakort og sådan noget,
ikke, fordi der er vi jo heller ikke
rigtig. Men jeg tænkte bare, hvad man
gør med sådan noget?
B – Jamen der er egentlig to
muligheder, man kan. Astrid hun kan
få tilknyttet et helt almindeligt visa
dankort, som du har. Øh ulempen lidt
ved det er, at så får hun faktisk også
alene fuldmagt til den konto, kortet er
tilknyttet til, og derudover er der ikke
nogen sådan begrænsning i forhold til
et visa dankort.
Så der, hun kan faktisk gå ud og købe
for et større beløb, selvom der ikke er
dækning på kontoen. Så det vi
anbefaler, det er sådan typisk et
mastercard business debit også hvor
der bliver oprettet en ny konto, hvor
du så løbende kan overføre nogle
penge til. Det er også en billigere
løsning. Det koster 150 kr. om året. Så
det er faktisk forholdsvis simpelt, så
det er ikke fordi, jeg ikke vil uddybe
det, men det er sådan den løsning,
som de fleste af vores kunder egentlig
vælger at tage
M – Så det vil sige, altså jeg får
oprettet, inde i mit business online
system, der opretter jeg ligesom en
konto, der hedder Astrid, og så sørger
jeg for, at der er penge på, og det der
så er, det er så det, hun kan bruge

lander i, ikke
B – Ja. Det jeg synes er rigtig vigtigt i
jeres ting, det er selvfølgelig, en ting er
selvfølgelig pension, men det er lidt
ligeså meget forsikringsdelen, ikke.
Hvis du mister din erhvervsevne i den
situation, du er i nu, og har to børn og
du ikke får noget som løn udover
måske noget førtidspension, så gør det
jo måske, at din levestandard vil være
anderledes, i forhold til hvordan den er
nu. Så man har lavet sådan en pakke, ja
det er sådan generelt i markedet, der
hedder pension for selvstændige, sådan
en pfs pakke, hvor man har kombineret
forsikring og pensionsordning i bund
og grund, hvor at der bl.a. er noget tab
af erhvervsevne i, hvis du mister din
erhvervsevne, øh så får du udbetalt et
løbende beløb. Så er der noget kritisk
sygdom, f.eks. kræft, blodprop eller
andet, så får du også udbetalt et
engangsbeløb. Så er der så også noget
livsforsikring. Så er der hele
sundhedsforsikringen, hvis du bliver
syg, så har du mulighed for at få noget
lidt hurtig behandling via et
privathospital eller komme til en
kiropraktor lidt hurtigere eller en
fysioterapeut. Men alternativ er
egentlig sådan faktisk, at du godt kan
tegne den her sundhedsforsikring uden
at tage noget af det andet. For man kan
sige, at jo flere dage, der går før du
bliver rask, jo sværere er det for dig
som virksomhed at komme længere
med din proces. Også ud fra et
investorsynspunkt, så er det jo også
rart, at de har lidt forsikret dig, hvis der
sker et eller andet med dig, så ved de i
hvert fald, at du hurtigere bliver rask
end hvad du normalt måske ville gøre,
fordi at der ville være ventetid på
hospitaler eller ved lægen, ikke
Speak
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B – Præcis. Og så bliver teksten sådan
et mastercard business debit
M – Prøv at høre det er jo, altså det er
den korteste samtale, vi nogensinde
har haft, det her
B – Ja men nogle gange, så skal man
heller ikke gøre det svære end det er,
fordi det er forholdsvis simpelt. Så
det tror jeg er en fornuftig, god
løsning for dig. Det er også billigt. Det
ved jeg, du er opmærksom på jo
M – Ja er du sindssyg mand. Prøv at
hør her, skal vi ikke bare sige, skal vi
ikke bare gøre det så? Kan du, skal jeg
gøre noget, eller?
B – Nej jeg får sat det i gang. Så er der
lige noget, der skal skrives under,
men det skal jeg nok få sat i værk
M – Fedt, jamen det var jo dejlig nemt
så

M – Og selvom jeg jo bare får cement i
ørerne, når jeg skal høre om pension og
forsikringsbetingelser og betalte
kiropraktorbesøg, ja så ved jeg jo også
godt med mig selv, at jeg nok hellere
må komme i gang. Problemet er bare,
at der jo aldrig rigtig findes et godt
tidspunkt til den slags, og ikke mindst,
at det jo ikke er gratis
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det er 2000 kr. om måneden, det
betaler så ca. 500 kr. om måneden af
dem til forsikringer. Og så de sidste
1500 indgår på pension. Så det er
sådan, så kan man, når du måske om to
år får en anden løn, så kan vi lige tage
en dialog og sige skal det være nogle
andre dækninger, skal det være en
større indbetaling til pensionen, så det
er ikke en større procentdel af lønnen
nej

B – Det var så lidt

M – Cool. Ved du hvad, det lyder sgu
meget godt, Benjamin. Nå ved du hvad
fedt, så, det er fordi, jeg kan mærke, det
skal jeg i gang med på en eller anden
måde, for ellers er det sådan noget, jeg
lige pludselig glemmer, og så er det for
sent, ikke

M – Det er godt, hey

B – Det er perfekt

Speak
M – Og så fik vi løst en af de ret
mange ting, jeg aldrig havde troet, at
jeg skulle bruge tid på. Til gengæld ja
så har jeg hele tiden vidst, at jeg
skulle bruge tid på Astrid. Og hvem
end jeg ellers kommer til at ansætte i
fremtiden. Og derfor, ja så har vi nu
en tilbagevendende aftale i GoLittle
kalenderen; fast fredagsmorgenmad
og evaluering af ugen, der er gået.

M – Ja

B – Perfekt
M – Det er skide godt Benjamin,
jamen øh tak

Reallyd – Optagelse af

B – Men er det ikke noget med, at jeg
sender nogle yderligere informationer
omkring den her pension for
selvstændige, og så… (Benjamin falder
ud)
Speak
M – Og det er altså ikke mig, der har
lavet et bevidst fejlklip her.
Forbindelsen til Benjamin, ja den røg
simpelthen. Måske fordi Skype heller
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evalueringssamtale mellem M og A
M – Nå. Hvordan har du det?

Samtale fortsætter. A fortæller bl.a., at
hun er mere træt end hun plejer, men
at hun ellers har det godt

ikke rigtig kunne holde til mere snak
om husholdningsøkonomi i en sen
alder. Og så fik jeg så sat endnu et
flueben ved en af de lidt mere støvede
og lavpraktiske opgaver på to do listen.
Og nu skal du så med til noget lidt
sjovere; det allerførste udviklingsmøde
med udvikling Ole, Mark og Anders.

Musik

M introducerer Mark, Anders og Ole

Evalueringssamtale fortsætter med
gode og mindre gode ting

26.24
Reallyd – Optagelse fra udviklingsmødet

36.53
Reallyd – PK og A spiser morgenmad
og evaluerer deres tid på GoLittle

32.10
Reallyd – M snakker med N om den
videre plan for, hvornår app’en er færdig

Musik

34.20
Tilbage til optagelse fra
udviklingsmødet

A – Jeg har det godt

47.00
Speak
M runder af
48.13
M – Tak fordi du lyttede. Vi høres ved
Musik
48.44
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk

36.41
Reallyd – Optagelse fra middag os Ms
svigermor. Familien taler om
beslutningen om at lancere GoLittle
Friends først
44.00
M runder af
Musik
45.47
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk
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11.12. Bilag 12

Analyseskema 11 – Startup, episode 5 og 6, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S2 E5
M
Morten Resen

S2 E6
M
Morten Resen

MA
Marlene Landsfeldt

L
Lars

AC
Advokat Christian

A
Altmulig Astrid

IF
Investerings Frederik

AL
Alex Blumberg

C
Christian Risom
B
Benjamin Feldman
Handling

Citater

M snakker med AC om, hvordan han
skal håndtere bestyrelsen

M er til møde hos Rigspolitiets
Nationale Center for Cyberkriminalitet

Bestyrelsesmøde

M snakker med AL om at starte en
virksomhed og lave en podcast om det

M snakker med B om, hvordan han
skal håndtere den nye fundringrunde
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk
Og inden vi for alvor går i gang, så vil
jeg bare lige lægge fra land med en ret
god nyhed. For nu er vi endelig ved at
være så langt med udviklingen af den
første version af GoLittle, at du kan
skrive dig op til at blive blandt de
allerførste, der prøver app’en. Alt du

M snakker med B om investering
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk
Reallyd – Klip fra optagelse fra møde
mellem M og Rigspolitiets Nationale
Center for Cyberkriminalitet
Musik
03.22

203

skal gøre er at klikke dig forbi
GoLittle.dk og tilmelde dig. Og bare et
lille tip: det hjælper gevaldigt, hvis du
har børn, fordi du med den første
version af GoLittle kan lave
legeaftaler for ungerne på en helt ny
og nemmere måde end i dag.
Og så ellers velkommen til en lidt
presset episode.
Musik
M fortæller, hvad der skal ske i
episoden
04.54
M snakker med AC om bestyrelsen
14.09
Bestyrelsesmøde
32.40
Speak
M – Men lige præcis det at skaffe
kapital er bare noget af det, hvis ikke
det, jeg har det allersværest med. Og
derfor, ja så har jeg brug for hjælp. Og
en af dem, der var en stor hjælp,
første gang, jeg skulle rejse kapital,
var bank Benjamin
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman

M Læser mail op fra Lars, hvor han
advarer om risiko for, at GoLittle kan
misbruges af pædofile
Reallyd – Optagelse fra møde mellem M
og Rigspolitiets Nationale Center For
Cyberkriminalitet
29.49
Reallyd – M taler med AL om at lave en
podcast om at starte en virksomhed
45.45
Speak
M henviser til sidste episode og taler om,
at han skal forsøge at skaffe penge til at
skaffe penge til at holde GoLittle
kørende, og at han denne gang vil gøre
det tidligere end sidst
M – Men for at jeg kan rejse kapital, ja
så skal jeg jo bl.a. vide, hvor mange
penge, jeg egentlig har brug for, og
hvor mange måneders drift det er
realistisk at forsøge at skaffe penge til.
Så inden jeg for alvor går videre, har jeg
brug for at vende min foreløbige plan
med bank Benjamin
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
M – Hej Benjamin, det er Morten

M – Hej Benjamin, det er Morten

B – Hej Morten

B – Hej Morten

M – Goddag goddag

M – Hej. Hvordan går det?

B – Goddag goddag

B – Det går fint

M – (Sukker)

M – Det var godt

B – Du lyder forpustet?
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B – Og hvad med dig?

M – Det er jeg sgu også

M – Jo altså jo det går fint. Det er bare
eller jo det går fint, det går rigtig godt,
det er slet ikke det, men hvad hedder
det jeg, jeg sidder bare sådan lige og
du ved tænker over hele det der
forløb, vi var igennem i foråret i
forhold til funding og sådan noget,
ikke. Altså det var mega lærerigt og
sådan noget, men det var også, altså
det var langt, og det var, jeg kom også
måske ud i nogle afkroge, jeg ikke
skulle have været ude i, men… og så
kom jeg sgu bare til at tænke på, at
det ville jeg bare gerne undgå at stå i
igen eller i hvert fald at være ligeså
presset, hvis vi kunne udgå det

Speak
M – Ja. Jeg er forpustet, fordi jeg, da jeg
ringer til Benjamin, sidder med
hovedet begravet i et kæmpe Excelark i
et forsøg på at finde ud af, hvor mange
penge, jeg egentlig skal bruge, for at
tage GoLittle til det næste niveau, og
ikke mindst hvor mange måneders
drift, det er realistisk at skaffe kapital
til

B – Jamen det kan jeg sagtens forstå.
Også fordi mit indtryk var, at det tog
ret meget fokus fra i bund og grund
GoLittle som virksomhed. Du brugte
en del ressourcer på hele den her
proces med at drøfte med potentielle
business angels og venture fonde. Så
jeg tror, det er en god ide, at du, ikke
fordi du ikke gjorde det godt sidste
gang, men måske kunne man
strukturere det lidt bedre?
Speak
M – Og det er så den pæne
bankrådgiver måde at sige det på; at
jeg, da jeg arbejdede benhårdt på at
rejse penge til GoLittle i foråret,
måske ikke havde lagt den helt rette
strategi, fordi jeg på det tidspunkt
valgte at forhandle med meget få
personer ad gangen. Altså at
forhandle færdig med en investor, før
jeg tog kontakt til den næste
potentielle investor. Problemet var
bare, at de fleste snakke jo ikke rigtig
førte til noget, og så var det tilbage til
start med en nye potentiel investor,
hvilket måske ikke var så smart en

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Jeg har sådan et ønske om
tidsmæssigt, at jeg gerne vil kunne
holde os kørende for det beløb, vi
forhåbentlig kommer til at skaffe nu
her, et sted mellem 12 og 18 måneder,
og hellere 18 end 12, ikke
B – Jo
M – Er det realistisk, tænker du?
B – Ja jeg tror i hvert fald 12 burde
være realistisk, Jeg tror det bliver
svært at skulle skaffe så meget , at I har
måske likviditet til 18 måneder. Men
det vil jo også gøre at måske du skal gå
på bekostning med den valuation, du
selv synes, virksomheden er værd. Og
jeg tror også, at det ville være svært at
få måske få investorer ind, som, hvor
det er over 18 måneder, ikke. Men det
der jo er oftest, man ser, det er, at man
får de her beløb i nogle perioder, så du
får noget betalt ud fra nogle krav, som
du så skal opfylde, ikke. Så det kunne
godt være, at du kunne få kapital til de
kommende 12 måneder og så at der
også var en commitment fra
investorerne til seks yderligere
måneder mod at der så var nogle krav,
du så skulle performe for at få udbetalt
de penge, ikke
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strategi endda, fordi den bare tog
umanerligt lang tid, fremfor, at jeg
havde haft gang i flere forskellige
forbindelser på samme tid , så kunne
den ene have erstattet den anden, når
en forhandling kulsejlede. Og derfor,
ja så vil jeg denne gang gerne forsøge
at gøre det lidt anderledes og
begynde lidt tidligere. Selvom jeg
synes, at udsigten til en tom
bankkonto kommer faretruende
nærmere
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Okay så det vil sige ca. Et halvt år
er der jo næsten, ikke. Så det tror jeg
er en meget god periode måske at
starte det op i det stille . Og jeg tror
også, at når man er startup og har
brug for at få løbende sådan nogle
fundingrunder, så tror jeg, at man
bliver nødt til at se det lidt som at det
er en proces hele tiden. Så dem du
møder på din vej bliver du nødt til at
være opmærksom på, om de kunne
være nogle mulige investorer. Så jeg
tror ikke, t man skal se det som at
man lige deler det op som nu har man
seks måneder til at skaffe kapital, jeg
tror hele tiden, man skal være
opmærksom på, hvis ja, der er nogen,
du mener, der kunne give mening.

M – Det der bare stresser mig med det,
ikke, det er jo bare, at hvis nu, altså nu
siger du 12 måneder igen, ikke, altså
det er bare, du ved, man står totalt hele
tiden på en brændende platform, så du
når jo aldrig nogensinde at få bare lidt
ro
B – Ja. Jeg tror bare, at det er lidt gamet,
at det er svært at skaffe funding til en
lidt længere periode, men man skal jo
ikke sige aldrig. Man kan jo godt prøve
at gå efter det
Speak
M – Ja det er så den lidt skeptiske
bankrådgiver, der taler. Men jeg vil
bare sindssygt gerne have lidt mere ro
på end sidst, hvor jeg kun skaffede
penge til at holde GoLittle kørende i lidt
mindre end et år. Men er det
overhovedet realistisk? Ja det er
Benjamin så i tvivl om. Og noget af det,
som jeg er allermest i tvivl om, ja det er
så, hvordan jeg egentlig fastsætter
værdien af GoLittle i denne omgang,
fordi jeg jo endnu ikke har lanceret et
produkt
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Så kan man sige, for at man kan
fastsætte sådan noget, så ser det jo
også vigtigt at sige hvor var du sidst, du
rejste penge, og hvor er du nu i forhold
til GoLittle. Hvad har du præsteret, kan
man sige. Hvad skulle, hvad skal,
hvorfor skulle en valuation være højere
end sidst. Det skal du ligesom redegøre
for. Det kan jeg ikke svare på.

M – Ja. Fordi det kan jeg sgu mærke,
at det er det, der stresser mig lidt det
der med, at man hele, altså jeg har jo
hele tiden ryggen mod muren. Jeg ved
jo hele tiden, at okay, nu løber
kontoen tør for penge der til foråret,
og så hvis jeg er heldig, så får jeg
fundet igen, men så ved jeg også godt,
at så løber den tør igen måske et halvt M – Det kan jeg godt
år senere, eller et år senere og så altså
du ved, jeg synes det der med ikke at B – Ja. Det vil jeg gerne høre
kunne garantere nogen noget er
svært.
M – Altså nu altså?
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Speak
M – Og hvad end jeg vil det eller ej, ja
så er det nok bare den virkelighed, jeg
skal vænne mig til; hele tiden at være
på jagt efter penge. Og det stresser
mig helt vildt ikke at vide, om jeg har
råd til at betale alt mulig Astrid løn til
foråret. Og mig selv og Marlene for
den sags skyld. Så derfor, ja så har jeg
en ret stor opgave foran mig

B – Ja

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jeg laver, vi laver lidt en mapping
og siger hvad er det for nogle
business angels du har snakket med,
hvem kunne du tænke dig at snakke
med, er der nogen, som historisk set
har investeret i noget indenfor den
type branche, du er i med børn, som
kunne give mening at snakke med. Så
prøv ligesom at sige, hvem er der af
mulige business angels. Både nogen,
du kender, men også nogen, du ikke
har talt med, eller ikke kender. Så
kunne vi kigge lidt på nogle af de her
fonde. Både nogle af de danske, men
måske også nogle nordiske, som
kunne være interessante for dig at
snakke med. Og så kunne jeg måske
være med til at åbne døren til nogle af
dem. Der er jo også nogle corporate
finance huse, som er gode til at
hjælpe startups med ligesom at stå
for lidt denne her proces, som du er i,
hvor de måske også kan være emd til
at tale din valuation op, og har også
store erfaringer med at drive sådan
en proces. De tager selvfølgelig noget
for det, så man skal jo helst se i et
eller andet omfang, at de kan skabe
noget merværdi i både måske i
forhold til valuation, men også måske
har en anden indgangsvinkel til nogle
mulige fonde eller business angels,
end hvad du selv kunne fremskaffe

B – Ja det er rigtigt. Det er godt hørt
(griner)

M – Okay. Øh jamen øh vi har et
produkt, som vi lancerer lige om lidt,
som er GoLittle Friends delen, så den
har vi, nu har vi en app, som kommer
på markedet lige om lidt.
Øh vi har, åh der tog du dig en slurk
kaffe der og nu læner du dig tilbage
(griner)

M – (Griner) Ja
Speak
M – Og med kaffe i koppen lænede
Benjamin sig så tilbage og hørte mig
fortælle om udviklingen i GoLittle og
Mambeno, Marlenes madplansfirma.
Og efter min lange enetale, ja så satte
han fingeren ned lige der, hvor det
gjorde nas
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Så kunne man, hvis man skulle
være skeptisk, kunne man så sige, nå
men du har jo ikke lanceret noget siden
sidst, du fik fundingrunde. Du er stadig
i gang med at udvikle. Det kan være, at
der er nogen, der mister lidt troen på
GoLittle, fordi du ligesom har været i
gang med en funding runde, men ikke
har nået noget konkret, før du
begynder at søge kapital, ikke, til en ny
runde
M – Ja og det kan jeg godt se, men jeg
kommer jo til at have lanceret og kan
levere nogle tal, når jeg rent faktisk
skal bruge pengene. Det er jo bare
fordi, at vi er gået i gang med dialogen,
inden vi har lanceret produktet, fordi
du jo bl.a. har sagt til mig, at jeg skal gå
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i gang tidligt
Speak
M – Og det er så en af de ting, jeg skal
tage stilling til. Ikke alene, men
sammen med GoLittles bestyrelse.
Skal jeg selv stå for forsøget på at
rejse en ny runde kapital til GoLittle,
altså ligesom jeg gjorde i foråret, eller
skal jeg forsøge at få et professionelt
firma til at stå for fundingen. Og
selvom forårssolen 2018 i
udgangspunktet virker umanerligt
langt væk her i stormende og
regnfulde oktober 2017, ja så er der,
når man mangler penge, pludselig alt
for få måneder til at vinteren er forbi
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jeg vil sige, ikke fordi at, nu skal
jeg ikke stresse dig eller noget, men
du husker jo også sidste gang, det var
jo, det tog faktisk væsentligt længere
tid at få aftalen på plads. Også fordi
kontra, til at starte med snakkede du
men en masse – der var nogle, der var
positive, der var nogle, der hurtigt
sagde nej tak, ikke på nuværende
tidspunkt, men dem, der var så
positive til trods for, at de var
positive, så tog det jo også faktisk en
del måneder fra at de måske havde
sagt ja til at aftalen endelig kom på
plads ikke. Så synes jeg måske, jeg
siger ikke, det skal være i morgen,
men det skal måske være i løbet af
næste måned, oktober måned, at du
begynder at overveje lidt at begynde
at snakke med nogle af de her igen,
som du havde en dialog med sidst. Jeg
tror bare, det er vigtigt, at du har en
løbende dialog med dem, fremfor at
du bare lige nu pludselig siger nu vil
vi, nu kunne jeg godt bruge noget
kapital fra jer. De er jo også
interesserede i at følge lidt dig og se
hvordan GoLittle udvikler sig. De har

B – Ja men det er rigtigt. Så så er det jo
også bare vigtigt, at når du er i den her
drøftelse med investorer og fonde, at
du ligesom forklarer dem og siger, vi er
i gang med at rejse kapital nu, men
inden I i bund og grund endelig skyder
pengene ind, så har vi faktisk et
produkt, og så kan vi faktisk allerede
synliggøre det kort efter med, hvad skal
man sige, performancen i bund og
grund. Fordi jeg er ikke den skeptiske
type, men jeg må også være realistisk
og sige hvad er det for nogle ting, du
kan blive mødt med, når du nu snakker
med nogen, ikke?
Speak
M – Ah jeg synes nu nok, at Benjamin er
relativt skeptisk. Men det er desværre
nok også nødvendigt. For når det
kommer til funding, altså at skaffe
penge til GoLittle, ja så er jeg bare totalt
på udebane, og Benjamin, han er på
hjemmebane. Og derfor, så har jeg også
brug for at høre ham, om de tre til fem
millioner, jeg går efter at rejse, er
fuldkommen på månen
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det er godt at have som
udgangspunkt, at man går efter en tre
til fem millioner op til en 18 måneder,
og så må man jo så forhandle sig lidt
frem til hvad også dem man nu møder
på sin vej tænker i forhold til kapital du
skal bruge, og så til hvor lang tid, det
skal række, ikke.
M – Er det sådan, så du tænker, det er
et beløb, der er fuldkommen på månen,
eller tænker du det er okay?
B – Nej jeg synes ikke, det er
fuldkommen på månen. Jeg tror bare, at
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måske ikke en forventning om, at det
er en kæmpe forandring, men de har
selvfølgelig et ønske om, at der er
sket noget siden sidst, ikke

hvis jeg sad som investor i en fond, så
ville jeg tænke okay men Morten, vi
snakkede da sammen for et halvt års
tid siden, hvad er det, du i bund og
grund kan bevise med det sidste halve
M – Okay så skal vi sige, at det der
år, ikke? Nu er det selvfølgelig alle de
måske er aftalen, det er, at hvis nu jeg lidt hårde spørgsmål, men det er bare
begynder at samle til bunke, øh jeg
nogle af de ting, man godt kunne frygte,
ranker nogle navne og ser, hvad har
at der er nogen, der stillede dig, ikke?
jeg liggende, og hvem tale jeg med, og Men det er bare vigtigt, at du er
hvem var interessante, og hvem synes forberedt på den del
jeg selv kunne være interessante, og
så taler vi måske sammen om, det ved M – Ja
jeg ikke, 14 dage tre uger eller sådan
noget, og så kan vi begynde at tale om B – Jeg vil også meget gerne i mit
hvordan, hvem skal jeg approache
netværk, jeg har nogen, der kunne
hvordan?
være interessante. Jeg vil som sådan
også gerne tilbyde, at vi kan hive fat i
B – Præcis, det kunne være en god
nogle af vores private banking kunder.
ide. Så kan jeg sideløbende lige tænke Hvis jeg skal, hvilket jeg rigtig gerne vil,
over, hvem jeg synes, der også kunne introducere dig for nogle fonde og
være interessant for dig og har denne nogle investorer, så skal jeg også være
her overblik og evt. lige sende det. Så lidt mere, lidt dybere i GoLittle, hvor I
kan jeg evt. lige komme med nogle
er nu. For at jeg ligesom kan sælge dig
input på nogen jeg mener, der måske ind, så skal jeg også måske forstå
også kunne være interessante for dig mekanismerne i den situation, du er i
at snakke med
nu og der, hvor du vil hen. Så sådan et
opdateret pitch ville være rigtig rigtig
Speak
godt at modtage
M – Vi har en plan eller Benjamin har
en plan. Og det skal jeg så forsøge
M – Men det kan være, jeg ved ikke,
også at få. Hellere i dag end i morgen giver det mening, at vi mødes, du ved,
og jeg måske lige til når vi mødes laver
Reallyd – Optagelse af tsamtale
et opdateret pitch, og så kan jeg sætte
mellem M og B
dig ind i sagerne, og så kan du se om du
B – Du skal have løbeskoene på
synes, det giver mening at tage det
Morten, og så må du desværre smøge videre til dem, du nu synes, det skal
ærmerne op, eller de er måske
tages videre til?
allerede smøget op
B – Ja det synes jeg er en rigtig god
M – Ja det gør jeg
mulighed, Det vil jeg virkelig gerne. Så
jeg synes, det ville være en rigtig godt
B – Du lyder træt?
ide, hvis du prøver at lave et opdateret
pitch, og vi så mødes til en snak
M – Nej nej nej der er bare hele det
omkring det
der forår kommer bare tilbage igen,
ikke, og shit mand. Det tager, altså,
M – Skide godt
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det er jo også andre folks penge, og
selvfølgelig skal man det. Det er bare,
det kan jeg bare mærke, det var bare
en del af ligningen, jeg ikke rigtig
havde forudset, dengang jeg gik i
gange med det her. Nå prøv at høre
her Benjamin, jeg begynder at kigge
på det, og så lad os tales ved. Det var
bare lige for at finde ud af, hvornår
skal jeg egentlig i gang, og det skal jeg
så nu, og det er fint, og det gør jeg så.
B – Perfekt
M – Er det ikke det?
B –Vi tales ved Morten, rigtig god dag
M – I lige måde Benjamin, tak for
hjælpen, ikke?
B – Selv tak

B – Perfekt. Lad os aftale det, Morten
M – Skal vi ikke sige det?
B – Det skal nok gå, Morten
Musik
Speak
M – Og jeg håber inderligt, at han har
ret. Men en ting er, at jeg ikke ved, om
jeg har penge til at drive GoLittle videre
efter nytår. Noget andet er, at jeg ikke
aner, om jeg overhovedet har nogen
ansatte om 14 dage
M fortsætter med at snakke om alt mulig
Astrids problematiske ansættelse. Hun
synes ikke, hun er god nok. Derefter
runder han af.
Musik

Musik
Speak
M – Og så kunne jagten så begynde
igen. Jagten på penge til GoLittle. Og
mens den begyndte, ja så sluttede
GoLittles første bestyrelsesmøde
41.29
Reallyd – Bestyrelsesmøde

57.12
Speak
Podcasten var sponsoreret af The Hub
– Danske Banks portal for startups,
hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark.
Det er på thehub.dk

44.27
M runder af
47.27
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk
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11.13. Bilag 13

Analyseskema 12 – Startup, episode 7 og 8, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

Handling

S2 E7
M
Morten Resen

S2 E8
M
Morten Resen

A
Altmulig Astrid

MA
Marlene Landsfeldt

S
Samuel

CL
Claus Holm

L
Lukas

A
Anne

B
Benjamin Feldman
Møde mellem M, S og L

C
Christian Risom
M, MA, CL og A spiser middag og taler
om Ms bekymringer omkring GoLittles
fremtid

M ansætter S
M taler i telefon med B om
kassekredit i forbindelse med
momsbetaling

Citater

M og A taler sammen om hvorvidt A
skal fortsætte som ansat i Go Little
efter sin prøveperiode
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk

M og C holder møde

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk

Reallyd – Klip fra optagelse af samtale
mellem M og A

Reallyd – Klip fra optagelse af M, MA, CL
og As middag, hvor de taler om Ms
bekymringer omkring GoLittles fremtid

Musik

Musik

Speak

01.53
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M fortæller, hvad der skal ske i
episoden
Musik
02.25
Speak
M fortæller, at han har ansat en 13
årig, S. Han læser S’ mail op, hvor S
skriver, at han drømmer om at blive
iværksætter
M fortæller om dengang, han selv var
teenager, drømte om at lave radio og
kom i praktik hos DR
06.30
Reallyd – M taler i telefon med S
11.33
Reallyd – Optagelse af S, som er på
besøg hos M på Shape. Tilstede er også
Lukas, som er forretningsudvikler hos
Shape.
20.24
Speak
M fortæller, hvad der videre sker med
S’ ide. Han fortæller også, at han
ansætter S i GoLittle
24.45
Speak
M – Du kommer med til det både
afgørende og ret alvorlige møde lige
om lidt. Men først har jeg lige brug for
at ringe til bank Benjamin – min
erhvervsrådgiver i Danske Bank.
Fordi jeg er kommet i
pengeproblemer
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman

Speak
M teaser for, at man kommer med til
middag senere, taler om sine
bekymringer og lægger op til møde
med C
07.55
Reallyd – Optagelse af møde mellem M
og C
25.50
Speak
M snakker om lanceringen af GoLittle
app’en
26.36
Speak
M – Men det er ikke den eneste
lancering, der er under opsejling, for
søm du måske kan huske, ja så tog vi en
beslutning på GoLittles første
bestyrelsesmøde om at undersøge
muligheden for at lancere Mambeno,
altså madplansfirmaet, som Marlene og
jeg startede for et par år siden, før der
var noget, der hed GoLittle, lancere
Mambeno i udlandet. Og nu er vi
snublende tæt på noget mere konkret.
Men inden vi for alvor beslutter os for
at trykke på knappen, ja så har jeg brug
for at vende nogle ret vigtige detaljer
med bank Benjamin
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen
M – Hej Benjamin, det er morten
B – Hej Morten, godt at høre fra dig
M – Og tak for sidst
B – Selv tak. Det var en hyggelig aften
Speak
M – Benjamin og jeg, vi stødte på
hinanden til en prisuddeling den anden
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M – Hej Benjamin, det er morten
B – Hej Morten
M – Goddag goddag
B – Goddag goddag
M – Øh det er fordi, jeg er jo, for mig
er det her jo den værst, altså det er jo
den værste tid på året. Vi nærmer os
jo sådan noget momsregnskab
B – Ja, er det noget, du har styr på?
M – (Griner) Nej det har jeg ikke. Det
gode ved det er, at lige det har jeg
faktisk fået udliciteret sådan, at
Marlene tager sig ligesom af, du ved,
selve regnskabsdelen, og revisoren
tager sig så af, du ved, tjekker det er i
orden og sådan noget, ikke?
B – Ja det er en god ide
M – Ja jamen det, jeg er virkelig idiot
til sådan noget, og jeg synes, det er
mest f.eks. bare sådan en lille ting, jeg
har jo fundet ud af, at sådan noget
med regnskaber, at i et regnskab, så
er minus jo i virkeligheden plus
B – Ja det kan godt være lidt
forvirrende

dag – uddelingen af i vækst priserne,
som bliver uddelt til de mest lovende
startup successer i Danmark. Og typisk
Benjamin, ja så bruger han selvfølgelig
lige lejligheden til at dreje samtalen
over på målsætningen for GoLittle, som
ifølge Benjamin er en omsætning på,
når ja, en milliard om fem år og så
selvfølgelig en i vækst pris
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jeg kan huske, at vores ene mål, det
var jo en milliard i 20, 22 hvis jeg ikke
husker helt galt
M – Ja
B – Og hvornår vinder du så i vækst
prisen?
M – Ja
Speak
M – Der går nok lige en rum tid. Fordi
det ligesom kræver, at man har
præsteret noget, hvis man skal vinde
noget. Men vi arbejder på sagen. Og lige
nu er vi altså i fuld gang med at arbejde
på en udvidelse af Mambeno til
England
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Hvorfor lige England?

M – Jamen prøv at hør, det er jo
idioter, der har lavet hele det der
system. Det giver jo ingen mening for
almindelige mennesker

M – Ja altså det er der faktisk mange
årsager til, men den sådan, ej der er to
årsager

Speak
M – Nej. Det gør det virkelig ikke. I
hvert fald ikke for sådan nogle som
mig, der modsat Samuel ikke kan
prale af lutter topkarakterer, men kan
se tilbage på en middelmådig sproglig
eksamen fra Helsinge gymnasium. Jeg

Speak
M – Og de er egentlig meget simple. For
det første, ja så handler det om, at
Samuel, min 13 årige nye medarbejder,
som du kunne møde i sidste episode, at
han har lavet markedsundersøgelser.
Og sammen har vi så fundet ud af, at
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er virkelig ikke særlig god til tal, for
nu at sige det diplomatisk. Og det
betyder så også, at jeg er kommet i
tvivl om hvorvidt, jeg egentlig kan
betale mine regninger i GoLittle
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
M – Jeg kom til at tænke på; jeg har jo
lagt budget efter altså, hvad skal man
sige, x momsbeløb, ikke
B – Ja
M – Så jeg har et budget på, altså nu
har jeg jo fået 1,8 millioner i
investering, øh og så har jeg ligesom
lagt budget efter, at jeg kan bruge op
til 1,8 million, ikke?
B – Jo jo

England ikke er så tosset et land at
lancere i. Fordi de spiser relativt
usundt, de køber meget take away, og
så er der ikke særlig stor konkurrence
for madplaner. Så måske er der et hul i
markedet til Mambeno. Og måske kan
vi, i den perfekte verden, give engelske
børnefamilier en lidt nemmere og lidt
sundere hverdag. Og så er der en anden
og lidt mere lavpraktisk årsag; vi kan
sproget. Så vi kan altså selv tage os af
eventuelle kundehenvendelser i
begyndelsen i modsætning til, hvis vi
havde lanceret i Finland
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det giver god mening. Har I tænkt
jer sådan at drive det hele fra Danmark,
eller skal I til at ansætte nogen folk i
England?

M – Problemet er, har jeg jo bare
efterfølgende konstateret, det ved jeg
ikke, hvorfor jeg ikke rigtig har tænkt
over, det er, at jeg skal jo også
ligesom afregne noget moms. Jeg er
godt klar over, at jeg får det tilbage
igen, men jeg skal jo ligesom kunne
betale

M – Altså måden, vi har gjort det på nu,
og aftalt ligesom at prøve det af på er,
at vi bare indenfor den her
fundingrunde med det budget, vi har
nu, de mennesker, vi er nu, prøver at
lave en engelsk version og se, om der er
et marked og er en interesse, og hvis
der er det, så kan man sige, at så
generer vi jo også relativt hurtigt en
B – Ja ja
indtægt, og så bliver vi jo nødt til at
ansætte en eller flere personer, men i
M – Så det vil sige, at jeg kommer jo til udgangspunktet, så laver vi sådan et
på et eller andet tidspunkt at have
rimelig soft launch for at se; er der et
udgifter, i hvert fald i en kort periode, behov?
altså der er højere end 1,8 million,
fordi jeg skal betale momsen, som jeg B – Det synes jeg giver rigtig god
så får tilbage efterfølgende, og så
mening. I bund og grund bliver I jo også
lander vi på 1,8 million. Men i den der nødt til at prøve nogle andre lande af,
periode der, der har jeg jo ligesom,
for at se, om det er skalerbart egentlig,
der har jeg likviditetsproblemer
så ja, det virker som nogle gode
overvejelser, I har gjort jer
B – Det er rigtigt. Der kan være nogle
udfordringer i den del i hvert fald.
Speak
Men man kan sige, at så længe, du kan M – Og når bankmanden er tilfreds, er
give os et overblik over, hvordan
jeg tilfreds. Og så spørger jeg ellers
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situationen og likviditeten ser ud, og
du i bund og grund får det her med, at
du betaler lidt moms, og så får du det
tilbagebetalt efter en periode, så kan
vi godt finde en løsning på en eller
anden måde, hvordan vi kan lave
noget – om det så bliver en
kassekredit, eller et midlertidigt
overtræk i den periode, det må vi lige
se på, men så længe, at du på en eller
anden måde kan give os overblikket,
så skal vi nok kunne finde en løsning
på den del

Benjamin, hvad vi sal have styr på for
at lancere i England
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Det I umiddelbart bør tænke ind,
det er sådan en form for payment
service provider
Speak
M – Og lige den del har vi faktisk styr
på. Altså det system, der skal håndtere
kreditkortbetalinger. Men så er der jo
hele valuta problematikken

M – Ja for tidligere…
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
B – Det vigtigste er jo bare, at om det mellem M og B
så er dig eller andre virksomheder, vi B – Nu kommer du til at handle i pund,
samarbejder med, det er, at vi
og det der kunne give mening i relation
ligesom får overblikket og siger okay, til jer, det er så, at man opretter en
nu lægger vi de her penge ud, og så
pund konto her i Danske Bank, som så
går der en måned, og så kommer den gør, at de indtægter, I får, indgår på en
her tilbageførte moms retur, ikke. Så
pund konto, og så efter behov og
hvis du kan synliggøre den del, så skal omkostninger kan I så omveksle til
vi nok kunne finde en løsning. Så det
danske kroner. Fordi det er
skal vi nok kunne finde en form for
hovedsageligt i danske kroner, I stadig
løsning på
vil have alle jeres udgifter, tænker jeg
umiddelbart, ikke?
Speak
M – Og puha for det. For i realiteten,
M – Jo det vil det være
ja der er jeg sådan ca. 25% i
underskud, fordi GoLittles budgetter, B – Ja. Så fordelen ved at gøre det
som alle andre budgetter er eksklusiv fremfor at omveksle til danske kroner
moms. Hvilket de også skal være. Men med det samme er, at hvis I i så fald har
fordi GoLittle hverken tjener penge
nogle udgifter i pund, så skulle I
endnu, eller har en kassekredit, ja så
omveksle dem to gange. Og så er der
kan jeg reelt set ende med ikke at
selvfølgelig også hele den her tanke om,
have penge på kontoen til at betale
at hvis I på et tidspunkt ønsker at
momsen inden jag får den tilbage
vækste yderligere i England, så har vi
igen, selvom mine budgetter jo altså
faktisk en afdeling i England. Vi er i 13
er helt korrekte. Men det findes der
lande, Danske Bank. Og i England har vi
en løsning på, siger bank Benjamin.
faktisk et kontor og en normal bank. Og
F.eks. en kassekredit. Men fordi
der har vi nogle dygtige kolleger, som
GoLittle er et helt nyt selskab uden et har et stort netværk og lokalkendskab,
produkt på markedet og uden
som har mulighed for at give dig nogle
nævneværdig egenkapital, ja så kan
input og noget sparring, bl.a. med
selskabet ikke bare sådan uden
oprettelse af selskab i landet, men også
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videre få en kassekredit. I hvert fald
ikke uden mig

i forhold til moms, hvis du får brug for
en advokat og revisorer, så har vi et
netværk der. Så det kan vi sætte i værk,
når du kommer lidt længere i rejsen i
England

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Hvis det er et ApS og du har behov
for en mindre kassekredit, så vil vi
M – Det er sgu meget fedt. Så det vil
som udgangspunkt i den fase du er i
sige, at I har, så det er sådan noget the
lige her og nu stille krav om, at du
danish bank, eller hvad?
hæfter personligt
B – Ja den hedder Danske Bank faktisk
M – Okay
M – Altså som i Danske Bank?
B – Årsagen til, at vi tager et
personligt hæft, det er jo også de
B – Præcis
situationer, hvor det ikke går som
forventet. Det kan vi se historisk set,
M – Okay. Og hvornår skal man ligesom
de cases vi har haft en personlig
overveje, om det giver mening at køre
hæftelse af ejeren eller direktøren, så det fra Danmark, som vi har tænkt nu,
er de også lettere at samarbejde med, eller skal oprette et britisk selskab?
hvis det ikke går som forventet i
virksomheden. Hvorimod så i andre
B – Så snart du i bund og grund
situationer, hvor de ikke har hæfter
begynder at skal til at ansætte nogle
personligt, så har vi set, at nogen
folk kunne det give god mening, eller at
stiller træskoene og så forlader
din omsætning ligesom ja, er et lidt
virksomheden, og så skal vi til at
større beløb. Det er svært lige at sige
drive en virksomhed, som vi på ingen hvis du rammer 10 millioner i UK giver
måder har forstand på
det mening, men hvis du har plus fem
millioner i omsætning i UK, så giver det
M – Dvs. det er sådan lidt for at have
i hvert fald rigtig god mening, at vi
hånd i hanke begge veje, kan man
tager snakken. Nogle gange er det også
sige?
før, hvis man har begyndt at ansætte
nogle medarbejdere, som skal have
B – Ja det er lidt for at, hvad skal man noget løn, så kan det også give god
sige, personen eller direktøren eller
mening
ejeren, har hænderne på kogepladen.
Og det er klart, vi skal jo også
M – Prøv at hør, vi skal lige have den
selvfølgelig tage en risiko som bank,
første kunde, ikke
når vi låner penge ud, men vi ser helst
i de situationer, hvor det er startups,
B – Det kommer vel hurtigt
at ejeren også har hænderne på
kogepladen
M – Ja jo ja ja nu ser vi. Prøv at hør det
er virkelig mærkeligt det der med at
M – Okay så det vil sige selvom, okay
skulle til at launche i et andet land, eller
så hvis jeg skal forstå det korrekt, så
i hvert fald overveje at gøre det, det der
selvom at Mambeno egentlig giver
med at tænke, altså det er jo totalt som
overskud som isoleret virksomhed, så et stort hul, hvor man bare tænker; er

216

fordi at GoLittle som overordnet
virksomhed giver underskud i hvert
fald i det første år eller to giver
underskud, fordi vi skal udvikle dyre
apps og sådan noget, så er det, man
tænker så kan selskabet ikke endnu
hæfte for egen kassekredit
B – Ja men selskabet kan ikke bære
det alene. Og så er det også, så er det
naturligt, at det er ejeren og stifteren
har upsiden, som du har, også bærer
noget af risikoen, hvis det ikke lige
går som forventet i forhold til en
kassekredit eller et lån

der nogen dernede, eller er der ikke?
B – Ja det er rigtigt. Men er der ikke det
i UK? Jeg tror der er en ca. 65 millioner
mennesker, så der er vel nogen
M – Ja der er nok at tage af, det er mere
om de gider at komme vores vej, ikke
Speak
M – Ja det er så det store spørgsmål. Og
det vil jo så vise sig. Men egentlig, ja så
er bankdelen slet ikke så kompliceret,
som jeg havde frygtet

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
M – Super. Okay med det er i
mellem M og B
virkeligheden i bund og grund, så hele M – Så det vil sige i virkeligheden,
den der sådan momsting behøver jeg Benjamin, det vi sådan set bare skal nu
ikke at være så nervøs for, det kan vi
– vi skal have en payment provider, vi
godt finde en løsning på, når vi når
skal have oprettet en pund konto i
dertil?
Danske Bank, og så er det sådan set
bare at trykke på knappen?
B – Det skal vi nok finde en løsning på
ja. Men det glæder mig, at du er i god B – Præcis
tid Morten. Det er jo, du er jo næsten
et halvt år i før, så det er jo et positivt M – Skide godt. en gider du ikke, gider
tegn
du, hvad koster den sådan en konto
der?
M – Det er også førte gang og eneste
gang, du vil opleve det
B – Den koster, pund kontoen koster
500 kr. om året
B – Okay. Ej det håber jeg ikke
M – Ja okay det kan jeg klare. Øh men
M – Ej men okay super. Jeg har lidt
kan du, ville du kunne sørge for, at den
mere ro på maven, så det finder vi ud blev oprettet til første januar 18 så?
af, når det er. Så ringer jeg til dig og så
sandsynliggør jeg, at jeg ikke skal
B – Ja det kan jeg sagtens
bruge kassekreditten til at gå i byen
for, men til at betale moms for
M – For så kan vi ligeså godt komme ud
over stepperne
B – Det er perfekt
B – Præcis. Så har du også lidt at gå
M – Skide godt. Prøv at hør Benjamin, efter
tak for hjælpen
M – Ja. Så er der en eller anden
B – Det var så lidt
forpligtende deadline
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M – Det er godt, vi snakkes ved

B – Præcis

B – Det gør vi, god dag. Hej

M – Det er skide godt

Speak
M – Og så fik vi heldigvis fikset
pengeproblemerne. For selvom
Benjamin sidder hårdt på
pengekassen, ja så er han altså villig
til at åbne den på klem, hvis jeg skal
bruge midlertidig hjælp til
momsbetalingerne her i begyndelsen.
Og tak for det. Men som det jo
åbenbart hører sig til, når man er
iværksætter og har taget livtage med
en udfordring, ja så dukker der altid
en ny op. Og i løbet af de sidste tre
måneder, ja så har min udfordring
heddet alt mulig Astrid

B – Men lad os aftale det Morten, det
sætter jeg i gang

Speak
M fortæller hvorfor og hvordan A har
været en udfordring
33.20
Reallyd – Optagelse af samtale mellem
M og A. De taler om, hvorvidt A skal
fortsætte efter sin prøveperiode
45.38
M runder af
Musik
48.08
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk

M – Ja skal vi ikke gøre det? Og så ser vi
om vi i det nye år kan tale om, hvordan
det går i den britiske del af
forretningen
B – Lad os aftale det
M – Fedt. Prøv at hør her 100 tak for
hjælpen Benjamin
B – Det var så lidt. Hav en rigtig god dag
M – Vi ses, hey
B – Hej hej
Speak
M – Og i næste episode ja der får du
meget mere at vide om vores første
mulige ekspansion udenfor Danmarks
grænser. Men inden da, ja der skal du
med til middag
36.42
Reallyd – Middag mellem M, MA, CL og A
52.20
Musik
52.42
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk
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11.14. Bilag 14

Analyseskema 13 – Startup, episode 9 og 10, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

Handling

S2 E9
M
Morten Resen

S2 E10
M
Morten Resen

MA
Marlene Landsfeldt

MA
Marlene Landsfeldt

A
Anders

C
Christian Risom

S
Søren

IF
Investerings Frederik

J
Jan

J
Jesper Buch

B
Bettina

A
Alt mulig Astrid

M taler med A og S om deres
lancering af FarmBackup i England

Bestyrelsesmøde, hvor der tales om
funding. IF kommer med tilbud om at
låne GoLittle en halv million

Familiefødselsdag for M og MAs søn,
hvor de snakker om at være
selvstændige med en familie
M snakker med B om fare for
cyberkriminalitet
Lancering af Mambeno i England
Citater

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk

M snakker med B om, hvorvidt det er
en god ide at sige ja tak til tilbuddet fra
IF
M er på besøg hos J. De snakker om
funding
00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk
Musik

M – Jeg bliver ret tit spurgt om,
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hvorvidt jeg har fortrudt springet fra
det faste job og pensionsordningen til
den her sådan usikre og ganske travle
tilværelse som iværksætter. Og jeg
siger altid nej, fordi jeg ikke har
fortrudt. Og så alligevel, fordi ugen
der er gået, den har bare været
umulig

Reallyd – Klip med J, der snakker

Musik

M – Det går godt. Julen nærmer sig.
Ungerne er syge, jeg er forkølet, ellers
så går det meget godt

Musik
M fortæller, hvad der kommer til at ske i
episoden

02.38
Reallyd – Optagelse fra bestyrelsesmøde,
M snakker om, hvor besværligt sygdom hvor der tales om funding. IF kommer
er, når man er selvstændig
med tilbud om at låne GoLittle en halv
million
M fortæller, hvad der skal ske i
episoden
22.34
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
Musik
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen
09.52
B – Danske Bank, du taler med
Reallyd – M taler med A og S om deres Benjamin Feldman
lancering af FarmBackup i England
M – Hej Benjamin, det er Morten
26.25
Reallyd – Optagelse fra
B – Hej Morten
familiefødselsdag for M og MAs søn,
hvor de snakker med J og B om at være M – Hey du
selvstændige med en familie. De har
nemlig en online sneakershop
B – Hvordan går det?

39.55
M –Og apropos shopping på nettet, ja
så har jeg fået en mail fra bank
Benjamin. Normalt så er det mig, der
plejer at ringe til ham, når jeg har
noget på hjerte. Men i dag, ja der er
det Benjamin, der har bedt mig om at
ringe til ham
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
M – Hej Benjamin, det er Morten

B – Okay. Forhåbentlig har du nogle
fridage. Er der ikke det i startup
verdenen, mange der også har fri
juleaften?
M – Jo og altså jeg tror faktisk vi er ved
at prøve at sige, at nu at vi prøver
sådan faktisk at måske ikke holde fri,
men i hvert fald ikke møde på kontoret
imellem jul og nytår, og så ser vi
hvordan det går
B – Nå okay. Det troede jeg ikke, man
havde mulighed for, når man er
selvstændig
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B – Hej Morten. Godt du lige kan tage
dig noget tid til at snakke med mig
M –Øh ja velbekomme. Øh det plejer
At være omvendt jo egentlig.
B – Ja. Nå men grunden til, at jeg lige
skrev til dig, at vi lige skulle tage en
snak, det skyldes lidt, at vi er i gang
med en periode, der hedder
feriesæsonen , så snart det er jul. Og
det gør så, at man som virksomhed
skal være lidt mere opmærksom på
en masse ting. Bl.a. ser vi det, at der
er flere og flere IT kriminelle, som er
blevet rigtig dygtige til både at hacke,
men også at snyde folk for penge.
M – Jeg blev bare lige, da du sagde det
der med, at vi er inde i ferieperioden,
så tænkte jeg nå, det kunne være, du
havde opdaget overtrækket på min
konto?
B – Nej ikke endnu
Speak
M – Og grunden til, at Benjamin har
bedt mig ringe, er altså for at advare
mig om en ny type internetsvindel
målrettet mod virksomheder – en
slags forfinede Nigeriabreve uden
stavefejl og med vidtrækkende
konsekvenser for de virksomheder,
som Danske Bank åbenbart sagligt ser
blive udsat for forsøg på svindel. Og
det er slet ikke usædvanligt, at
svindelen lykkes. Og er man ikke
forsikret mod den slags utøj, ja så kan
det altså have vidtrækkende
konsekvenser, fordi svindelen kan
løbe op i tusinder, hundrede og
tusinder og millioner, når det går
værst. Og nu tænker du måske det
samme, som jeg gjorde, da jeg talte
med Benjamin – altså at de der
svindelforsøg, der er, er supernemme

M – (Griner) Prøv at hør her, nu får jeg
jo mega dårlig samvittighed jo
B – Nej jeg er ikke tvivl om, at du er
nået langt jo
M – Prøv at hør her vi har unger
hjemme til den 8. Januar, jeg ved, af en
eller anden grund skal de først i skole
den 8. Januar. De kan jo ikke bare være
alene hjemme jo
B – Nej det er rigtigt. Kan de ikke bare
bruge din apps egeaftaler?
Speak
M – Og tak for det Benjamin. For lige at
intensivere presset på mit smalle og i
forvejen ret tyngede skulderparti. Men
alt godt kommer forhåbentlig til dem,
der venter. Spørgsmålet er så bare, om
jeg selv skal vente med at rejse funding
til GoLittle, eller om jeg skal gå
benhårdt efter at skaffe penge inden
2017 bliver til 2018
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Jeg synes man kan sige, at det er jo
en svær situation at skal til at lave en
fundingrunde, når du ikke har lanceret
GoLittle app’en endnu. Så jeg tror, at
hvis, som du også har snakket om nogle
gange selv, hvis man kunne lave en
eller anden form for aftale med at man
laver noget konverterbart lån med de
nuværende investorer, eller andre, der
kunne være interesserede i GoLittle,
hvor man så måske udskyder valuation
lidt, så kunne det give rigtig god
mening
M – Det der så er, som jo så er meget
godt i den forbindelse, det er, at
Frederik faktisk har været aldeles
konstruktiv synes jeg, præcis på
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at afsløre. Men det er de altså
nødvendigvis ikke længere
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B
B – Forestil dig lidt større
organisationer, hvor der er flere 100
medarbejdere, men også mindre,
hvor at de i bund og grund udgiver sig
for at være en ceo, og så skriver de til
en regnskabsmedarbejder venligst
overfør x antal tusind til en her konto
på baggrund af, at vi er i gang med at
lave et køb af en virksomhed, eller er i
gang med at lave en enden
transaktion, og hold det venligst
fortroligt, da det er nogle fortrolige
oplysninger, og så sender, den mail
det så bliver sendt fra det er faktisk e
mail adressen, som direktøren har og
med den signatur, som direktøren
normalt anvender

bestyrelsesmødet, der sagde han prøv
at hør, hvad nu hvis jeg lægger en halv
million nu i en eller anden form for
konverterbart lån, og så kan vi ligesom
komme videre
B – Det giver sindssygt god mening
M – Ja
B – Det er jo, det er jo oplagt
M – Og så skal jeg så finde ud af. Hvad
er ligesom et konverterbart lån, og til
hvilke vilkår laver man så sådan et?

B – Man kan kalde et lån, som i bund og
grund kan omdannes til aktier på et
tidspunkt, som er forudsat i forbindelse
med en næste investeringsrunde. Så
det vil sige i forbindelse med næste
fundingrunde, hvor du er ude og skaffe
mere kapital og får en valutaion, så
M- Okay så det vil sige, altså det du
bliver det her lån omdannet til nogle
siger til mig nu er, det er i
aktier i den forbindelse. Så det der er
virkeligheden, at min bogholder i
fordelen ved at lave et konverterbart
GoLittle, at han sådan set kunne
lån, er, at man slipper lidt for al den her
modtage en mail fra mig, hvor jeg
diskussion om hvad værdien af
skrev hej, er du sød lige at overføre de virksomheden er nu. Det er sådan
og de her penge til det og det her
founder friendly, fordi i bund og grund
kontonummer i forbindelse med
så får man et lån, som på et tidspunkt
noget et eller andet, og det er i øvrigt bliver omdannet til aktier. Det man
fortroligt, ligesom meget andet er
selvfølgelig skal være opmærksom på,
men så kommer mailen faktisk ikke
det er til hvilke vilkår, det er. Er der
fra mig
noget discount involveret i sådan
noget, fordi det er klart, at han,
B – Ja så det ser ud som om for
Frederik han er jo ikke interesseret i at
modtageren, for din bogholer, at den
skyde x antal hundrede tusind ind i
kommer fra dig, men den kommer
virksomheden nu med udgangspunkt i
reelt fra en svindler
den valuation det er om et år. Så han
har jo påtaget sig en risiko her og nu,
M – Og så fordi den kommer fra mig,
fordi der er jo, ja der er jo nogle ting,
så tænker han selvfølgelig, det er jo
der kan gå galt i GoLittle. Så han skal
ligesom de mails, han altid plejer at få have en eller anden form for discount
B – Lige præcis. Og det man så skal
være opmærksom på, er at normalt

M – Det, jeg skal bare forstå det, men
den discount, man aftaler, ikke, det er,
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sender du ikke en mail til din
bogholder omkring sådan, noget, og
så skal din bogholder være lidt ekstra
opmærksom på det her i
feriesæsonen, fordi det er her, de slår
til. Og så skriver de måske nå,
normalt kommer de jo fra vores
regnskabschef, men jeg tillader mig
lige at sende den her mail, når
regnskabschefen er på ferie, så derfor
er jeg blevet involveret i det. Så de
udnytter jo lidt den her situation
med, at der er nogen, der er på ferie i
virksomheden, og samtidig med, at
det kommer fra en højtstående
person i virksomheden, og det gør så,
at en regnskabsmedarbejder i sin
gode tro tror, at det er rigtigt, og så
laver overførslen. Og forskellen på de
gamle Nigeriabreve, som var google
oversæt, som bare var sat ind, det er,
at de skriver det på en måde, så det er
dansk på et niveau, hvor man på
ingen måde bliver forundret over det,
eller tænker mere over, at det skulle
være noget svindel. Og så bruger den
en signatur, som direktøren har også
fra en e mail adresse, som han har
eller hun har. Så det er ret
professionelt. Det de også nogle
gange gør, er, at så sender de f.eks. en
faktura til en virksomhed, og så på
noget, som man måske i
virksomheden i bund og grund
bruger. Og så sker der desværre det,
at faktisk nogle virksomheder betaler,
fordi de tror, at de har købt den her
vare, ikke. Og derudover, så udgiver
de sig også nogle gange for at være en
leverandør, hvor de skriver til
virksomheden, det kunne være nogle
af de produkter og ydelser, som I
købte som GoLittle, at de så sender en
e mail eller et brev til jer, hvor de
skriver; vi har lige fået en ny
bankforbindelse, og fremadrettet skal
I overføre til den her bankkonto, hvor

at man får en rabat på den valuation,
som så vil opstå, når man så kører en
rigtig runde om nogle måneder f.eks.,
ikke?
B – Det er helt korrekt, det er helt
korrekt. Der er nogen, jeg har set
nogen, hvor at det er 20%. Jeg har også
set nogle eksempler, hvor det er 15%.
Så jeg vil passe på med at give dig
sådan en tommelfingerregel, fordi så vil
det være den, du i udgangspunkt vil
bruge, ikke. Jeg vil hellere lytte mig lidt
til, hvad Frederik i bund og grund
lægger op til, fremfor, at du måske i
bund og grund sætter nogle, sætter en
højere procentdel, og så er der sværere
for dig at komme tilbage udgangspunkt
du måske har tilbudt lidt højere, end
hvad han selv havde ønsket sig, ikke
M – Okay, så det vil sige at, altså
opsummeret; det er en god deal for os
B – Ja
M – Ja
B – Det er en god deal for dig
M – Det er en god deal for os, og det er
en god deal for selskabet, det bliver
forhåbentlig også en god deal for
selskabet, det bliver forhåbentlig også
en god deal for Frederik. Han skal have
noget discount, der skal være en eller
anden rente på det der lån. Og så det er
ligesom den ene del af det, og så skal
jeg jo ligesom forsøge at skaffe en halv
million til, hvis ellers vi blier enige med
Frederik, og Frederik synes det er en
god ide og alt det der. Er det en god,
altså skal man ligesom forsøge, skal jeg
forsøge at finde den halve million hos
de investorer, jeg har i forvejen, eller
skal jeg ligesom prøve at gå ud bare, du
ved i the wild west marked?

223

de så bruger leverandørens layout og
ja signatur, og måske også den
person, i har dialogen med, ikke. Så
de er blevet ret professionelle i hele
deres research og måden at gøre det
på. Og det gør det rigtig rigtig svært
for virksomhederne i bund og grund
at forstå, og det er kriminalitet, eller
om det faktisk er den reelle person,
som beder om det her
M – Jeg sender en fællesmail ud til
alle to i virksomheden og skriver pas
på alt, hvad der kommer fra mig i
fremtiden, særligt omkring
julefrokosten
B – (Griner) Det kan jo godt være, at
der er nogen, der udgiver sig for at
være Morten Resen, som lige
pludselig beder om at få lavet en
overførsel til en anden konto. Det jeg
bare vil sige er, at din bogholder og
din regnskabsmedarbejder, de skal jo
bare være opmærksom på at sige; er
det noget, Morten normalt ville gøre,
det her, eller er det helt usædvanligt.
Og hvis det er helt usædvanligt, og det
ikke er sket før på den her måde, så
skal de give dig et kald. Bare lige
dobbelttjekke det. Og hellere ringe en
gang for meget eller en gang for lidt,
fordi det kan godt være, at det lyder
sådan lidt komisk og sådan noget,
men vi har, vi ser faktisk dagligt
situationer, hvor der ser denne her
form for svindel. En sidste ting; hvis
skaden nu er sket, så har vi også en
hotline, som tager imod de her
situationer og i bund og grund prøver
at hjælpe med det samme, så man kan
prøve at få de penge, der er blevet
overført retur snarest muligt

B – Det ville være oplagt at gøre det
med udgangspunkt i nogle af dine egne
investorer. Så dem ville jeg prøve at
tage en drøftelse med. Også for måske
ikke at udvide ejerkredsen lige her på
nuværende tidspunkt. Der ville jeg
klart prøve at tage snakken med dem.
Og du har jo nogle interessante
investorer, og jeg lytter mig jo til, at de
tror på casen og GoLittle, så mon ikke
du kunne få forhandlet noget hjem?
M – Godt. Men prøv at hør her, det jeg
bare lige ville tjekke, det var, at du rent
faktisk siger thumbs up, det er sgu en
meget god ide, kør med den, og så skal
jeg bare have snuden i sporet og
forsøge for det første at blive enig med
Frederik, og så også lige have fundet en
halv million til, ikke?
B – Jeg synes, det er en fantastisk ide,
Morten, så det skal I virkelig gå efter
kan lykkedes
M – Perfekt. Prøv at hør her, altså vi går
nu i virkeligheden på juleferie med en
glad bankmand, det er lidt ligeså vigtigt
som at gå på juleferie med en glad
svigermor, ikke?
B – Jo præcis, jeg er rigtig glad nu
Morten. Det var en lille julegave
M – Nå det er godt. Fedt Benjamin. Jeg
skulle bare lige bekræftes i, at det var
den rigtige vej at gå. Skal vi så ikke bare
sige, at det gør vi, og så tales vi ved på
den anden side af nytåret?
B – Lad os gøre det. God jul.
M – God jul og godt nytår.

M – Prøv at hør her, tak fordi du har
gjort mig paranoid op mod jul,
Benjamin.

Musik
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B – (Griner) Det håber jeg ikke
M – Men det er godt, at blive advaret,
og jeg lover, at jeg ringer til dig som
den første, hvis det er, jeg kan se, at
minusset på kontoen er endnu større,
end det er i dag, ikke?
B – Jo gør det
M – Det er godt. Nå men prøv at hør
her Benjamin, tusind tak for advarsel
B – Det var så lidt
M – Det er godt. Og så, vi skal snakke
sammen lige om lidt igen, fordi du
ved, fundingen nærmer sig, og der
sker afgørende ting i disse dage.
B – Nå spændende
M – Så jeg ringer til dig inden så
længe , ikke
B – Jo gør det
M – Det er godt Benjamin, vi ses
B – Vi ses Morten, hej hej
Speak
M – Og så skal vi til det. Den
allerførste ekspansion af GoLittle
udover Danmarks grænser
48.00
Reallyd – M, MA og An lancerer
Mambeno i UK

Speak
M – Og nu skal du så med hjem til
Jesper Buch. Manden jeg som den
første pitchede GoLittle for i 2016, og
manden som nu har investeret i
GoLittle, selvom det holdt ret hårdt.
M fortæller, at han er taget hjem til
Jesper, får at få råd til, om han skal sige
ja til IFs lånetilbud eller tage hul på en
ny funding runde
29.11
Reallyd – Optagelse fra møde mellem M
og J
51.15
Speak
M runder af
52.15
Speak
M – Og det nye år, ja det bliver
afgørende for mig og GoLittle. For 2018
vil vise, om det brister eller bærer, og
du kommer med til det hele. Podcasten
er sponsoreret af Danske Bank, og fordi
det nu er sidste podcastepisode i 2017,
og fordi rigtig mange har spurgt, hvem
der egentlig har lavet det her nummer,
der starter og slutter podcasten, ja så
synes jeg, at vi skal tage det i sin fulde
længde. Nummereret det er skrevet og
sunget af den amerikanske siger
songwriter Deuce Williams, og hedder
We are young. God fornøjelse, god jul
og godt nytår.
Musik

53.02
M runder af
Musik
56.05
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Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk
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11.15. Bilag 15

Analyseskema 14 – Startup, episode 11 og 12, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

Handling

S2 E11
M
Morten Resen

S2 E12
M
Morten Resen

JO
John Blaabjerg Veje

MA
Marlene Landsfeldt

IF
Investerings Frederik

IF
Investerings Frederik

J
Jesper Buch

BF
Benjamin Feldman

AC
Advokat Christian

B
Birgit Aaby

M snakker med AC om, hvorvidt IFs
lånetilbud er den rigtige løsning

Morgenmad hos M og MR, hvor de
snakker om, at Mambenos app ikke er
kommet i app store endnu på trods af,
at den har været færdig i lang tid

M snakker med JO om deres
sponsorforhandlinger og fortæller,
hvad de er kommet frem til
M, J og IF taler om Ifs lånetilbud i Js
vinkælder

Forhandlinger med IF om et lån på en
halv million
M taler med BF om de nye
investeringer og om, hvorvidt han skal
søge investeringer hos eksisterende
eller nye investorer til næste
investeringsrunde
Forhandlinger om endnu en halv
million

Citater

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank. Og er du på jagt efter
kapital, ansatte eller værktøjer, som
kan få din virksomhed til at vokse, så

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank. Og er du på jagt efter
kapital, ansatte eller værktøjer, som
kan få din virksomhed til at vokse, så
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klik dig forbi Danske Banks
iværksætterportal, thehub.dk
Reallyd – Klip fra optagelse af Ms
telefonsamtale med JO

klik dig forbi Danske Banks
iværksætterportal, thehub.dk
Og inden vi går i gang med dagens
episode, så vil jeg bare lige komme med
en hurtig update. For den allerførste
version af GoLittle, altså legeaftale
app’en, den er nu næsten færdig

00.41
M fortæller, hvad der kommer til at ske
i episoden
M fortsætter med at tale om app’ens
status
Musik
Musik
M opsummerer GoLittles situation
Reallyd – Optagelse af M, der er træt af
05.42
forhandlinger
M ringer op til AC og snakker med ham
om Ifs tilbud om et konverterbart lån
Musik
09.45
M – Og med en middelmådig sproglig
eksamen i bagagen, ja så er det bare
ikke jura, der er min stærke side. Jeg
var for eksempel ret begejstret for
udsigten til det her konverterbare
lån. Advokat Christian, ja han delte så
umiddelbart ikke helt min begejstring
AC – Jeg ved ikke, hvor du har hørt
henne, at convertible notes er det nye
sort. For det er sådan lidt en
mærkelig størrelse, hvor man skal
tage stilling til nogle ting som man
normalt ikke sådan, altså hvis den
simple kapitalrejsning, hvor de
skyder equity ind, den er meget mere
clean. Så der er bare lige nogle ting,
du skal have tænkt over, når vi gør
det. Så den måde, jeg foreslår man gør
det på, vi gør det på: i stedet for at
lave det, kaldet selskabslovsmodellen,
hvor man udvider kapitalen, og der
udstedes de her konvertible lån, så vil
jeg foreslå, at vi laver en aftalemodel,
hvor det så både er selskabet og
Frederik, men så også de andre
aktionærer indgår i aftalen.

01.20
Speak
M fortæller, hvad der kommer til at ske
i episoden
Musik
05.36
Reallyd – Optagelse af morgenmad hos
M og MR, hvor de snakker om, at
Mambenos app ikke er kommet i app
store endnu på trods af, at den har
været færdig i lang tid. Den er blevet
afvist
24.44
Reallyd – Optagelse af M, der bander
over forhandlinger og MA, der svarer på
hans frustrationer
25.38
Speak
M snakker om forhandlingsfrustrationer
27.49
Reallyd – Optagelse af M, der ringer til
IF og snakker om hans tilbud om et
konverterbart lån
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Speak
M – Okay. Det der med at lave et
konvertibelt lån, det er så ikke helt så
simpelt, som hvis jeg nu låner 500 kr.
af dig. Og jeg havde ærligt talt heller
ikke rigtig gennemtænkt alle
konsekvenserne ved sådan et
konverterbart lån, men det er der så.
Der er så umanerligt mange scenarier
at tage højde for. Og det der altid sker,
når jeg taler med advokat Christian, ja
det er, at han sætter spørgsmålstegn
ved alt det, han selv har glemt.
AC forklarer videre i reallyd.
23.31
Speak
M fortæller, at IFs tilbud måske er en
god løsning, men det er ikke sikkert,
at det er den bedste løsning, og at det
ikke er sikkert at IF er interesseret i
virkeligheden.
24.17
Speak
M – Og derfor, ja så har jeg spurgt
Jesper Buch til råds. Og om lidt, ja der
kan du så komme med ned i Jespers
vinkælder sammen med Jesper, mig
og investerings Frederik. Men først
skal vi lige omkring en telefon
samtale, der lyder lidt anderledes,
end den plejer

33.26
Speak – M fortæller om Birgit Aaby
35.06
Reallyd – B ringer til M og fortæller, at
hun og hendes nye investeringspartnere
gerne vil lægge en halv million
37.08
Reallyd – M taler i telefon med F om
hans investering
39.40
Reallyd – M lægger besked på IFs
telefonsvarer
40.06
Reallyd – IF ringer tilbage til M
41.40
Reallyd – M snakker med B
44.22
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen i
telefonen
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
M – Hej Benjamin, det er Morten
B – Hej Morten.
M – Hey
B – Hvordan går det?

24.40
Reallyd
M ringer op til JO. Man hører
ventetonen i telefonen.
JO – Det er John
M – Det er helt mærkeligt, når det
ikke er Benjamin, der tager telefonen
JO – (Griner) Hej Morten

M – Jamen det går da meget godt. Jeg
ringer faktisk til dig, fordi at øh, jeg skal
faktisk stille dig et spørgsmål, som jeg
har stillet dig før
B – Ja?
M – Og jeg har faktisk glædet mig til det
denne her gang
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M – Hej John. Og godt nytår

B – Det glæder mig

JO – Ja tak og i lige måde

M – Ej det gjorde jeg faktisk også sidste
gang, men nu spørger jeg lige igen,
ikke?

M – Du skulle have sagt Danske Bank,
John Blaabjerg Veje
JO – Jamen det var ukendt nummer,
så jeg troede faktisk, at det var min
mor, der ringede, for hun er den
eneste, jeg kender, der ringer fra
ukendt nummer

B – Ja
M – Kan du gætte, hvad det er?
B – Nej

M – Okay. Øh. Du har adgang til min
M – (Griner) Så det vil sige, at din mor konto, ikke?
og telesælgerne, de kommer ligesom i
samme kategori; afvis afvis?
B – Nå det er virkelig, nu skal jeg se her,
jeg føler mig altid uforberedt når, jeg
Speak
sidder jo ikke og kigger på din konto,
M – Det her er ikke…
men det gør jeg nu. Der er gået… nu
skal jeg se her, der er gået nogle penge
(Afspiller lydklip i reallyd fra gammel
ind. To gange 500.000, dvs. en million.
telefonsamtale med B)
Tillykke.
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman

M – Tak
B – Fantastisk

Speak
M – … bank benjamin, min faste
erhvervsrådgiver i Danske Bank. Nej
det er i stedet marketing John, head of
marketing i Danske Banks business
banking division – manden, som du
kunne møde for et års tid siden, da jeg
indgik en sponsoraftale om podcasten
med Danske Bank. Og da vi indgik
sponsoraftalen, ja der var det med en
anelse bævende underlæbe hos begge
parter. Fordi aftalen var, at vi skulle
prøve at lave et sponsorsamarbejde,
som ingen rigtig havde prøvet før i
Danmark. Et samarbejde, hvor det
ikke handlede om at reklamere for et
bestemt produkt, men et samarbejde,
hvor det handlede om at integrere
Danske Bank som en naturlig del af
podcasten, der både gav Danske Bank
værdi, men ligeså vigtigt gav dem, der

M – Det er da meget godt, ikke?
B – Jo helt vildt
M – Mm
B – Det tog da ikke så lang tid denne
her gang. Du er blevet en hærdet hvad
skal man sige corporate finance fyr
M – (Griner) Ja. Det var faktisk bare det,
jeg ville ringe og fortælle dig, at det, vi
snakkede om, jo faktisk er gået hjem
B – Tillykke. Jamen det glæder mig.
Også at du ikke skal bruge alle dine
vågne timer på at søge investering. At
det kunne gå lidt hurtigere, så du kan
bruge din tid på at skabe noget
udvikling i GoLittle
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lytter værdi, altså dig, og gjorde dig
og andre klogere fremfor irriterede,
og vi skulle så samtidig forsøge at
være så åbne som muligt og bl.a. være
ærlige om, hvad Danske Bank betalte
for sponsoratet. Og det gik egentlig
ret godt. Så godt, at Danske Bank
valgte at forlænge den oprindelige
aftale fra at gælde første halvår 17 til
også at gælde andet halvår 17. Og det
betød jo så, at aftalen reelt udløb her
ved årsskiftet til 2018, men den gode
nyhed er, at vi er blevet enige om at
forlænge aftalen. Og hvad det så
indebærer, ja det kan du høre nu. Og
jeg skal måske bare lige for en ordens
skyld sige, at denne her snak kommer
på opfordring fra mig, og ikke på
opfordring fra marketing John og
Danske Bank. Faktisk så var det
sådan, at John han skrev til mig, da jeg
spurgte, om han ville tage en snak
med mig om det her samarbejde, at
han egentlig ikke rigtig mente, at det
skabte så stor værdi for dem, der
lyttede, men hvis jeg insisterede, så
var det da okay med ham Og det
gjorde jeg så. Ikke for at lave reklame
for Danske Bank, selvom de jo
egentlig betaler for det, men fordi jeg
egentlig gerne vil fortælle dig,
hvordan vores aftale egentlig
fungerer; hvor stor indflydelse
Danske Bank har på det, du hører og
ikke mindst hvor meget, de nu betaler
for festen. Men det allerførste
spørgsmål, ja det er egentlig bare,
hvorfor Danske Bank overhovedet er
interesserede i at fortsætte
sponsoratet.
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og JO
J – Hvis man lige skal tage et skridt
tilbage for at forstå, hvorfor jeg
egentlig ville et samarbejde i det hele
taget, så kan man sige, at vi i de

M – Ja jeg vil faktisk sige, at selvom jeg
virkelig hader det, så kan jeg også bare
godt mærke, at den der, altså alle de
der snakke vi har haft, og alt det der jeg
også var igennem sidst og det der med
du også ligesom har sagt komme i gang
tidligt og alt sådan noget, ikke, øh, at
det har virkelig sådan, det har bare
sådan hjulpet i forhold til det der med
så at ligesom gøre det igen om man så
må sige, selvom det selvfølgelig ikke er
en hel runde, men bare et lån, ikke
B – Super stærkt gået, at du får, at det
lykkes dig, og at det går så hurtigt
fremfor at det vil være om nogle
måneder. Hvad skal du bruge pengene
til?
M – Faktisk er de rimelig meget
øremærket alle sammen, fordi de skal
faktisk bruges til udvikling. Altså det
var ligesom grunden til vi gjorde det
var det der med, at vi kunne holde
ligesom vores roadmap, sådan så vi
ikke skulle ud og låne penge til at
garantere udviklingen af version to
uden i virkeligheden at have et
produkt, altså en version et i appstore
at rejse penge på baggrund af. Så man
kan sige, det skal både bruges til
selvfølgelig en smule drift, men mest af
alt til udvikling
B – Okay ja. Det glæder jeg mig til at se,
hvad der kommer til at ske de
kommende måneder
M – Og hvad så, fordi de kommende
måneder, fordi mere kan man sige, at
de her penge, de er jo stort set
øremærkede alle sammen, og jeg skal
jo have rest penge igen – altså den der
runde, den rigtige runde, det her er jo
sådan set bare et lån – det skal jeg jo
have på plads i løbet af sådan sent
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senere år har brugt ret meget tid på
at ligesom at fokusere på vores egne
kunder og sørge for, at de var glade
for at være kunder i banken. Så rigtig
meget af vores marketingbudget og
den måde, vi har fra min afdeling;
kommunikation og marketing, brugt
vores ressourcer, har været i forhold
til eksisterende kunder. Der kan vi nu
se, at kundetilfredsheden er ved at
være relativt høj, og vi kan også se, at
vi har ligesom fået det vi kalder fixed
the basics, så altså sikret, at vi har
gode tilbud til kunderne til en pris,
som er fair, og der kan man sige, at
der kom din henvendelse
timingmæssigt meget heldigt, fordi vi
havde netop haft den diskussion om,
hvordan skal vi så ud og fortælle lidt
mere i markedet om, at vi faktisk selv
synes, at vi nu har forbedret os, og at
vi har nogle relevante tilbud til, også
til indre virksomheder. Og der er din
ide med ligesom at komme med på
din rejse og blive en del af det, at du
bygger en virksomhed op, synes vi,
var ret interessant. For den gav os på
den ene side en mulighed for at
komme ud og fortælle om det, men
også på en måde, som var lidt
utraditionel. Og som Klavs også får
sagt i det første afsnit; det er også
spændende for os at finde ud af; kan
vi egentlig supportere dig på den
rejse på tilfredsstillende vi, eller hvor
er det, vi ikke er dygtige nok, så det
kunne også give os en læring omkring
hvordan er det egentlig, vi bliver
oplevet som bank fra en mindre
virksomheds side. Men jeg tror, at
man som lytter ville tænke, at der er
nogle afsnit, der er mere relevante
eller mere interessante end andre,
men der har været noget at tale om
med banken, og også på nogle
områder, hvor man måske ikke lige
umiddelbart tænker, at det skal jeg

forår, tidlig sommer. Hvornår tænker
du ligesom, at vi skal gå i gang med det?
B – Man kan sige, du har jo løbende en
dialog med nogle af de her, både
potentielt business angels og også har
nogle venture fonde, som du tidligere
har haft en dialog med, men jeg synes,
det er væsentligt, at du ligesom både
har den dialog, men jeg tror, at det
vigtige er lige på den korte bane, at du
lige kommer lidt ud over rampen og får
vist, at du har et produkt, ikke?
M – Nu har de, nu er der så to af de
eksisterende investorer, som har lånt
virksomheden en million, og den bliver
så forhåbentlig konverteret til, at de så
jo hæver deres kan man sige
investering med samlet set en million
ved næste runde
B – Ja
M – Men der skal jo stadig bruges nogle
flere penge. Er det en fordel, hvis jeg
ligesom forsøger at få resten af de
eksisterende investorer til at lægge så
meget som muligt, eller er det en fordel
at få nogle nye ind?
B – Det afhænger jo et af hvad for en
valuation du kan blive enig om med alle
parterne, og er det, hvad kan man sige,
er der noget strategisk i t vælge nogle
nye investorer ind, som måske har
nogle kompetencer, som du kan bruge
inhouse i din virksomhed, eller har
nogle ja, nogle erfaringer, der på en
eller anden måde kan bidrage med
noget positivt, ikke. Så det kan jo også
være, nu snakker du omkring til UK,
hvis det tager, hvis der er en investor,
som gerne vil investere og har erfaring
med det marked og kan bidrage med
noget, så kan det jo godt være
interessant at få sådan en ind, fordi der
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bruge min bak til, eller her kan min
bank hjælpe mig, og jeg tror egentlig
kun, at det bliver mere og mere
relevant, jo mere hvad skal man sige
kompliceret din virksomhed bliver.
Altså det her med, at du skal nu til
England, det her med, at du er på jagt
efter investorer er jo sådan nogle
områder, hvor det har været relevant
at tale med os. Og jeg tror, der
kommer flere af den slags situationer
jo længere du når i udviklingen af din
forretning. Og derfor ser jeg egentlig
den rejse, som du er på, stadigvæk
som relevant og faktisk måske mere
relevant. Og det er i den kontekst, at
det giver mening at fortsætte
samarbejdet også fra vores side. Det
som for mig giver rigtig god mening i
at bruge vores marketingkroner her i
forhold til alle mulige andre stedet,
det er, at vi kommer ligesom med på
en rejse, hvor vi er relevante mere
end vi går ud og siger; du skal købe
det her produkt, eller du skal oprette
din konto her, eller har du set det her
mastercard, du kan få? Så er vi her
mere med til at vise, hvordan vi
skaber værdi for en type virksomhed
som din og mindre virksomheder
generelt. Og den måde at bruge
marketingkronerne på synes jeg
faktisk er meget mere begavet end at
begynde at rykke en masse annoncer
ind, f.eks.
Speak
M – Og det her synes jeg egentlig, er
ret interessant. At en af Danmarks
største virksomheder ser ret
anderledes på den måde, som de
markedsfører sig selv på, og ikke
mindst den måde, som de bruger
deres markedsføringskroner på, end
de gjorde for et par år siden. Og
selvom det jo var et ret stort sats at
sige ja til det her lidt anderledes

kan komme noget ekstra udover noget
kapital, ikke. Så det kunne sagtens være
interessant at få nogle nye ind. Så jeg
tror, at de der ligesom har et
konverterbart lån hos dig, de har
måske også interesse i, at der kommer
en ekstern en, som siger hvad er den
her virksomhed i bund og grund værd
ud fra den nuværende case, ikke. Snak
med nogle stykker, prøv at få nogle
inputs fra dem og find ud af, hvem der
er de rigtige for dig at få ind. Giver det
mening i forholdt til dem, du har ind i
bestyrelsen og i investorkredsen nu.
Har de de samme kompetencer, så skal
man måske genoverveje det en ekstra
gang, har de noget nyt, de kan bidrage
med. Så der er ikke sådan en sort hvid
facitlist til det her
M – Godt, men jeg kan bare høre, at
som med alt andet, så er det bare op på
hesten, og så skal jeg i virkeligheden
bare, selvom jeg nu har en million nye
penge på bogen, så skal jeg i
virkeligheden bare ud og skaffe nogle
flere
B – Det er rigtigt. Og så bare først og
fremmest fokus på at bevise noget – at
du får noget ud i markedet, ikke? Det er
det, du skal bruge alt din energi på.
Fordi det er det, der kommer til at
skabe, at du kan få noget kapital ind, og
måske få en højere valuation end sidste
runde
Speak
M – Og ja ja. Og det arbejder jeg så også
rimelig benhårdt på, synes jeg. Men
ting tager tid. Langt mere tid, end jeg
overhovedet forestillede mig, da jeg
besluttede mig for at forfølge ideen om
en app til børefamilie. For med den
beslutning, ja der følger så også en
konstant kiggen på uret og en konstant
jagt på penge. Men inden jeg nu
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sponsorsamarbejde fremfor at måske
bruge pengene på sådan lidt mere
klassiske annoncer og reklamer, ja så
virker Danske Bank tilfredse. Ligesom
der er en del, der ikke har skældt ud,
men faktisk ligefrem har rost det her
samarbejde for at give en eller anden
form for mening for dem, der lytter.
Og nu bliver der så sågar skrevet
universitetsopgave om sponsoratet.
Og det var så ikke helt lige det, jeg
havde forventet til at begynde med

fortsætter jagten, som jeg jo skal lige
om lidt, så vil jeg bare lige puste ud og
være umådeligt glad et øjeblik

Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og JO
M – Jeg var jo altså, til at begynde
med øh var jeg sgu lidt nervøs for,
hvordan det ligesom, hvordan den
her ordning ligesom ville komme til at
være, og hvad der ville komme med i
podcasten og sådan noget, og hvor
meget i ville i gåseøjne blande jer,
fordi det er jo altså jer, der betaler
gildet ikke, men øh oh hele den her
åbenhed og sådan noget, men øh,
altså det her med at være sådan totalt
åben og transparent, som vi jo har
været både, når vi har indgået aftalen,
og også nu, og også sådan lidt
undervejs faktisk, hvordan har det
været for jer? Altså fordi jeg går ud
fra, at det ikke er den måde, I normalt
sådan arbejder på med at sige mange
ting højt?

Musik

50.20
Reallyd – M ringer til IF og siger tak for
lån af en halv million
51.30
Reallyd – M ringer til B og siger tak for
lån af en halv million

52.39
Speak – M runder af
Musik
54.50
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk

JO – Det er noget, vi diskuterede helt
indledningsvist; kan vi være med,
fordi vi hørte jo nogle af dine tidligere
afsnit, go ligesom for at finde ud af;
var det her det rigtige for os, og hvor
du lægger meget tydeligt frem, at du
offentliggør praktisk talt alt, og man
skal, du skal være åben omkring det
hele, fordi det også er derigennem, du
skaber værdi for dine lyttere. Og så
sad vi og diskuterede, jamen hvad
betyder det for os, og er der nogle
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ting, hvor vi kan sige, det kan vi
måske ikke være så åbne om, og det
er muligt, at der er det, men
umiddelbart kunne vi ikke se, at det
var et problem for os f.eks. at fortælle
hvad er det, vi betaler for det her,
eller at vi skulle ind og dominere.
Altså jeg tror, vi havde det der fælles
udgangspunkt med dig, at hvis du
ikke laver de her podcasts på en
måde, som gavner dine lyttere, så vil
du miste dine lyttere, og hvis vi er
dem, der ligesom kommer ind og
påvirker hvad der er i dine podcasts
eller skal redigere det, du laver, så
trækker vi selv i den retning, og det
havde vi ikke nogen interesse i. Så jeg
tror, vi havde fra starten en fælles
interesse i at sikre, at de podcasts der
blev, og det indhold, som vi bidrog
med, skaber værdi for dine lyttere
M – Ja og der er faktisk, der er ret
mange, der har spurgt mig sådan du
ved, hvordan foregår det egentlig, og
hvor eget medbestemmelse har I osv.,
og er det reelt set jer, der kommer og
siger, at nu skal jeg lave et eller andet
om det her. Og måske skulle jeg bare
lige forklare, at det foregår sådan, at
måden vi laver de her indslag med
Benjamin, det er jo sådan reelle
problemer, der ligesom opstår, sådan
i min hverdag, go så skriver jeg til
Benjamin hey prøv at hør her, jeg har
de og de her udfordringer, kan vi tale
om det på det og det tidspunkt, og så
optager jeg imens, ikke. Og i 99% af
tilfældene kommer alle mener
ligesom fra mig. Jeg tror i et tilfælde,
der tror jeg, Benjamin skrev til mig
hey vi oplever noget ny
internetsvindel her omkring jul. Det
er måske også meget interessant for
dig at vide noget om. Så det var bare
sådan en normal du ved bankrådgiver
skriver til kunde, tænker jeg, og så
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optog jeg det, fordi at det faktisk også
gav mening for andre, tænker jeg, og
så når jeg ligesom har lavet de her
indslag, så klipper jeg dem lidt ned, og
så sender jeg dem til jer. Og det gør
jeg i virkeligheden kun, for at I
ligesom skal vurder; kommer vi til at
sige noget faktuelt forkert, eller
kommer vi til, fordi der jo også nogle
gange kommer sådan lidt privatsnak
og sådan noget med – kommer jeg til
at oute et eller andet, som jeg ikke
skal oute. Og jeg har faktisk været ret
overrasket over; I har ikke en eneste
gang sagt; det her vil vi gerne have
ændret. Øh og det er ikke fordi, det
skal være sådan en lang
rygklappersession af jer, men jeg
tænker bare, hvorfor blander I jer
ikke mere, end I gør?
JO – Jamen jeg synes ikke, der har
været anledning til at blande sig.
Altså jeg vil sige, der har været nogle
gange, hvor du har sagt åh nu skal jeg
også have fat i min bank igen. Og jeg
tror egentlig, at du rammer en følelse
i mange i forhold til det der med at
skal have fat i sin bank. Det er ikke
altid, det er ikke det, man vågner om
morgenen og springer ud af sengen
for, fordi man synes at hey nu skal jeg
endelig have fat i min bank igen. Så
jeg tror egentlig det er sådan en
meget reel oplevelse, mange har. Og
da jeg hørte det de første gange, så
tænkte jeg; ej men behøver du at gøre
det værre end det er. Altså der er den
her joke om, at man vil hellere til
tandlægen end til bankrådgiveren
ikke, men jeg synes egentlig, at det
rammer nok en følelse, som mange
har. Så det var sådan et sted, hvor jeg
nogle gange tænke, jamen skulle jeg
bede dig om at være en lille smule
mere positiv, år du skal ringe til din
bank og sådan noget, men egentlig
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synes jeg, det ville være forkert at
begynde at have holdninger til den
slags. Det er lidt ligesom når man har
udtalt sig til en journalist, så kan man
få citaterne til godkendelse, og også
der, hvis der er noget faktuelt forkert,
giver det mening fra begge sider at
rette det, men ellers så er jeg egentlig
ret overbevist om, at journalister og
folk som dig ved, hvad I laver og har
styr på de lyttere, du har, og den del,
altså den side af bordet synes jeg, at
du ligesom skal dominere. Og hvis der
så er noget, du siger, som er faktuelt
forkert, eller vi siger hvorfor har du
ikke også taget den her vinkel med,
fordi at det ved jeg, at der er mange af
vores egne kunder, der selv
efterspørger eller ikke er
opmærksomme på, så kunne det give
anledning til at sige til dig, om der er
nogle vinkler her, der også giver
mening. Men ellers så synes jeg, at det
ville være forkert at have for stærke
holdninger til, hvordan du driver din
podcast. Fordi i udgangspunktet er
det jo din podcast, og så os, der så
forhåbentlig kan bidrage til, at
lytterne får en endnu bedre oplevelse
af at lytte til den, end de ville have
gjort, hvis vi ikke ville have været
med
M – Og det er jo, altså det er jo også
derfor, jeg synes, det fungerer godt,
og det er jo også derfor, altså jeg er jo,
det har jeg også fortalt dig, jeg er
blevet kontaktet af flere, faktisk også
andre banker i flertal, som faktisk
gerne vil overtage det her sponsorat.
Men jeg synes sgu, vi har fat i et eller
andet, og jeg kan heller ikke rigtig
overskue at skulle udskifte Benjamin,
og det er også ret hyggeligt, og nu
skylder han også efterhånden flere øl
og sådan noget, så du ved, det vil jeg
heller ikke rigtig miste. Jeg tænker jo,
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at hvad hedder det, at vi skal
fortsætte, og det har vi jo ligesom
også sådan aftalt. I ville jo faktisk
gerne fortsætte hele 2018, ikke?
JO – Ja
M – Og det er jeg simpelthen, altså det
tør jeg simpelthen ikke. Jeg kan
mærke, og det kan du måske også, du
ved, fornemme, når du hører
podcasten, og når vi sådan taler
sammen det der med, at for det første
får jeg jo mega travlt, og for det andet
ved jeg jo ikke, hvad der kommer til
at ske i morgen, så det der med at
love, at der kommer en podcast øh
hvad hedder det efter sommerferien,
det kan, det ved jeg simpelthen ikke,
om jeg kan jo
JO – Nej og det synes jeg jo
selvfølgelig er en meget fair og rigtig
refleksion. Og vi vil jo heller ikke
vænne dig til at skulle lave en
podcast, på et helt år, hvis det ikke
giver mening for dig. Det som er
grunden til, at jeg godt kunne tænke
mig at forlænge til hele året, det er at
fint, så slipper vi for de her
kontinuerlige forhandlinger på den
ene side, og på den anden side, så tror
jeg, at vi kan være relevante på din
rejse igennem hele 18. Og det her
med at ikke at skulle stoppe noget,
som er startet, altså det giver jo, det
ville give mig en ro at sige, at så har vi
dedikeret den her del af marketing
budgettet til at være med på Mortens
rejse i hans podcast. Og så kunne jeg
ligesom for min egen lille hygiejnes
skyld hakke af ved at sige, at så har vi
brugt de penge der, og så ved vi, at så
er der resten af budgettet der og der
nu. Der kan man sige, at nu har jeg jo
så ikke dedikeret så meget af mit
budget til din podcast, som jeg ville
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have gjort, hvis vi havde tegnet for
hele året, og der må jeg så vente indtil
vi nærmer os sommerferien på at
finde ud af, hvordan ser det ud til den
tid. Så for mig var det egentlig ligeså
meget både en praktisk ting i forhold
til at få afklaret; hvordan ser året ud,
hvordan bruger vi vores penge, men
også at være med på din rejse og ikke
skal forhandle løbende om skal vi nu
forlænge et halvt år igen. Så synes jeg,
det kunne have givet god mening,
hvis du var afklaret med at du
kommer til at fortsætte hel året og
sige, jamen I er med i hele 18 også
M – Cool. Men prøv at hør, så altså nu
er der jo sådan set kun øh altså den
grimme del tilbage, fordi vi har jo
forhandlet øh sådan on air de sidste
to gange, ikke, fordi den første
gang,der aftale vi, at I betalte 12 og et
halvt tusind pr. episode, anden gang
var I så large at smide en tusse mere i
puljen, men der er så sket lidt siden
sidst faktisk. Altså podcasten har
rundet den der million downloads,
som vi har talt om en del gage, den
har vundet en pris for årets podcast
2017, I har i virkeligheden også fået
ret meget mere plads, end jeg tror, i
virkeligheden vi startede med at tale
om, jeg tror, vi startede med at sige
sådan noget 3.4 minutter, og I ender
jo ofte mellem seks og otte i hvert
fald, ikke. Øh så øh så prisen er jo
steget, og det er den jo uden, at jeg i
virkeligheden synes, at jeg har været
særlig revolveragtig i forhold til at
sige, at de her tilbyder det her, og de
her tilbyder det her, men er du
stadigvæk med på, tør du sige, hvad I
giver?
JO – Jeg kan faktisk ikke huske, hvad
vi landede på, så hvis du vil sige det,
så vil jeg tro på det, og så vil jeg godt
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bekræfte, hvad tallet er
39.55
Speak
M fortæller om prisen, hvad
konsekvensen er at offentliggøre den,
at pengene går ind på GoLittles
firmakonto osv.
41.31
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og JO. De taler om, at M får
ca. 20.000 kr. pr afsnit, og hvorfor den
er landet der. JO fortæller også, at
Danske Bank har haft succes med
sponsoratet, og at prisstigningen
derfor er passende
44.19
Speak
M deler sine overvejelser om at stoppe
med at lave podcasten
47.25
Reallyd – Optagelse af snak mellem IF,
J og M
54.14
Speak
M runder af
Musik
56.32
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk
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11.16. Bilag 16

Analyseskema 15 – Startup, episode 13 og 14, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

Handling

S2 E13
M
Morten Resen

S2 E14
M
Morten Resen

MA
Marlene Landsfeldt

MA
Marlene Landsfeldt

BF
Benjamin Feldman

AA
Altmulig Astrid

B
Birgit Aaby

R
Rasmus

Lancering af Mambenos app

O
Udviklings Ole
M fortæller, at han har fået ny
bankrådgiver

M snakker med BF om, at hans kort er
blevet misbrugt
M, MA, AA og praktikanter
brainstormer på, hvordan GoLittle skal
M og MA er til kaffe hos B. De snakker lanceres
om det at have ansatte
M taler med R fra Brandheroes
O fortæller M, at GoLittle app’en snart
er færdig
Citater

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank. Og er du på jagt efter
kapital, ansatte eller værktøjer, som
kan få din virksomhed til at vokse, så
klik dig forbi Danske Banks
iværksætterportal, thehub.dk

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af
Danske Bank. Og er du på jagt efter
kapital, ansatte eller værktøjer, som
kan få din virksomhed til at vokse, så
klik dig forbi Danske Banks
iværksætterportal, thehub.dk
Og apropos Danske Bank, så vil du
Musik
bemærke, at der mangler en i denne
episode – nemlig bank Benjamin, min
M fortæller, hvad der kommer til at ske nu tidligere erhvervsrådgiver i Danske
i episoden
Bank, for jeg har fået en ny. Du har ikke
mødt ham, og det har jeg heller ikke,
07.40
men det kommer vi begge til i næste
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Reallyd - Lancering af Mambeno
app’en
16.50
Speak
M fortæller, at han og MA skal til kaffe
hos B
17.08
Speak
M – Men inden da ja så skal vi altså
lige omkring noget for mig ret
ubehageligt, der begyndte med en
mistænkelig sms en ganske
almindelig eftermiddag
Reallyd – Optagelse af telefonsamtale
mellem M og B. Man hører ventetonen
i telefonen
B – Danske Bank, du taler med
Benjamin Feldman
M – Hej Benjamin, det er Morten
B – Hej Morten

episode. Så den tid, den glæde. Men jeg
lover dig, der er mega meget at glæde
sig til i denne episode, på godt og
måske knapt så godt
03.50
Klip til reallyd – klip fra planlægning af
GoLittles lancering
26.02
Reallyd – M er til møde med R fra
Brandheroes. De taler om
markedsføring
42.48
Reallyd – M taler i telefon med O, som
fortæller, at teamet snart er færdige
med GoLittle app’en
44.40
Musik
Speak
M runder af
Musik

M – Benjamin prøv at hør, øh, jeg har
en hurtig ting, som jeg lige skal vende
med dig, fordi jeg har fået sådan en,
eller jeg er bare lige landet i sådan en
lidt dum situation, tror jeg
B – Ja
M – Øh jeg fik sådan en, jeg har fået
sådan en sms fra nets om at hvad
hedder et, mit kreditkort er blevet
midlertidigt spærret, fordi de mente,
der var nogle mistænkelige
transaktioner på

46.34
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde investorer,
medarbejdere, best practice tools og
overblik over relevante startup events i
hele Danmark. Det er på thehub.dk

Speak
M – Der midt i madlavningen fik jeg
pludselig en sms på min telefon med
afsenderen nets early warning og
med overskriften nets har i dag
blokeret dit betalingskort. Det viste
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sig så, at mit mastercard ud af det blå
simpelthen var blevet spærret, fordi
der var nogen, der have forsøgt at
bruge det på en renserihjemmeside i
New York
Reallyd – Optagelse af samtale mellem
M og B
B – Ja det kan måske godt virke lidt
mærkeligt, men det er egentlig fordi,
at nets og alle mulige andre, hvad skal
man sige payments watch har en eller
andet form for overvågningssystem,
hvor de går ind og løbende overvåger
de steder, hvor kort bliver brugt
henne, og hvis der har været misbrug
et sted og det sker nogle gange, så
registrerer det system så, at det er en
forretning, som måske er en svindler,
og så skal man være ekstra
opmærksom på det, at nogen
hjemmesider eller andre ting, der er
blevet hacket. Det gør så, at de
kontakter dig først i en sms og så via
et opkald
M – Det var åbenbart fem minutter
før, at jeg ringede, at det havde været
forsøgt brugt, og så havde de spærret
det, og sendt mig en sms, og så nåede
jeg så også at ringe, ikke
B – Ja
M – Men jeg tænker bare, det jeg
sådan tænkte på, som jeg også
spurgte hende om, og som hun ikke
rigtig kunne svare mig på, det er, det
er et kort, jeg stort set aldrig bruger det er sådan en mastercard, jeg
bruger, når jeg rejser, ikke, så det er
måske et halvt år siden, jeg har brugt
det, så jeg tænker bare – hvordan
fanden kan det ligesom, du ved, der er
ikke nogen, der kan have luret det i
går, og jeg har ikke været i New York,
hvor der er nogen, der har kigget mig
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over skulderen, hvordan kan det
ligesom, hvad er der sket agtigt?
B – Ja. Altså jeg tror umiddelbart, at
det der er sket, det er, at da du har
brugt det sidst, da du var på ferie for
et halvt år siden, at du har brugt det
et sted, som har, ja i bund og grund,
har gemt de oplysninger og selv er
blevet hacket af nogle andre, og så er
dine oplysninger så blevet
videredistribueret ti nogle andre. Og
der er også nogen, der desværre
sælger dem på nettet som
kortoplysninger, så du har i hvert fald
handlet et sted, hvor der har været
noget misbrug, eller selv er blevet
hacket. Så det er ikke sikkert, at fordi
du har været i Italien, at den lokale
pizzeriamand i Italien har lige taget
dine oplysninger, men det kan være,
at hans oplysninger er blevet hacket
og så bliver brugt til noget misbrug.
Så det er jo egentlig i bund og grund
god service fra nets, at de holder jo
egentlig øje med alle transaktioner,
der bunder grund sker, og hvis der er
noget, der er mistænkeligt, så vælger
de at kontakte dig og spærre kortet,
ikke
M – Og prøv at hør her, jeg var
virkelig sådan, jeg tænkte bare okay
det var sgu egentlig rimelig sejt. Og
også fordi, det kunne jo ligeså godt
have været mig selv, der var i New
York, det kunne de jo ikke vide, men
det havde de åbenbart et eller andet,
der sagde, at det var åbenbart ikke
mig, men jeg var bare helt overbevist
om, at jeg har altid været sådan lidt,
jeg har ikke klikket på noget, eller jeg
er ikke sådan en af dem der, der
bliver luret luret over skulderen, eller
jeg kan godt passe på mine kort
agtigt. Så du ved, jeg blev bare sådan
lidt, er jeg blevet, har jeg klikket på et
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eller andet i love you agtigt eller har
jeg, hvad fanden, jeg kunne virkelig
ikke forstå det
B – Ej jeg tror ikke det er noget, du
selv er skyld i på nogen måde. Jeg, der
sker, vi får rigtig mange henvendelser
med det. Kriminelle bruger mange
ressourcer på at hacke oplysninger,
så jeg tror ikke du skal tænke så
meget over det, og i din situation,
hvor det er uden kode, det er blevet
brugt, så er der ikke nogen selvrisiko
i bund og grund. Det er forholdsvis,
du skal lige ind og udfylde en blanket
på vores hjemmeside, hvor du skal
lave det, man kalder en indsigelse, og
så går der et par dage, og så får du
pengene tilbage. Hvis der er blevet
brugt en kode i forbindelse med
noget misbrug, så er der ca. en
selvrisiko på ca. 375 kr.. Der er
kommet en ny lovgivning her fra
januar, som gør faktisk, at
forbrugerne er endnu bedre
beskyttede. Før var selvrisikoen
faktisk højere end den er nu, så man
har faktisk sat den ned, fordi man vil
beskytte forbrugeren endnu bedre. Så
det er lidt positivt, kan man sige, at
man kan tage med, hvis man så bliver
misbrugt på sit kort
Speak
M – Og tak for det. Det viste sig altså,
at mit mastercard, som jeg så ikke
havde brugt i et halt år, højst
sandsynligt havde været en del af en
større samling stjålne
kreditkortoplysninger. Og fem
minutter før, jeg fik sms’en fra nets,
var det så blevet forsøgt brugt på en
amerikansk hjemmeside. Nets havde
vurderet transaktionen som
mistænkelig, og havde derfor spærret
kortet, og så var det sådan set bare en
form sag. Jeg skulle blot bekræfte, at
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købet ikke var foretaget af mig, og så
vupti blev kortet lukket permanent,
og jeg fik tilsendt et nyt af banken
med posten. Kvit og frit. Og uden, at
jeg havde mistet så meget som en
krone, fordi min pinkode altså ikke
havde været brugt i forbindelse med
købet. Havde nogen afluret min
pinkode, havde der så været en
mindre selvrisiko, men derudover
ville jeg åbenbart stadig blive holdt
skadesfri. Og det synes jeg egentlig er
ret cool
Reallyd – Optagelse af samtale mellem
M og B
M – Cool. Nå prøv at hør, okay, så jeg
behøver ikke føle mig som en total
idiot?
B – Nej det gør du ikke
M – Godt. Øh er det nogensinde sket
for bankmanden?
B – Det er selv sket for mig ja. Jeg har
også oplevet det
M – Er det rigtigt?
B – Desværre flere gange. Ej jeg har
oplevet det to gange, tror jeg faktisk.
Så det sker for alle, selv bankmanden
M – Det er trods alt alligevel mit
plaster på såret. Det var sådan lidt,
det var sgu lidt et skår i sådan min
personlige stolthed, at det der ar sket
for mig. Prøv at hør Benjamin, tusind
tak for hjælpen. Jeg har fået
nogenlunde ro i maven, det var
dejligt.
B – Det er perfekt. Gå ud og brug dit
kort lidt mere
M – (Griner) Pas nu på, hvad du siger,
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ikke
Speak
M – Og det er egentlig lidt pudsigt, for
opfordringen om at bruge flere penge
skulle jeg så ikke kun høre fra
bankmanden, men i allerhøjeste grad
også fra en af GoLittles investorer,
Birgit Aaby
23.41
Reallyd – Optagelse fra M og MAs
kaffeaftale hos B. De taler om, hvordan
man håndterer at have medarbejdere.
Hvordan man taler til dem, roser dem
osv.
52.40
Musik
Speak – M runder af
Musik
55.07
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The
Hub – Danske Banks portal for
startups, hvor du kan finde
investorer, medarbejdere, best
practice tools og overblik over
relevante startup events i hele
Danmark. Det er på thehub.dk
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11.17. Bilag 17

Analyseskema 16 – Startup, episode 15, sæson 2
Citater i citatboksen stammer fra Startup (Resen, 2016)
Personer

S2 E15
M
Morten Resen
MA
Marlene Landsfeldt
J
Jesper Buch
K
Kent

Handling

M præsenterer GoLittle app’en for Shape holdet til deres demodag
M fortæller om GoLittle til iværksætter arragementet Seedster Boot Camp hos J
i Marbella
M møder K, hans nye bankrådgiver i Danske Bank

Citater

00.00
Speak
M – Podcasten er sponsoreret af Danske Bank. Og er du på jagt efter kapital,
ansatte eller værktøjer, som kan få din virksomhed til at vokse, så klik dig forbi
Danske Banks iværksætterportal, thehub.dk
00.16
Klip til reallyd – optagelse af M, der lancerer GoLittle app’en i Seedster Boot Camp
Musik
01.03
Speak
M fortæller, hvad der kommer til at ske i episoden
Musik
03.50
Reallyd – Optagelse af M, der er til demodag hos Shape, hvor han præsenterer den
færdige GoLittle app for de ansatte
10.00
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Reallyd – Optagelse af M, der holder oplæg om GoLittle til Seedster Boot Camp.
Her lancerer han også app’en
15.10
Reallyd – Optagelse af M, der viser MA, at GoLittle er blevet valgt af Apple til
dagens app i Appstore
Musik
16.55
Speak
M – Og lige der, ja der tillod jeg mig så at være glad og mega stolt. Bare et
øjeblik, for det var ikke tid til ret meget mere. Der var nemlig en aftale i
kalenderen. Og nu skal du så med på bar sammen med min nye
erhvervsrådgiver i Danske Bank. For fremover, ja der er det ikke længere bank
benjamin, der skal bestyre GoLittles konto i Danske Bank. Det er Kent, så vi kan
jo passende kalde ham for konto Kent. Kent og jeg har aldrig mødthinanden før,
men en gang skal jo være den første, så vi har aftalt at mødes på en cafe i det
indre København tre dage efter lanceringen af GoLittle. Så nu kan du både møde
Kent og få en opdaterig på, hvordan lanceringen egentlig er gået
Reallyd – Optagelse af M og K, der mødes for første gang
K – Det er lidt atypisk det her
M – Ja det er meget mærkeligt egentlig
K – Det er jo egentlig et overdragelsesmøde, men hvor man egentlig føler, at
man kender dig lidt alligevel…
M – Ja
K - … via din podcast og kunne følge lidt med på sidelinjen. Det er lidt underligt
kan man sige. Normalt er det et eller andet med, at man skal starte med at lære
dig at kende jo, eller lære din virksomhed at kende. Nu kommer man sådan
egentlig lidt ind og føler, at man har fulgt lidt med i sådan hele processen og de
ting, du har været igennem. Nu er det så meget fedt, at du lige har lanceret
app’en i søndags
M – ja så det er sådan lidt, er du sindssyg mand, det var godt, at det var i dag og
ikke i går. Jeg har været sådan helt blæst oveni hovedet. Jeg har simpelthen haft
for travlt til alt muligt. Så det er sgu meget godt, det var egentlig meget godt
bare lige at komme herind og sidde
K – Der har været run på?
M – Ja det var bare… jeg har været i, jeg var i Spanien i sidste uge – Jesper Buch
han holder sådan noget, der hedder Seedster, og det var jo egentlig bare
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meningen, det var sådan noget, der var booket 100 år i forvejen, og så lige
pludselig, så blev den der app færdig og godkendt, og så var der den søndag,
som var i går, og det var egengtlig meningen, det var først der, jeg skulle flyve
hjem, så det var sådan noget med at sidde dernede fra Spanien og prøve at
holde snor i en launch og booke et fly op og hjem lørdag nat, og så forsvandt
min bagage, og altså alt var bare sådan noget snebolden, der bare rullede, ikke,
og flyet var forsinket og jeg nåede at få, det ved jeg ikke, sådan tre og en halv
times søvn eller sådan noget, ikke, og så skulle vi så ud og, så lavede vi sådan en
stor live sending ude fra Fields, som bare var altså sådan et maraton. Af en eller
anden grund havde jeg bildt mig selv ind, at jeg skulle sende i seks timer. Det
gjorde jeg også næsten. Og så launchede vi, så nu er den sgu ude, og så faktisk
lige i dag er den sgu blevet, ej det skal jeg næsten lige vise dig, det er faktisk en
god start på en møde med sin bankrådgiver, tror jeg, ej der er ikke nogen penge
i det, men det er bare, det er i hvert fald, det er bare godt, så da jeg vågnede op i
morges, så havde Apple simpelthen gjort den til dagens app
K – Hold da op, det må jeg nok sige
M – Så den er app of the day
K – Ej hvor fedt. Det er meget god markedsføring, var?
M – Øh ja det er mega god markedsfæring
K – Kan du følge med i, hvor meget det sådan er downloadet og sådan nogle
ting?
M – Ja jeg har faktisk ikke, downloads har jeg faktisk ikke, men vi kan se
brugertal, altså vi har fået siden søndag har vi fået onboardet over 3000
brugere nu, eller der er 3000 brugere, der har oprettet sig som forældre i denne
her app, ikke, og det er sådan langt over vores forventninger
K – Ja ja. Men altså hvad var jeres mål for brugerantal og alt sådan noget?
M – Jamen det er så irriterende at sige til sin bankmand, for jeg havde faktisk
ikke rigtig noget, men jo altså vi havde et budgetteret mål tror jeg, at vi skulle
onboarde, jeg mindes budgetwise havde vi sagt 2000 den første måned. Det har
vi så voersteget på et par dage, ikke
K – På tre dage
M – Ja. Øh så det var… men nu, udfordringen kommer nu, fordi nu skal vi
onboarde 2000 hver måned fremover
K – Ja. Er den første legeaftale så blevet booket?
M – Ja ja ja. Det er blevet lavet. Men jeg har faktisk ikke, jeg har simpelthen haft
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så travlt, så jeg har ikke rigtig kigget ind i nogen tal eller sådan noget, så er det
bare sådan noget med, at vi mangler et banner på hjemmesiden, eller vi
mangler, og nu skal jeg også lige skrive et opslag på det… der kommer hele
tiden sådan nogle ting, så gør at man… ja… men nu er vi der
K – Det skal jo fejres og så tænker jeg, at der er jo ikke nogen bedre måde end at
lige afregne den gæld, som vi har til dig
M – (Griner) som Benjamin har efterladt sig regnskabet
K – Ja så må jeg jo træde til
M – Det er fantastisk, det er den bedste start. Så vi skal have øl?
K – Ja skal vi ikke have en øl?
M – Det skal vi i hvert fald. Jeg tror bare en classic
Musik
Speak
M – Og Kent, han er uden tvivl en dygtig bankmand, og ligner egentlig også en,
som han sidder der iført mørkeblåt jakkesæt og lyseblå skjorte. Men det
tydeligste bevis på Kents bankmæssige baggrund skal nu findes i hans valg af
cafe, for han passer tydeligvis på repræsentationskontoen. Således er der på
den cafe, hvor Kent har inviteret til bankmøde og udbetaling af gammel gæld fra
Benjamin, der skyldte øl fra et tidligere væddemål om, hvorvidt jeg ville sikre
fundning til GoLittle eller ej, hele to øl at vælge imellem. Der er pilsner og
classic, og så er det jo bare at slå sig løs
Reallyd – Optagelse af M og K, der mødes for første gang
M – Skål. Det var hyggeligt at møde dig
K – I lige måde
M – Ah det var dejligt. Hold kæft den var, altså den har været længe undervejs,
men den smager godt
K – Se det som en fejring af din lancering
M – Ja det har jeg sgu faktisk ikke engang, det har jeg ikke engang gjort endnu
K – Nej?
M – Jamen jeg er mega dårlig til at fejre ting, og det er simpelthen så dumt, og så
er det også sådan jeg har sgu ikke rigtig tid, og det er bare… det skal ud, det
kommer
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Speak
M – Og ja, hvis du er fast lytter af podcasten, så ved du, hvad jeg taler om. Jeg er
mega dårlig til at fejre successer, så jeg har faktisk endnu slet ikke fejret, at jeg
efter næsten to års arbejde nu endelig har fået en app i Appstore og vi skal også
have fejret det, altså alle sammen, men jeg synes bare ikke rigtig, at jeg og vi har
haft tid endnu, for jeg har hele tiden vidst, at lanceringen af GoLittle ikke var et
punktum, men en begyndelse. Endnu en begyndelse på noget af det, som jeg
hader allermest ved livet som iværksætter; jagten på penge, jagten på funding
Reallyd – Optagelse af M og K, der mødes for første gang
M – Og det er jo faktisk, det er jo lige, på den måde er det jo godt, at du kommer
nu, fordi vi altså som i den her uge nærmest skal i gang med at lægge en plan
for, hvordan rejser vi nogle penge, ikke, fordi vi har lige rejst, vi har rejst, som
du måske ved, vi har rejst en million i konvertibelt lån for, som du måske ved,
for altså en måned, halvanden måned, to måneder side, ikke. Og den holder til
juni, ikke, altså så er vi out of money money. Så det vil sige, at altså en ting er, at
der skal fundes til juni, men der skal ligesom stå penge på kontoen til juni, ikke.
Så det er ikke sådan noget med, at vi skal i gang med noget til juni. Vi skal
ligesom i gang nu – earlier. Så i virkeligheden, så tænker jeg, på den måde er det
meget konkret at tage fat i i forhold til hvad, du ved, hvad fanden kunne man, og
så kom jeg faktisk til at tænke på, at både, der er ligesom to spor, ikke. Der er et
fundingspor i forhold til at finde ud af hvordan og hvem er de rigtige, og der har
vi ligesom snakket om noget i bestyrelsen og har lidt en plan for det, og så skal
vi rejse mellem tre og fire millioner inklusive den million, som vi har rejst nu,
som er konvertibel, som vi så skal i gang med nu nu
K – Ja. Hvilke vilkår er der på det konvertible lån? Er det investbound på næste
valuation?
M – Ja
K – Okay
M – Og det vi så, det vi så i bestyrelsen har talt om nu, det er ligesom at sige at
rejse de der tre-fire millioner, hvis vi på nogen måde kan, og det ved jeg ikke,
om vi kan, at det er det, fordi det er mange penge, hvis vi ligesom kan holde
dem indenfor den nuværende investorkreds, sådan så vi ikke får endnu mere
stakholder management end vi allerede har, så ville det være fedt. Så vores plan
er, med mindre du siger, at det er verdens dårligste ide, at gå efter at rejse
størstedelen af pengene hos de nuværende investorer, og så måske få nogle nye
ind. Og det er fordi, vi har nemlig ikke tid til at vente to måneder og sige her er
to måneders tal
K – Nej
M – Altså vi bliver nødt til at komme i gang nu, fordi det tager så lang tid med
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jura og knald, ikke
K – Jo
M – Så vi vil bare meget gerne have sat en valuation og ligesom gå ud med et
bud og sige det er det her, vi lukker her, og ja…
K – hvad har tidligere valuation været?
Speak
M – Og ja, jeg ved godt, at det er et helt vildt irriterende sted at klippe, særligt
fordi jeg jo havde et mål fra starten med podcasten her om at gøre alt så åbent
og sige så mange tal som muligt højt. Men ligesom du før sommer ikke fik
GoLittles første valuation at vide. Og hvorfor så det? Hmm ja det er så det, der
sker, når man ikke har råd til at betale for festen selv. Når man begynder at
bruge af andres penge, for så er det ikke længere kun en selv, man skal tage
hensyn til. Og bestyrelsen og investorernes holdning i GoLittle var, at jeg faktisk
selv måte bestmme, om jeg ville offentliggøre valuation eller ej. Men de
frarådede det af hensyn til virksomheden og af hensyn til kommende
forhandlinger. Og det har jeg så efter virkelig nøje overvejelse valgt at lytte til.
Ikke sådan med min gode vilje, men fordi jeg stoler på, at GoLittles investorer er
en del mere erfarne, end jeg er
Reallyd – Optagelse af M og K, der mødes for første gang
K – Valutationmæssigt tror jeg, hvad hedder det, synes jeg det lyder ret
fornuftigt. Man kan sige, du skal jo tænke på dit fremtidige liv med
virksomhederne i forhold til, at du selvfølgelig skal opretholde en procentuel
ejerandel, således at du ikke, ja, hvert fald i første runde ikke bliver deroutet for
meget, så du kan være med på hele rejsen, og stadigvæk føler motivationen og
har nok ejerskab til, at du føler motivationen for at drive virksomheden,for det
er dig, der skal drive den fremad. Og det er jo det også investorerne er
interesserede i og prioriterer det. Jeg tror som tommelfingerregel, så vil jeg
sige, at første gang, man rejser sine professionelle penge, så tror jeg, at en
valuation på omkring ti millioner kroner er et meget godt udgangspunkt til
ligeseom at skulle i gang med at pbne, ikkke, og så sige valuationområdet er
super super svært. Og hvis det er smart money og sådan nogle ting, man får ind
i virksomheden, så hvad hedder det, så har det også en betydning for valuation,
kan man sige jo
M – Ja. Og vi sidder jo nu sidder vi jo og siger, hvad har vi ligesom præsteret
siden sidst, ikke, og det er jo ligesom det, vi skal på en eller anden måde sælge
os selv på. Og man kan sige det, vi har gjort, det er, at Mambeno har vækstet
100% sidste år i forhold til året før på omsætningen, og vi har lavet et
samarbejde med Coop, som vi er de eneste i Danmark, der har lige nu. Når folk
de har lavet madplan, så kan de normalt, så kan de lave, tage deres indkøbsliste
over i app’en, og så kan de gå ned i supermarkedet og handle. De kan ligesom
også trykke køb med Coop, så bliver den lagt over hos Coop, og så får man det
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leveret til døren. Og så Mambeno lancerer vi i England til april, prøver vi at soft
launche. Vi har bare lavet sådan en lille bitte øh sådan en lead kampagne, hvor
vi ligesom prøver at få folk til at skrive sig op til du ved at få en mail, når vi
launcher agtigt og et særligt tilbud, og jeg tror, vi har købt, jeg tror, der er 1500
eller sådan noget, der har signet up nu, ikke, så den launcher vi, og så har vi et
produkt nu her, som ligesom er kommet ud, app of the day, 300 brugere på tre
dage, øh altså, så det er ligesom det, vi har at funde på baggrund af plus vi har
rejst den der million til at bygge næste produkt, som ligesom er sådan en guide
del, som er den, vi skal tjene penge på, så der, vi ser det jo som om, at der er
hevet enormt meget risiko ud af det, af projektet. Men det ved jeg ikke, hvad du
tæner om?
K – Jamen altså det synes jeg egentlig som udgangspunkt er en meget god hvad
hedder det, vurdering af situationen. Altså man kan sige det er super godt at
stille det op på den måde, du gør, altså; hvor var I, hvor er I i dag, og hvad er det
så, der har tilført den ekstra værdi? Og jeg synes da helt klart, at man har et
færdigt produkt som GoLittle, hvor man har det her, hvad hedder det,
legeaftaleplatform med 3000 brugere på så kort tid. Det synes jeg da danner
fundamentet for, at man skal op i en diskussion i det niveau
M – Ja. Det er meget, det er sådan en helt vild underlig disciplin det der med at
fastsætte en valutation, fordi det er bare…
K – Jamen det er det
M – Og på den ene side, så vil jeg ikke være ublu. På den anden side, så har jeg
det også sådan lidt; jeg har også skabt noget nu synes jeg, hvor jeg faktisk må
bare sige, at på stort set alle parametre har vi præsteret det, vi ville, og lidt
mere til. Og det har vi faktisk kun gjort ved at være to fuldtidsansatte i GoLittle
og en i Mambeno, ikke. Så alt det der, vi har gjort, har vi gjort med tre
fuldtidsansatte, ikke. Øh oh det synes jeg sgu egentlig er godt, og det vil jeg også
selvfølgelig gerne i virkeligheden ikke honorere så meget mig selv for, men
faktisk dem, der har været, troet på det fra starten af. Ikke dermed sagt, at jeg
ved, om vi ligesom kommer til at tjene penge i sidste ende, men jeg synes om
ikke andet, at for dem vil jeg jo også gerne prøve at få valuation så høj som
overhovedet muligt, ikke. Og så har Jesper, han har en option på, han
investerede 125 i starten, og så har han en option på at investere op til en halv
million
K – Altså den rigtige måde at sætte det op på, det er nok det der med at fokusere
på; hvor var I? Og så finde de her fakta altså i forhold til hvad er der så sket
siden, og så få det fremhævet. Og så er det jo netop som du siger; valuation er
bare super super svært at fastsætte, fordi man ikke rigtig har noget
håndgribeligt rigtigt, altså økonomisk håndgribeligt i hvert fald i forhold til hvor
du er lige nu. Så derfor er det også, der er jo rigtig meget købmandsskab i det i
forhold til en forhandling mellem potentielle investorer og nuværende
investorer. På det tidspunkt, hvor du rejste sidste runde, der vidste man ikke,
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hvad app’en ville blive til
M – Du vidste ikke, om den kom jo dybest set, om den ville virke, om den ville
alt muligt
K – Nej og man vidste slet ikke, at den kunne lande 3000 brugere pr. dag de
første tre dage i hvert fald
M – Ja. 1000 brugere pr. dag
K – Ja. Jeg synes, der var rigtig mange sådan usikre aspekter på det tidspunkt,
som man nu har fået afklaret. Nu har man en levende app, man har et levende
produkt, og man har også nu en efterspørgsel. Det er selvfølgelig lige blevet
lanceret, så der er selvfølgelig nogle synergier til det, men der er jo reelt en
aktivitet, og efterspørgsel, og nu er det jo så nu, du kan begynde at bygge alle de
her ting rundt omkring baseret på den feedback, du oplever på, at produktet nu
er live. Hvis du rejser til 12 måneder, så ved du, at om seks, syv, otte måneder,
så skal du tænke valuation. Altså du skal tænke valuation igennem, og du skal
tænke hvad hedder det fundraising igennem. Og det bliver så nok en naturlig
del af din livscyklus hele tiden at skulle tænke den ind. Øh jeg synes, 12
måneder lyder sådan meget godt også i forhold til, hvad jeg ser i andre cases.
Altså så er det sådan, så er det så 18 måneders runway
M – Ja for jeg vil jo gerne have til 18 måneder f.eks., ikke
K – Ja. Jeg synes det vigtige der, det er jo hel sikkert din egen delution
M – Af hvad for noget?
K – Din egen dilution
M – Ja
K – Altså diluter du for meget lige, altså hvis det er, du dejser til 18 måneder på
nuværende tidspunkt
M – Ja så bliver jeg diluted mere, end hvis jeg rejser igen lige om lidt, hvor vi
forhåbentlig har præsteret lidt mere
K – Lige nøjagtig. Så jeg synes nærmere, det skal være, det kunne jo også være
en aftale om, at med de penge du har nu, så har du selvfølgelig nogle kpi’er og
nogle ting, du skal opnå, men så måske allerede der så sige; hvis jeg så opnår de
ting, hvor er vi så henne af? For at få en ide om, hvad er det så egentlig, du kan
arbejde dig henimod kontra at tage beslutningen nu og her. Du siger jo, at du
rigtig gerne vil holde en stor del af det i din investorkreds, og at der måske ville
kunne være plads til en investor mere eller noget. Og vi vil selvfølgelig meget
gerne prøve at hjælpe med noget netværk eller åbne en dør, eller hvad der
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eventuelt kunne være relevant
M – Ja okay. Nå men jeg tror at det vi ligesom går i gang med nu her, det er at
sige; vi var her, nu er vi her, det er der sket siden sidst, valuation er det her, vi
skal bruge så og så mange penge. Jamen jeg skal jo bare i gang
Musik
Speak
M – Tja det skal jeg jo. Jeg skal vænne mig til, at livet som iværksætter uden
penge, men med store drømme er en bekostelig affære. Og derfor, ja så er det
bare et faktum, at jeg fra nu af er på konstant pengejagt. Men heldigvis, så er jeg
altså ikke helt alene. Bestyrelsen er der, investorerne er der, og nu er Kent der
også til at hjælpe, komme med sparring, inputs og kontakter til potentielle
investorer
Reallyd – Optagelse af M og K, der mødes for første gang
M – Men skal vi ikke bare snakkes ved, og så, hvad hedder det, nu er det her
første hug, og så ser vi, hvordan det går?
K – Lad os gøre det
M – Det var så hyggeligt at møde dig i hvert fald
K – I lige måde, Morten
M – Det var, lad os håbe på, at det bliver starten på et frugtsomt samarbejde
K – Ja. Selvfølgelig gør det det
M – Det er også meget hårdt at starte ud med at skulle til at låne penge igen,
altså det er bare åh…
K – Det er funding funding funding
M – Ja hold kæft mand altså, og tak for øl
K – Selv tak
Musik
Speak
M – Og så er det forfra. For fra det øjeblik, GoLittle blev lanceret, begyndte
nedtællingen. Nedtællingen til den dag, inden ret længe, hvor kassen igen er
tom. Og det betyder så, at jeg igen igen skal på pengejagt
M fortsætter med at snakke om pengejagt
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M runder af
Speak
Musik
38.04
Speak
M – Podcasten var sponsoreret af The Hub – Danske Banks portal for startups,
hvor du kan finde investorer, medarbejdere, best practice tools og overblik over
relevante startup events i hele Danmark. Det er på thehub.dk
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11.18. Bilag 18

Optælling af native advertising-udformninger i Bilsnak

Antal gange native advertising-underkategorier forekommer
U=Uafgrænset sponsoromtale
U - Endorsement U - Neutral
U - Positiv U - Negativ
E1
0
3
1
0
E2
1
3
1
0
E3
2
3
1
0
E4
1
4
0
2
I alt
4
13
3
2
Antal gange følgende ord nævnes i den uafgrænsede sponsoromtale
Ordet sponsor Sponsornavn
(QuickImport og
Shell V-Power)
E1
2
5
E2
4
7
E3
2
11
E4
5
16
I alt
13
39
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11.19. Bilag 19

Optælling af native advertising-udformninger i Startup
Antal gange native advertising-underkategorier forekommer
A=Afgrænset annonce U=Uafgrænset sponsoromtale
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Antal gange følgende ord nævnes i den uafgrænsede sponsoromtale
Ordet sponsor
S1 E14
S1 E15
S1 E16
S1 E17
S1 E18
S1 E19
S1 E20
S1 E21
S1 E22
S1 E23
S1 E24
S2 E1
S2 E2
S2 E3
S2 E4
S2 E5
S2 E6
S2 E7
S2 E8
S2 E9
S2 E10
S2 E11
S2 E12
S2 E13
S2 E14
S2 E15
I alt

Sponsornavn
(Danske Bank)
7
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
28
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7
2
3
1
2
3
1
1
0
5
7
2
1
1
1
1
2
5
2
1
14
1
1
2
2
93

260

11.20. Bilag 20

Interviewguide – Mikkel Thomsager og Anders Richter
FORM PÅ SPONSORERET INDHOLD
• Hvordan vil I beskrive jeres måde at håndtere sponsoraterne på?
• Hvordan omsætter I konkret sponsoraterne til journalistisk, redaktionelt indhold?
o Hvorfor gør I det på den måde?
o Hvad opnår I ved det?
§ Penge til research, inspiration til emner, bedre adgang til kilder?
o Hvad lærer I af det?
§ Øjenåbner for andre fortælleformer?
§ At gøre annoncer anderledes, måske mere journalistiske?
§ Større viden om bestemte stofområder?
o Hvorfor ikke nøjes med at nævne sponsoren i starten og evt. slutningen?
o Overvejede I alternative annonceringsformer?
• Hvad siger jeres lyttere til jeres måde at håndtere sponsoratet?
• Hvad siger jeres kolleger/fagfæller?
• Er der forskel på hvordan I bringer annoncer i magasinet og i podcasten?
o Hvad kan annoncering i podcast, som annoncering i magasinet ikke kan?
o Hvilken af annonceringsformerne synes I bedst om som journalister?
o Hvor synes I, at grænsen mellem annonce og redaktionelt indhold er mest
tydelig – i podcasten eller magasinet?
SAMMENHÆNG – MELLEM REDAKTIONELT OG SPONSORERET INDHOLD
• Hvorfor har I valgt lige præcis QuickImport og Shell V-Power som annoncører?
o Hvordan synes I, de hænger sammen med det redaktionelle indhold i
podcasten?
• I hvilket omfang synes I, annoncernes emne og form skal hænge sammen med det
redaktionelle indhold?
• Hvad skal funktionen af annoncerne være i forhold til funktionen af det redaktionelle
indhold? (Skal det ’bare’ være en annonce, eller skal den være oplysende,
underholdende osv. som det redaktionelle indhold?)
• Hvad er jeres krav til kvaliteten af hhv. annoncer og redaktionelt indhold?
ADSKILLESE – AF REDAKTIONELT OG SPONSORERET INDHOLD
• I er meget eksplicitte omkring hvilke dele af programmet, der er sponsorerede –
hvordan kan det være?
o Hvor vigtigt er det for jer at adskille/sammenflette redaktionelt indhold og
annoncer?
• I hvilket omfang synes I som journalister, at det er et problem?
• Synes I, at det strider imod journalistiske principper? Hvilke?
o Synes I, at det strider imod journalistiske principper? Hvilke?
• Hvor langt synes I som journalister, at man kan gå med at flette annoncer og
redaktionelt indhold sammen? Hvornår bliver grænsen for udtydelig?
• Synes I, at man snyder lytterne ved at sløre grænsen?
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SPONSORFORHOLD
• Hvad er graden af redaktionel frihed?
o Har sponsorene givet jer frit spil, eller har I en aftale om, hvad I skal sige?
o Skal de godkende jeres planer for, hvordan I vil håndtere sponsoratet?
o Skal de godkende afsnittet, efter det er lavet?
•

I hvilken grad føler I, at sponsorerne påvirker hvad I vælger at bringe i podcasten?
o Hvad betyder det for jer at være uafhængige af sponsorerne og ligeledes
signalere det overfor lytterne?
o Hvilken betydning har det for jer, hvor troværdigt stoffet virker?
§ Synes I at annoncer kan skade troværdigheden i jeres podcast?

FORDELE OG ULEMPER
• Hvilke fordele ser I i at være sponsoreret og annoncere som I gør – journalistisk set,
udover dem vi allerede har talt om?
• Hvilke ulemper?
EVT.
•

•
•
•

Tænker I over, hvordan I bruger tonefald til f.eks. at signalere engagement eller
distancere jer fra noget?
o F.eks. siger Mikkel i afsnittet med Christian Grau:
§ ”Som jeg indledte med at sige, så er programmet her sponseret af Shell,
og lige her har vi et lille afsnit om ikke Shell specifikt, men benzin
specifikt og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at Bil Magasinet er
jo sponseret af Shell også på tryk.”
o Når du præsenterer, at der kommer noget, der er sponsoreret, lyder du næsten
undskyldende, imens du lyder meget entusiastisk omkring, at afsnittet handler
om benzin generelt, ikke kun Shell. Er det bevidst?
o Hvorfor er det vigtigt, at det ikke er Shell specifikt, men benzin specifikt?
Hvad tænker I om fremtiden? Skal I have mere/mindre af annonceringsformen?
Hvilken indflydelse har juridiske forhold haft på jeres måde at annoncere på?
Jeg arbejder med begrebet native advertising – kender I til det?
Det betyder i grove træk annoncørbetalt indhold, der opleves af lytterne som en
indfødt del af det redaktionelle indhold, fordi det ’ligner’ i bl.a. kvalitet og form.
o Synes I, at jeres måde at håndtere annoncering på i podcasten stemmer overens
med den beskrivelse?
§ Er det bevidst?
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11.21. Bilag 21

Interviewguide – Morten Resen
FORM PÅ SPONSORERET INDHOLD
• Hvordan vil du beskrive din måde at håndtere sponsoraterne på?
o Hvorfor gør du det på den måde?
o Hvad lærer du af det?
§ At bruge andre fortælleformer?
§ At gøre sponsoreret indhold anderledes, måske mere journalistisk?
§ Større viden om bestemte stofområder?
o Hvorfor ikke nøjes med at nævne sponsoren i starten og evt. slutningen?
§
•
•
•

Hvilken betydning har din journalistiske baggrund haft for din måde at håndtere
sponsoreret indhold på?
Hvad siger dine lyttere til din måde at håndtere sponsoratet på?
Hvad siger dine (journalist-) fagfæller?
Hvad siger Danske Bank?

SKIFT TIL DANSKE BANK SOM SPONSOR
§ Du siger om dit skift til Danske Bank som sponsor, at reklamerne skulle være
anderledes
o Hvordan anderledes? I forhold til hvad? Dine tidligere reklamer, radioreklamer,
TV reklamer, webannoncer osv.?
§ Du siger, du ikke har lyst til at lave en eller anden klassisk reklame eller generel omtale
af Danske Bank, ala hip hurra se vores nye højrenteprodukt, fordi det giver bare ikke
så meget mening
o Hvorfor giver det ikke mening?
§

I de episoder, der er sponsoreret af GoMore og duglemmerdetaldrig.dk, laver du
reklamelignende blokke adskilt fra det redaktionelle indhold med jingler.
Efter du skiftede til Danske Bank kom dine samtaler med Benjamin også til som
sponsorerede elementer udover din præsentation af Danske Bank i starten og i
slutningen af podcasten.
o Hvordan kan det være, du lavede skiftet fra blokke til noget mere integreret?
o Ser du det overhovedet som et sponsoreret indslag, når du ringer til Benjamin?

SAMMENHÆNG – MELLEM REDAKTIONELT OG SPONSORERET INDHOLD
• Hvilken betydning har det for dig, at Danske Bank har en relevans for podcastens
indhold?
• I hvilket omfang synes du, de sponsorerede indslags emne og form skal hænge
sammen med det redaktionelle indhold?
• Hvad skal funktionen af de sponsorerede indslag være i forhold til funktionen af det
redaktionelle indhold? (Skal det ’bare’ være som en annonce, eller skal den være
oplysende, underholdende osv. som det redaktionelle indhold?)
• Hvad er dine krav til kvaliteten af hhv. sponsorerede indslag og redaktionelt indhold?
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•

Ville du overhovedet kalde det for sponsorerede indslag, eller er det meningen, at
episoderne skal ses mere som en sammenhængende enhed, der ikke består af
forskellige indslag?

ADSKILLESE - AF REDAKTIONELT OG SPONSORERET INDHOLD
• Hvad er din holdning til jingler? Du bruger dem til GoMore reklamen, delvist i
duglemmerdetaldrig.dk og delvist til Danske Bank – hvorfor gør du det?
• Hvor vigtigt er det for dig at adskille/sammenflette redaktionelt indhold og
sponsorerede indslag?
• I hvilket omfang synes du som journalist, at det er et problem, hvis grænsen mellem
sponsoreret indhold og redaktionelt indhold sløres? Eller er det mere en fordel?
• Synes du, at det strider imod journalistiske principper? Hvilke?
• Synes du, at man snyder lytterne ved at sløre grænsen?
• Du fortæller meget åbent i podcasten om dine tanker omkring det at være sponsoreret
og hvordan du vil håndtere det – hvordan kan det være? Hvorfor er åbenhed og
ærlighed så vigtigt for dig i forhold til sponsorering?
SPONSORFORHOLD
• Hvad er din grad af redaktionel frihed? (Du fortæller om det i et af afsnittene, så jeg har
kun et par uddybende spørgsmål)
o Skal Danske Bank godkende dine planer for, hvordan du vil håndtere
sponsoratet?
o Skal de godkende afsnittet, efter det er lavet?
• I hvilken grad føler du, at Danske Bank påvirker, hvad du vælger at bringe i podcasten?
o Hvad betyder det for dig at være uafhængig af dem som sponsor og ligeledes
signalere det overfor lytterne?
o Hvilken betydning har det for dig, hvor troværdigt stoffet virker?
§ Synes du, at annoncer kan skade troværdigheden i din podcast?
FORDELE OG ULEMPER
• Hvilke fordele ser du i at håndtere sponsoratet som du gør – journalistisk set, udover
dem, vi evt. allerede har talt om?
• Hvilke ulemper?
EVT.
•
•
•
•

Tænker du over, hvordan du bruger tonefald eller andre af stemmens egenskaber til at
signalere f.eks. engagement eller distancere dig fra noget?
Hvad tænker du om fremtiden? Vil du blive ved med at håndtere sponsoratet sådan?
Hvilken indflydelse har juridiske forhold haft på din måde at annoncere på?
Jeg arbejder med begrebet native advertising – kender du til det?
Der er mange forskellige definitioner – den jeg arbejder med lyder i grove træk;
annoncørbetalt indhold, der opleves af lytterne som en indfødt del af det redaktionelle
indhold, fordi det ’ligner’ i bl.a. kvalitet og form.
o Synes du, at din måde at håndtere sponsoratet på i podcasten stemmer overens
med den beskrivelse?
§ Er det bevidst?
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11.22. Bilag 22

Interviewudskift – Mikkel Thomsager og Anders Richter, kodet
M:
A:
K:

Mikkel Thomsager (Interviewperson)
Anders Richter (Interviewperson)
Katrine Sejer Hendriksen (Interviewer)

Før interviewet fortæller M og A om, at de skal optage podcast senere
samme dag, som interviewet foregår. Det fører til følgende.
A – Man kan sige at hele podcast projektet er jo try it or never. Altså så
der det handler om at prøve, og så ser vi hvad der sker.

At lave podcast

K – Men er det ikke også, nu skal jeg ikke kloge mig på noget, for jeg har
ikke selv prøvet, men er det ikke også sådan rimelig meget til at gå til?
A – Jo altså det er jo i hvert fald, det er nok et eller andet sted lettere end
jeg havde regnet med at lave, når man har setup’et: Men igen det er jo
ikke noget, vi er vant til at lave. Altså Mikkel har jo lavet radio før, men
der er der jo andre, der har styret teknikken og mikrofoner og alt det
der, så det var bare at gå ind i lokalet og så begynde at snakke.

At lave podcast

M – Det udspringer af en podcastserie på Radio 24syv, der hedder
Bilradio, det ligger derinde endnu, du kan bare gå ind og høre, som jeg
lavede sammen med en af folkene deroppe. Det var Aarhus, hvad
hedder han?

Podcastens start

Podcastens start

A – Ulrik Aarhus
M - Ulrik Aarhus! Og på et tidspunkt, så skulle Ulrik lave noget andet, og
så stoppede vi. Og det gik vi så og tyggede lidt på og så blev vi enige om,
at det kunne vi da ligeså godt lave selv. Og så skar vi konceptet lidt til.
Det grundlæggende setup er stadigvæk, at der er to værter i studiet og
en gæst, som der også var dengang, den ene vært er værten og den
anden vært er eksperten, det er mig, der er værten, og det er Anders, er
eksperten. Sådan bare rent rollefordelingsmæssigt og men dengang vi
lavede det på radio 24syv, der havde vi sådan en skabelon, sådan
nyheds, vi havde nogle blokke, vi ville igennem hver gang. Der var noget
nyhedsorientering, der var lidt, der var ugens test og der var hvor
gæsten ligesom stod ved siden af og var velkommen til at byde ind, men
ofte var lidt stille, fordi de ikke følte sig klædt på til at tale med
eksperten, ikke. Så det har vi skåret væk og sagt, at det vi snakker om
nu, det er det, som gæsten gerne vil snakke om. Vi prøver så at holde os
indenfor et emne, som gæsten gerne vil snakke om, men det kan godt
stikke af. Og det må det gerne. Det der ligesom er det vigtige, og det som
jeg synes…

Podcastens start
Roller

Form

Form
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A – Ja der bliver ikke bremset op, det er ikke sådan at vi skal videre til
noget og siger nu går vi videre…

Form

M – Nej. Det eneste…
A – Vi bliver ligesom færdige med alle de ting, vi snakker om
M – Ja. Det eneste vi skal videre til, det er jo, at en del af det her koncept,
det er, at der er en sponsor. Og noget af det nye er jo, at vi ligesom har
forsøgt at integrere sponsoren i programmet til en vis grad i hvert fald. Og
det gør vi jo så faktisk i meget høj grad i dag, fordi at det er Opel, der er
sponsoren, og vi kører i en Opel. Men derudover er der ikke nogen
grænser for, hvad vi skal snakke om. Vi skal snakke om det, gæsten gerne
vil snakke om. Og det som jeg synes jeg har lært indtil nu, det er, at det
kan ikke blive for nørdet, det kan ikke blive for skævt, det kan ikke blive
for tosset, det vi snakker om: Det det handler om er, at vi er der, fordi vi
gerne vil være der, og at det lyder sådan.

Integration af
sponsorat

A – Ja man skal slet ikke blive bange, altså i magasinet er vi jo bange for at
lukke nogen ude, og at læseren hele tiden skal kunne forstå det og sådan
noget, og det virker som om, at podcasten der, der er ingen grænser for
hvor nørdet, det kan blive. Og det er som om at folk vil nærmest gerne
have det. Altså det virker som om at selvom folk ikke helt forstår det, så
tror jeg, at de kan blive fascineret af, at der er nogle andre, der ved rigtig
meget om noget. Altså jeg kan også høre millionærklubben, og det er jo
ikke, det er jo ikke alt, jeg lige forstår, men det er jo meget fedt at høre
andre vide noget om et eller andet, altså.

Målgruppe

M – Så det gør vi. Vi nørder igennem. Og taler gerne i motorkoder og
knastaksel arrangementer og alt sådan noget, og den anden halvdel er jo
Anders og mig. Og det er lidt ligesom på TV, oplever jeg. At du ved ikke,
om en person virker på TV eller om en person ikke virker på TV før han
er der. Det er ikke noget, du kan se ved et photoshoot eller sådan noget.
Nogle gange, så er der bare folk, der virker godt på skærmen, og nogle
gange er der folk, der ikke virker godt, og på samme måde er det med
radioen. Og vi virker godt. Vi har et godt, en god forståelse for hinanden,
et godt sammenspil, vi har en evne til at tale begejstret med og om og til
gæsten. Og det er koden, tror jeg.

Form
+
Podcasttype

Sponsorforhold
+
Udformning af
sponsoreret
indhold
+
Podcasttype

Form
+
Podcasttype
Inspiration fra
andre podcasts

Roller

K – Ja. Fedt. Jamen det lyder jo rigtig godt. Jeg kan lige hurtigt skal gå
igennem, hvad jeg gerne vil snakke med jer om, så ved I nogenlunde, hvad
jeg vil spørge ind til. Jeg vil gerne først snakke med jer om konkret den
måde, I annoncerer på, og hvorfor, I annoncerer på den måde. Så vil jeg
gerne snakke med jer om noget sammenhæng imellem nogle ting og
noget adskillelse af nogle andre ting – lidt abstrakt, men det giver mening,
når vi kommer til det. Og så jeres forhold til de forskellige sponsorer i de
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forskellige afsnit, og så til sidst noget fordele og ulemper sådan lidt mere
overordnet.
A – Mm. Cool.
K – Ja. Så kender I sådan nogenlunde rammen. Og ja, jeg vil gerne starte
med at spørge jer om, hvordan I håndterer jeres sponsorat. Nu siger du,
eller starter du med at sige før, at I gør det meget integreret – hvad mener
du med det?
M – Jamen altså man kan sige, jamen der er ikke noget klart svar, for vi
diskuterer det intenst.
A – Altså man kan sige at en ting, der har været vigtigt for os, det er at
spille med så åbne kort som overhovedet muligt. Altså der er ikke noget,
der er skjult, så det er ikke sådan noget med, at folk bliver overraskede
over, at hov de var egentlig sponsoreret der, men vi fandt aldrig rigtig ud
af det. Og vi har jo diskuteret med bl.a. dem, der laver Mediano, det er
sådan noget fodboldpodcast, og hørt hvordan de gjorde. Fordi det var,
også da vi gik i gang, der virkede det som om, at der var ikke sådan 100%
klare regler for, hvad der nok, altså hvornår ved lytteren, at det er
sponsoreret indhold? Men vi siger det jo i starten og i slutningen af
programmet, og…
M – Ja også, når vi begynder, når vi stiller det spørgsmål, som vi har aftalt
med sponsoren, at vi, eller det er ikke, vi har ikke aftalt et bestemt
spørgsmål, men vi har aftalt at der er en sektion på nogle minutter, hvor
vi spørger…
A – Eller hvor vi tager udgangspunkt i…

Transparent
sponsorat
Inspiration fra
andre podcasts
Jura
+
Tilkendegivelse
af sponsorat
Udformning af
sponsoreret
indhold
+
Sponsorforhold

M – Vi tager udgangspunkt i sponsoren
A – Man kan sige den første sponsor, vi havde, var noget, der hedder
QuickImport, og QuickImport de laver jo sådan nogle afgiftsvurderinger
af brugte biler, og der kan man sige, der var aftalen ikke andet end at vi
ville jo snakke om nogle brugte biler i løbet af programmet. Og der ville vi
så inden programmet gik i gang spørge QuickImport; hvad er afgiften på
sådan en bil her. Og så læste vi ligesom afgiften op. Og det tror jeg
udsprang lidt af, at Mediano havde sådan lidt, jeg tror de var sponsoreret
af Oddset, hvor så snakkede de om nogle fodboldhold, og så handlede det
om nogle, hvad var oddsene for det. Så det blev ligesom sådan en, det var
jo ikke fordi lytteren fik mindre ud af det. Lytteren fik nærmest mere ud
af det sponsorat, kan man sige, men det, og man kan sige, at der var heller
ikke nogen hemmelighed i det. Men det er svært. Altså det er svært at
finde ud af, hvordan man ligesom får vendt noget sponsoreret indhold…

Udformning af
sponsoreret
indhold
+
Sponsorforhold
Inspiration fra
andre podcasts
Lytters udbytte
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M – Til en fordel

Fordel

A - …til et plus. Så det ikke er et minus.
M – Uden at det skal skjules, eller uden at det skal være, det skal være
transparent, og det skal være en, noget ekstra, du får.
A – Ligesom den her gang med Obel ikke, altså, altså vi har jo leget
med tanken om at køre i et af programmerne længe. Og så kan man
sige, at vi skal jo køre i en eller anden bil, så hvorfor ikke køre i en
Opel, altså. Og hvorfor ikke spille med åbne kort om det.

Transparent
sponsorat
+
Lytters udbytte

K – Har I så selv taget kontakt til Obel og spurgt, om de kunne tænke
sig at sponsorere?
M – Det er så det, hvor vi prøver at skille tingene ad, for det er faktisk
ikke os, der sælger det, det er salgsafdelingen, der sælger det. Altså
sponsoratet. Altså vi har pitchet med dem jo og sagt prøv her og prøv
der, men det her Opel, de ter faktisk ikke os. Altså det er ikke noget I…
A – Nej altså at det er blevet Opel, det er tilfældigt. Man kan sige, det er
i hvert fald salgsafdelingens arbejde, det har ikke noget med os at
gøre.
M – Opel er bare generelt meget interesserede i alternative digitale
formater, det er der mange af dem, der er, men de har været, dem har
vi haft kontakt med i lang tid, vi har haft flere projekter med dem, som
er faldet til jorden, fordi vi ikke ville stille op til det, som de ligesom
ønskede. Altså de ønskede en mere prædefineret video om deres biler
og sådan noget, hvor vi sagde; det vil vi ikke. Altså det underminerer
vores troværdighed. Nu er vi så havnet med dem her, men det er
salgsafdelingen, der har solgt det, det er ikke os. Og den næste et eller
forhåbentlig to programmer det bliver noget helt andet.

Sponsorforhold

Sponsorforhold
Sponsorforhold

Troværdighed
Sponsorkriterier

A – Ja, og man kan også sige, at vi forbeholder os jo altid den fri ret til
at hvis vi ikke føler, at der er nogen historie i det, jamen så gider vi
ikke. Så dur det ikke. Altså fordi der er ikke nogen, der gider at høre
det
K – Så skal de ikke være sponsor på det afsnit?
A – Altså man kan sige det kan de jo godt, men så må de bare indgå på
de vilkår, som vi ligesom stiller op, ikke

Sponsorkriterier

M – Altså det er det, vi har oplevet også med den nye sponsor, som vi
har på de næste to programmer, som er en TV station, at de havde
også indledningsvis nogle ønsker til hvem gæsten skulle være, og der
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Autenticitet
måtte vi bare sige det synes vi ikke er en god ide. Fordi så begynder
gæsten at diktere indholdet i forhold til nogle andre præmisser end sine
egne, og så falder autenticiteten til jorden, og jeg tror, det er den, der i
sidste ende gør, at der er nogen, der lytter til det
A – Men man kan sige, også f.eks., jeg tror det var med Shell, der havde
vi jo også i gåseøjne forpligtet os til at snakke lidt om benzin. Og benzin
er jo ikke sådan et vildt sexet emne, vel. Men det er alligevel vigtigt for
mange lyttere, og man kan sige, vi snakkede lidt om benzin, men vi
nåede ikke frem til noget, det var bare sådan en snak kan man sige.
K – Ja og når vi er ved det, så vil jeg faktisk gerne lige spørge ind til det,
for jeg har nemlig hørt det afsnit med benzinen, hvor at I, at det lyder
lidt som om, at når du så skal introducere indslaget, så siger du: nu har
vi liiige et lille indslag, som er sponseret af Shell V-Power, og det
handler ikke kun om Shell V-Power, det handler også om alt mulig andet
benzin siger du så, hvordan kan det være, at det skal formuleres på den
måde?
M – Jamen jeg tror, det skulle formuleres på den måde, fordi at det skal
være transparent. Lytteren skal vide præcis, hvad det er, vi gør, og
hvorfor vi gør det. Fordi det øjeblik det bliver pakket ind til at nu
snakker vi tilfældigvis lidt om benzin eller på en anden måde, så
underminerer det autenticiteten i programmet. Så det kunne være gjort
på andre måder, men målet var i hvert fald, at lytteren skulle forstå, at
nu kommer der noget, som er sponseret, dvs. vi siger ikke Shell for sjov,
vi gør det, fordi vi bliver betalt for det, og det kan du så glæde dig over,
fordi at så kan du lytte til programmet gratis
A – Men man kan sige, at vi har også taget udgangspunkt i mange af de
amerikanske podcasts og sådan noget ikke, hvor altså der spiller de jo
også med rimeligt åbne kort om, at ja for at lave det her podcast, så skal
vi jo tjene nogle penge, og for at tjene nogle penge, så skal vi have nogle
sponsorer, ikke.
M – Altså jeg vil sige hele den der transparente ting, altså det er jo
noget, der går igen fra magasinet, altså vi prøver jo altid at sørge for, at
læseren ikke bliver stukket noget ned i halsen uden at vi har forklaret
dem hvorfor vi gør det, og hvad det er for noget.
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+
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A – Og det er klart, for som sagt, så må man jo heller ikke, altså det
skal jo stå helt klart, det er jo regler for det, men jeg kan se, at podcast
er jo stadig så nyt, at det er ligesom om, at de der regler er sådan lidt,
det er jo ikke sådan, at man får et, en skabelon til hvordan, man så skal
gøre. Altså det er stadigvæk, det står jo en lidt frit for, hvordan man vil
gøre det. Men man skal nok få at vide, når det er forkert, men man får
ikke at vide, når det er rigtigt. Der er jo ikke nogen, der har ringet til
os og sagt jamen det er rigtigt, det I gør.

Jura

M – Men helt ærlig, så mener jeg altså, at det handler om, at vi er så
ægte i programmet, som vi kan være, fordi der er det, der gør det
lytteværdigt. Og så er man også, så er formålet med at udtrykke det på
den her måde, det er, at ingen skal være i tvivl om, at nu er der noget,
som vi er betalt for, og derfor taler vi om emnet. At man så gør det
stadigvæk med begejstring og interesse og jo ikke sidder og siger VPower er verdens bedste benzin og sådan noget forkvaklet noget, som
igen…

Oprigtighed
+
Lytters udbytte
+
Transparent
sponsorat
+
Endorsement

A – Nej for det ville heller ikke give nogen mening
M – Det ville også med det samme være gennemskueligt for alle ikke
også, men at vi bare siger: nu snakker vi lidt om benzin, og det er fordi
Shell sponserer os. Og så snakker vi lidt om kvalitetsbenzin, ikke.
Hvad for noget benzin tanker gæsten og han tankede jo så ikke Shell,
han tankede jo så Miles Plus
A – Som så er noget helt andet
M – Og den udfordring kan vi jo også få i dag altså når vi spørger
Henrik Qvortrup, som vi skal lave med i dag, hvad er dit forhold til
Obel, ikke, og hvis han så siger, at det er det værste lort, han
nogensinde har hørt om, jamen så

Tilkendegivelse
af sponsorat
+
Udformning af
sponsoreret
indhold
Udfordringer

A –Så er det det, vi snakker om
M – Så kan det godt være, at vi får lidt et problem med Obel bagefter,
men det kan vi så ikke lave om på

Udfordringer

K – Nej. Men er det noget, I har snakket med sponsorerne om inden –
at der jo altså er en risiko for, at det ikke er sikkert, at det bliver den
her endorsement, den her lovprisning af produktet?
M – Jeg har haft to møder med dem. Der har jeg sagt til dem, eller de
har sagt: kan vi få lov at definere spørgsmålene? Og der har jeg sagt
nej, det kan I ikke. Kan vi snakke om, hvad I kan spørge ham om?

Sponsorforhold/
produktion og
kontrol

A – Nej
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M – Der har jeg sagt ja, det kan vi godt

Sponsorforhold/
kontrol

A – Nå
M – Det kan vi snakke om, ikke også, og så siger de: kan du spørge ham
om, hvilken Obel, der er den fedeste i hele verden? Nej det kan vi ikke.

Sponsorforhold/
kontrol

A – Men vi kan godt snakke om Obel.
M – Men vi kan godt snakke om Obel ja, selvfølgelig kan vi det.

Sponsorforhold/
kontrol

A - Fordi han har haft en Opel.
M – Ja nu ved vi så tilfældigvis, at han har haft en Opel, og derfor har han
et forhold til Opel, og derfor ville det være oplagt at tage det
udgangspunkt.

Udformning af
sponsoreret
indhold

A – Men f.eks. havde vi en brainstorm med de der Opel folk, ikke, og der
kender vi en anden en, som er helt vildt ekspert i Lamborghini, men han
kører i en Opel til daglig. Og det var Opel sådan rimelig opsat på, at det
faktisk skulle blive til noget, og vi sagde til dem: men programmet
kommer nok rimelig sandsynligt til at handle om Lamborghini og ikke
Opel – jamen de synes bare, det var en sjov indgangsvinkel til at det
ligesom var en Opel

Sponsorforhold
+
Udformning af
sponsoreret
indhold

K – Så i har fundet og valgt kilden ud fra, at I vidste, at det var en Opel?
M – Nej det har vi ikke. Jeg vil sige, at vi har en shortlist med 25 navne
på, hvoraf mange af dem er nogen, som var med i 24syv tiden og nogen,
vi kender. Og dem vi tager først, det er de nemmeste, dvs. det er dem, vi
ved siger ja, og som vi ved fungerer, og som vi ved har en interesse, vi
kan spille lidt med

Udformning af
sponsoreret
indhold

A – Og som fanger lytterne også, ikke, altså som er gode navne. Det er
også det, vi har brug for. Vi har brug for at få det udbredt så meget som
overhovedet muligt.

Udformning af
sponsoreret
indhold

M – Ja. Altså man kan sige, at ham der med Lamborghini, ham er der
ingen, der ved hvem er, han er bare, vi ved bare, at han er skide
interessant at høre på, men ham gemmer vi lige lidt og vælger nogle af
de mere kendte navne, simpelthen fordi der er en PR værdi i det. Og
Henrik Qvortrup, han stod nærmest bare i, han var blandt de fem første,
fordi jeg kender ham godt, jeg ved han virker på radioen, han er et
kendt navn, han er meget kendt lige nu, fordi han laver både radio og TV
programmer i øjeblikket, og…

Udformning af
sponsoreret
indhold
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A –Men det kunne ligeså godt have været en anden
M – Det kunne det godt

Udformning af
sponsoreret
indhold

A – Man kan sige, der har ikke noget med Opel at gøre
M – Men jeg har bare sagt til Opel: ved I hvad, det bliver Henrik
Qvortrup, og så har de siddet og sagt hmm er det en god ide, er det en
god ide, er det en god ide, og så er de blevet enige med sig selv om,
eller de har meddelt os, at det var en god ide og det var fint, men de
har ikke haft et alternativ. Det er ikke sådan, at de har fået nogle af de
andre navne, der er på listen. Dem har de ikke fået. Vi har bare sagt, vi
har valgt Henrik Qvortrup, og det, han har tilfældigvis haft en Opel, og
jeg mener også, at han var rimelig glad for den, men det har jeg nu
ikke spurgt ham om
A – Og det får vi først svaret på, når vi sidder i bilen. Og der bliver ikke
klippet i det
M – Og det er jo en del af udfordringen her. Henrik Qvortrup får jo
ikke noget for at være med. Han stiller op, fordi han synes det er sjovt,
og fordi det er PR for ham. Og det betyder jo også, at Opel kan jo ikke
bruge programmet som reklame. Og noget af det, som Obel har spurgt
om er jo: må vi klippe i det? Og der har vi sagt nej, det må I ikke. Vil I
klippe I det? Nej det vil vi ikke. Fordi de vil selvfølgelig gerne klippe
den stump ud, hvor han siger noget om Obel, og måske bare de seks
sekunder, hvor han siger noget positivt om Obel. Og det må man bare
sige, at det kan vi ikke. Den aftale har vi ikke med Henrik Qvortrup. Og
den vil vi heller ikke have. Fordi så igen, så er vi ude i…
A – Jamen så er vi ude i, at så skal han jo også osv., og så bliver det jo
meget meget kompliceret lige pludselig, fordi så har vi jo også, når vi
så f.eks. har Christian Grau inde, så har han også noget, som han
tanker Statoil, Miles Plus eller hvad fanden det hedder, så begynder
det at blive for kompliceret, ikke
M – Og så tror jeg også, vi mister vores autenticitet igen, ikke. Vi
mister vores troværdighed i løbet af nul komme fem.
A – Ja så dur det ikke

Sponsorforhold/
produktion og
kontrol

Udformning af
sponsoreret
indhold
Sponsorforhold/
produktion og
kontrol

Udfordringer

Autenticitet
+
Troværdighed

K – Ja. Du snakker meget om den autenticitet der, hvad, bunder det i
noget journalistisk tilgang, eller hvor kommer det fra? Hvorfor er det
så vigtigt?
M – Der ville jeg gerne sige ja, men det er det ikke. Det bunder helt
simpelt i det som Bil Magasinet har bygget på siden dag et, og det er,
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Lytters udbytte
at vi laver journalistik for læseren og lytteren. Vi laver ikke for
annoncører, vi laver ikke for journalisterne, som, altså dengang vi
startede i 1991, så var det faktisk ret revolutionerende, fordi der var
der en almen accept af, hvad god journalistik var, som ikke
nødvendigvis var det, som læserne gerne ville have, hvor vi sagde: vi
laver journalistik til læseren. Og det gjorde os faktisk sådan lidt udeset
iblandt motorjournalistkolleger, fordi vi ofte sagde: det der gider vi
ikke at lave, for det er der ikke nogen, der gider at læse. Jamen det er
da vigtigt at fortælle om – nej nej, det synes vi ikke, det var. Og det er
faktisk stadigvæk den dag i dag drivkraften ikke bare i Bil Magasinet,
men i mange af de andre magasiner, vi (red. Benjamin publications)
producerede efterfølgende, altså Woman og Boligmagasinet og V Max
og Liv og alt sådan noget, det er den der med, at vi laver blade for
læseren, og det er sådan set en del af vores succes, at vi har altid valgt
læsernes parti. Vi har ikke valgt bilernes parti, vi har ikke valgt
producenternes eller importørernes eller forhandlernes parti, vi
vælger altid læsernes parti.

Native advertising
og journalistik

Lytters parti
Sponsorkriterier

A – Og det er også derfor, at programmerne skal være de bedst mulige,
og hvis ikke de er det, jamen så er det jo ikke det værd. Altså det er
ikke det værd at indgå i et samarbejde, hvor vi bliver spændt så meget
ind i nogen, altså sådan nogle dikterede regler fra andre. Så dur det
ikke. Altså…
K – Så det handler i virkeligheden om, at I gerne vil være lidt
uafhængige, eller ikke lidt, men uafhængige af sponsoren
M – Nej det handler om, at vi tror, der er flest penge i, at vi producerer
til dem, der skal modtage produktet. Når det er på skrift, så er det Bil
Magasinet, og når det er på lyd, så er det nogen lyttere. Og vi tror på,
at der simpelthen er bedst økonomi i at sørge for at lave det produkt,
som modtageren gerne vil have, og ikke nødvendigvis det produkt,
som afsenderen gerne vil have, eller sponsoren eller nogen andre
gerne vil have – det er stadigvæk det, der er drivkraften i alt, hvad vi
laver

Økonomi
+
Lytters udbytte
+
Lytters parti

Økonomi

A – Modsat er vi også klar over, at vi skal have en forretning til at
fungere, og vi kan ikke få tid til at lave det, hvis ikke der kommer
nogle penge i kassen, så vi kan ikke bare lave det, altså. Der skal et
eller andet ind, ikke. Der skal nogen sponsorer på. Og det, altså, det er
sgu svært nok at finde. Og det laver ikke sig selv.
M – Det har i hvert fald taget længere tid, end vi havde regnet med.
K – Altså at finde nogen, der vil sponsorere?
M – Ja
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A – Bortset fra QuickImport, det var bare…
M – Altså vi har jo hørt, og det har du sikkert også, at det her podcast,
det er bare the shit lige nu, ikke. Det er det nye sort, vi skal bare have
noget mere af det, og alle vil have det, og alle bureauerne synes det er
super cool og sådan noget, men sådan har det altså bare ikke været til
at begynde med. Det har været opad bakke, men nu er det ligesom der
er kommet lidt hul på det.

At lave podcast

A – Det er også som om, at på nettet med bannerannoncer, der kan vi
give dem nogle tal; jamen der var så og så mange, der klikkede på det
og det, og vi kan følge dem derhen og derhen og derhen. Men det kan
vi jo ikke give dem her. Vi kan se der er blevet lavet så og så mange
afspilninger, men vi kan ikke engang vise dem, hvor lang tid, de lytter
med. Vi kan bare give dem et antal afspilninger. Og det kan de jo ikke,
hvad kan man sige, der er ikke så mange, der kan spille med på de
præmisser vel, fordi der er rigtig mange, der gerne vil have nogle tal,
som de kan gå videre med og blære sig med i deres system. Det her,
det er jo en form for PR på den lange bane. Og det er jo ikke målbart,
altså. Så det har været svært. Men det som, det virker som om der…

Ulempe

M – Det virker som om der, vi har lavet, man kan sige, de første fire
programmer fik vi ikke så meget for, som vi havde håbet på. Nu har vi
så besluttet os for, at vi ikke vil have det, får vi kan få det, vi vil have
for det i samarbejde med salgsafdelingen, ikke. Nu har vi så fået på det
program, vi skal lave i dag, og også på de to næste programmer, der
har vi fået den betaling, vi vil have for det, som er, som vi selv synes er
fornuftig, og som svarer til…

Økonomi

Podcastens start

A – Som er helt fin i forhold til starten
K – Så I bliver nødt til at være sponsoreret, fordi I ligesom skal have
nogle penge for at få tiden til at lave det, og så er I transparente for
lytternes skyld?

Økonomi

M – Ja
A – Ja
K – Hvis vi lige sådan skal opsummere kort. Godt. Ja. Hvad synes I
sådan, I opnår ved at gøre det på den her måde? Hvad er der af fordele
ved det?
A – Altså i forhold til ikke at være sponsoreret eller i forhold til hvad?
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K – Vi kan sige, så har jeg to, først i forhold til ikke at være
sponsoreret, og så i forhold til en mere sådan traditionel form for
annonce, hvor man måske sagde, så havde vi en annonceblok lavet af
Obel eller et eller andet
A – Og det første det var bare i forhold til ikke at være sponsoreret.
Altså man kan sige, jamen i forhold til ikke at være sponseret er jo
også et hypotetisk spørgsmål, fordi hvis vi ikke var sponseret, så
havde vi ingen reklameindtægter, og så lavede vi det bare ikke. Og så
kan man sige, jamen i forhold til det, jamen så laver vi jo podcasten, og
det er positivt.

Økonomi

M – Men jeg er egentlig ikke så ked af det. Hvis jeg nu fik pengene for
at lave det uden en sponsor, så er jeg ikke sikker på, at jeg synes, det
var en bedre løsning. Ligeså vel som at Bil Magasinet ville være et
kedeligere blad, hvis ikke der var annoncer i. Altså hvis ikke der er
annoncer i bladet, så mangler de. Så mangler der noget dynamik i
bladet – noget der ligesom gør, at man får en oplevelse af ting, der går
op og ned, og de lige skal bladre, og der er flow i bladet osv., ikke, og
det tror jeg egentlig, at jeg egentlig ville have det på næsten samme
måde også med det her, fordi at det jo giver det en værdi. Altså folk
bliver bevidste om, at det ikke bare er noget, vi har lavet fordi at det…,
det et noget, vi har lavet, fordi at det har en værdi, som nogen vil
betale for. Det er så ikke dig som lytter, og det har vi det helt fint med,
det er sådan det er

Holdning til
native
advertising

A – Eller vi tror ikke på, at lytteren ville være klar til at betale for det,
eller i hvert fald ikke med andet end deres tid, og deres tid er de
sekunder, hvor de skal lytte på podcasten. Det er jo det, de betaler
med.

Lytterbetaling
for podcast

Fordel

Fordel

Fordel
+
Lytters
udbytte/værdi

K – Så du synes faktisk, at annoncerne kommer med noget positivt?
De kommer med noget ekstra?
M – Ja. Altså på trods af, at vores udgangspunkt er læserne, så tror jeg,
at læserne ville opleve bladet som et fattigere blad, hvis ikke
annoncerne var der. Der kan selvfølgelig hurtigt komme for mange,
men i et blad på 100 sider i Bil Magasinet, så er der typisk 15 sider
annoncer, og hvis ikke de var der, så ville det være et kedeligere blad
efter min mening

Fordel
+
Lytters udbytte

A – Og så kan man sige på, i forhold til vores sponsorat fra
QuickImport, der blev det jo, altså der blev alle jo klogere på afgift, og
med Shell blev alle jo klogere på oktantal og med Obel… Det ved jeg
ikke

Fordel
+
Lytters udbytte
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A – Altså man kan sige, at vi har helst gået efter, og det vil vi fortsat også
helst, vi vil helst gå efter noget, som ikke er et bilmærke. Fordi det bare
er nemmere. Fordi når det er et bilmærke, så er det sådan noget med, at
vi skal ud og køre i den her bil, og så bliver det sådan lidt mere… Det
bliver lidt farligere i hvert fald.

Sponsorkriterier

M – Vi ville hellere have, at det ikke var et bilmærke, men det er
selvfølgelig sjovt, at det så foregår i en bil. Og det betaler de så for. De
ekstraomkostninger, der er forbundet med, at vi skal flytte hele
molevitten derud, og installere alle de der ting, det betaler Obel for.
Sådan så igen giver det os en ekstra mulighed for at gøre det på en ny og
spændende måde.

Sponsorkriterier
+
Fordel

A – Og så tror jeg også, at vi begge to er enige om, at vi bliver også nødt
til at teste forskellige ting af, så vi kan se om det virker eller ikke virker,
fordi altså 24syv radioen var ligesom låst fast i rimelig faste rammer,
ikke, og det er det her ikke. Og vi bliver nødt til ligesom at prøve lidt
hvad hvordan og hvorledes – kan vi flytte studiet ud et andet sted og i
en bil eller hvordan. Så det er det, vi gør. Tester det lidt af.

Udformning af
sponsorat
+
At lave podcast

K – Ja. Så hvis man fører den over på podcasten, nu har I snakket lidt om
det, men som du siger, at det giver noget spændende i magasinet, og det
ville være kedeligt uden – hvordan giver det noget ekstra i podcasten?
Du snakkede også om noget med, at det skulle ikke være et minus, men
det skulle være et plus.
M – Ja
A – Altså man kan sige at det bliver jo, der er jo en mulighed for ikke at
avancere det, og det er jo, at man bare kan sige, at programmet er
sponsoreret af, og det kan da også være, at der er nogen, der vil det,
men jeg synes man skal prøve at vende det til noget positivt og tage
udgangspunkt i at oplyse læseren mere, så han bliver klogere af det.
Men vi, vores tilgang til det er jo en journalistisk tilgang, så vores tilgang
er jo ikke kommerciel, altså vi har jo bare en journalistisk tilgang til at,
jamen bilafgifter det er interessant, og hvorfor er det det, jamen så lad
os få nogle tal på bordet, og dem får vi fra dem, som laver det, benzinen.
Lad os få et eller andet på bordet, som vi har fundet.

Tilkendegivelse
af sponsorat

M – Og den anden ting, det er så det her med, at en annoncør giver
programmet værdi. Altså det er lidt ligesom at hvis du kommer gratis
ind, så er det jo ikke noget værd, men hvis du har fået en billet gratis,
som var 80 kr. værd, så er der en 80 kroners værdi.

Fordel
+
Lytters
udbytte/værdi

Fordel
+
Lytters udbytte
+
Native
advertising og
journalistik

A – Og man kan også sige, at Bil Magasinet er jo et blad, der tester biler.
Altså hele vores blad er grundlagt på det, at vi tager stilling til, som en
bil er god eller dårlig eller midt imellem, og hvorfor er den så det? Og
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der kan man sige, at f.eks. i Opel i dag ikke, hvis Qvortrup spørger hvad
vi synes om bilen, jamen så må vi jo sige, hvad vi synes om bilen. Og det
er jo ikke nødvendigvis positivt. Det er jo bare ærlig snak. Og det er jo…
og derigennem leverer det jo en merværdi for lytteren.

M – Men jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke ked af at have en
sponsor, heller ikke rent journalistik. Jeg synes, det giver en form for
værdi, som Anders beskrev lige før, hvor vi ligesom kommer ud i et nyt
emne, som vi nørder ned i. Så giver det også, så understreger det også,
at det her er ikke gratis. Det kan godt være, at du lytter til det gratis,
men der er nogen, der betaler for dig, og den værdi vil jeg jo gerne som
journalist have er klar.
A – Der er jo et alternativ i nogle af de amerikanske programmer, der
siger de, nå men vi er sponsoreret af det her, og så læser de sådan op.
Og man kan bare høre, hvordan… altså det er fuldstædig spild af tid,
ikke, og det kan være ret langt alligevel, og det er jo noget af det, vi har
prøvet at undgå, fordi folk de falder jo også fra. Så vi bliver jo nødt til at
finde en måde, hvorpå vi kan gøre det interessant, ikke. Ellers så har vi
alle sammen tabt på det. Og har vi fået lidt penge ind? Ja, men det er jo
ikke sikkert, at folk så gider at lytte med næste gang

Udformning af
sponsoreret
indhold
+
Lytters
udbytte/værdi
Native
advertising og
journalistik
+
Lytters
udbytte/værdi
Tilkendegivelse
af sponsorat
+
Ulempe
+
Lytters
udbytte/værdi

M – Og det er jo i sidste ende vores succeskriterium, det er jo antallet af
lytninger jf det, jeg startede med at sige om autenticiteten i at vi et godt
program til dem, som skal lytte på det, ikke
A – Vi har ikke fået nogen negative tilbagemeldinger på noget omkring
sponsorat.
M – Altså de eneste negative tilbagemeldinger, vi har fået, det er, når vi
ikke har fået lavet nok. Fordi de tre første programmer lavede vi sidste
sommer, og så gik der tre måneder inden vi havde næste program klar,
og det var udelukkende et spørgsmål om at finde en sponsor. Og nu er
der så igen gået lang tid siden vi lavede sidste program, ikke, og nu
kommer der så forhåbentlig, de to næste programmer, de kommer
indenfor en måned i hvert fald.
A – Men det er jo også svært, fordi det er jo også, altså i forhold til det
her med sponsorerede programmer, ikke, altså mange af de
programmer, der ligger inde i iTunes og sådan noget, det er jo
produceret af DR og 24syv, og der er jo ikke noget sponsoreret i det
andet end at det er jo sponsoreret på en andet måde, bare af
statskassen. Og det kan vi ikke, altså, så det her, det er jo alternativet,
ikke.

Udfordringer

Økonomi

277

K – Ja. Nu sagde I lige lytterrespons – I har ikke fået noget brok over
annoncer, eller altså en sponsor?
A – Nej. Altså jeg har fået en del af de der henvendelser, og der har
ikke været noget som helst fra nogen som helst omkring annoncer.
Det har kun været omkring lydkvaliteten

Ingen respons
på sponsorat

M – ja lydkvaliteten har vi, den fik vi lidt på først, på trods af, at vi
havde købt lydudstyr ind og vi havde investeret i det, vi troede var det
rigtige udstyr. På trods af, at vi havde etableret et studie og fundet
noget dyrt optageudstyr, så var lyden lidt for lav simpelthen. Og vi
kunne sgu ikke rigtig forstå, hvorfor det var, men det tror vi, vi har
fundet ud af nu.
A – Men man kan sige, at de lytter- eller læserhenvendelser, vi har
fået, det har jo været på mail og i iTunes og også fra dem, vi møder, og
der har ikke været noget.

Ingen respons
på sponsorat

M – Der er nogen, der har kritiseret lydkvaliteten, og ellers har stort
set alle været positive og gået på: hvornår kommer den næste?
Hvornår kommer der mere?

Ingen respons
på sponsorat

K – Fedt. Er der nogen, der har nævnt noget positivt om annoncerne?
Eller går det mere generelt på podcasten?
A – Nej der er ikke nogen, der har nævnt noget om annoncer. Om det
så ligesom er, altså jeg fornemmer, at folk ved, at der er altid en
betaling i øjeblikket, og det er bare lige hvad det er, om det er din tid,
eller hvad det er. Og det her, det er betaling for at lytte til podcasten.
Det er det en form for, de her fire sekunder eller hvad det er, hvor der
er et eller andet med det. Men der har ikke været nogen negativ eller
positiv feedback.

Ingen respons
på sponsorat
Lytterbetaling
for podcast

K – Nej. Hvad med kolleger og fagfæller og sådan noget, er de kommet
med respons på jeres måde at bruge sponsoratet på? Positivt,
negativt?
M – Næ, jeg kan sgu ikke lige huske, om der er nogen, der har omtalt
det. Er der det?
A – Nej
M – Altså der er jo utrolig mange kolleger, der har rost den
A – Ja det har været meget positive, men det er mere sådan noget: fedt
at I laver en podcast

Ingen respons
på sponsorat
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M – Ja og den er fed at lytte til og sådan noget. Altså vi har en lignende
løsning på vores site, hvor vi under vores blogsektion har noget, der
hedder Seat bloggen og noget, der hedder Ford bloggen. Og et er jo
historier, som er skrevet i vores sprog og univers, men om de
pågældende mærker, og det betaler de for. Og det har vi haft kolleger,
der har påtalt og sagt: I bliver nu betalt for at skrive godt, men…

Advertorials på
hjemmesiden

A – Men det er sgu også noget andet, Mikkel, fordi det er mere, der kan
du jo, i de der, der kan du jo ikke sable noget ned. Fordi det er sådan
ufarlige historier.

Advertorials på
hjemmesiden

M – Det er jo så det, vi vælger at gøre dem til. Vi vælger de emner, som
er ufarlige for ikke, altså man kan ikke forestille sig, at vi i en historie,
som er betalt af Seat skriver en test af en bil, og det giver ingen
mening, og det vil under alle omstændigheder underminere hele vores
eksistensgrundlag. Så vi vælger nogle meget ufarlige historier

Advertorials på
hjemmesiden

A – Men det er jo nok også der, hvor det er lidt forskelligt, fordi man
kan sige i et podcast, der er det mere, det er universet, der er
sponsoreret, kan man sige. Men det er ikke det enkelte sådan hvad
kan man sige element eller hvad man skal sige, det er ikke hele
programmet, der er sponsoreret, det er ligesom bare universet rundt
om. Hvor i f.eks. Seat bloggen så er det jo, det er alt, der ligesom ligger
nede i det. Så de har en finger med i det hele.

Native
advertising

M – Men det har de jo heller ikke. De har jo ikke en finger med. Altså
det bliver lavet på samme måde.

Sponsorforhold

K – Det er jer, der producerer det?
M – Vi producerer, vi vælger emnerne ud. Altså de har, Ford havde jeg
et møde med, hvor de sagde: vi kunne godt tænke os, at I skriver om
det og det og det, og så sagde jeg: det kan vi måske godt. Seat har vi
intet talt om indhold, der har vi bare startet

Sponsorforhold/
Produktion og
kontrol

A – Eller man kan sige, det er nogen i huset, der producerer det
M – Det er nogen i huset ja. Men der er nogen af vores kolleger, der
har sagt: nu er I faktisk betalt af dem, og der må man bare sige ja, det
er vi. Det står så afsenderen er Bil Magasinet og ikke en navngiven
forfatter.

Advertorials på
hjemmesiden

A – Altså det er mere, det er en advertorial. Altså det er jo det.

Advertorials på
hjemmesiden

M – Men det er en advertorial, som ligger meget tæt opad hvad vi selv
kunne finde på at skrive, kan man sige
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A – Og det står jo også tydeligt.
M – Ja ja det er jo deklareret både på Facebook og…

Advertorials på
hjemmesiden

K – Hvordan er den mærket?
M – Du kan selv gå ind og se den. Den ligger på bilmagasinet.dk
under… ude på nettet står der simpelthen en boks, der forklarer
hvad det her er for noget, og det er en, hvad hedder det, en limet
boks. Den kører ikke med ned, når du scroller. Og på Facebook er
der tilsvarende en limet boks oppe i toppen, som bliver siddende,
når du scroller. Så det er deklareret, det er ikke bare fordi vi skal,
men fordi at det er igen transparent, altså læserne skal vide, at det
her det er, hvad det er.

Advertorials på
hjemmesiden

A –Men igen, der har vi heller ikke haft rigtig negative
læserhenvendelser. Tværtimod. Der er mange af artiklerne blevet
læst helt vildt meget, hvilket er lidt spøjst. Men nej, vi ar ikke fået så
meget fra kolleger, andet end…

Advertorials på
hjemmesiden

M – Der er flere, der gerne vil være med.
K – Ja. Jamen det er jo bare fedt. Det er jo bare godt. Okay. Jamen nu
har vi snakket lidt om hvordan I griber sponsoreringen an, og så
kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, vi har været lidt inde på
det, om sammenhæng sådan imellem ”annoncedelen” og resten af
podcasten. Hvordan har I, Hvilke krav har I til hvordan, det skal
hænge sammen?
A – Altså hele podcasten som…
K – Ja nu laver I meget sådan noget, hvor I siger: nu kommer der
noget, der er sponsoreret, eller laver det sådan, at der er en del, der
er sponsoreret, og så er der resten af podcasten, som er noget mere
redaktionelt, hvis man kan sige det på den måde?

Sponsoreret vs.
redaktionelt

M – Det kan du ikke.

Sponsoreret vs.
redaktionelt

K – Det kan man ikke? Hvordan kan man sige det?
M – Jamen det kan man ikke, fordi den sponsorerede del er ligeså
redaktionel, det er bare et andet emne.

Sponsoreret vs.
redaktionelt

K – Okay, så det skal faktisk være samme kvalitet det hele?
M – Ja selvfølgelig

Kvalitet
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A – Altså man kan sige, at vores mål har været, at der skal ikke være
nogen dødpunkter. Altså der skal ikke være noget, hvor man siger her
bliver det kedeligt, eller det skal i hvert fald være meget lidt. Altså der
skal ikke være noget, hvor man siger her bliver det kedeligt, altså,
eller det skal i hvert fald være meget lidt, altså det kan jo godt…
M – Hvis man tager spørgsmålet om benzin, f.eks. ikke, så kan man
spørge: vælger du, når du kører ind på tankstationen den dyre benzin,
eller vælger du den billige benzin, både Shell og de der, Statoil har jo
en dyrere benzin. Vælger du den? Og det er jo noget, som vi er ret
sikre på, at alle der sidder og lytter til podcasten, de tager stilling til en
gang om ugen, ikke. De holder inde på tankstationen, og der er en 95
oktan, og der er en 98 oktan, og den koster 7 ører eller 10 ører mere
pr. liter, og kan det nu betale sig, og hvad synes vi? Så det er en del af
programmet, hvor vi skifter emne, fordi det får vi penge for, og det
siger vi, men redaktionelt set skal det være mindst ligeså interessant,
som det der foregår lige før. Og der kan du sige, essensen i podcasten
er, at f.eks. med Christian Grau der diskuterede vi jo hans børnebog
helt vildt meget, ikke, og man kan sige, at der er ingen tvivl om, at han
vil gerne snakke om sin børnebog, fordi at den var til salg lige der, og
han ville gerne sælge nogle flere. Men med udgangspunkt i, at vi
snakker om det, som gæsten gerne vil snakke om, fordi vi tror på, at
den begejstring og den entusiasme, som er den lytterne køber ind på,
den kommer når han gør det, uagtet at det for ham at se var god
forretning at gøre, så snakker vi børnerim, og han læste lidt op af den,
og vi sagde jamen hvordan fanden, og nu siger du sådan om en Alfa, og
passer det, og så siger han nej, men det rimede godt, og så siger vi:
jamen du kunne vel ikke fine på at skrive det i euroman eller sådan
noget? Og så siger han nej, nej det kunne han ikke, så den
journalistiske standard er den samme og alibiet er jo, at vi nørder. Og
det vil lytterne gerne lytte til, for nørderiet er det, der gør det
autentisk.

Sponsoreret vs.
redaktionelt
+
Udformning af
sponsoreret
indhold
Udformning af
sponsoreret
indhold
+
Lytters udbytte

Sponsoreret vs.
redaktionelt

A – Ja og vi tager jo altid udgangspunkt i gæsten. Altså f.eks. med Felix
Smith, der havde vi jo – Felix Smith er helt vild med Mercedes. Det er
bare sådan hans mærke. Så det snakkede vi jo rigtig meget om. Og der
kan man så sige, at den del, der så var sponsoreret af QuickImport
afgiftsvurdering, der tog vi udgangspunkt i Mercedes. Altså fordi det
ligesom var, det var ligesom det, vi snakkede om. Og det, det, der er
jeg jo sådan lidt, det kan jeg i hvert fald ikke se, at de skulle blive skidt.
Det var bare… Vi ville jo have snakket om det alligevel.

Udformning af
sponsoreret
indhold

M – Det viser tilbage til at annonceringen er en gevinst for produktet

Fordel

A – Ja. Og kunne det have været blevet til en historie alligevel, uden
sponsering? Ja det kunne det. Og hvis det kunne det, jamen så er det
fair nok for os, altså. Men det bliver stadigvæk deklareret som det

Sponsoreret vs.
redaktionelt

Sponsoreret vs.
redaktionelt

281

skal.
K – Ja. Hvad er grunden til, at I markerer så tydeligt, hvornår det er
sponseret indhold? Sådan deler det op?
M – Jamen for at læseren skal vide, at vi har respekt for dem, og at vi
ikke sidder og putter noget spons pis ind løbende og får nævnt Shell ved
en tilfældighed

A – Ja det bliver ikke sådan noget… Man kan sige, vi nævner det typisk
tre gange. Vi nævner det i starten, vi nævner det i slutningen, og så
nævner vi det, hvis der er ligesom et specifik indslag i midten. Så får
man det nævnt, ikke. Også fordi at det skal heller ikke være sådan, at du
kommer midt ind i et program, og så lige pludselig ikke ved, hvad det er,
du er landet i. Så er det sådan et eller andet Shell eventyr, ikke. Altså du
skal have det at vide. Og der er det jo også nemmere med en artikel på
nettet, der kan du jo have sådan et annoncebanner, og det kan jo sidde
hele vejen, altså så du hele tiden kan se, at det er en annonce, ikke. Det
er jo svært i en podcast, for vi kan jo ikke sige det hele tiden.
M – Men jeg vil også godt indrømme Katrine, at det er klart, at hvis vi
kan integrere det her på en måde, så der virker fuldstændig naturligt i
programmet, og så det ligefrem giver programmet merværdi, så giver
det jo også annoncøren merværdi i forhold til, at vi siger, at
programmet er sponseret af dem. Så det er vi jo ikke blinde for. Altså
den del af det udnytter vi jo også overfor Shell eller overfor Obel eller
overfor den her TV kanal. Så det er vi jo ikke blinde for. Altså de må godt
vide, vi vil gerne pointere overfor dem, at værdien af deres sponsorat
bliver jo større af, at vi taler om det som en naturlig del af programmet,
og vi sørger for, at det journalistisk set har den samme værdi som det, vi
taler om lige før og lige efter

Transparent
sponsorat

Tilkendegivelse
af sponsorat

Annoncer i
podcast vs.
annoncer på
web
Integration af
sponsoratet
Lytter og
sponsors
udbytte

Sponsoreret vs.
redaktionelt

K –Så det er faktisk både for lytternes skyld og for jeres egen skyld og
for annoncørernes skyld?
M – Jeg vil sige det på den måde…
A – Det er mest for lytterens skyld

Lytters udbytte

M – Vi sætter jo ikke vores lys under en skæppe, når vi taler med
annoncøren, vel.
A – Altså lytter, os, annoncør – i den rækkefølge.

Lytters parti

M – Altså der er ikke en grund til ikke at fortælle annoncørerne hvilket

Økonomi
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fabelagtigt produkt, de er ved at købe ind. Og prisen er jo derefter.
A – Men vi laver ikke programmet for annoncøren. Altså det er ikke
overhovedet den stillingtagen, vi tager til det. Og det er slet heller ikke
det, sådan den præmis, vi går ind på. Altså vi laver det bare 100% for
lytteren, så de skal have noget godt stof.

Lytters parti
+
Lytters udbytte

K – Ja. Hvis vi går tilbage til noget konkret – nu fortalte du, hvordan
det var foregået med Obel – hvordan i ligesom havde grebet det an,
hvor du havde sat dig ned sammen med dem, og de havde sagt: kan vi
gøre det her, og du havde sagt nej eller måske – har det været sådan
med alle sponsorerne? Hvor meget har de sådan, hvad er graden af
redaktionel frihed?
M – Det har været det samme. Shell havde vi et møde med, og de var
faktisk meget lidt konkrete, de havde ikke nogen bud, de ville gerne
fortælle om deres V-Power produkt, og derfor var det ikke bare
sponseret af Shell, men af Shell V-Power: QuickImport var meget
sådan lige ud af landeveje, det gav sig selv

Sponsorforhold/
produktion og
kontrol

A – Ja fordi de laver kun bilafgifter ikke, og man kan sige, der kunne vi
hurtigt blive enige om at…
M – Dvs. hvis du importerer en brugt bil fra udlandet, typisk Tyskland,
så skal du betale afgift af den, og hvis du gør det via SKAT, så tager det
meget lang tid, så derfor er der en stribe private firmaer, som gør det
for dig, og de gør det indenfor 24 timer. Så det blev sådan en snak om
hvad for nogle biler vil du gerne importere og med Felix Smith hvad
for nogle Mercedeser vil du gerne importere, og hvad bliver afgiften
på det. Og så kommer det jo ind i; nå hvis du så havde taget en Smodel i stedet, så kunne du nok godt spare noget på afgift, så ville den
faktisk blive 20.000 billigere
A – Men så kan man sige at alternativet til den historie var at lave det
segment eller den del af programmet hvor vi ikke havde nogen afgifter
med, og havde vi ikke nogen afgifter med, jamen så har vi ikke den
endelige pris, og så har læseren jo overhovedet… altså så er det jo lidt
en halv historie. Så det gav noget merværdi
M – Og jeg har haft den samme snak med de andre sponsorer. Og den
har været ligeså præcis/upræcis
A – Og så kan man sige, det var jo ikke. Det vigtige var med
QuickImport, at det var ikke dem, der ringede til os og sagde snak om
de her tre afgifter, det var os, der ringede til dem og sagde; vi har de
her tre biler, hvad er afgiften på dem?

Sponsoreret vs.
redaktionelt
Lytters
udbytte/værdi
Sponsorforhold/
produktion og
kontrol
Sponsorforhold/
produktion og
kontrol
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M – Og så var det så QuickImport kunne sige; hør her, hvis I tager den
der bil fremfor den der bil, så bliver det faktisk 30.000 billigere. Og så
kan vi jo sige; hør her, vi foreslog faktisk den her bil, men QuickImport
sagde man kan tage den her i stedet for, og så bliver det faktisk
billigere, og så kan Felix Smith sige; det vidste jeg godt eller… ikke,
altså. Eller jeg har engang prøvet, ikke. Det var faktisk tilfældet med
Thomas Hartmann – han brugte dem. Vi vidste det ikke. Han sagde det
ikke, inden vi gik i studiet. Vi gik i studiet, og så snakkede vi, og så
sagde vi, at jamen vi har jo kigget på nogle Subaru modeller og sådan
noget, som han interesserer sig for, ikke, og så siger han; jamen jeg
har faktisk brugt dem engang. Det virkede skide godt siger han så.
Altså helt uopfordret. Han vidste, at de var sponsor, for det havde vi
sagt til ham, men vi vidste ikke, at han rent faktisk havde benyttet sig
af det, da vi gik i studiet. Og han vælger så selv at sige; jeg har faktisk
brugt dem og det fungerede skide godt. Og det har han gjort med åben
pande. Altså han vidste, at de var sponsorer, og Thomas er rimelig
bevidst om, hvad han medvirker i, og hvad han ikke medvirker i, ikke.

Fordel

Endorsement

A – Det var bare et eksempel på, at det bare fungerede godt
M – Det virkede tilfældigvis virkelig godt til sponsorens fordel, men
også til lytterens fordel, ikke?

Endorsement

K – Ja. Så de her sponsorer er virkelig sådan valgt, fordi de giver
mening i forhold til indholdet?
M – Ej det kan vi ikke sige jo, fordi som vi sagde før, så ville vi faktisk
helst have undværet Opel, der er i hvert fald andet, vi hellere ville
have haft, men så prøvede vi at vende det om og sige; okay, nu har vi
så fået Opel, hvordan bliver det en fordel for os? Jamen det kan blive
en fordel for os ved at det selvfølgelig er helt tosset, hvis vi ikke
optager det ude i en Opel. Så lad os få den del af, bruge det aktivt på
den måde. Og det har vi så sagt til Opel; ved I hvad, det bliver sgu
dyrere. Og nå siger de så, det vil de gerne være med på, fordi det er
innovativt og det er lidt dyre ting. Sådan er det med det engang
imellem, ikke. Så Opel siger så: det vil vi gerne betale mere for, ikke.
Men det er jo kommet, fordi vi har sagt; Opel – hvordan, er vi inde på
noget kærnestof her, hvor det er meget vigtigt for os at være
troværdige og ikke på noget tidspunkt give indtryk af, at vi er betalt af
noget bilmærke.
A – Men der er jo heller ikke noget i nogen aftaler om, at vi skal tage
stilling til hverken bil eller noget som helst. Der er bare en aftale om,
at vi kører i en Opel. Og så er den egentlig ikke længere. Hvis Qvortrup
spørger os, hvad vi synes om den, så må vi jo svare på det.

Udfordring
Udformning af
sponsoreret
indhold

Troværdighed
Sponsorforhold/
kontrol

M – Så må vi jo sige, at vi synes, at gearkassen er lidt hidsig og at den
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er, ja det er nok dens største problem
A – Ja og at den er dyr
M – Nej det er den jo ikke engang
A – Jo nej
M – Ikke den, ikke i forhold til… Altså præcis, ikke, så vil Anders sige,
at den er lidt dyr, og så vil jeg sige nej ikke 485.000 for en 260 hestes
firehjulstrækker med automatgear, det er da sådan set ikke vildt dyrt,
det synes jeg ikke. Og så kan vi diskutere det. Og lige præcis den her,
den kommer jo med, altså hvis det var, nu gør den ikke, fordi nu har vi
snakket om det her, men vi har jo tænkt over det. Og så er vi egentlig
tilbage ved autenticiteten, og det er kernen i det hele, tror jeg. Det er
kernen i successen, det er kernen i vores succes, og i det et, at vi er tro
mod læserne

Udformning af
sponsoreret
indhold

Autenticitet

(En kollega kommer ind og spørger til nogle praktiske detaljer omkring
et forsøg, de skal lave på Bil Magasinet med to biler og et tov. Efter han
er gået fører det til en snak om, det at arbejde på Bil Magasinet)
M – Det hører jo til det her med, at der er jo ikke nogen, der er på Bil
Magasinet, fordi vi skal tjene på det. Vi er her, fordi vi er dybt
interesseret i biler og synes, det er det fedeste i hele verden. Alle
sammen. Og derfor er, altså vi leger med biler i vores fritid, og vores
fritid er vores arbejdstid

Roller

A – Det flyder sammen
M – Når Anders han køber en ny bil, fordi han har fundet en eller
anden Porsche, som han ikke kan undvære…
A – Så går jeg hjem og skriver en artikel om det
M – Så skriver han en artikel om det, ikke, og det betyder, at det kan
også godt være, at det er mandag morgen, han skal hente bilen, men
det er en del af det
A – Man kan også sige, at nogle af vores mest populære sider, er de
sider, hvor vi har at gøre med vores egne biler. Og det virker sådan
lidt…
M – Her er et fast opslag, som hedder Vores biler. Det er med i hver
eneste nummer, og så er der en af vores biler, som vi taler om, og her
er det så Anders, der fortæller om den Porsche og den Porsche –
Anders har to Porscher
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A – Tre nu
K – Har du tre Porscher?
A – Ja
M – Det kan også være mig, der fortæller om min. Jeg har en Volvo og
en anden en, og eller det kan være Frederik, som har en gammel Ford.
Og det er meget populært stof, det her. Vi rater jo alt, hvad vi laver, så
vi ved, det er populært stof.
K – Fedt. Spændende
A – Men det er jo også, man kan sige, at når folk læser om os på den
her måde i bladet, så ved de jo også, hvad vi står for, og det er jo også
noget af den autenticitet – det kan vi ikke gå på kompromis med. Og
folk ved jo godt, hvis jeg begynder at sige et eller andet, som ikke
ligger til min natur, så ved de godt, at den er skæv også. Og det ved jeg
jo også godt selv. Og så giver det ikke nogen mening. Og hvis vi mister
den der autenticitet, jamen så har vi bare ikke noget tilbage at sælge.

Roller
Autenticitet
+
Roller

K – Så de læsere, der også bliver til lyttere, de kan ligesom godt
gennemskue det, tænker I, hvis I ligesom siger noget, I ikke mener i
forbindelse med et sponsorat?
A – Altså lytterne og læserne ved jo godt, at Mikkel han er interesseret
i nogen ting ved biler, det er ligesom hans, og jeg er interesseret i
nogle andre ting, og Frederik er i nogle tredje ting, og det kan vi jo
ikke gå og lyve om. Og vi kan ikke lave os om.

Roller

M – Det er lidt ligesom med filmanmeldere, ikke. Hvis du læser
filmanmeldelser, så ved du godt, at hvis du læser en filmanmeldelse af
Thomas Treo, og han siger, at du ikke skal ind og se den, så skal du ind
og se den, ikke. Og det er lidt det samme

Roller

A – Altså vores, hele det der med at teste biler, det er jo ikke objektivt.
Altså det er jo fuldstændig subjektivt. Og ja, det bliver vi jo nødt til at
stå ved og holde fast i.
K – Ja. Hvis vi skal snakke lidt om ulemper, du snakkede om sådan
noget med, at det skulle ikke være sådan noget med, at I lige
tilfældigvis kom til at nævne Shell midt i det hele – hvis det nu blev til
sådan noget, hvad ville der så ske? Hvorfor er det forkert?
M – Det ville bare blive hjernedødt. Det ville gå ud over vores værdi
som anmeldere. I bladet måske primært. Altså det ville blive

Roller
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uinteressant at høre på, og det betyder færre lyttere, og det ville koste
på vores troværdighed

Troværdighed

A – Det ville være… Det kunne måske give penge på den korte bane,
men på den lange bane, så giver det ingenting. Det tror vi i hvert fald
ikke på

Lytters udbytte

M – Men først og fremmest, så ville det bare være… altså så tror jeg, at
lytterne ville falde fra
A – Ja. Og det er ikke vores mål. Og igen, det er jo også, vi tager jo
udgangspunkt i lytterne, og hvis de begynder at falde fra, så har vi jo
lavet noget forkert.
M – Og jeg tror simpelthen bare, det er det. Jeg tror, det er en dårlig
forretning helt grundlæggende

Økonomi

K – Så hvis autenticiteten ryger, så ryger lytterne?
M – Ja. Så er der ikke noget at sælge. Heller ikke nogen blade.
K – Så ryger det hele?
M – Ja. Du skal vide, at vi lever jo af abonnenter her. Altså en ting er, at
vi siger, at vi eksisterer for læsrenes skyld, men det gør vi altså også
rent økonomisk. Vores primære indtægt er abonnement
K – Ja. Yes. Er det noget, I har – nu siger I selvfølgelig, at I skal bruge
det i dag med Opel – er det meningen, at I vil blive ved med at bringe
annoncer på den måde, I gør? Nu siger jeg annoncer – jeg mener at
håndtere sponsoratet?
M – Ja. Ja fordi jeg tror, det er en gevinst for selve programmet også.
Det er ikke et nødvendigt onde

Fordel

A – Altså vi har i hvert fald ikke ramt nogen ting endnu, som vi ikke
ville kunne gøre igen, altså med det her. Vi har prøvet nogle ting af, og
er har ikke været noget endnu, som vi ikke ville kunne gøre igen. Nu
har vi jo ikke fuldført det med Opel endnu, så det ved vi jo ikke 100
procent, men alt taler for…

At lave podcast

M – Vi er meget spændte på det. Vi skal optage kl. 16.
K – Det er meget spændende
A – Der er i hvert fald noget praktisk udfordrende i det. Vi vil hellere
bruge vores studie. Det er bare meget nemmere. Det her… sådan et
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stort setup kan også bare godt dræbe noget. Det har vi prøvet før, når vi
laver web TV og sådan noget, ikke. Det er side sjovt, når det er småt,
men hvis det bliver for stort og poleret, så dør det fandeme. Så bliver
det for poleret.

At lave podcast

K – Godt. Er der nogen fordele eller ulemper, som vi ikke har snakket
om indtil videre, som falder jer ind?
A – Altså det giver jo en hel ekstra indgangsvinkel til Bil Magasinet som
brand, at lave en podcast. Det er jo en fordel. Ulemper. Det ved jeg ikke.

Fordel

M – Jeg tror, der er i hvert fald den fordel i det, som jeg jo synes, at vi
forhåbentlig kommer til at illustrere her i eftermiddag, at når vi får en
udfordring, og det synes jeg Opel var…

Fordel

A – Ja det var det
M – Når vi får en udfordring, hvis man så er kreativ og engageret og
professionel omkring det, så kan det være med til at forbedre produktet
fremfor at blive en. Og det synes jeg er det, der er sket her med Opel, at
vi siger; når vi kører i en bil, så er det tosset ikke at have det på video.
Slevfølgelig skal vi have det på video. Og så sidder man og siger okay,
hvis vi skal have det på video, så hvad skal der så… ej det bliver lidt
omfattende. Det må de jo så betale for. Og vil de betale for det? Ja det vil
de gerne. Så udover at det giver hele setup’et en ekstra dimension, så
tjener vi faktisk også penge på det.

Udfordringer
+
Fordel

Økonomi

K – Ja
M – Så det har overrasket mig lidt, og det tror jeg, altså det, at det som vi
troede var en kniber og var begyndt at tænke uh det bliver svært, og
kunne vi i bladet for samme måned skrive noget dårligt om en Opel…

Negativ
sponsoromtale

A – Det kan vi jo godt. Det gør vi bare. Men det er jo også, de meninger
og holdninger, vi giver udtryk for i bladet, det er noget af det, vi får hug
for nogle gange, ikke. Altså annoncørerne kan jo godt forsvinde, hvis vi
sabler en bil. Men det sker jo
K – Så det er sket?
M – Ja det er sket. Sidste år, så var vi ekstremt positive overfor Volvo i
en periode, fordi de havde lavet nogle fine biler, og så var der en, hvor vi
sagde nej prøv at hør her, det er altså sgu da, stationcarversionen, den
er ikke så vellykket. Og så trak de sgu deres annoncer ud, de røvhuller.
Og sådan må det være.

Negativ
sponsoromtale
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A – Sådan var det også med Mitsubishi
M – Ja de røg også ud. De blev fandeme sure

Negativ
sponsoromtale

A – Men det var fandeme også en dårlig bil
M – Jeg plejer at sige, at hvis vi er en lille smule uvenner med alle
bilimportørerne en gang om året, så er vi i hver fald nogenlunde i
land, ikke. Volvo og Mitsubishi der har vi i hvert fald… der har vi taget
det for et par år, vil jeg sige. Altså men det, det…

Negativ
sponsoromtale

A – Ford forsvandt også engang. Men det er mange år før jeg startede.
Der forsvandt de helt i et år eller sådan noget
M – Ja Mercedes og Fiat har også været væk
K – Men de kommer igen?
A – Ja fordi de har jo et afhængighedsforhold til os, hvor man kan sige,
at det har vi ikke på samme måde til dem
M – Hvis der ikke er noget, der er dårligt, så er der jo heller ikke noget,
der er godt. Og så er alt jo lige godt.

Negativ
sponsoromtale

A – Og hvis vi ikke tager stilling til biler, så er der heller ikke nogen,
der gider at læse det, og så får annoncøren heller ikke noget ud af det.
Det er lidt… vi skal holde fast i det. Men jeg har en negativ ting i
forhold til det der med podcast og annoncering. Det negative er, at vi
kan ikke styre frekvensen på det. Det irriterer mig lidt, at vi ikke bare
kan sige, at hver 14. dag vil vi gerne lave et program. Det kan vi sgu
ikke, når vi venter på sponsorer. Og nu har vi siddet i tomgang i…

Roller
Ulempe

M – Tre måneder igen
A – Tre måneder, ikke. Det er bare sådan lidt… Og alle folk skriver;
hvornår kommer den næste? Ved det ikke. Og det er sådan lidt den
der, at så har vi også kæmpet lidt med; jamen skal vi bare lave det?
Men altså vi kan jo ikke
M – Det har vi så valgt at sige, at det vil vi ikke
A – Men vi kan jo ikke gå på arbejde og altså bare lave alt, hvad vi har
lyst til, fordi hvis det ikke giver noget, så giver det sgu ikke meget
mening, kan man bare sige. Så skulle vi lave det i vores fritid, ikke?
M – Det er en anden ulempe
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A – Det kan vi ikke styre
M – Det er ligesom, eller det er nok, det er en ulempe, det er nok de
overraskelser, der ligesom har været. Jeg er meget spændt på at se,
hvad der kommer til at ske her kl. 16. Også fordi der er så meget
teknik blandet ind i det. For os, ikke. Vi er jo vant til bare at sidde og
skrive. Så når vi både skal have lyd, som kører for sig og video, som
kører for sig, og nu har vi lige fået…

At lave podcast

A – Ja vi er jo ikke uddannet i det. Altså.

At lave podcast

M – Nej og de udvendige billeder har vi ikke styr på endnu. Ikke helt i
hvert fald. Så det er, det er ærgerligt, at vi ikke kan styre frekvensen
mere, synes jeg.

Ulempe

A – Og det er også ærgerligt – vi ville gerne have mere data, vi kan gå
videre med, men det har vi bare ikke, altså. Og den kan vi ikke få, for
den eksisterer jo ikke. Jo et eller andet sted eksisterer den i form af
hvor lang tid lytter de med, men vi kan jo ikke give annoncørerne den
data, de virkelig kræver, og det er; hvad får vi ud af det. Og det ved vi
ikke. De får nok noget på et tidspunkt, men vi ved ikke, hvad det er, de
får.

Ulempe

K – Det er lidt svært at måle?
M – Det er jo imagemarkedsføring, vi er gode til, og det er det jo også i
bladet. Det er ikke salgsmarketing.
A – Ja for det kan de jo heller ikke måle på. Altså når de har en
annonce med i bladet, det er sgu også svært at måle på. Men det her,
det er endnu sværere
K – Ja. Der er nogen, der bruger sådan en konverteringsstrategi, hvor
de giver en rabatkode ud, men det er ikke sikkert…
A – Ja men i forhold til, at vi har haft, vi har måske haft 22.000
afspilninger på vores fem podcasts indtil videre, ikke… Jamen der var
også engang, hvor man satte QR koder i aviserne, ikke, og vi lavede det
på Ekstra Bladet, hvor så kunne du se en video med en bil, og der var
tre, der brugte den QR kode. Og det er sådan lidt… det kan jeg
overhovedet ikke overskue at gå i gang med. Det er alt for meget, det
giver ingenting. Så skal det satme være noget helt exceptionelt. Så skal
de være sådan noget; en krone-to kroners rabat på benzin eller sådan
noget

Ulempe

K – Ja det giver måske ikke så meget
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A – Nej
K – Til allersidst, så vil jeg lige fortælle, at det annonceringsbegreb, jeg
specifik skriver om, det hedder native advertising. Er I faldet over det?
M – Ja. Vi har en hel afdeling her i huset (red. Benjamin media), der
laver native advertising. Men det vi laver her, er også native
advertising, kan man sige.

Native
advertising

K – Ja. Så kan I genkende det? Altså nu er der jo super mange
forskellige definitioner af det…
A – Jeg kan i hvert fald genkende nogle af problematikkerne. Altså det
er jo helt klart nogle af de samme problematikker, som vi har siddet
og snakket om i flere år med native og hvordan vi gør det ene og det
andet og det tredje. Hvordan kan vi lave video i samarbejde med… det
havde vi en lang diskussion om, ikke. Det døde jo. Der var faktisk også
Opel dengang, tror jeg. Opel ville gerne sponsorere nogle videoer,
hvor vi ligesom skulle fremstå som nogle eksperter, men vi havde
alligevel sådan lidt mundkurv på, så vi måtte ikke bare lige sige hvad
vi ville jo. Og det gav jo ingen mening. Så det døde jo

Native
advertising

M – Det døde jo. Og det måtte jo bare dø, det kunne ikke være
anderledes
A – Og jeg må personligt sige, at hvis ikke man vil have sit navn på det,
så er der et problem. Altså man kan sige, så er der i hvert fald et
problem rent journalistisk, ikke. Fordi så er der en eller anden form
for mundkurv på. Og jeg vil ikke have mit navn på noget, hvor jeg har
mundkurv på, fordi så havde jeg søgt et job i en anden afdeling, og det
har jeg ikke. Og jeg synes, jeg er rimelig opmærksom på, hvor
skillelinjerne går. Men jeg er også opmærksom på, at vi går også ind i
en ny tid, hvor grænserne bliver brudt op, og man bliver nødt til at gå
lidt indover og se og prøve. Og det synes jeg helt klart, at vores
podcast er et udtryk for. At vi prøver noget nyt, men det er ikke
defineret endnu, hvordan det skal være

Native
advertising og
journalistik

M – Men der er ingen tvivl om, at det vi laver her, det er native i en
forstand, og ironisk eller sjovt nok, så er det her sponsorat solgt af
vores sælger, ham der primært er sælger på Bil Magasinet, men de to
næste sponsorater de er solgt af native afdelingen

Native
advertising

K – Okay
M – Det er ikke en del af, jo det er en del af, jeg ved ikke, hvad de ellers
kan lave med den
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A – Det ved jeg ikke. Men de skal nok lave noget med den
M – Native afdelingen vil gerne lave nogle større kampagner for nogle
specifikke produkter. De vil gerne have nogle konkrete store
markedsføringsopgaver med et eller andet. Og det er så en TV kanal,
som introducerer…
A – Det er et nyt program, der hedder Biler i nød. Og så skal de så, det
er jo også det, vi skal knække koden på, hvordan fanden får vi givet
noget…

Udformning af
sponsoreret
indhold

M – Men det er ikke svært, synes jeg
A – Nej det er vel bare noget med bilprogrammer
M – Det er nemt
K – Så I vil sige, at det er native, I laver, men det er ikke fordi, at I har
sat jer ned og sagt: nu skal vi lave en podcast, og der skal indgå native
advertising?
A – Nej vi har sat os ned og sagt; vi vil gerne lave en podcast. Og derfra
kan man sige; hvordan får vi lov til det? Det gør vi ved, at det skal også
give nogle penge. Og man kan sige det er ligesom den vej. Vi ville
gerne lave en podcast, fordi vi kunne se, at læserne ville kunne få
noget mere ud af det. Ligesom vi f.eks. hver søndag hele sommeren,
der har vi sådan et søndagstræf med læserne i Hellerup, og det
udsprang også af; vi vil gerne møde læserne, hvordan gør vi det, vi
laver det her træf

Økonomi

K – Hver søndag?
M – Ja. Vi skiftes lidt.
K – Ville I kunne lave podcasten uden at være sponsoreret? Uden at
det gik ud over magasinet?
A – Det går jo ud over magasinet i forhold til, at vi stjæler timer fra det.
Og de timer bliver jo ikke tilført. Vi har også engang lavet rigtig meget
video og haft en videomand fastansat. Men der kom bare ikke rigtig
nogle penge ind på det, og så blev han jo fyret, fordi det er jo sådan det
kører. Og jeg tror også, at i Benjamin har vi altid været klar over, at
man kan godt have det sjovt, men på et eller andet tidspunkt, er der jo
nok også nogen, der kommer og spørger, hvad der kommer ind.
Specielt i Bonnier.

Ulempe
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K – Hvis man f.eks. læser i fagbladet Journalisten eller lignende steder,
er det mange, der forholder sig kritisk til native advertising i
journalistik. Hvorfor tror I, de gør det?
A – Jeg tror, at de journalister, der brokker sig over native advertising er
af den gamle skole. De grænser, der før lå tydeligt optegnet, begynder at
blive opløst. Jeg ser ikke noget galt i, at man bruger native advertising,
hvis det betyder, at du kan lave noget godt indhold.

Holdning til
native
advertising

M – Det er begyndt at blive et mudret billede af annoncer derude. Der er
så mange af dem. Men jeg tror godt, at brugerne kan gennemskue, hvad
der er annoncer. Jeg tror, at lytterne i dag er bevidst om og klar over,
hvornår de er ved at få prakket noget på, og så slukker man bare.

Lyttere og native
advertising

A – Ja ellers så slukker man bare ligesom for ens mentale tilstand.

Lyttere og native
advertising

M – Ja så slukker man bare oppe i hovedet. Om det så er en reklame, du
ser på et busskilt, eller om det er en gang reklameradio, eller om det er
et, en annonce, som bliver blandet sammen med noget andet, ikke. Om
det så er i hjemmet, eller hvor det er. De gennemskuer det sgu. Og de
ved godt, at den er ikke, der er noget fusk med her. Jeg tror ikke, at de
sidder og analyserer, om det er den ene eller den anden, der siger noget.
De ved godt, at det der, det holder sgu ikke, vel, og bruger det heller
ikke efterfølgende som nu skal du høre, hvad jeg læste forleden dag. For
de ved godt, at det ligesom bare… På den måde, så er forbrugerne foran
teknologien og hele det her establishment, der skal tage stilling til, hvad
der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det er jo også konsekvensen for
os. At hvis forbrugeren siger ah det passer sgu ikke, det I siger der, det
gider jeg sgu ikke at høre på, så holder de op med at købe vores blad. Og
det er fuldstændig det samme, uanset om det så er en podcast, eller om
det er TV eller Youtube eller bloggere eller hvad det er, ikke. Altså
bloggerne har sådan et gråt rum lige i øjeblikket, hvor det ligesom er
accepteret, at Fie Laursen får lov til at sidde og sige noget pænt om
noget kosmetik, fordi det synes hun. Og indtil videre, så tror vi stadig på,
at hun synes det. Men det varer jo ikke så længe, inden vi gennemskuer,
at hun har fået nogle penge for det der.
A – Nej og jeg tror også, at det er derfor, man kan sige, at Bil Magasinet
er jo, vi er eksperter i biler. Det er den rolle, vi skal have, og den skal vi
edderbankemig holde fast i så lang tid, vi overhovedet kan. Og hvis vi
går på kompromis med det, jamen så er der kun en vej, og det er ned af.
Vi bliver nødt til at blive i den rolle, men vi bliver også nødt til at have
annoncer. Vi skal bare være tydelige omkring, hvornår noget er
sponseret, for lytterne ved hvad vi mener, og derfor vil de også
gennemskue det med det samme, hvis vi begynder at ’tage mundkurv
på’.

Lyttere og native
advertising

Roller

Økonomi
+
Transparent
sponsorat
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M – Altså jeg er jo meget lidt bange for, at, altså jeg er meget, hvis native
bliver til gavn for læseren, så er det godt. Så er det godt stof. I det øjeblik
native bliver nogen, der laver noget for at få et budskab fra en annoncør
frem, så er det ikke godt.

Lytters
udbytte/værdi

K – Så hvis det bliver annoncøren, der bare får lov til sådan at tale
igennem jeres talerør, så er det ikke godt?
M – Nej og det er det ikke af det simple årsag, at modtageren har
gennemskuet det. Og så har det ikke værdi for annoncøren, og det har
slet ikke værdi for det medie, der nu måtte bringe det på den ene eller
den anden måde.

Lyttere og native
advertising

K – Nej. Så I tror ligesom på, at brugerne har indbygget en form for
bullshit detektor nu? At de filtrerer det bare fra, så hvis I begynder på
det, så kan de godt høre det, og så slukker de?
A – Jeg tror i hvert fald, at brugerne er blevet meget bedre til det, end de
var før. Men jeg tror så også, at vi er blevet bedre til at tone rent flag og
sige hvad er det ene og hvad er det andet.
M – Nu hedder det fake news, ikke. Og det er jo ikke engang sponseret.
Det er jo bare nogle historier, som nogen udgiver. I gamle dage var der
noget, der hed en skør skør verden, som var et magasin, som
udelukkende skrev vanvittige historier, som aldrig havde nogen, eller
meget sjældent havde noget med virkeligheden at gøre. Engang var der
en historie om monstre. Og fake news er jo, nu ved vi godt, at ej det
lyder sgu for fantastisk til at være sandt, ikke. Og jeg vil sige nogle gange
hopper jeg da også på den og får genfortalt en eller anden historie, som
jeg troede var rigtig, men så bliver jeg jo klar over det. Den der bullshit
detektor, den er der bare hver gang. Og vi bliver bedre og bedre til at
afkode den.

Lyttere og native
advertising
Lyttere og native
advertising

K – Ja. Der er faktisk et begreb for det, eller i hvert fald, når det er
visuelt, der hedder bannerblindhed. Så, men det er jo faktisk fra 90’erne
eller sådan noget, det er ikke engang et nyt begreb, jeg har læst en
definition af det fra slut 90’erne, hvor det bare er, at man simpelthen
lærer at filtrere det fra. Så er der nogen, der aktivt går ind og bruger
f.eks. ad blocker – det findes så ikke til podcast endnu.
A – Nej. Men man kan sige, at hvis man f.eks. går ind på vores egen
hjemmeside, ikke, shit vi har mange bannere.
K – Ja. Men folk ser det ikke. De ved godt, at det er der, men de kigger
ikke på budskaberne.

Lyttere og native
advertising
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A – Nej
K – Har I tænkt over graden af nørderi i jeres podcast?
M – Ja. Jeg tror ikke, der er nogen grænse for, hvor nørdet det kan
blive, hvis bare, du kan formidle det på en interessant og fængende
måde. Og det tror jeg i sidste ende er det, der gør, at der er nogen,
der lytter til os, det er, at det er Anders og jeg, de lytter til

Form
+
Podcasttype

A – Men jeg tror også, der virker som om, at de podcasts, det går
godt i øjeblikket, det er dem, hvor der bliver nørdet helt ud i
ekstremerne. Altså f.eks. med serier, hvor de nørder fuldstændig
igennem, eller film hvor de nørder i tre timer om et eller andet, ikke.
Altså det fungerer i øjeblikket. Og det er jo bare fedt for os.

Form
+
Podcasttype

K – Ja.
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11.23. Bilag 23

Interviewudskift – Morten Resen, kodet
M:
K:

Morten Resen (interviewperson)
Katrine Sejer Hendriksen (Interviewer)

Før interviewet taler Morten Resen og jeg bl.a. om ændring af tidspunktet for interviewet.
Derefter starter interviewet således.
K – Nå men skal vi gå i gang med interviewet?
M – Ja lad os det.
K – Jeg vil lige hurtigt løbe over de mener, som jeg gerne vil igennem
sammen med dig, så du nogenlunde ved, hvad vi skal snakke om. Jeg
skal lige først høre; hvor lang tid har du sådan ca. Til at snakke med
mig?
M – Ja det ved jeg sgu ikke rigtig, det skal du ikke hænge dig i, fordi jeg
har ikke den tid, jeg burde have, men det tager vi. Vi prøver at se, om
vi kan nå at blive færdige.
K – Godt. Jamen emnerne er, først vil jeg gerne snakke med dig sådan
lidt bredt om, hvordan du håndterer dit sponsorat, og så vil jeg gerne
lidt mere konkret ind på dit skift til Danske Bank som sponsor. Så vil
jeg gerne snakke med dig om sammenhæng og adskillelse af
sponsoreret og redaktionelt indhold, og så til sidst lidt om fordele og
ulemper lidt mere overordnet.
M – Klart. Du fyrer den bare af.
K – Godt. Jamen så vil jeg starte med at spørge dig om, hvordan du selv
vil beskrive din måde at håndtere dit sponsorat på?
M – Måske nok lidt anderledes end så mange andre tror jeg har gjort,
og min tilgang er måske også lidt anderledes til det. Jeg har sådan, der
er sådan flere elementer i det, tror jeg. Jeg tror, for det første, så har
jeg det sådan lidt, jeg synes, hvis man skal have sponsorater, så bliver
man nødt til at sørge for at stå ved det, og så skal man også sørge for,
at det har en værdi – både for dem, som betaler festen, men også for
dem, som skal tage imod sponsoratet, dvs. læser eller lytter eller hvem
det måtte være, ikke. Og hvor jeg faktisk synes, der har været en
tendens til, at mange sådan i gåseøjne af rigtige journalister synes, at
sponsorater og reklamer er det onde, og det vil de ikke kendes ved, så
de skal over på side fire eller tolv, eller et eller andet sted, hvor de
ikke, men jeg er bare sådan lidt; ja men det undskyld mig, det er dem,
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+
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+
Journalistik og
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der betaler for jeres arbejde, så hvis ikke I kan lave noget, som folk
vil betale for, uden sponsorater, så må I nok også sørge for at
omfavne det på en eller anden måde. Og det er så det, jeg har prøvet.
Og så har jeg så prøvet, fordi jeg ved jo godt, der er en masse issues –
nu er jeg jo hverken Danmarks Radio eller nogen andre, men der er
en masse issues i forhold til at, hvad skal man sige, hvad med
indblanding og hvad med det og hvor meget påvirker det og alt
sådan noget, og så prøver jeg at sige; men så lad os prøve at gøre det
så åben som overhovedet muligt, så folk ved så meget som
overhovedet muligt om baggrunden for sponsoratet,
forhandlingerne, prisen, som jo er sådan rimelig en sjældenhed at
offentliggøre for noget som helst, der har noget med sponsorater at
gøre, og prøve i virkeligheden at bruge det til at se; hvad, både kan
man gøre folk lidt klogere, plus kan man måske lave et sponsorat,
som ikke bare er irriterende, men som rent faktisk giver værdi til
lytterne. Og det er det, jeg har prøvet.

Jura

K – Okay. Og hvordan ville du så sige, at din måde at håndtere
sponsoratet på giver værdi til lytterne?

Integration af
sponsorat

M – Det synes jeg, det gør, fordi, at det jo i virkeligheden er blevet en
totalt integreret del af handlingen i den podcast, jeg laver, som
handler om at opbygge en virksomhed, og der er det at have en bank
på sidelinjen jo bare en ret stor ting, fordi der jo, har jeg fundet ud
af, for jeg har endnu ikke måttet opfinde emner, som ikke har
eksisteret i virkeligheden, og det håber jeg heller ikke, jeg kommer
til, for så fungerer sponsoratet ikke rigtig mere, men jeg har hele
tiden, der er bare hele tiden emner, som du vil have brug for at
kunne vende med din bank. Og dermed kan man sige, så er det jo
egentlig en ret god, altså så er det jo en eller anden informativ del,
som gør, at man både, at Danske Bank bliver eksponeret i forhold til,
at der er noget, de kan med en bestemt målgruppe, altså startups,
iværksættervirksomheder, hvor de kan skabe noget værdi, og jeg
gør faktisk også, forhåbentlig gør jeg nogle af dem, der lytter
klogere. Fordi de får noget viden, som de måske selv sidder og
mangler, og der er måske nogen, der sidder i samme situation som
mig, der hedder hvad gør man lige med valuation, eller hvordan
opretter man en konto eller hvad søren det nu måtte være, ikke.
K – Ja. Okay. Så det er en fordel, at de får noget ekstra info pga. det er
en bank og pga. at du ligesom stiller de samme spørgsmål, som de
måske ville have stillet?
M – Jamen det er fordi, jeg gør det, jeg laver det jo ikke som sådan et
klassisk reklamespot ala nu har Danske Bank oprettet et nyt
højrenteprodukt, få dit mastercard og brug koden Morten eller
sådan et eller andet. Det er jo i virkeligheden meget mere sådan en,
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hvad skal man sige, det er sådan en lille ø, hvor jeg ringer og vender nogle problemer, som jeg
har, med min bank, og det betaler banken så for at få lov til at svare på.
K – Okay. Nu siger du det her med spots som en ting, og det når du
snakker med Benjamin som en anden ting – ser du også dine
samtaler med Benjamin som sponsorerede?

K – Ja

Udformning af
sponsoreret
indhold

M – Det er netop det, der er sponsoreret. Ja det kan man sige af- og
påmeldingen er jo også, men det er mere sådan noget halvjura noget
med, at det skal man ligesom have, for at der ikke er nogen tvivl om,
at det er sponsoreret.

Tilkendegivelse af
sponsorat
+
Jura

M – Ja det er da sponsoreret

K – Ja. Og hvordan, hvad gør du sådan for, eller gør du noget, vil du
sige, for sådan at gøre det tydeligt, at det er sponsoreret, når du
snakker med Benjamin?
M – Mm jeg synes, at jeg ligesom, at jeg kan næsten ikke gøre det
mere tydeligt i og med, at jeg fra starten af ligesom har hevet
lytterne helt med ind, der hvor aftalen blev lavet, og har lavet et helt
afsnit også om, hvordan vi egentlig laver de der optagelser – hvad
aftaler vi inden, hvad aftaler vi ikke, hvem har indflydelse på hvad,
hvor mange gange har Danske Bank editeret i noget af det, som vi
har lavet, hvilket er nul, så jeg synes egentlig, jeg har været så åben,
så jeg ikke kan se, jeg tror aldrig, der er nogen, der har været så
åben, som jeg har været i forhold til sponsorsamarbejde, i hvert fald.
Og i og med, at jeg påmelder og afmelder med, at podcasten er
sponsoreret af Danske Bank, så tror jeg heller ikke, at folk er mere
uvidende end som så. Eller jeg vil sige, at hvis man skal deklarere
det mere, så bliver det i hvert fald svært.
K – Ja. Hvad med de her – du bruger sådan nogle musikbidder, sådan
lidt jingle agtigt, er det sådan et greb, nu kommer der et lidt ledende
spørgsmål, hvor du prøver at signalere, at nu kommer der noget, der
er sponsoreret?
M – Nej overhovedet ikke. Det er det faktisk ikke. Det er ikke, jeg
bruger ikke, jeg bruger egentlig ikke sådan, altså, jeg bruger ikke
reklamemusik på den måde. Det bruger jeg mere bare sådan for at få
podcasten til at lyde lækker eller lidt mere sådan spiselig, eller
sådan noget.

Transparent
sponsorat
+
Udformning af
sponsoreret
indhold
+
Sponsorforhold/
kontrol
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+
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Form

K – Ja. Okay. Så det har slet ikke noget med sponsorering at gøre?
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M – Mm nej.
K – Nej. Godt.
M – Det har det faktisk ikke.
K – Du snakkede om før…
M – Det kan godt være, at jeg skal have, eller det kan godt være, at
jeg burde have sådan en pling pling pling, nu kommer der en
reklame, og så snakker jeg med Benjamin, og pling pling pling, nu er
reklamen slut. Det har jeg valgt ikke at gøre, og hvis der er nogen,
der mener, at det er et etisk problem, så må vi tage den diskussion,
men jeg synes, at jeg har gjort, jeg ville kunne argumentere any day
for, at hvis der er nogen, der er i tvivl om, at Danske Bank
sponsorerer min podcast, så, hmm, så ved jeg simpelthen ikke, så
ved jeg ikke, hvordan man så skal forklare det i hvert fald.

Tilkendegivelse af
sponsorat
+
Etik
+
Lyttere og native
advertising

K – Nej. Godt. Du snakkede før om noget med, at, hvad kan man sige,
nogle journalister, der måske kan have et lidt negativt syn på den
her form for sponsorering og måde at håndtere sponsorering på –
hvordan har din egen journalistiske baggrund og din egen
journalistiske arbejdserfaring haft indflydelse på, hvordan du har
valgt at håndtere sponsoratet?
M – Mm nej men jeg ved ikke, det er ikke fordi, der er nogen, der har
haft en negativ holdning til det, jeg laver. Jeg har egentlig kun fået
positive tilkendegivelser, og det tror jeg egentlig også, at Danske
Bank har. Det er også derfor, tror jeg, at de har gidet at fortsætte.
Fordi det både er åbent, og fordi det måske er et eksempel på, at
man godt kan lave noget, som både er et sponsorat, der betaler
noget af dit arbejde, men samtidig også rent faktisk giver en
merværdi for dem, der lytter til det. Så det er ikke bare noget, du
spoler over. Og… men hvordan har jeg håndteret det. Jeg har
håndteret det på den måde, at jeg ligesom har, vi har ligesom lavet
en aftale om, at det er sådan her, vi gør. Jeg prøver at være så åben
omkring det som overhovedet muligt. Danske Bank har som
udgangspunkt ikke noget redigeringsret i de her indslag. De får lov
til at høre dem igennem, men det er mere i forhold til, hvis der er
noget, jeg siger, der er faktuelt forkert, hvis den bankrådgiver, jeg
sidder med, kommer til at sige noget, der faktuelt ikke passer, så gør
det jo ikke nogen klogere, at vi bringer det. Eller hvis fordi vi nu lige
pludselig, fordi vi også bare, fordi måden jeg laver det på og for også
at få det til at lyde lidt mere lytbart, at så tager jeg også lidt af hej hej
med og farvel farvel og ud og drikke øl i weekenden agtigt. Og det
kan også godt være, at jeg lige pludselig kommer til at tage noget
med, som i virkeligheden er privat, eller jeg ikke må fortælle, eller et
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eller andet. Så det er bare for at være sikker på, at jeg ikke kommer til at oute noget, som jeg
ikke må oute.
K – Okay. Nu siger du, du har fået en masse positiv feedback på din
podcast – hvad siger, er der nogen, der sådan har givet dig feedback
konkret på din måde at håndtere sponsoratet på?
M – Ja det er der faktisk en hel del, der har gjort. Der er både nogen,
der har skrevet du ved blogindlæg om det er en fantastisk måde at
bruge sådan noget branded content, eller hvad man skal kalde det,
på. Og Benjamin er lidt blevet sådan en figur, som mange også
holder af, og altså , så på den måde så er der, så har der egentlig
været meget gode vibes omkring det, og det har også gjort, at jeg har
gidet at fortsætte. For det har egentlig aldrig været meningen, at jeg
skulle tjene penge på podcasten. Det er jeg så kommet til, men det
skal også kunne fungere, for hvis ikke det fungerer, så gider jeg ikke
lave det.

Feedback på
sponsorat
Roller

Økonomi

K – Nej.
M – Så vil jeg hellere bare lave det uden at få penge for det.

Økonomi

K – Ja. Er det sådan mest lyttere, der har givet feedback, eller
hvordan? Er det også journalistkolleger, eller fagfæller?
M – Mm ja der er både, altså det er både, hvad hedder det, det er
sådan, der var en eller anden marketing eller brandingekspert, som
skrev et langt LinkedIn blogindlæg om det, og så har Journalisten
skrevet noget om det, og der er nogle andre, som har skrevet om det.
Jeg tror, at hvis du googler Morten Resen Danske Bank, så tror jeg, at
der kommer noget. Så det er sådan, det er ikke fordi, at jeg sådan
dagligt bliver væltet med fanmails omkring de reklamer, jeg laver,
men der er da en del af noget så sjældent som rent faktisk at omtale
et reklamesamarbejde positivt.

Feedback på
sponsorat

K – Ja. Hvad med, er der nogen, der har sagt noget negativt på et
tidspunkt?
M – Nej det tror jeg faktisk ikke. Og jeg kan i så fald ikke huske det.
Og det er ikke engang fordi, at jeg sådan prøver at fortrænge det. Det
tror jeg faktisk ikke. Jeg prøver lige at tænke på det. Jeg tror faktisk
aldrig, at jeg har fået en negativ kommentar i forhold til det.
K – Nej. Det er jo bare dejligt.
M – Ja det synes jeg jo også , så.
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K – Ja. Hvis vi så rykker videre til der, hvor du vælger at skifte til
Danske Bank. Og når jeg siger skifte, så er det jo selvfølgelig fordi, så
henviser jeg til, at du tidligere har været sponsoreret af GoMore og
Duglemmerdetaldrig.dk. I forbindelse med det skift i podcasten, der
siger du noget med, at din plan med det her nye sponsorat fra
Danske Bank er, at du gerne vil lave nogle reklamer, der skal være
anderledes – hvad tænker du, anderledes i forhold til hvad?
M – Jamen altså for det første – GoMore og Duglemmerdetaldrig var
nogle, som selv henvendte sig til mig. Og det var ikke meningen, at
jeg skulle have en sponsor, men det var fordi, at hele det første afsnit
handlede om, hvorfor der egentlig ikke på det tidspunkt i Danmark
var nogen, der tjente penge på sponsorater af podcast. Fordi det var
sådan en relativt stor ting i USA, og der var mange, der lyttede til
podcast trods alt i Danmark. Og så lavede jeg nogen, så prøvede jeg
faktisk at lave dem lidt anderledes, fordi det var ikke bare af- og
påmeldingen: podcasten er sponsoreret af GoMore eller
Duglemmerdetaldrig. Så prøvede jeg at lave sådan nogle små indslag
med nogen, der rent faktisk havde brugt GoMore og
Duglemmerdetaldrig, og det var egentlig fint som sådan nogle små
selvstændige historier, det gav bare ingen mening i forhold til
podcasten, fordi hvad har det at leje en bil med at starte en
virksomhed at gøre? Og hvad har det at flyve i luftballon eller køre i
Ferrari at gøre med at opbygge en virksomhed. Det har jo ikke noget
med hinanden at gøre. Og så syntes jeg både, jeg syntes ikke rigtig,
det gav mening, det var fint, jeg var da glad for, at der var nogen, der
gad at henvende sig og betale en del af festen og sådan noget, men
jeg syntes ikke, det gav mening for mig selv og dem der lyttede, og i
øvrigt, så tog det alt for lang tid at lave, og 5000 kr. pr. episode, som
var det, jeg fik, var simpelthen, altså det var simpelthen for lidt i
forhold til at jeg gad at bruge så meget tid på det, som jeg gjorde,
fordi jeg gerne ville gøre det lidt anderledes. Og så var jeg sådan lidt
jamen okay, så kan jeg gøre en af to ting: enten så skal jeg helt
droppe at have en sponsorat, fordi jeg ikke synes, det giver mening,
og det giver ikke penge nok i forhold til den tid, jeg bruger på det, og
det giver heller ikke mere værdi for lytterne – tværtimod er det
måske mere noget, der bare er irriterende. Og så tænkte jeg, at så
skal jeg finde ud af, hvem kan så give mening at have som sponsor
på sådan en podcast. Og der var i virkeligheden kun, så skrev jeg en
mail, og så tænkte jeg en bank, og så skrev jeg en mail til Danske
Bank som de eneste, og så af en eller anden grund, så var de lige i en
proces, hvor de faktisk arbejdede med nogle mindre virksomheder
og gerne ville gøre sig stærkere der og sådan noget, og så blev vi
enige om at prøve den her model af. Og så virkede det i
virkeligheden ret godt. Og det har vi så sådan set holdt ved. Og nu
var de faktisk dem, der ville forlænge i hele 2018 og mig, der sagde,
at jeg ville kun frem til sommer, fordi jeg simpelthen ikke ved, om
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jeg kan blive ved med at lave podcasten efter sommer. Så det er så fint.
K – Dejligt. Så det du mener med anderledes der er, at det skulle
være anderledes end den form for reklamer, som du ligesom havde
lavet i forbindelse med de andre sponsorater?
M – Ja og som andre har lavet tidligere. Altså det, jeg synes ikke, det
er ikke fordi jeg har hverken opfundet den dybe tallerken eller noget
som helst andet, men der er ikke, jeg synes ikke, at jeg har hørt
nogen, der har lavet noget ala det, jeg har gjort, før. Eller det havde
jeg i hvert fald ikke hørt på det tidspunkt. Det kan godt være, at der
er nogen, der har gjort det nu, men jeg har bare ikke opdaget det. Så
på den måde var det jo anderledes at lave reklamer på den her måde
ligesom for at udforske hvad kan man altså hvor åben omkring, hvor
integreret kan man lave et sponsorat, uden at folk er i tvivl om, at
det er et sponsorat, og hvor åben kan man være i processen. Og det
er der, hvor jeg synes nogle gange, at jeg har i virkeligheden prøvet
at gøre lidt det modsatte af, hvad jeg synes mange aviser gør, det er i
virkeligheden at prøve at gøre den der disclaimer så lille, som
overhovedet muligt, ikke, om at det er branded content. Jeg har
prøvet i virkeligheden at gøre den så stor, som overhovedet muligt,
men at vende det til noget positivt, og så kan man sige; prøv at hør –
denne her disclamier er så kæmpestor – jeg laver sågar indslag om,
hvordan sponsoratet er blevet til og sådan noget. Men det har
faktisk gjort, tror jeg, at folk ligefrem har syntes, at sponsoratet
begynder at blive interessant.

Omtale af andre
reklameformer

Integration af
sponsorat
+
Transparent
sponsorat

K – Ja. Så du har faktisk gjort det så tydeligt, at man kan sige, du
både integrerer det helt vildt i indholdet, men det er uden at sløre
grænserne, fordi du taler så meget om det?
M – Jeg vil i hvert fald, jeg kan i hvert fald godt stå på mål for at sige,
at jeg prøver, jeg vil sige, det er svært at skyde mig i skoene, synes
jeg, at jeg prøver at skjule, at jeg er sponsoreret af Danske Bank. Det
er der sikkert nogen, der mener, og der kan sikkert stadig være alle
mulige, der synes, at det er problematisk og alt muligt andet, det
skal de have lov til, men jeg synes godt, jeg kan forsvare det på alle
planer.

Transparent
sponsorat

K – Ja. Hvis vi så springer videre til et tidspunkt i den her episode,
hvor du snakker med John og Klavs fra Danske Bank, hvor du siger
sådan noget med, du var også lidt inde på det før, faktisk, at du ikke
vil lave de her, du ikke vil sidde og sige hurra hvor er det et godt
højrenteprodukt, I har lavet, og så siger du, at det vil du ikke, fordi
det bare ikke giver nogen mening. Hvordan kan det være, at det ikke
giver nogen mening at, hvad kan man sige, rose deres produkter?
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M – Fordi jeg har jo ikke, det er fordi hvis jeg roser dem, så bliver det
sådan lidt forlorent. Jeg har jo ikke, altså, det er fordi jeg har også
svært ved, hvis jeg ikke selv har prøvet det produkt, jeg står og
roser, og altså det bliver sådan lidt åh, så synes jeg, der ryger noget
troværdighed. Og der kan man sige, jeg har faktisk lavet en hel
episode om der, hvor vi forlænger sponsoratet, hvor jeg faktisk taler
med John, som ligesom er ham, der betaler gildet tror jeg, eller i
hvert fald ham, der beslutter, om de skal eller ikke skal, og så
spørger jeg ham, om de ikke har haft nogen kvaler undervejs eller
sådan kvababbelser undervejs, og så var han jo sådan lidt åbenbart i
starten der synes han godt nok lige, at jeg brokkede mig eller gjorde
det til lidt for kedelig en opgave, når jeg skulle ringe til min bank,
eller jeg gjorde lidt for meget ud af at fortælle, hvor forfærdeligt det
var at tale med sin bank, og så tænkte han, om han skulle sige det til
mig, men så lod han være, fordi han tænkte okay det er måske
sådan, nogen har det, og så er det bare banken, der har noget, de
skal arbejde med, ikke. Så ja, så det er bare ligesom det prøver jeg at
ære, det synes jeg er mere troværdigt end at stå og sige Danske Bank
er en fantastisk bank og har hjulpet mig dertil, hvor jeg er i dag. Men
det har de selvfølgelig et stykke af vejen, men det er bare ikke, ja, det
har jeg ikke lyst til at stå og sige.

Endorsement
+
Omtale af andre
reklameformer
+
Troværdighed

Negativ
sponsoromtale

Troværdighed

K – Okay. Så det er simpelthen et spørgsmål om troværdighed?
M – Det synes jeg. Jeg står ikke og roser Danske Bank eller står og
præsenterer et eller andet produkt, jeg gør dem i virkeligheden til
eksperter på et område, hvor de er eksperter, og det får de lov til at
eksponere hos mig.

Sponsorforhold
+
Roller

K – Okay. Så det er måske lidt det samme, som hvis man skulle
skrive en artikel, eller hvordan?
M – Ja måske, det kan godt være, det ville være det. Hvis man havde
lavet en aftale om at nogle af dem, man brugte som eksperter var en
særlig bank eller et eller andet. Det er lidt ligesom, når TV2 Finans i
gamle dage, jeg ved ikke, om de har det mere, altid stiller om til
Sydbank for at få dagens aktietal eller et eller andet. Det er jo også
en aftale, der er lavet med Sydbank, ikke. Og det synes jeg da ikke
gør det mere utroværdigt, at det er Sydbank, og der står et Sydbank
logo i baggrunden. Jeg ved da godt, at de på en eller anden måde har
en aftale. Om der er penge imellem dem ved jeg ikke, der er i hvert
fald en eller anden aftale, som gør, at det er Sydbank, de bruger hver
gang, og Sydbank får eksponeret deres logo. Det gør i virkeligheden
at jeg synes som forbruger eller seer, at jeg er i tvivl om, hvad aftalen
indebærer, det håber jeg ikke, man er i tvivl om, når man hører min
podcast, men jeg er ikke i tvivl om, at de har en eller anden aftale. Og
det gør mig ikke noget, fordi jeg tænker, det er jo lige troværdigt
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alligevel, fordi de taler om noget, de ved noget om; aktiemarkedet.
Til gengæld kan jeg sidde som forbruger og tænke; det er egentlig
lidt ærgerligt at vi ikke ved, om det er betalt, eller er det en
vennetjeneste, eller er det bare fordi, de er søde, eller hvad er det.

Roller

K – Ja okay. Så man kan godt se dem som en form for ekspert og
sponsor i en?
M – Ja ja de er da mega meget, det er det, jeg bruger dem til, de er
mega meget eksperter. Nu er du altså lige med til at lave mad her, så
det er bare derfor, hvis det lige braser lidt rundt omkring, ikke.

Roller

K – Jamen det er i orden. Jeg gættede faktisk godt på, om ikke det var
aftensmaden, du lavede. Det er super, det er multitasking.
M – Ja ja.
K – Nå men så vil jeg gerne rykke videre til at snakke med dig om
sammenhæng. Og når jeg siger sammenhæng, så mener jeg sådan
sammenhæng emnemæssigt og formmæssigt og funktions og
kvalitetsmæssigt sådan imellem de sponsorerede indslag i dine
episoder og så det redaktionelle, hvis man kan dele det op på den
måde.
M – Ja
K – Hvilke krav har du til, at de sponsorerede indslag skal hænge
sammen med resten af podcasten. Giver det mening.
M – Ja. Ikke nødvendigvis nogen. Men jeg har bare et krav om, at det
skal være noget, som optager mig nu og her. Så det er ikke altid
sikkert, at det emne i podcasten er noget, som vil spejles 100% til
det, som så er i bank episoden, for det kan godt være to forskellige
ting, men det er noget, som så på en eller anden måde, fordi tit så
noget af det, som er i podcastepisoden – det sådan store eller brede
emne, eller hvad det nu måtte være, indslag eller feature eller hvad
det nu måtte være, det kan godt være noget, som er et halvt år
gammelt måske, men så er bankdelen nyere, ikke. Så de to ting
behøver ikke nødvendigvis at hænge sammen.

Sponsoreret vs.
redaktionelt

K – Nej. Hvis du nu sidder og klipper en podcast, og du ved, at du
skal have to telefonsamtaler med i den; der skal være en med bank
Benjamin, og så skal der være en med Jesper Buch. Bliver de så
behandlet på samme måde?
M – Altså hvordan, hvad tænker du?
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K – Altså er den journalistiske tilgang til dem ens? Er det sådan, at du
tænker, nu har jeg bare de her to samtaler, og de er begge to vigtige for
det, jeg gerne vil fortælle i dag, og så sætter det ligesom ind på samme
måde, eller er det sådan noget med, at Danske Bank får mindre eller
længere tid, fordi at de er sponsorer?
M – Nej de får i hvert fald ikke længere tid. Tværtimod. Men hvad
hedder det, men man kan sige, altså det er i virkeligheden, altså når jeg
ringer til Jesper, så er det jo bare fordi jeg ringer til ham, så optager jeg
det bare. Og det er jo en eller anden udfordring jeg har, hvor jeg gerne
vil tale med ham eller skal forhandle et eller andet med ham. Det er jo
en reel ting. Og det samme med banken – når jeg ringer til Benjamin, så
er det fordi, jeg har en eller anden reel udfordring, som han skal hjælpe
mig med. Så så kan man sige; ja det er jo, på den måde bliver de jo
behandlet ens, men altså Benjamin ringer jeg bare til hver episode, det
gør jeg ikke med Jesper, og det er så det, de betaler for. Og man kan sige,
at indtil videre har det været sådan, at der har været noget at snakke
om i hver episode, hvor de har været med. Og Danske Bank har jo
heldigvis sagt selv, at de vil hellere ikke være med end ikke at være
relevante. Så jeg sidder ikke i det dilemma, fordi vi har lavet en aftale,
hvor det hedder, f.eks. i sidste episode, der var de ikke med, og de har
alligevel betalt godt, ikke. Så vi har faktisk lavet en aftale, der hedder, at
hvis ikke de er, hvis ikke det giver mening, så vil de hellere ikke være
med fremfor at være med.

Sponsoreret vs.
Redaktionelt

Sponsorforhold

K – Okay. Så der skal ligesom være en funktion med opkaldet. Det skal
ligesom give mening, at det er der?
M – Det skal være reelt. Det må ikke være noget, der er gemacht.

Oprigtighed

K – Nej. Godt. Så skal vi videre til adskillelse af redaktionelt og
sponsoreret indhold. Vi har jo været lidt inde på det, men det jeg gerne
vil snakke med dig om nu, er hvor vigtigt det er for dig at adskille,
hvornår noget er sponsoreret, og hvornår det er noget, du sådan selv,
altså der er mere redaktionelt…
M – Men for mig er det sponsorerede også redaktionelt
K – Okay. Så du ser egentlig på det på samme måde? Eller behandler det
på samme måde?
M – Ja. Og det er det, jeg synes nogen gange er faren. Det der med hvis
man ligesom skal skille det for meget ad. For der første tror jeg ikke, at
folk er idioter. Så hvis ikke folk forstår, at det jeg laver er sponsoreret,
så har jeg selvfølgelig ikke formuleret mig godt nok, men jeg vil også
sige, det tror jeg ikke, at folk ikke forstår. Og jeg er lidt imod den der
sådan armslængde, hvad hedder det, jeg er lidt imod det der med, at du
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ved, alt sponseret indhold ligesom bliver, fordi det en sponsor køber
sig plads i, når de laver den slags indhold, det er jo at komme så tæt
på produktet som muligt. Det er jo klart. Det er derfor, at hvorfor
køber man ellers branded content i Berlingske eller Ekstra Bladet,
det er sgu fordi, man vil have det til at ligne en artikel i Berlingske.
Og enten så må man, så synes jeg, der er sådan lidt dobbelt det der
med at sige, jamen vi vil gerne lave det, men vi vil ikke rigtig stå ved
det. Og så vil jeg hellere sige; jeg vil mega gerne stå ved det, jeg vil
gerne prøve at finde en form for det, hvor sponsoren bliver glad, og
jeg bliver glad, og mine lyttere bliver glade, men så vil jeg også gerne
gøre det i virkeligheden til en naturlig del af det og omfavne det
fremfor at holde det totalt ud i strakt arm og sige sådan lidt du ved;
jeg vil gerne have jeres penge, men de lugter.

Integration
af sponsorat

Holdning til native
advertising
+
Lytter, sponsor og
journalists udbytte
+
Integration
af sponsorat

K – Ja. Det giver mening. så vil jeg gerne videre til fordele og
ulemper, og jeg synes, du har kommet med rigtig mange fordele. Er
der flere, der lige sådan falder dig ind?
M – Af fordele?
K – Ja af fordele ved sådan at bruge sponsorater på denne her måde
fremfor en mere traditionel måde at bruge det på. F.eks. sætte dem
op som en traditionel radioreklame?

Fordel

M – Nej ikke andet end at jeg tror, det virker bedre for lytterne og
for mig der laver dem og for dem, som betaler for det.
K – Ja
M – Men det er jo et svært spørgsmål, det er jo ikke noget, jeg ved.
K – Nej. Hvad med ulemper?

Ulempe

M – Jeg synes egentlig ikke, der er så mange andre end den sådan
helt åbenlyse ulempe, der er, der hedder, at jeg skal forsøge at bruge
tid på hver anden uge at lave et ekstra indslag, som tager tid at lave,
men det er jo så også det, som de betaler for. Så jeg kan ikke, jeg kan
egentlig ikke, og det er ikke engang, altså jeg kan ikke sådan se, at
der er super mange ulemper andet end at det tager tid at lave.
K – Nej

Fordel

M – Fordi at tingene snakker jeg alligevel med min bank om, og ja jeg
får endda penge for det, og dem som lytter bliver lidt klogere og ja.
Indtil videre har jeg ikke rigtig kunnet se de store ulemper ved det.
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K – Nej. Så det er faktisk kun de helt lavpraktiske ting, der går hen og
bliver problematiske?
M – Ja ikke problematisk, men det er bare, hvis der ligesom er noget,
jeg skal sige, jeg gerne ville være foruden, så ville jeg da gerne være
foruden at skulle lave et ekstra indslag og bruge tid på det hver
anden uge. Nu ringer det på døren. Jeg tror det er mine unger. Du
kommer lige på hold.
Hej Emil. Jeg snakker lige i telefon. Har I fået uddelt roller i dag? Du
må ikke sige hvad for en rolle, du har fået endnu.
Der er blevet uddelt teaterroller i dag i skolen. Det er derfor.
K – Ej hvor spændende
M – Der er lige en ting, jeg skal spørge om.
Hej Sofisen. What – en Barbiebil. Jeg taler lige i telefon. Så er jeg
færdig lige om lidt, ikke også.
Så nu er jeg her igen.
K – Nå det var da spændende med teaterroller.
M – Ja meget spændende.
K – Så skal jeg nok lade dig gå lige om lidt, så du kan få lov til at høre
om det.
M – Det er godt.
K – Vi var ved at snakke om ulemper ved den her måde at bringe
annoncer på, hvis vi spoler tilbage til dengang, du lavede annoncer
for duglemmerdetaldrig og GoMore – hvilke ulemper synes du, der
var med det?
M – Hvilke hvad, undskyld?
K – Hvilke ulemper var der forbundet med det?
M – Der var ikke så mange andre ulemper. Det var mere, jeg ved
ikke, om det var en ulempe, det var bare en konstatering af, at jeg
synes ikke, det gav så meget indhold til dem, der lyttede. Så det var
ligesom det jeg synes, det var bare… det føltes ikke rigtigt i forhold
til det, jeg lavede. Det var ikke ligeså ærligt, som det jeg lavede ellers
i podcasten. Så det var ligesom det, der var ulempen, kan man sige.
Det var derfor, jeg ikke ville forlænge med den type sponsorer mere.

Lytters udbytte
Ærlighed

K – Ja okay. Så det du gerne vil have ud af et sponsorat er ikke kun
penge, det er også, at det kan give noget merværdi til podcasten.
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M – Ja
K – Fedt. Jamen så tror jeg faktisk, at vi har været igennem alt det,
jeg gerne ville snakke med dig om.
M – Jamen det var da godt.
K – Det var dejligt. Hurtigt og effektivt.
M – Yes. Så håber jeg, du får skrevet en god opgave.
K – Det håber jeg også. Men mon ikke. Jeg synes i hvert fald, at jeg
har noget rigtig godt input til den nu. Det var dejligt.
M – Det var godt. Jeg glæder mig til at læse den på et tidspunkt
forhåbentlig.
K – Ja, jamen du må meget gerne se den. Den bliver jo en lille smule
lang. Men ja.
M – Det er helt fint, jeg vil gerne læse den.
K – Ja fedt, jamen så sender jeg den i din retning.
M – Held og lykke med det så.
K – Tusind tak skal du have og fortsat god dag.
M – Tak i lige måde.
K – Tak, hej.
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11.24. Bilag 24

Kodeliste – Mikkel Thomsager og Anders Richter
Kodningsord
At lave podcast
Inspiration fra andre podcasts
Podcastens start
Roller
Form
Podcasttype
Målgruppe
Udformning af sponsoreret indhold
Integration
af sponsoratet
Sponsoreret vs.
redaktionelt
Transparent sponsorat
Tilkendegivelse af sponsorat
Endorsement
Sponsorforhold
Sponsorforhold/kontrol
Sponsorforhold/produktion og kontrol
Sponsorkriterier
Troværdighed
Autenticitet
Oprigtighed
Kvalitet
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Udfordringer
Økonomi
Jura
Lytters udbytte
Lytter og sponsors udbytte
Lytters parti
Lytters udbytte/værdi
Lytterbetaling for podcast
Lyttere og native advertising
Ingen respons på sponsorat
Advertorials på hjemmesiden
Annoncer i podcast vs. annoncer på web
Negativ sponsoromtale
Native advertising
Native advertising og journalistik
Holdning til native advertising
Fordel
Ulempe
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11.25. Bilag 25

Kodeliste – Morten Resen
Kodningsord
Målgruppe
Form
Roller
Udformning af sponsoreret indhold
Integration
af sponsorat
Interruption
Sponsoreret vs.
Redaktionelt
Grænser mellem redaktionelt og sponsoreret
Transparent sponsorat
Sponsorforhold
Sponsorforhold/kontrol
Sponsorkriterier
Sponsoratkriterier
Tilkendegivelse af sponsorat
Endorsement
Omtale af andre reklameformer
Økonomi
Jura
Negativ sponsoromtale
Holdning til native advertising
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Feedback på sponsorat
Lyttere og native advertising
Lytters udbytte
Lytters udbytte/værdi
Lytter og sponsors udbytte/værdi
Lytter, sponsor og journalists udbytte/værdi
Troværdighed
Ærlighed
Oprigtighed
Etik
Journalistik og native advertising
Fordel
Ulempe
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11.26. Bilag 26

Kategorisering af interview med Mikkel Thomsager og Anders Richter
M:
A:
K:
Kategori
Podcast

Mikkel Thomsager (Interviewperson)
Anders Richter (Interviewperson)
Katrine Sejer Hendriksen (Interviewer)
Kode og sidetal
i kodet interview
Podcasttype

Citat

2

M – Og det som jeg synes jeg har lært indtil nu, det er, at
det kan ikke blive for nørdet, det kan ikke blive for skævt,
det kan ikke blive for tosset, det vi snakker om: Det det
handler om er, at vi er der, fordi vi gerne vil være der, og
at det lyder sådan.

2

A – Ja man skal slet ikke blive bange, altså i magasinet er
vi jo bange for at lukke nogen ude, og at læseren hele
tiden skal kunne forstå det og sådan noget, og det virker
som om, at podcasten der, der er ingen grænser for hvor
nørdet, det kan blive. Og det er som om at folk vil nærmest
gerne have det. Altså det virker som om at selvom folk
ikke helt forstår det, så tror jeg, at de kan blive fascineret
af, at der er nogle andre, der ved rigtig meget om noget.

2

M – Så det gør vi. Vi nørder igennem. Og taler gerne i
motorkoder og knastaksel arrangementer og alt sådan
noget

31

M – Ja. Jeg tror ikke, der er nogen grænse for, hvor nørdet
det kan blive, hvis bare, du kan formidle det på en
interessant og fængende måde. Og det tror jeg i sidste
ende er det, der gør, at der er nogen, der lytter til os, det
er, at det er Anders og jeg, de lytter til
A – Men jeg tror også, der virker som om, at de podcasts,
det går godt i øjeblikket, det er dem, hvor der bliver
nørdet helt ud i ekstremerne. Altså f.eks. med serier, hvor
de nørder fuldstændig igennem, eller film hvor de nørder i
tre timer om et eller andet, ikke. Altså det fungerer i
øjeblikket. Og det er jo bare fedt for os.
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Form
1-2

M – … dengang vi lavede det på radio 24syv, der havde vi
sådan en skabelon, sådan nyheds, vi havde nogle blokke,
vi ville igennem hver gang. Der var noget
nyhedsorientering, der var lidt, der var ugens test og der
var hvor gæsten ligesom stod ved siden af og var
velkommen til at byde ind, men ofte var lidt stille, fordi de
ikke følte sig klædt på til at tale med eksperten, ikke. Så
det har vi skåret væk og sagt, at det vi snakker om nu, det
er det, som gæsten gerne vil snakke om. Vi prøver så at
holde os indenfor et emne, som gæsten gerne vil snakke
om, men det kan godt stikke af. Og det må det gerne. Det
der ligesom er det vigtige, og det som jeg synes…
A – Ja der bliver ikke bremset op, det er ikke sådan at vi
skal videre til noget og siger nu går vi videre…

2

A – Ja man skal slet ikke blive bange, altså i magasinet er
vi jo bange for at lukke nogen ude, og at læseren hele
tiden skal kunne forstå det og sådan noget, og det virker
som om, at podcasten der, der er ingen grænser for hvor
nørdet, det kan blive. Og det er som om at folk vil nærmest
gerne have det. Altså det virker som om at selvom folk
ikke helt forstår det, så tror jeg, at de kan blive fascineret
af, at der er nogle andre, der ved rigtig meget om noget.

2

M – Så det gør vi. Vi nørder igennem. Og taler gerne i
motorkoder og knastaksel arrangementer og alt sådan
noget

31

M – Ja. Jeg tror ikke, der er nogen grænse for, hvor nørdet
det kan blive, hvis bare, du kan formidle det på en
interessant og fængende måde. Og det tror jeg i sidste
ende er det, der gør, at der er nogen, der lytter til os, det
er, at det er Anders og jeg, de lytter til
A – Men jeg tror også, der virker som om, at de podcasts,
det går godt i øjeblikket, det er dem, hvor der bliver
nørdet helt ud i ekstremerne. Altså f.eks. med serier, hvor
de nørder fuldstændig igennem, eller film hvor de nørder i
tre timer om et eller andet, ikke. Altså det fungerer i
øjeblikket. Og det er jo bare fedt for os.
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Målgruppe
2

Podcastproduktion

A – Ja man skal slet ikke blive bange, altså i magasinet er
vi jo bange for at lukke nogen ude, og at læseren hele
tiden skal kunne forstå det og sådan noget, og det virker
som om, at podcasten der, der er ingen grænser for hvor
nørdet, det kan blive. Og det er som om at folk vil nærmest
gerne have det. Altså det virker som om at selvom folk
ikke helt forstår det, så tror jeg, at de kan blive fascineret
af, at der er nogle andre, der ved rigtig meget om noget.

Roller
1

M – Det grundlæggende setup er stadigvæk, at der er to
værter i studiet og en gæst, som der også var dengang,
den ene vært er værten og den anden vært er eksperten,
det er mig, der er værten, og det er Anders, er eksperten.
Sådan bare rent rollefordelingsmæssigt

2

M – Og vi virker godt. Vi har et godt, en god forståelse for
hinanden, et godt sammenspil, vi har en evne til at tale
begejstret med og om og til gæsten. Og det er koden, tror
jeg.

21-23

M – Det hører jo til det her med, at der er jo ikke nogen,
der er på Bil Magasinet, fordi vi skal tjene på det. Vi er her,
fordi vi er dybt interesseret i biler og synes, det er det
fedeste i hele verden. Alle sammen. Og derfor er, altså vi
leger med biler i vores fritid, og vores fritid er vores
arbejdstid
A – Det flyder sammen
M – Når Anders han køber en ny bil, fordi han har fundet
en eller anden Porsche, som han ikke kan undvære…
A – Så går jeg hjem og skriver en artikel om det
M – Så skriver han en artikel om det, ikke, og det betyder,
at det kan også godt være, at det er mandag morgen, han
skal hente bilen, men det er en del af det
A – Man kan også sige, at nogle af vores mest populære
sider, er de sider, hvor vi har at gøre med vores egne biler.
Og det virker sådan lidt…
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21-23

M – Her er et fast opslag, som hedder Vores biler. Det er
med i hver eneste nummer, og så er der en af vores biler,
som vi taler om, og her er det så Anders, der fortæller om
den Porsche og den Porsche – Anders har to Porscher
A – Tre nu
K – Har du tre Porscher?
A – Ja
M – Det kan også være mig, der fortæller om min. Jeg har
en Volvo og en anden en, og eller det kan være Frederik,
som har en gammel Ford. Og det er meget populært stof,
det her. Vi rater jo alt, hvad vi laver, så vi ved, det er
populært stof.
K – Fedt. Spændende
A – Men det er jo også, man kan sige, at når folk læser om
os på den her måde i bladet, så ved de jo også, hvad vi står
for, og det er jo også noget af den autenticitet – det kan vi
ikke gå på kompromis med. Og folk ved jo godt, hvis jeg
begynder at sige et eller andet, som ikke ligger til min
natur, så ved de godt, at den er skæv også. Og det ved jeg
jo også godt selv. Og så giver det ikke nogen mening. Og
hvis vi mister den der autenticitet, jamen så har vi bare
ikke noget tilbage at sælge.
K – Så de læsere, der også bliver til lyttere, de kan ligesom
godt gennemskue det, tænker I, hvis I ligesom siger noget,
I ikke mener i forbindelse med et sponsorat?
A – Altså lytterne og læserne ved jo godt, at Mikkel han er
interesseret i nogen ting ved biler, det er ligesom hans, og
jeg er interesseret i nogle andre ting, og Frederik er i
nogle tredje ting, og det kan vi jo ikke gå og lyve om. Og vi
kan ikke lave os om.
M – Det er lidt ligesom med filmanmeldere, ikke. Hvis du
læser filmanmeldelser, så ved du godt, at hvis du læser en
filmanmeldelse af Thomas Treo, og han siger, at du ikke
skal ind og se den, så skal du ind og se den, ikke. Og det er
lidt det samme
A – Altså vores, hele det der med at teste biler, det er jo
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ikke objektivt. Altså det er jo fuldstændig subjektivt. Og ja,
det bliver vi jo nødt til at stå ved og holde fast i.
K – Ja. Hvis vi skal snakke lidt om ulemper, du snakkede
om sådan noget med, at det skulle ikke være sådan noget
med, at I lige tilfældigvis kom til at nævne Shell midt i det
hele – hvis det nu blev til sådan noget, hvad ville der så
ske? Hvorfor er det forkert?
M – Det ville bare blive hjernedødt. Det ville gå ud over
vores værdi som anmeldere. I bladet måske primært.
Altså det ville blive uinteressant at høre på, og det betyder
færre lyttere, og det ville koste på vores troværdighed

Podcastproduktion

25

A – Og hvis vi ikke tager stilling til biler, så er der heller
ikke nogen, der gider at læse det, og så får annoncøren
heller ikke noget ud af det. Det er lidt… vi skal holde fast i
det.

29

A – Nej og jeg tror også, at det er derfor, man kan sige, at
Bil Magasinet er jo, vi er eksperter i biler. Det er den rolle,
vi skal have, og den skal vi edderbankemig holde fast i så
lang tid, vi overhovedet kan. Og hvis vi går på kompromis
med det, jamen så er der kun en vej, og det er ned af. Vi
bliver nødt til at blive i den rolle, men vi bliver også nødt
til at have annoncer. Vi skal bare være tydelige omkring,
hvornår noget er sponseret, for lytterne ved hvad vi
mener, og derfor vil de også gennemskue det med det
samme, hvis vi begynder at ’tage mundkurv på’.

At lave podcast
1

A – Man kan sige at hele podcast projektet er jo try it or
never. Altså så der det handler om at prøve, og så ser vi
hvad der sker.
A – Jo altså det er jo i hvert fald, det er nok et eller andet
sted lettere end jeg havde regnet med at lave, når man har
setup’et: Men igen det er jo ikke noget, vi er vant til at
lave. Altså Mikkel har jo lavet radio før, men der er der jo
andre, der har styret teknikken og mikrofoner og alt det
der, så det var bare at gå ind i lokalet og så begynde at
snakke.
M – Det udspringer af en podcastserie på Radio 24syv, der
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hedder Bilradio, det ligger derinde endnu, du kan bare gå
ind og høre, som jeg lavede sammen med en af folkene
deroppe. Det var Aarhus, hvad hedder han?
A – Ulrik Aarhus
M – Ulrik Aarhus! Og på et tidspunkt, så skulle Ulrik lave
noget andet, og så stoppede vi. Og det gik vi så og tyggede
lidt på og så blev vi enige om, at det kunne vi da ligeså
godt lave selv. Og så skar vi konceptet lidt til.
10

M – Altså vi har jo hørt, og det har du sikkert også, at det
her podcast, det er bare the shit lige nu, ikke. Det er det
nye sort, vi skal bare have noget mere af det, og alle vil
have det, og alle bureauerne synes det er super cool og
sådan noget, men sådan har det altså bare ikke været til at
begynde med. Det har været opad bakke, men nu er det
ligesom der er kommet lidt hul på det.
A – Og så tror jeg også, at vi begge to er enige om, at vi
bliver også nødt til at teste forskellige ting af, så vi kan se
om det virker eller ikke virker, fordi altså 24syv radioen
var ligesom låst fast i rimelig faste rammer, ikke, og det er
det her ikke. Og vi bliver nødt til ligesom at prøve lidt
hvad hvordan og hvorledes – kan vi flytte studiet ud et
andet sted og i en bil eller hvordan. Så det er det, vi gør.
Tester det lidt af.

23

A – Altså vi har i hvert fald ikke ramt nogen ting endnu,
som vi ikke ville kunne gøre igen, altså med det her. Vi har
prøvet nogle ting af, og er har ikke været noget endnu,
som vi ikke ville kunne gøre igen. Nu har vi jo ikke fuldført
det med Opel endnu, så det ved vi jo ikke 100 procent,
men alt taler for…
M – Vi er meget spændte på det. Vi skal optage kl. 16.
K – Det er meget spændende
A – Der er i hvert fald noget praktisk udfordrende i det. Vi
vil hellere bruge vores studie. Det er bare meget
nemmere. Det her… sådan et stort setup kan også bare
godt dræbe noget. Det har vi prøvet før, når vi laver web
TV og sådan noget, ikke. Det er side sjovt, når det er småt,
men hvis det bliver for stort og poleret, så dør det
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fandeme. Så bliver det for poleret.
26

M – Det er ligesom, eller det er nok, det er en ulempe, det
er nok de overraskelser, der ligesom har været. Jeg er
meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske her kl.
16. Også fordi der er så meget teknik blandet ind i det. For
os, ikke. Vi er jo vant til bare at sidde og skrive. Så når vi
både skal have lyd, som kører for sig og video, som kører
for sig, og nu har vi lige fået…
A – Ja vi er jo ikke uddannet i det. Altså.

Native
advertising
andre steder

Native
advertising
andre steder

Inspiration fra
andre podcasts
2

A – Altså jeg kan også høre millionærklubben, og det er jo
ikke, det er jo ikke alt, jeg lige forstår, men det er jo meget
fedt at høre andre vide noget om et eller andet, altså.

3

A – Og vi har jo diskuteret med bl.a. dem, der laver
Mediano, det er sådan noget fodboldpodcast, og hørt
hvordan de gjorde.

3

A – Og det tror jeg udsprang lidt af, at Mediano havde
sådan lidt, jeg tror de var sponsoreret af Oddset, hvor så
snakkede de om nogle fodboldhold, og så handlede det om
nogle, hvad var oddsene for det.

5

A – Men man kan sige, at vi har også taget udgangspunkt i
mange af de amerikanske podcasts og sådan noget ikke,
hvor altså der spiller de jo også med rimeligt åbne kort
om, at ja for at lave det her podcast, så skal vi jo tjene
nogle penge, og for at tjene nogle penge, så skal vi have
nogle sponsorer, ikke.

Annoncer i
podcast vs.
annoncer på web
18

A – Og der er det jo også nemmere med en artikel på
nettet, der kan du jo have sådan et annoncebanner, og det
kan jo sidde hele vejen, altså så du hele tiden kan se, at det
er en annonce, ikke. Det er jo svært i en podcast, for vi kan
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jo ikke sige det hele tiden.
Sponsoratets Sponsoreret vs.
sammenhæng redaktionelt
med
indholdet
16

K – Ja nu laver I meget sådan noget, hvor I siger: nu
kommer der noget, der er sponsoreret, eller laver det
sådan, at der er en del, der er sponsoreret, og så er der
resten af podcasten, som er noget mere redaktionelt, hvis
man kan sige det på den måde?
M – Det kan du ikke.
K – Det kan man ikke? Hvordan kan man sige det?
M – Jamen det kan man ikke, fordi den sponsorerede del
er ligeså redaktionel, det er bare et andet emne.
K – Okay, så det skal faktisk være samme kvalitet det hele?
M – Ja selvfølgelig

17

A – Altså man kan sige, at vores mål har været, at der skal
ikke være nogen dødpunkter. Altså der skal ikke være
noget, hvor man siger her bliver det kedeligt, eller det skal
i hvert fald være meget lidt. Altså der skal ikke være
noget, hvor man siger her bliver det kedeligt, altså, eller
det skal i hvert fald være meget lidt, altså det kan jo godt…
M – Hvis man tager spørgsmålet om benzin, f.eks. ikke, så
kan man spørge: vælger du, når du kører ind på
tankstationen den dyre benzin, eller vælger du den billige
benzin, både Shell og de der, Statoil har jo en dyrere
benzin. Vælger du den? Og det er jo noget, som vi er ret
sikre på, at alle der sidder og lytter til podcasten, de tager
stilling til en gang om ugen, ikke. De holder inde på
tankstationen, og der er en 95 oktan, og der er en 98
oktan, og den koster 7 ører eller 10 ører mere pr. liter, og
kan det nu betale sig, og hvad synes vi? Så det er en del af
programmet, hvor vi skifter emne, fordi det får vi penge
for, og det siger vi, men redaktionelt set skal det være
mindst ligeså interessant, som det der foregår lige før. Og
der kan du sige, essensen i podcasten er, at f.eks. med
Christian Grau der diskuterede vi jo hans børnebog helt
vildt meget, ikke, og man kan sige, at der er ingen tvivl om,
at han vil gerne snakke om sin børnebog, fordi at den var
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til salg lige der, og han ville gerne sælge nogle flere. Men
med udgangspunkt i, at vi snakker om det, som gæsten
gerne vil snakke om, fordi vi tror på, at den begejstring og
den entusiasme, som er den lytterne køber ind på, den
kommer når han gør det, uagtet at det for ham at se var
god forretning at gøre, så snakker vi børnerim, og han
læste lidt op af den, og vi sagde jamen hvordan fanden, og
nu siger du sådan om en Alfa, og passer det, og så siger
han nej, men det rimede godt, og så siger vi: jamen du
kunne vel ikke fine på at skrive det i euroman eller sådan
noget? Og så siger han nej, nej det kunne han ikke, så den
journalistiske standard er den samme og alibiet er jo, at vi
nørder. Og det vil lytterne gerne lytte til, for nørderiet er
det, der gør det autentisk.
A – Ja og vi tager jo altid udgangspunkt i gæsten. Altså
f.eks. med Felix Smith, der havde vi jo – Felix Smith er helt
vild med Mercedes. Det er bare sådan hans mærke. Så det
snakkede vi jo rigtig meget om. Og der kan man så sige, at
den del, der så var sponsoreret af QuickImport
afgiftsvurdering, der tog vi udgangspunkt i Mercedes.
Altså fordi det ligesom var, det var ligesom det, vi
snakkede om. Og det, det, der er jeg jo sådan lidt, det kan
jeg i hvert fald ikke se, at de skulle blive skidt. Det var
bare… Vi ville jo have snakket om det alligevel.
M – Det viser tilbage til at annonceringen er en gevinst for
produktet
A – Ja. Og kunne det have været blevet til en historie
alligevel, uden sponsering? Ja det kunne det. Og hvis det
kunne det, jamen så er det fair nok for os, altså. Men det
bliver stadigvæk deklareret som det skal.
18

M – Men jeg vil også godt indrømme Katrine, at det er
klart, at hvis vi kan integrere det her på en måde, så der
virker fuldstændig naturligt i programmet, og så det
ligefrem giver programmet merværdi, så giver det jo også
annoncøren merværdi i forhold til, at vi siger, at
programmet er sponseret af dem. Så det er vi jo ikke
blinde for. Altså den del af det udnytter vi jo også overfor
Shell eller overfor Obel eller overfor den her TV kanal. Så
det er vi jo ikke blinde for. Altså de må godt vide, vi vil
gerne pointere overfor dem, at værdien af deres
sponsorat bliver jo større af, at vi taler om det som en
naturlig del af programmet, og vi sørger for, at det
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journalistisk set har den samme værdi som det, vi taler
om lige før og lige efter
19

Sponsoratets Integration af
sammenhæng sponsorat
med
indholdet
2

18

Sponsoratets
synlighed

A – Men så kan man sige at alternativet til den historie var
at lave det segment eller den del af programmet hvor vi
ikke havde nogen afgifter med, og havde vi ikke nogen
afgifter med, jamen så har vi ikke den endelige pris, og så
har læseren jo overhovedet… altså så er det jo lidt en halv
historie. Så det gav noget merværdi

M – Ja. Det eneste vi skal videre til, det er jo, at en del af
det her koncept, det er, at der er en sponsor. Og noget af
det nye er jo, at vi ligesom har forsøgt at integrere
sponsoren i programmet til en vis grad i hvert fald. Og det
gør vi jo så faktisk i meget høj grad i dag, fordi at det er
Obel, der er sponsoren, og vi kører i en Obel.
M – Men jeg vil også godt indrømme Katrine, at det er
klart, at hvis vi kan integrere det her på en måde, så der
virker fuldstændig naturligt i programmet, og så det
ligefrem giver programmet merværdi, så giver det jo også
annoncøren merværdi i forhold til, at vi siger, at
programmet er sponseret af dem. Så det er vi jo ikke
blinde for. Altså den del af det udnytter vi jo også overfor
Shell eller overfor Obel eller overfor den her TV kanal. Så
det er vi jo ikke blinde for. Altså de må godt vide, vi vil
gerne pointere overfor dem, at værdien af deres
sponsorat bliver jo større af, at vi taler om det som en
naturlig del af programmet, og vi sørger for, at det
journalistisk set har den samme værdi som det, vi taler
om lige før og lige efter

Transparent
sponsorat
3

A – Altså man kan sige at en ting, der har været vigtigt for
os, det er at spille med så åbne kort som overhovedet
muligt. Altså der er ikke noget, der er skjult, så det er ikke
sådan noget med, at folk bliver overraskede over, at hov
de var egentlig sponsoreret der, men vi fandt aldrig rigtig
ud af det.
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4

M – Uden at det skal skjules, eller uden at det skal være,
det skal være transparent, og det skal være en, noget
ekstra, du får.

5

M – Jamen jeg tror, det skulle formuleres på den måde,
fordi at det skal være transparent. Lytteren skal vide
præcis, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Fordi det
øjeblik det bliver pakket ind til at nu snakker vi
tilfældigvis lidt om benzin eller på en anden måde, så
underminerer det autenticiteten i programmet. Så det
kunne være gjort på andre måder, men målet var i hvert
fald, at lytteren skulle forstå, at nu kommer der noget, som
er sponseret, dvs. vi siger ikke Shell for sjov, vi gør det,
fordi vi bliver betalt for det, og det kan du så glæde dig
over, fordi at så kan du lytte til programmet gratis
A – Men man kan sige, at vi har også taget udgangspunkt i
mange af de amerikanske podcasts og sådan noget ikke,
hvor altså der spiller de jo også med rimeligt åbne kort
om, at ja for at lave det her podcast, så skal vi jo tjene
nogle penge, og for at tjene nogle penge, så skal vi have
nogle sponsorer, ikke.
M – Altså jeg vil sige hele den der transparente ting, altså
det er jo noget, der går igen fra magasinet, altså vi prøver
jo altid at sørge for, at læseren ikke bliver stukket noget
ned i halsen uden at vi har forklaret dem hvorfor vi gør
det, og hvad det er for noget.

6

M – Og så er man også, så er formålet med at udtrykke det
på den her måde, det er, at ingen skal være i tvivl om, at
nu er der noget, som vi er betalt for, og derfor taler vi om
emnet.

18

M – Jamen for at læseren skal vide, at vi har respekt for
dem, og at vi ikke sidder og putter noget spons pis ind
løbende og får nævnt Shell ved en tilfældighed

29

A – Nej og jeg tror også, at det er derfor, man kan sige, at
Bil Magasinet er jo, vi er eksperter i biler. Det er den rolle,
vi skal have, og den skal vi edderbankemig holde fast i så
lang tid, vi overhovedet kan. Og hvis vi går på kompromis
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med det, jamen så er der kun en vej, og det er ned af. Vi
bliver nødt til at blive i den rolle, men vi bliver også nødt
til at have annoncer. Vi skal bare være tydelige omkring,
hvornår noget er sponseret, for lytterne ved hvad vi
mener, og derfor vil de også gennemskue det med det
samme, hvis vi begynder at ’tage mundkurv på’.
Sponsoratets
synlighed

Sponsoren

Jura
3

A – Fordi det var, også da vi gik i gang, der virkede det
som om, at der var ikke sådan 100% klare regler for, hvad
der nok, altså hvornår ved lytteren, at det er sponsoreret
indhold? Men vi siger det jo i starten og i slutningen af
programmet, og…

6

A – Og det er klart, for som sagt, så må man jo heller ikke,
altså det skal jo stå helt klart, det er jo regler for det, men
jeg kan se, at podcast er jo stadig så nyt, at det er ligesom
om, at de der regler er sådan lidt, det er jo ikke sådan, at
man får et, en skabelon til hvordan, man så skal gøre. Altså
det er stadigvæk, det står jo en lidt frit for, hvordan man
vil gøre det. Men man skal nok få at vide, når det er
forkert, men man får ikke at vide, når det er rigtigt. Der er
jo ikke nogen, der har ringet til os og sagt jamen det er
rigtigt, det I gør.

Sponsorforhold
2

M – Og det gør vi jo så faktisk i meget høj grad i dag, fordi
at det er Opel, der er sponsoren, og vi kører i en Opel.

3

M – Ja også, når vi begynder, når vi stiller det spørgsmål,
som vi har aftalt med sponsoren, at vi, eller det er ikke, vi
har ikke aftalt et bestemt spørgsmål, men vi har aftalt at
der er en sektion på nogle minutter, hvor vi spørger…
A – Eller hvor vi tager udgangspunkt i…
M – Vi tager udgangspunkt i sponsoren
A – Man kan sige den første sponsor, vi havde, var noget,
der hedder QuickImport, og QuickImport de laver jo sådan
nogle afgiftsvurderinger af brugte biler, og der kan man
sige, der var aftalen ikke andet end at vi ville jo snakke om
nogle brugte biler i løbet af programmet. Og der ville vi så
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inden programmet gik i gang spørge QuickImport; hvad er
afgiften på sådan en bil her. Og så læste vi ligesom afgiften
op.
4

M – Det er så det, hvor vi prøver at skille tingene ad, for
det er faktisk ikke os, der sælger det, det er
salgsafdelingen, der sælger det. Altså sponsoratet. Altså vi
har pitchet med dem jo og sagt prøv her og prøv der, men
det her Opel, de ter faktisk ikke os. Altså det er ikke noget
I…
A – Nej altså at det er blevet Opel, det er tilfældigt. Man
kan sige, det er i hvert fald salgsafdelingens arbejde, det
har ikke noget med os at gøre.
M – Opel er bare generelt meget interesserede i
alternative digitale formater, det er der mange af dem, der
er, men de har været, dem har vi haft kontakt med i lang
tid, vi har haft flere projekter med dem, som er faldet til
jorden, fordi vi ikke ville stille op til det, som de ligesom
ønskede

Sponsoren

5

A – Men man kan sige, også f.eks., jeg tror det var med
Shell, der havde vi jo også i gåseøjne forpligtet os til at
snakke lidt om benzin.

7

A – Men f.eks. havde vi en brainstorm med de der Obel
folk, ikke, og der kender vi en anden en, som er helt vildt
ekspert i Lamborghini, men han kører i en Obel til daglig.
Og det var Obel sådan rimelig opsat på, at det faktisk
skulle blive til noget, og vi sagde til dem: men programmet
kommer nok rimelig sandsynligt til at handle om
Lamborghini og ikke Obel – jamen de synes bare, det var
en sjov indgangsvinkel til at det ligesom var en Obel

15

M – Men det har de jo heller ikke. De har jo ikke en finger
med. Altså det bliver lavet på samme måde.

Sponsorforhold/
Produktion og
kontrol
6

M – Jeg har haft to møder med dem. Der har jeg sagt til
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dem, eller de har sagt: kan vi få lov at definere
spørgsmålene? Og der har jeg sagt nej, det kan I ikke. Kan
vi snakke om, hvad I kan spørge ham om?
A – Nej
M – Der har jeg sagt ja, det kan vi godt
A – Nå
M – Det kan vi snakke om, ikke også, og så siger de: kan du
spørge ham om, hvilken Opel, der er den fedeste i hele
verden? Nej det kan vi ikke.
A – Men vi kan godt snakke om Opel.
M – Men vi kan godt snakke om Opel ja, selvfølgelig kan vi
det.
A - Fordi han har haft en Opel.
M – Ja nu ved vi så tilfældigvis, at han har haft en Opel, og
derfor har han et forhold til Opel, og derfor ville det være
oplagt at tage det udgangspunkt.
8

M – Men jeg har bare sagt til Opel: ved I hvad, det bliver
Henrik Qvortrup, og så har de siddet og sagt hmm er det
en god ide, er det en god ide, er det en god ide, og så er de
blevet enige med sig selv om, eller de har meddelt os, at
det var en god ide og det var fint, men de har ikke haft et
alternativ. Det er ikke sådan, at de har fået nogle af de
andre navne, der er på listen. Dem har de ikke fået. Vi har
bare sagt, vi har valgt Henrik Qvortrup, og det, han har
tilfældigvis haft en Opel, og jeg mener også, at han var
rimelig glad for den, men det har jeg nu ikke spurgt ham
om
A – Og det får vi først svaret på, når vi sidder i bilen. Og
der bliver ikke klippet i det
M – Opel kan jo ikke bruge programmet som reklame. Og
noget af det, som Obel har spurgt om er jo: må vi klippe i
det? Og der har vi sagt nej, det må I ikke. Vil I klippe I det?
Nej det vil vi ikke. Fordi de vil selvfølgelig gerne klippe
den stump ud, hvor han siger noget om Obel, og måske
bare de seks sekunder, hvor han siger noget positivt om
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Obel. Og det må man bare sige, at det kan vi ikke. Den
aftale har vi ikke med Henrik Qvortrup. Og den vil vi heller
ikke have. Fordi så igen, så er vi ude i…
19

M – Det har været det samme. Shell havde vi et møde med,
og de var faktisk meget lidt konkrete, de havde ikke nogen
bud, de ville gerne fortælle om deres V-Power produkt, og
derfor var det ikke bare sponseret af Shell, men af Shell VPower: QuickImport var meget sådan lige ud af landeveje,
det gav sig selv

19

M – Og jeg har haft den samme snak med de andre
sponsorer. Og den har været ligeså præcis/upræcis
A – Og så kan man sige, det var jo ikke. Det vigtige var med
QuickImport, at det var ikke dem, der ringede til os og
sagde snak om de her tre afgifter, det var os, der ringede
til dem og sagde; vi har de her tre biler, hvad er afgiften på
dem?

20

A – Men der er jo heller ikke noget i nogen aftaler om, at vi
skal tage stilling til hverken bil eller noget som helst. Der
er bare en aftale om, at vi kører i en Opel. Og så er den
egentlig ikke længere. Hvis Qvortrup spørger os, hvad vi
synes om den, så må vi jo svare på det.
M – Så må vi jo sige, at vi synes, at gearkassen er lidt
hidsig og at den er, ja det er nok dens største problem
A – Ja og at den er dyr
M – Nej det er den jo ikke engang
A – Jo nej

15

Sponsoren

M – Vi producerer, vi vælger emnerne ud. Altså de har,
Ford havde jeg et møde med, hvor de sagde: vi kunne godt
tænke os, at I skriver om det og det og det, og så sagde jeg:
det kan vi måske godt. Seat har vi intet talt om indhold,
der har vi bare startet

Sponsorkriterier
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4

M – Nu er vi så havnet med dem her, men det er
salgsafdelingen, der har solgt det, det er ikke os. Og den
næste et eller forhåbentlig to programmer det bliver
noget helt andet.

4

A – Altså man kan sige det kan de jo godt, men så må de
bare indgå på de vilkår, som vi ligesom stiller op, ikke

9

A – Og det er også derfor, at programmerne skal være de
bedst mulige, og hvis ikke de er det, jamen så er det jo
ikke det værd. Altså det er ikke det værd at indgå i et
samarbejde, hvor vi bliver spændt så meget ind i nogen,
altså sådan nogle dikterede regler fra andre. Så dur det
ikke. Altså…

12

A – Altså man kan sige, at vi har helst gået efter, og det vil
vi fortsat også helst, vi vil helst gå efter noget, som ikke er
et bilmærke. Fordi det bare er nemmere. Fordi når det er
et bilmærke, så er det sådan noget med, at vi skal ud og
køre i den her bil, og så bliver det sådan lidt mere… Det
bliver lidt farligere i hvert fald.
M – Vi ville hellere have, at det ikke var et bilmærke, men
det er selvfølgelig sjovt, at det så foregår i en bil. Og det
betaler de så for. De ekstraomkostninger, der er forbundet
med, at vi skal flytte hele molevitten derud, og installere
alle de der ting, det betaler Obel for. Sådan så igen giver
det os en ekstra mulighed for at gøre det på en ny og
spændende måde.

Native
advertising
overordnet

Native
advertising
15

A – Men det er jo nok også der, hvor det er lidt forskelligt,
fordi man kan sige i et podcast, der er det mere, det er
universet, der er sponsoreret, kan man sige. Men det er
ikke det enkelte sådan hvad kan man sige element eller
hvad man skal sige, det er ikke hele programmet, der er
sponsoreret, det er ligesom bare universet rundt om. Hvor
i f.eks. Seat bloggen så er det jo, det er alt, der ligesom
ligger nede i det. Så de har en finger med i det hele.
M – Ja. Vi har en hel afdeling her i huset (red. Benjamin
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26

media), der laver native advertising. Men det vi laver her,
er også native advertising, kan man sige.
K – Ja. Så kan I genkende det? Altså nu er der jo super
mange forskellige definitioner af det…
A – Jeg kan i hvert fald genkende nogle af
problematikkerne. Altså det er jo helt klart nogle af de
samme problematikker, som vi har siddet og snakket om i
flere år med native og hvordan vi gør det ene og det andet
og det tredje. Hvordan kan vi lave video i samarbejde
med… det havde vi en lang diskussion om, ikke. Det døde
jo. Der var faktisk også Opel dengang, tror jeg. Opel ville
gerne sponsorere nogle videoer, hvor vi ligesom skulle
fremstå som nogle eksperter, men vi havde alligevel sådan
lidt mundkurv på, så vi måtte ikke bare lige sige hvad vi
ville jo. Og det gav jo ingen mening. Så det døde jo
M – Det døde jo. Og det måtte jo bare dø, det kunne ikke
være anderledes

27

M – Men der er ingen tvivl om, at det vi laver her, det er
native i en forstand, og ironisk eller sjovt nok, så er det
her sponsorat solgt af vores sælger, ham der primært er
sælger på Bil Magasinet, men de to næste sponsorater de
er solgt af native afdelingen.
K – Så I vil sige, at det er native, I laver, men det er ikke
fordi, at I har sat jer ned og sagt: nu skal vi lave en
podcast, og der skal indgå native advertising?
A – Nej vi har sat os ned og sagt; vi vil gerne lave en
podcast. Og derfra kan man sige; hvordan får vi lov til det?
Det gør vi ved, at det skal også give nogle penge. Og man
kan sige det er ligesom den vej. Vi ville gerne lave en
podcast, fordi vi kunne se, at læserne ville kunne få noget
mere ud af det. Ligesom vi f.eks. hver søndag hele
sommeren, der har vi sådan et søndagstræf med læserne i
Hellerup, og det udsprang også af; vi vil gerne møde
læserne, hvordan gør vi det, vi laver det her træf

Sponsoratets
form

Udformning af
sponsoreret
indhold
2

M – Ja. Det eneste vi skal videre til, det er jo, at en del af
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det her koncept, det er, at der er en sponsor. Og noget af
det nye er jo, at vi ligesom har forsøgt at integrere
sponsoren i programmet til en vis grad i hvert fald. Og det
gør vi jo så faktisk i meget høj grad i dag, fordi at det er
Obel, der er sponsoren, og vi kører i en Obel. Men
derudover er der ikke nogen grænser for, hvad vi skal
snakke om. Vi skal snakke om det, gæsten gerne vil snakke
om. Og det som jeg synes jeg har lært indtil nu, det er, at
det kan ikke blive for nørdet, det kan ikke blive for skævt,
det kan ikke blive for tosset, det vi snakker om: Det det
handler om er, at vi er der, fordi vi gerne vil være der, og
at det lyder sådan.
3

M – Ja også, når vi begynder, når vi stiller det spørgsmål,
som vi har aftalt med sponsoren, at vi, eller det er ikke, vi
har ikke aftalt et bestemt spørgsmål, men vi har aftalt at
der er en sektion på nogle minutter, hvor vi spørger…
A – Eller hvor vi tager udgangspunkt i…
M – Vi tager udgangspunkt i sponsoren
A – Man kan sige den første sponsor, vi havde, var noget,
der hedder QuickImport, og QuickImport de laver jo sådan
nogle afgiftsvurderinger af brugte biler, og der kan man
sige, der var aftalen ikke andet end at vi ville jo snakke om
nogle brugte biler i løbet af programmet. Og der ville vi så
inden programmet gik i gang spørge QuickImport; hvad er
afgiften på sådan en bil her. Og så læste vi ligesom afgiften
op.

5

A – Men man kan sige, også f.eks., jeg tror det var med
Shell, der havde vi jo også i gåseøjne forpligtet os til at
snakke lidt om benzin. Og benzin er jo ikke sådan et vildt
sexet emne, vel. Men det er alligevel vigtigt for mange
lyttere, og man kan sige, vi snakkede lidt om benzin, men
vi nåede ikke frem til noget, det var bare sådan en snak
kan man sige.

6

M – … men at vi bare siger: nu snakker vi lidt om benzin,
og det er fordi Shell sponserer os. Og så snakker vi lidt om
kvalitetsbenzin, ikke. Hvad for noget benzin tanker
gæsten og han tankede jo så ikke Shell, han tankede jo så
Miles Plus
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7-8

M – Ja nu ved vi så tilfældigvis, at han har haft en Opel, og
derfor har han et forhold til Opel, og derfor ville det være
oplagt at tage det udgangspunkt.
A – Men f.eks. havde vi en brainstorm med de der Opel
folk, ikke, og der kender vi en anden en, som er helt vildt
ekspert i Lamborghini, men han kører i en Opel til daglig.
Og det var Opel sådan rimelig opsat på, at det faktisk
skulle blive til noget, og vi sagde til dem: men programmet
kommer nok rimelig sandsynligt til at handle om
Lamborghini og ikke Opel – jamen de synes bare, det var
en sjov indgangsvinkel til at det ligesom var en Opel
K – Så i har fundet og valgt kilden ud fra, at I vidste, at det
var en Opel?
M – Nej det har vi ikke. Jeg vil sige, at vi har en shortlist
med 25 navne på, hvoraf mange af dem er nogen, som var
med i 24syv tiden og nogen, vi kender. Og dem vi tager
først, det er de nemmeste, dvs. det er dem, vi ved siger ja,
og som vi ved fungerer, og som vi ved har en interesse, vi
kan spille lidt med
A – Og som fanger lytterne også, ikke, altså som er gode
navne. Det er også det, vi har brug for. Vi har brug for at få
det udbredt så meget som overhovedet muligt.
M – Ja. Altså man kan sige, at ham der med Lamborghini,
ham er der ingen, der ved hvem er, han er bare, vi ved
bare, at han er skide interessant at høre på, men ham
gemmer vi lige lidt og vælger nogle af de mere kendte
navne, simpelthen fordi der er en PR værdi i det. Og
Henrik Qvortrup, han stod nærmest bare i, han var blandt
de fem første, fordi jeg kender ham godt, jeg ved han
virker på radioen, han er et kendt navn, han er meget
kendt lige nu, fordi han laver både radio og TV
programmer i øjeblikket, og…
A –Men det kunne ligeså godt have været en anden
M – Det kunne det godt
A – Man kan sige, der har ikke noget med Obel at gøre
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8

A – Og det får vi først svaret på, når vi sidder i bilen. Og
der bliver ikke klippet i det

12

A – Og så tror jeg også, at vi begge to er enige om, at vi
bliver også nødt til at teste forskellige ting af, så vi kan se
om det virker eller ikke virker, fordi altså 24syv radioen
var ligesom låst fast i rimelig faste rammer, ikke, og det er
det her ikke. Og vi bliver nødt til ligesom at prøve lidt
hvad hvordan og hvorledes – kan vi flytte studiet ud et
andet sted og i en bil eller hvordan. Så det er det, vi gør.
Tester det lidt af.

13

A – … f.eks. i Opel i dag ikke, hvis Qvortrup spørger hvad vi
synes om bilen, jamen så må vi jo sige, hvad vi synes om
bilen. Og det er jo ikke nødvendigvis positivt. Det er jo
bare ærlig snak. Og det er jo… og derigennem leverer det
jo en merværdi for lytteren.

17

A – Altså man kan sige, at vores mål har været, at der skal
ikke være nogen dødpunkter. Altså der skal ikke være
noget, hvor man siger her bliver det kedeligt, eller det skal
i hvert fald være meget lidt. Altså der skal ikke være
noget, hvor man siger her bliver det kedeligt, altså, eller
det skal i hvert fald være meget lidt, altså det kan jo godt…
M – Hvis man tager spørgsmålet om benzin, f.eks. ikke, så
kan man spørge: vælger du, når du kører ind på
tankstationen den dyre benzin, eller vælger du den billige
benzin, både Shell og de der, Statoil har jo en dyrere
benzin. Vælger du den? Og det er jo noget, som vi er ret
sikre på, at alle der sidder og lytter til podcasten, de tager
stilling til en gang om ugen, ikke. De holder inde på
tankstationen, og der er en 95 oktan, og der er en 98
oktan, og den koster 7 ører eller 10 ører mere pr. liter, og
kan det nu betale sig, og hvad synes vi? Så det er en del af
programmet, hvor vi skifter emne, fordi det får vi penge
for, og det siger vi, men redaktionelt set skal det være
mindst ligeså interessant, som det der foregår lige før. Og
der kan du sige, essensen i podcasten er, at f.eks. med
Christian Grau der diskuterede vi jo hans børnebog helt
vildt meget, ikke, og man kan sige, at der er ingen tvivl om,
at han vil gerne snakke om sin børnebog, fordi at den var
til salg lige der, og han ville gerne sælge nogle flere. Men
med udgangspunkt i, at vi snakker om det, som gæsten
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gerne vil snakke om, fordi vi tror på, at den begejstring og
den entusiasme, som er den lytterne køber ind på, den
kommer når han gør det, uagtet at det for ham at se var
god forretning at gøre, så snakker vi børnerim, og han
læste lidt op af den, og vi sagde jamen hvordan fanden, og
nu siger du sådan om en Alfa, og passer det, og så siger
han nej, men det rimede godt, og så siger vi: jamen du
kunne vel ikke fine på at skrive det i euroman eller sådan
noget? Og så siger han nej, nej det kunne han ikke, så den
journalistiske standard er den samme og alibiet er jo, at vi
nørder. Og det vil lytterne gerne lytte til, for nørderiet er
det, der gør det autentisk.
A – Ja og vi tager jo altid udgangspunkt i gæsten. Altså
f.eks. med Felix Smith, der havde vi jo – Felix Smith er helt
vild med Mercedes. Det er bare sådan hans mærke. Så det
snakkede vi jo rigtig meget om. Og der kan man så sige, at
den del, der så var sponsoreret af QuickImport
afgiftsvurdering, der tog vi udgangspunkt i Mercedes.
Altså fordi det ligesom var, det var ligesom det, vi
snakkede om. Og det, det, der er jeg jo sådan lidt, det kan
jeg i hvert fald ikke se, at de skulle blive skidt. Det var
bare… Vi ville jo have snakket om det alligevel.
M – Ej det kan vi ikke sige jo, fordi som vi sagde før, så
ville vi faktisk helst have undværet Opel, der er i hvert fald
andet, vi hellere ville have haft, men så prøvede vi at
vende det om og sige; okay, nu har vi så fået Opel, hvordan
bliver det en fordel for os? Jamen det kan blive en fordel
for os ved at det selvfølgelig er helt tosset, hvis vi ikke
optager det ude i en Opel. Så lad os få den del af, bruge det
aktivt på den måde. Og det har vi så sagt til Opel; ved I
hvad, det bliver sgu dyrere. Og nå siger de så, det vil de
gerne være med på, fordi det er innovativt og det er lidt
dyre ting. Sådan er det med det engang imellem, ikke. Så
Opel siger så: det vil vi gerne betale mere for, ikke. Men
det er jo kommet, fordi vi har sagt; Opel – hvordan, er vi
inde på noget kærnestof her, hvor det er meget vigtigt for
os at være troværdige og ikke på noget tidspunkt give
indtryk af, at vi er betalt af noget bilmærke.
21

M – Altså præcis, ikke, så vil Anders sige, at den er lidt dyr,
og så vil jeg sige nej ikke 485.000 for en 260 hestes
firehjulstrækker med automatgear, det er da sådan set
ikke vildt dyrt, det synes jeg ikke. Og så kan vi diskutere
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det. Og lige præcis den her, den kommer jo med, altså hvis
det var, nu gør den ikke, fordi nu har vi snakket om det
her, men vi har jo tænkt over det. Og så er vi egentlig
tilbage ved autenticiteten, og det er kernen i det hele, tror
jeg. Det er kernen i successen, det er kernen i vores
succes, og i det et, at vi er tro mod læserne
28

A – Det er et nyt program, der hedder Biler i nød. Og så
skal de så, det er jo også det, vi skal knække koden på,
hvordan fanden får vi givet noget…
M – Men det er ikke svært, synes jeg
A – Nej det er vel bare noget med bilprogrammer
M – Det er nemt

Sponsoratets
synlighed

Tilkendegivelse
af sponsorat
3

A – Fordi det var, også da vi gik i gang, der virkede det
som om, at der var ikke sådan 100% klare regler for, hvad
der nok, altså hvornår ved lytteren, at det er sponsoreret
indhold? Men vi siger det jo i starten og i slutningen af
programmet, og…

5

M – Jamen jeg tror, det skulle formuleres på den måde,
fordi at det skal være transparent. Lytteren skal vide
præcis, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Fordi det
øjeblik det bliver pakket ind til at nu snakker vi
tilfældigvis lidt om benzin eller på en anden måde, så
underminerer det autenticiteten i programmet. Så det
kunne være gjort på andre måder, men målet var i hvert
fald, at lytteren skulle forstå, at nu kommer der noget, som
er sponseret, dvs. vi siger ikke Shell for sjov, vi gør det,
fordi vi bliver betalt for det, og det kan du så glæde dig
over, fordi at så kan du lytte til programmet gratis

6

M – … men at vi bare siger: nu snakker vi lidt om benzin,
og det er fordi Shell sponserer os. Og så snakker vi lidt om
kvalitetsbenzin, ikke. Hvad for noget benzin tanker
gæsten og han tankede jo så ikke Shell, han tankede jo så
Miles Plus
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Økonomi

12

A – Altså man kan sige at det bliver jo, der er jo en
mulighed for ikke at avancere det, og det er jo, at man
bare kan sige, at ”programmet er sponsoreret af…”, og det
kan da også være, at der er nogen, der vil det, men jeg
synes man skal prøve at vende det til noget positivt og
tage udgangspunkt i at oplyse læseren mere, så han bliver
klogere af det. Men vi, vores tilgang til det er jo en
journalistisk tilgang, så vores tilgang er jo ikke
kommerciel, altså vi har jo bare en journalistisk tilgang til
at, jamen bilafgifter det er interessant, og hvorfor er det
det, jamen så lad os få nogle tal på bordet, og dem får vi
fra dem, som laver det, benzinen. Lad os få et eller andet
på bordet, som vi har fundet.

13

A – Der er jo et alternativ i nogle af de amerikanske
programmer, der siger de, nå men vi er sponsoreret af det
her, og så læser de sådan op. Og man kan bare høre,
hvordan… altså det er fuldstædig spild af tid, ikke. Og det
kan være ret langt alligevel, og det er jo noget af det, vi har
prøvet at undgå, fordi folk de falder jo også fra. Så vi bliver
jo nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan gøre det
interessant, ikke. Ellers så har vi alle sammen tabt på det.
Og har vi fået lidt penge ind? Ja, men det er jo ikke sikkert,
at folk så gider at lytte med næste gang

18

A – Ja det bliver ikke sådan noget… Man kan sige, vi
nævner det typisk tre gange. Vi nævner det i starten, vi
nævner det i slutningen, og så nævner vi det, hvis der er
ligesom et specifik indslag i midten. Så får man det nævnt,
ikke. Også fordi at det skal heller ikke være sådan, at du
kommer midt ind i et program, og så lige pludselig ikke
ved, hvad det er, du er landet i. Så er det sådan et eller
andet Shell eventyr, ikke. Altså du skal have det at vide. Og
der er det jo også nemmere med en artikel på nettet, der
kan du jo have sådan et annoncebanner, og det kan jo
sidde hele vejen, altså så du hele tiden kan se, at det er en
annonce, ikke. Det er jo svært i en podcast, for vi kan jo
ikke sige det hele tiden.

Lytterbetaling
for podcast
11

A – Eller vi tror ikke på, at lytteren ville være klar til at
betale for det, eller i hvert fald ikke med andet end deres
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tid, og deres tid er de sekunder, hvor de skal lytte på
podcasten. Det er jo det, de betaler med.
14

Økonomi

A – … altså jeg fornemmer, at folk ved, at der er altid en
betaling i øjeblikket, og det er bare lige hvad det er, om
det er din tid, eller hvad det er. Og det her, det er betaling
for at lytte til podcasten. Det er det en form for, de her fire
sekunder eller hvad det er, hvor der er et eller andet med
det.

Økonomi
23

M – Nej det handler om, at vi tror, der er flest penge i, at vi
producerer til dem, der skal modtage produktet. Når det
er på skrift, så er det Bil Magasinet, og når det er på lyd, så
er det nogen lyttere. Og vi tror på, at der simpelthen er
bedst økonomi i at sørge for at lave det produkt, som
modtageren gerne vil have, og ikke nødvendigvis det
produkt, som afsenderen gerne vil have, eller sponsoren
eller nogen andre gerne vil have – det er stadigvæk det,
der er drivkraften i alt, hvad vi laver
A – Modsat er vi også klar over, at vi skal have en
forretning til at fungere, og vi kan ikke få tid til at lave det,
hvis ikke der kommer nogle penge i kassen, så vi kan ikke
bare lave det, altså. Der skal et eller andet ind, ikke. Der
skal nogen sponsorer på. Og det, altså, det er sgu svært
nok at finde. Og det laver ikke sig selv.
M – Det har i hvert fald taget længere tid, end vi havde
regnet med.
K – Altså at finde nogen, der vil sponsorere?
M – Ja

10

M – Det virker som om der, vi har lavet, man kan sige, de
første fire programmer fik vi ikke så meget for, som vi
havde håbet på. Nu har vi så besluttet os for, at vi ikke vil
have det, får vi kan få det, vi vil have for det i samarbejde
med salgsafdelingen, ikke. Nu har vi så fået på det
program, vi skal lave i dag, og også på de to næste
programmer, der har vi fået den betaling, vi vil have for
det, som er, som vi selv synes er fornuftig, og som svarer
til…
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A – Som er helt fin i forhold til starten
K – Så I bliver nødt til at være sponsoreret, fordi I ligesom
skal have nogle penge for at få tiden til at lave det, og så er
I transparente for lytternes skyld?
M – Ja
A – Ja
11

A – Og det første det var bare i forhold til ikke at være
sponsoreret. Altså man kan sige, jamen i forhold til ikke at
være sponseret er jo også et hypotetisk spørgsmål, fordi
hvis vi ikke var sponseret, så havde vi ingen
reklameindtægter, og så lavede vi det bare ikke. Og så kan
man sige, jamen i forhold til det, jamen så laver vi jo
podcasten, og det er positivt.

13

A – Men det er jo også svært, fordi det er jo også, altså i
forhold til det her med sponsorerede programmer, ikke,
altså mange af de programmer, der ligger inde i iTunes og
sådan noget, det er jo produceret af DR og 24syv, og der er
jo ikke noget sponsoreret i det andet end at det er jo
sponsoreret på en andet måde, bare af statskassen. Og det
kan vi ikke, altså, så det her, det er jo alternativet, ikke.

18-19

M – Altså der er ikke en grund til ikke at fortælle
annoncørerne hvilket fabelagtigt produkt, de er ved at
købe ind. Og prisen er jo derefter.

22-23

K – Ja. Hvis vi skal snakke lidt om ulemper, du snakkede
om sådan noget med, at det skulle ikke være sådan noget
med, at I lige tilfældigvis kom til at nævne Shell midt i det
hele – hvis det nu blev til sådan noget, hvad ville der så
ske? Hvorfor er det forkert?
M – Det ville bare blive hjernedødt. Det ville gå ud over
vores værdi som anmeldere. I bladet måske primært.
Altså det ville blive uinteressant at høre på, og det betyder
færre lyttere, og det ville koste på vores troværdighed
A – Det ville være… Det kunne måske give penge på den
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korte bane, men på den lange bane, så giver det ingenting.
Det tror vi i hvert fald ikke på
M – Men først og fremmest, så ville det bare være… altså
så tror jeg, at lytterne ville falde fra
A – Ja. Og det er ikke vores mål. Og igen, det er jo også, vi
tager jo udgangspunkt i lytterne, og hvis de begynder at
falde fra, så har vi jo lavet noget forkert.
M – Og jeg tror simpelthen bare, det er det. Jeg tror, det er
en dårlig forretning helt grundlæggende
K – Så hvis autenticiteten ryger, så ryger lytterne?
M – Ja. Så er der ikke noget at sælge. Heller ikke nogen
blade.
24

M – Når vi får en udfordring, hvis man så er kreativ og
engageret og professionel omkring det, så kan det være
med til at forbedre produktet fremfor at blive en. Og det
synes jeg er det, der er sket her med Opel, at vi siger; når
vi kører i en bil, så er det tosset ikke at have det på video.
Slevfølgelig skal vi have det på video. Og så sidder man og
siger okay, hvis vi skal have det på video, så hvad skal der
så… ej det bliver lidt omfattende. Det må de jo så betale
for. Og vil de betale for det? Ja det vil de gerne. Så udover
at det giver hele setup’et en ekstra dimension, så tjener vi
faktisk også penge på det.

28

A – Nej vi har sat os ned og sagt; vi vil gerne lave en
podcast. Og derfra kan man sige; hvordan får vi lov til det?
Det gør vi ved, at det skal også give nogle penge. Og man
kan sige det er ligesom den vej. Vi ville gerne lave en
podcast, fordi vi kunne se, at læserne ville kunne få noget
mere ud af det. Ligesom vi f.eks. hver søndag hele
sommeren, der har vi sådan et søndagstræf med læserne i
Hellerup, og det udsprang også af; vi vil gerne møde
læserne, hvordan gør vi det, vi laver det her træf
K – Hver søndag?
M – Ja. Vi skiftes lidt.
K – Ville I kunne lave podcasten uden at være
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sponsoreret? Uden at det gik ud over magasinet?
A – Det går jo ud over magasinet i forhold til, at vi stjæler
timer fra det. Og de timer bliver jo ikke tilført. Vi har også
engang lavet rigtig meget video og haft en videomand
fastansat. Men der kom bare ikke rigtig nogle penge ind på
det, og så blev han jo fyret, fordi det er jo sådan det kører.
Og jeg tror også, at i Benjamin har vi altid været klar over,
at man kan godt have det sjovt, men på et eller andet
tidspunkt, er der jo nok også nogen, der kommer og
spørger, hvad der kommer ind. Specielt i Bonnier.
29

Native
advertising
type

A – Nej og jeg tror også, at det er derfor, man kan sige, at
Bil Magasinet er jo, vi er eksperter i biler. Det er den rolle,
vi skal have, og den skal vi edderbankemig holde fast i så
lang tid, vi overhovedet kan. Og hvis vi går på kompromis
med det, jamen så er der kun en vej, og det er ned af. Vi
bliver nødt til at blive i den rolle, men vi bliver også nødt
til at have annoncer. Vi skal bare være tydelige omkring,
hvornår noget er sponseret, for lytterne ved hvad vi
mener, og derfor vil de også gennemskue det med det
samme, hvis vi begynder at ’tage mundkurv på’.

Endorsement
6

M – At man så gør det stadigvæk med begejstring og
interesse og jo ikke sidder og siger V-Power er verdens
bedste benzin og sådan noget forkvaklet noget, som igen…

20

M – … og så kan Felix Smith sige; det vidste jeg godt eller…
ikke, altså. Eller jeg har engang prøvet, ikke. Det var
faktisk tilfældet med Thomas Hartmann – han brugte
dem. Vi vidste det ikke. Han sagde det ikke, inden vi gik i
studiet. Vi gik i studiet, og så snakkede vi, og så sagde vi, at
jamen vi har jo kigget på nogle Subaru modeller og sådan
noget, som han interesserer sig for, ikke, og så siger han;
jamen jeg har faktisk brugt dem engang. Det virkede skide
godt siger han så. Altså helt uopfordret. Han vidste, at de
var sponsor, for det havde vi sagt til ham, men vi vidste
ikke, at han rent faktisk havde benyttet sig af det, da vi gik
i studiet. Og han vælger så selv at sige; jeg har faktisk
brugt dem og det fungerede skide godt. Og det har han
gjort med åben pande. Altså han vidste, at de var
sponsorer, og Thomas er rimelig bevidst om, hvad han
medvirker i, og hvad han ikke medvirker i, ikke.
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A – Det var bare et eksempel på, at det bare fungerede
godt
M – Det virkede tilfældigvis virkelig godt til sponsorens
fordel, men også til lytterens fordel, ikke?
Native
advertising
type

Negativ
sponsoromtale
24-25

M – Så det har overrasket mig lidt, og det tror jeg, altså
det, at det som vi troede var en kniber og var begyndt at
tænke uh det bliver svært, og kunne vi i bladet for samme
måned skrive noget dårligt om en Opel…
A – Det kan vi jo godt. Det gør vi bare. Men det er jo også,
de meninger og holdninger, vi giver udtryk for i bladet,
det er noget af det, vi får hug for nogle gange, ikke. Altså
annoncørerne kan jo godt forsvinde, hvis vi sabler en bil.
Men det sker jo
K – Så det er sket?
M – Ja det er sket. Sidste år, så var vi ekstremt positive
overfor Volvo i en periode, fordi de havde lavet nogle fine
biler, og så var der en, hvor vi sagde nej prøv at hør her,
det er altså sgu da, stationcarversionen, den er ikke så
vellykket. Og så trak de sgu deres annoncer ud, de
røvhuller. Og sådan må det være.
A – Sådan var det også med Mitsubishi
M – Ja de røg også ud. De blev fandeme sure
A – Men det var fandeme også en dårlig bil
M – Jeg plejer at sige, at hvis vi er en lille smule uvenner
med alle bilimportørerne en gang om året, så er vi i hver
fald nogenlunde i land, ikke. Volvo og Mitsubishi der har vi
i hvert fald… der har vi taget det for et par år, vil jeg sige.
Altså men det, det…
A – Ford forsvandt også engang. Men det er mange år før
jeg startede. Der forsvandt de helt i et år eller sådan noget
M – Ja Mercedes og Fiat har også været væk
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K – Men de kommer igen?
A – Ja fordi de har jo et afhængighedsforhold til os, hvor
man kan sige, at det har vi ikke på samme måde til dem
M – Hvis der ikke er noget, der er dårligt, så er der jo
heller ikke noget, der er godt. Og så er alt jo lige godt.
Native
advertising
og
journalistik

Native
advertising og
journalistik
9

12

13

M – Vi laver ikke for annoncører, vi laver ikke for
journalisterne, som, altså dengang vi startede i 1991, så
var det faktisk ret revolutionerende, fordi der var der en
almen accept af, hvad god journalistik var, som ikke
nødvendigvis var det, som læserne gerne ville have, hvor
vi sagde: vi laver journalistik til læseren. Og det gjorde os
faktisk sådan lidt udeset iblandt motorjournalistkolleger,
fordi vi ofte sagde: det der gider vi ikke at lave, for det er
der ikke nogen, der gider at læse. Jamen det er da vigtigt
at fortælle om – nej nej, det synes vi ikke, det var.
A – Altså man kan sige at det bliver jo, der er jo en
mulighed for ikke at avancere det, og det er jo, at man
bare kan sige, at programmet er sponsoreret af, og det kan
da også være, at der er nogen, der vil det, men jeg synes
man skal prøve at vende det til noget positivt og tage
udgangspunkt i at oplyse læseren mere, så han bliver
klogere af det. Men vi, vores tilgang til det er jo en
journalistisk tilgang, så vores tilgang er jo ikke
kommerciel, altså vi har jo bare en journalistisk tilgang til
at, jamen bilafgifter det er interessant, og hvorfor er det
det, jamen så lad os få nogle tal på bordet, og dem får vi
fra dem, som laver det, benzinen. Lad os få et eller andet
på bordet, som vi har fundet.
M – Men jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke ked af at
have en sponsor, heller ikke rent journalistik. Jeg synes,
det giver en form for værdi, som Anders beskrev lige før,
hvor vi ligesom kommer ud i et nyt emne, som vi nørder
ned i. Så giver det også, så understreger det også, at det
her er ikke gratis. Det kan godt være, at du lytter til det
gratis, men der er nogen, der betaler for dig, og den værdi
vil jeg jo gerne som journalist have er klar.
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27

Holdning til
native
advertising

Holdning til
native
advertising
11

29

Feedback

A – Og jeg må personligt sige, at hvis ikke man vil have sit
navn på det, så er der et problem. Altså man kan sige, så er
der i hvert fald et problem rent journalistisk, ikke. Fordi
så er der en eller anden form for mundkurv på. Og jeg vil
ikke have mit navn på noget, hvor jeg har mundkurv på,
fordi så havde jeg søgt et job i en anden afdeling, og det
har jeg ikke. Og jeg synes, jeg er rimelig opmærksom på,
hvor skillelinjerne går. Men jeg er også opmærksom på, at
vi går også ind i en ny tid, hvor grænserne bliver brudt op,
og man bliver nødt til at gå lidt indover og se og prøve. Og
det synes jeg helt klart, at vores podcast er et udtryk for.
At vi prøver noget nyt, men det er ikke defineret endnu,
hvordan det skal være

M – Men jeg er egentlig ikke så ked af det. Hvis jeg nu fik
pengene for at lave det uden en sponsor, så er jeg ikke
sikker på, at jeg synes, det var en bedre løsning. Ligeså vel
som at Bil Magasinet ville være et kedeligere blad, hvis
ikke der var annoncer i. Altså hvis ikke der er annoncer i
bladet, så mangler de. Så mangler der noget dynamik i
bladet – noget der ligesom gør, at man får en oplevelse af
ting, der går op og ned, og de lige skal bladre, og der er
flow i bladet osv., ikke, og det tror jeg egentlig, at jeg
egentlig ville have det på næsten samme måde også med
det her, fordi at det jo giver det en værdi. Altså folk bliver
bevidste om, at det ikke bare er noget, vi har lavet fordi at
det…, det et noget, vi har lavet, fordi at det har en værdi,
som nogen vil betale for. Det er så ikke dig som lytter, og
det har vi det helt fint med, det er sådan det er
A – Jeg tror, at de journalister, der brokker sig over native
advertising er af den gamle skole. De grænser, der før lå
tydeligt optegnet, begynder at blive opløst. Jeg ser ikke
noget galt i, at man bruger native advertising, hvis det
betyder, at du kan lave noget godt indhold.

Feedback på
sponsorat/
Ingen feedback
på sponsorat
14

A – Nej. Altså jeg har fået en del af de der henvendelser, og

342

der har ikke været noget som helst fra nogen som helst
omkring annoncer. Det har kun været omkring
lydkvaliteten
M – ja lydkvaliteten har vi, den fik vi lidt på først, på trods
af, at vi havde købt lydudstyr ind og vi havde investeret i
det, vi troede var det rigtige udstyr. På trods af, at vi havde
etableret et studie og fundet noget dyrt optageudstyr, så
var lyden lidt for lav simpelthen. Og vi kunne sgu ikke
rigtig forstå, hvorfor det var, men det tror vi, vi har fundet
ud af nu.
A – Men man kan sige, at de lytter- eller
læserhenvendelser, vi har fået, det har jo været på mail og
i iTunes og også fra dem, vi møder, og der har ikke været
noget.
M – Der er nogen, der har kritiseret lydkvaliteten, og ellers
har stort set alle været positive og gået på: hvornår
kommer den næste? Hvornår kommer der mere?
K – Fedt. Er der nogen, der har nævnt noget positivt om
annoncerne? Eller går det mere generelt på podcasten?
A – Nej der er ikke nogen, der har nævnt noget om
annoncer (…) Men der har ikke været nogen negativ eller
positiv feedback.
K – Nej. Hvad med kolleger og fagfæller og sådan noget, er
de kommet med respons på jeres måde at bruge
sponsoratet på? Positivt, negativt?
M – Næ, jeg kan sgu ikke lige huske, om der er nogen, der
har omtalt det. Er der det?
A – Nej
M – Altså der er jo utrolig mange kolleger, der har rost den
A – Ja det har været meget positive, men det er mere
sådan noget: fedt at I laver en podcast
Andre former
for
sponsoreret
indhold

Advertorials på
hjemmesiden
15

M – Ja og den er fed at lytte til og sådan noget. Altså vi har
en lignende løsning på vores site, hvor vi under vores

343

blogsektion har noget, der hedder Seat bloggen og noget,
der hedder Ford bloggen. Og et er jo historier, som er
skrevet i vores sprog og univers, men om de pågældende
mærker, og det betaler de for. Og det har vi haft kolleger,
der har påtalt og sagt: I bliver nu betalt for at skrive godt,
men…
A – Men det er sgu også noget andet, Mikkel, fordi det er
mere, der kan du jo, i de der, der kan du jo ikke sable
noget ned. Fordi det er sådan ufarlige historier.
M – Det er jo så det, vi vælger at gøre dem til. Vi vælger de
emner, som er ufarlige for ikke, altså man kan ikke
forestille sig, at vi i en historie, som er betalt af Seat
skriver en test af en bil, og det giver ingen mening, og det
vil under alle omstændigheder underminere hele vores
eksistensgrundlag. Så vi vælger nogle meget ufarlige
historier
15

M – Det er nogen i huset ja. Men der er nogen af vores
kolleger, der har sagt: nu er I faktisk betalt af dem, og der
må man bare sige ja, det er vi. Det står så afsenderen er Bil
Magasinet og ikke en navngiven forfatter.
A – Altså det er mere, det er en advertorial. Altså det er jo
det.
M – Men det er en advertorial, som ligger meget tæt opad
hvad vi selv kunne finde på at skrive, kan man sige
A – Og det står jo også tydeligt.
M – Ja ja det er jo deklareret både på Facebook og…
K – Hvordan er den mærket?
M – Du kan selv gå ind og se den. Den ligger på
bilmagasinet.dk under… ude på nettet står der simpelthen
en boks, der forklarer hvad det her er for noget, og det er
en, hvad hedder det, en limet boks. Den kører ikke med
ned, når du scroller. Og på Facebook er der tilsvarende en
limet boks oppe i toppen, som bliver siddende, når du
scroller. Så det er deklareret, det er ikke bare fordi vi skal,
men fordi at det er igen transparent, altså læserne skal
vide, at det her det er, hvad det er.
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Lytteren

Lytters udbytte
3

A – Man kan sige den første sponsor, vi havde, var noget,
der hedder QuickImport, og QuickImport de laver jo sådan
nogle afgiftsvurderinger af brugte biler, og der kan man
sige, der var aftalen ikke andet end at vi ville jo snakke om
nogle brugte biler i løbet af programmet. Og der ville vi så
inden programmet gik i gang spørge QuickImport; hvad er
afgiften på sådan en bil her. Og så læste vi ligesom afgiften
op. Og det tror jeg udsprang lidt af, at Mediano havde
sådan lidt, jeg tror de var sponsoreret af Oddset, hvor så
snakkede de om nogle fodboldhold, og så handlede det om
nogle, hvad var oddsene for det. Så det blev ligesom sådan
en, det var jo ikke fordi lytteren fik mindre ud af det.
Lytteren fik nærmest mere ud af det sponsorat, kan man
sige, men det, og man kan sige, at der var heller ikke
nogen hemmelighed i det. Men det er svært. Altså det er
svært at finde ud af, hvordan man ligesom får vendt noget
sponsoreret indhold…
M – Til en fordel
A - …til et plus. Så det ikke er et minus.
M – Uden at det skal skjules, eller uden at det skal være…
det skal være transparent, og det skal være en, noget
ekstra, du får.

5

M – Jamen jeg tror, det skulle formuleres på den måde,
fordi at det skal være transparent. Lytteren skal vide
præcis, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Fordi det
øjeblik det bliver pakket ind til at nu snakker vi
tilfældigvis lidt om benzin eller på en anden måde, så
underminerer det autenticiteten i programmet. Så det
kunne være gjort på andre måder, men målet var i hvert
fald, at lytteren skulle forstå, at nu kommer der noget, som
er sponseret, dvs. vi siger ikke Shell for sjov, vi gør det,
fordi vi bliver betalt for det, og det kan du så glæde dig
over, fordi at så kan du lytte til programmet gratis

5

M – Altså jeg vil sige hele den der transparente ting, altså
det er jo noget, der går igen fra magasinet, altså vi prøver
jo altid at sørge for, at læseren ikke bliver stukket noget
ned i halsen uden at vi har forklaret dem hvorfor vi gør
det, og hvad det er for noget.
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6

M – Men helt ærlig, så mener jeg altså, at det handler om,
at vi er så ægte i programmet, som vi kan være, fordi der
er det, der gør det lytteværdigt.

9

M – Og vi tror på, at der simpelthen er bedst økonomi i at
sørge for at lave det produkt, som modtageren gerne vil
have, og ikke nødvendigvis det produkt, som afsenderen
gerne vil have, eller sponsoren eller nogen andre gerne vil
have – det er stadigvæk det, der er drivkraften i alt, hvad
vi laver

11

M – Ja. Altså på trods af, at vores udgangspunkt er
læserne, så tror jeg, at læserne ville opleve bladet som et
fattigere blad, hvis ikke annoncerne var der. Der kan
selvfølgelig hurtigt komme for mange, men i et blad på
100 sider i Bil Magasinet, så er der typisk 15 sider
annoncer, og hvis ikke de var der, så ville det være et
kedeligere blad efter min mening
A – Og så kan man sige på, i forhold til vores sponsorat fra
QuickImport, der blev det jo, altså der blev alle jo klogere
på afgift, og med Shell blev alle jo klogere på oktantal og
med Obel… Det ved jeg ikke

12

A – Altså man kan sige at det bliver jo, der er jo en
mulighed for ikke at avancere det, og det er jo, at man
bare kan sige, at programmet er sponsoreret af, og det kan
da også være, at der er nogen, der vil det, men jeg synes
man skal prøve at vende det til noget positivt og tage
udgangspunkt i at oplyse læseren mere, så han bliver
klogere af det. Men vi, vores tilgang til det er jo en
journalistisk tilgang, så vores tilgang er jo ikke
kommerciel, altså vi har jo bare en journalistisk tilgang til
at, jamen bilafgifter det er interessant, og hvorfor er det
det, jamen så lad os få nogle tal på bordet, og dem får vi
fra dem, som laver det, benzinen. Lad os få et eller andet
på bordet, som vi har fundet.

17

M – Hvis man tager spørgsmålet om benzin, f.eks. ikke, så
kan man spørge: vælger du, når du kører ind på
tankstationen den dyre benzin, eller vælger du den billige
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benzin, både Shell og de der, Statoil har jo en dyrere
benzin. Vælger du den? Og det er jo noget, som vi er ret
sikre på, at alle der sidder og lytter til podcasten, de tager
stilling til en gang om ugen, ikke. De holder inde på
tankstationen, og der er en 95 oktan, og der er en 98
oktan, og den koster 7 ører eller 10 ører mere pr. liter, og
kan det nu betale sig, og hvad synes vi? Så det er en del af
programmet, hvor vi skifter emne, fordi det får vi penge
for, og det siger vi, men redaktionelt set skal det være
mindst ligeså interessant, som det der foregår lige før. Og
der kan du sige, essensen i podcasten er, at f.eks. med
Christian Grau der diskuterede vi jo hans børnebog helt
vildt meget, ikke, og man kan sige, at der er ingen tvivl om,
at han vil gerne snakke om sin børnebog, fordi at den var
til salg lige der, og han ville gerne sælge nogle flere. Men
med udgangspunkt i, at vi snakker om det, som gæsten
gerne vil snakke om, fordi vi tror på, at den begejstring og
den entusiasme, som er den lytterne køber ind på, den
kommer når han gør det, uagtet at det for ham at se var
god forretning at gøre, så snakker vi børnerim, og han
læste lidt op af den, og vi sagde jamen hvordan fanden, og
nu siger du sådan om en Alfa, og passer det, og så siger
han nej, men det rimede godt, og så siger vi: jamen du
kunne vel ikke fine på at skrive det i euroman eller sådan
noget? Og så siger han nej, nej det kunne han ikke, så den
journalistiske standard er den samme og alibiet er jo, at vi
nørder. Og det vil lytterne gerne lytte til, for nørderiet er
det, der gør det autentisk.
18

K – Så det er faktisk både for lytternes skyld og for jeres
egen skyld og for annoncørernes skyld?
M – Jeg vil sige det på den måde…
A – Det er mest for lytterens skyld
M – Vi sætter jo ikke vores lys under en skæppe, når vi
taler med annoncøren, vel.
A – Altså lytter, os, annoncør – i den rækkefølge.

19

A – Men vi laver ikke programmet for annoncøren. Altså
det er ikke overhovedet den stillingtagen, vi tager til det.
Og det er slet heller ikke det, sådan den præmis, vi går ind
på. Altså vi laver det bare 100% for lytteren, så de skal
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have noget godt stof.
19

A – Men så kan man sige at alternativet til den historie var
at lave det segment eller den del af programmet hvor vi
ikke havde nogen afgifter med, og havde vi ikke nogen
afgifter med, jamen så har vi ikke den endelige pris, og så
har læseren jo overhovedet… altså så er det jo lidt en halv
historie. Så det gav noget merværdi

22

K – Ja. Hvis vi skal snakke lidt om ulemper, du snakkede
om sådan noget med, at det skulle ikke være sådan noget
med, at I lige tilfældigvis kom til at nævne Shell midt i det
hele – hvis det nu blev til sådan noget, hvad ville der så
ske? Hvorfor er det forkert?
M – Det ville bare blive hjernedødt. Det ville gå ud over
vores værdi som anmeldere. I bladet måske primært.
Altså det ville blive uinteressant at høre på, og det betyder
færre lyttere, og det ville koste på vores troværdighed
A – Det ville være… Det kunne måske give penge på den
korte bane, men på den lange bane, så giver det ingenting.
Det tror vi i hvert fald ikke på
M – Men først og fremmest, så ville det bare være… altså
så tror jeg, at lytterne ville falde fra
A – Ja. Og det er ikke vores mål. Og igen, det er jo også, vi
tager jo udgangspunkt i lytterne, og hvis de begynder at
falde fra, så har vi jo lavet noget forkert.
M – Og jeg tror simpelthen bare, det er det. Jeg tror, det er
en dårlig forretning helt grundlæggende
K – Så hvis autenticiteten ryger, så ryger lytterne?
M – Ja. Så er der ikke noget at sælge. Heller ikke nogen
blade.

Lytteren

Lytters
udbytte/værdi
11

M – Altså folk bliver bevidste om, at det ikke bare er noget,
vi har lavet fordi at det…, det et noget, vi har lavet, fordi at
det har en værdi, som nogen vil betale for. Det er så ikke
dig som lytter, og det har vi det helt fint med, det er sådan
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det er
12

M – Og den anden ting, det er så det her med, at en
annoncør giver programmet værdi. Altså det er lidt
ligesom at hvis du kommer gratis ind, så er det jo ikke
noget værd, men hvis du har fået en billet gratis, som var
80 kr. værd, så er der en 80 kroners værdi.

13

A – … f.eks. i Opel i dag ikke, hvis Qvortrup spørger hvad vi
synes om bilen, jamen så må vi jo sige, hvad vi synes om
bilen. Og det er jo ikke nødvendigvis positivt. Det er jo
bare ærlig snak. Og det er jo… og derigennem leverer det
jo en merværdi for lytteren.
M – Men jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke ked af at
have en sponsor, heller ikke rent journalistik. Jeg synes,
det giver en form for værdi, som Anders beskrev lige før,
hvor vi ligesom kommer ud i et nyt emne, som vi nørder
ned i. Så giver det også, så understreger det også, at det
her er ikke gratis. Det kan godt være, at du lytter til det
gratis, men der er nogen, der betaler for dig, og den værdi
vil jeg jo gerne som journalist have er klar.

Lytteren

13

A – Og det kan være ret langt alligevel, og det er jo noget af
det, vi har prøvet at undgå, fordi folk de falder jo også fra.
Så vi bliver jo nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan gøre
det interessant, ikke. Ellers så har vi alle sammen tabt på
det. Og har vi fået lidt penge ind? Ja, men det er jo ikke
sikkert, at folk så gider at lytte med næste gang

30

M – Altså jeg er jo meget lidt bange for, at, altså jeg er
meget, hvis native bliver til gavn for læseren, så er det
godt. Så er det godt stof. I det øjeblik native bliver nogen,
der laver noget for at få et budskab fra en annoncør frem,
så er det ikke godt.

Lytter og
sponsors
udbytte/værdi
18

M – Men jeg vil også godt indrømme Katrine, at det er
klart, at hvis vi kan integrere det her på en måde, så der
virker fuldstændig naturligt i programmet, og så det
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ligefrem giver programmet merværdi, så giver det jo også
annoncøren merværdi i forhold til, at vi siger, at
programmet er sponseret af dem. Så det er vi jo ikke
blinde for. Altså den del af det udnytter vi jo også overfor
Shell eller overfor Obel eller overfor den her TV kanal. Så
det er vi jo ikke blinde for. Altså de må godt vide, vi vil
gerne pointere overfor dem, at værdien af deres
sponsorat bliver jo større af, at vi taler om det som en
naturlig del af programmet, og vi sørger for, at det
journalistisk set har den samme værdi som det, vi taler
om lige før og lige efter
Lytteren

Lytters parti
8

M – Det bunder helt simpelt i det som Bil Magasinet har
bygget på siden dag et, og det er, at vi laver journalistik for
læseren og lytteren. Vi laver ikke for annoncører, vi laver
ikke for journalisterne, som, altså dengang vi startede i
1991, så var det faktisk ret revolutionerende, fordi der var
der en almen accept af, hvad god journalistik var, som ikke
nødvendigvis var det, som læserne gerne ville have, hvor
vi sagde: vi laver journalistik til læseren. Og det gjorde os
faktisk sådan lidt udeset iblandt motorjournalistkolleger,
fordi vi ofte sagde: det der gider vi ikke at lave, for det er
der ikke nogen, der gider at læse. Jamen det er da vigtigt
at fortælle om – nej nej, det synes vi ikke, det var. Og det
er faktisk stadigvæk den dag i dag drivkraften ikke bare i
Bil Magasinet, men i mange af de andre magasiner, vi (red.
Benjamin publications) producerede efterfølgende, altså
Woman og Boligmagasinet og V Max og Liv og alt sådan
noget, det er den der med, at vi laver blade for læseren, og
det er sådan set en del af vores succes, at vi har altid valgt
læsernes parti. Vi har ikke valgt bilernes parti, vi har ikke
valgt producenternes eller importørernes eller
forhandlernes parti, vi vælger altid læsernes parti.

9

M – Og vi tror på, at der simpelthen er bedst økonomi i at
sørge for at lave det produkt, som modtageren gerne vil
have, og ikke nødvendigvis det produkt, som afsenderen
gerne vil have, eller sponsoren eller nogen andre gerne vil
have – det er stadigvæk det, der er drivkraften i alt, hvad
vi laver

18

A – Altså lytter, os, annoncør – i den rækkefølge.
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19

Lytteren

A – Men vi laver ikke programmet for annoncøren. Altså
det er ikke overhovedet den stillingtagen, vi tager til det.
Og det er slet heller ikke det, sådan den præmis, vi går ind
på. Altså vi laver det bare 100% for lytteren, så de skal
have noget godt stof.

Lyttere og native
advertising
29

M – Det er begyndt at blive et mudret billede af annoncer
derude. Der er så mange af dem. Men jeg tror godt, at
brugerne kan gennemskue, hvad der er annoncer. Jeg tror,
at lytterne i dag er bevidst om og klar over, hvornår de er
ved at få prakket noget på, og så slukker man bare.
A – Ja ellers så slukker man bare ligesom for ens mentale
tilstand.
M – Ja så slukker man bare oppe i hovedet. Om det så er
en reklame, du ser på et busskilt, eller om det er en gang
reklameradio, eller om det er et, en annonce, som bliver
blandet sammen med noget andet, ikke. Om det så er i
hjemmet, eller hvor det er. De gennemskuer det sgu. Og de
ved godt, at den er ikke, der er noget fusk med her. Jeg
tror ikke, at de sidder og analyserer, om det er den ene
eller den anden, der siger noget. De ved godt, at det der,
det holder sgu ikke, vel, og bruger det heller ikke
efterfølgende som nu skal du høre, hvad jeg læste forleden
dag. For de ved godt, at det ligesom bare… På den måde,
så er forbrugerne foran teknologien og hele det her
establishment, der skal tage stilling til, hvad der er rigtigt
og hvad der er forkert. Og det er jo også konsekvensen for
os. At hvis forbrugeren siger ah det passer sgu ikke, det I
siger der, det gider jeg sgu ikke at høre på, så holder de op
med at købe vores blad. Og det er fuldstændig det samme,
uanset om det så er en podcast, eller om det er TV eller
Youtube eller bloggere eller hvad det er, ikke. Altså
bloggerne har sådan et gråt rum lige i øjeblikket, hvor det
ligesom er accepteret, at Fie Laursen får lov til at sidde og
sige noget pænt om noget kosmetik, fordi det synes hun.
Og indtil videre, så tror vi stadig på, at hun synes det. Men
det varer jo ikke så længe, inden vi gennemskuer, at hun
har fået nogle penge for det der.
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30

M – Nej og det er det ikke af det simple årsag, at
modtageren har gennemskuet det. Og så har det ikke
værdi for annoncøren, og det har slet ikke værdi for det
medie, der nu måtte bringe det på den ene eller den anden
måde.
K – Nej. Så I tror ligesom på, at brugerne har indbygget en
form for bullshit detektor nu? At de filtrerer det bare fra,
så hvis I begynder på det, så kan de godt høre det, og så
slukker de?
A – Jeg tror i hvert fald, at brugerne er blevet meget bedre
til det, end de var før. Men jeg tror så også, at vi er blevet
bedre til at tone rent flag og sige hvad er det ene og hvad
er det andet.
M – Nu hedder det fake news, ikke. Og det er jo ikke
engang sponseret. Det er jo bare nogle historier, som
nogen udgiver. I gamle dage var der noget, der hed en
skør skør verden, som var et magasin, som udelukkende
skrev vanvittige historier, som aldrig havde nogen, eller
meget sjældent havde noget med virkeligheden at gøre.
Engang var der en historie om monstre. Og fake news er
jo, nu ved vi godt, at ej det lyder sgu for fantastisk til at
være sandt, ikke. Og jeg vil sige nogle gange hopper jeg da
også på den og får genfortalt en eller anden historie, som
jeg troede var rigtig, men så bliver jeg jo klar over det. Den
der bullshit detektor, den er der bare hver gang. Og vi
bliver bedre og bedre til at afkode den.
K – Ja. Der er faktisk et begreb for det, eller i hvert fald,
når det er visuelt, der hedder bannerblindhed. Så, men det
er jo faktisk fra 90’erne eller sådan noget, det er ikke
engang et nyt begreb, jeg har læst en definition af det fra
slut 90’erne, hvor det bare er, at man simpelthen lærer at
filtrere det fra. Så er der nogen, der aktivt går ind og
bruger f.eks. ad blocker – det findes så ikke til podcast
endnu.
A – Nej. Men man kan sige, at hvis man f.eks. går ind på
vores egen hjemmeside, ikke, shit vi har mange bannere.
K – Ja. Men folk ser det ikke. De ved godt, at det er der,
men de kigger ikke på budskaberne.

Værdier

Oprigtighed
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6

Værdier

M – Men helt ærlig, så mener jeg altså, at det handler om,
at vi er så ægte i programmet, som vi kan være, fordi der
er det, der gør det lytteværdigt.

Kvalitet
16

K – Ja nu laver I meget sådan noget, hvor I siger: nu
kommer der noget, der er sponsoreret, eller laver det
sådan, at der er en del, der er sponsoreret, og så er der
resten af podcasten, som er noget mere redaktionelt, hvis
man kan sige det på den måde?
M – Det kan du ikke.
K – Det kan man ikke? Hvordan kan man sige det?
M – Jamen det kan man ikke, fordi den sponsorerede del
er ligeså redaktionel, det er bare et andet emne.
K – Okay, så det skal faktisk være samme kvalitet det hele?
M – Ja selvfølgelig

Værdier

Autenticitet
4

M – Altså det er det, vi har oplevet også med den nye
sponsor, som vi har på de næste to programmer, som er
en TV station, at de havde også indledningsvis nogle
ønsker til hvem gæsten skulle være, og der måtte vi bare
sige det synes vi ikke er en god ide. Fordi så begynder
gæsten at diktere indholdet i forhold til nogle andre
præmisser end sine egne, og så falder autenticiteten til
jorden, og jeg tror, det er den, der i sidste ende gør, at der
er nogen, der lytter til det

5

M – Jamen jeg tror, det skulle formuleres på den måde,
fordi at det skal være transparent. Lytteren skal vide
præcis, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Fordi det
øjeblik det bliver pakket ind til at nu snakker vi
tilfældigvis lidt om benzin eller på en anden måde, så
underminerer det autenticiteten i programmet. Så det
kunne være gjort på andre måder, men målet var i hvert
fald, at lytteren skulle forstå, at nu kommer der noget, som
er sponseret, dvs. vi siger ikke Shell for sjov, vi gør det,
fordi vi bliver betalt for det, og det kan du så glæde dig
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over, fordi at så kan du lytte til programmet gratis
8

A – Jamen så er vi ude i, at så skal han jo også osv., og så
bliver det jo meget meget kompliceret lige pludselig, fordi
så har vi jo også, når vi så f.eks. har Christian Grau inde, så
har han også noget, som han tanker Statoil, Miles Plus
eller hvad fanden det hedder, så begynder det at blive for
kompliceret, ikke
M – Og så tror jeg også, vi mister vores autenticitet igen,
ikke. Vi mister vores troværdighed i løbet af nul komma
fem.

Værdier

21

M – Altså præcis, ikke, så vil Anders sige, at den er lidt dyr,
og så vil jeg sige nej ikke 485.000 for en 260 hestes
firehjulstrækker med automatgear, det er da sådan set
ikke vildt dyrt, det synes jeg ikke. Og så kan vi diskutere
det. Og lige præcis den her, den kommer jo med, altså hvis
det var, nu gør den ikke, fordi nu har vi snakket om det
her, men vi har jo tænkt over det. Og så er vi egentlig
tilbage ved autenticiteten, og det er kernen i det hele, tror
jeg. Det er kernen i successen, det er kernen i vores
succes, og i det et, at vi er tro mod læserne

22

A – Men det er jo også, man kan sige, at når folk læser om
os på den her måde i bladet, så ved de jo også, hvad vi står
for, og det er jo også noget af den autenticitet – det kan vi
ikke gå på kompromis med. Og folk ved jo godt, hvis jeg
begynder at sige et eller andet, som ikke ligger til min
natur, så ved de godt, at den er skæv også. Og det ved jeg
jo også godt selv. Og så giver det ikke nogen mening. Og
hvis vi mister den der autenticitet, jamen så har vi bare
ikke noget tilbage at sælge.

Troværdighed
4

M – Altså de ønskede en mere prædefineret video om
deres biler og sådan noget, hvor vi sagde; det vil vi ikke.
Altså det underminerer vores troværdighed.

20

M – Men det er jo kommet, fordi vi har sagt; Opel –
hvordan, er vi inde på noget kærnestof her, hvor det er
meget vigtigt for os at være troværdige og ikke på noget
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tidspunkt give indtryk af, at vi er betalt af noget bilmærke.
22-23

Evaluering af
native
advertising

M – Det ville bare blive hjernedødt. Det ville gå ud over
vores værdi som anmeldere. I bladet måske primært.
Altså det ville blive uinteressant at høre på, og det betyder
færre lyttere, og det ville koste på vores troværdighed.

Udfordringer
6

M – Og den udfordring kan vi jo også få i dag altså når vi
spørger Henrik Qvortrup, som vi skal lave med i dag, hvad
er dit forhold til Obel, ikke, og hvis han så siger, at det er
det værste lort, han nogensinde har hørt om, jamen så
A –Så er det det, vi snakker om
M – Så kan det godt være, at vi får lidt et problem med
Obel bagefter, men det kan vi så ikke lave om på

8

A – Jamen så er vi ude i, at så skal han jo også osv., og så
bliver det jo meget meget kompliceret lige pludselig, fordi
så har vi jo også, når vi så f.eks. har Christian Grau inde, så
har han også noget, som han tanker Statoil, Miles Plus
eller hvad fanden det hedder, så begynder det at blive for
kompliceret, ikke

13

M – Altså de eneste negative tilbagemeldinger, vi har fået,
det er, når vi ikke har fået lavet nok. Fordi de tre første
programmer lavede vi sidste sommer, og så gik der tre
måneder inden vi havde næste program klar, og det var
udelukkende et spørgsmål om at finde en sponsor. Og nu
er der så igen gået lang tid siden vi lavede sidste program,
ikke, og nu kommer der så forhåbentlig, de to næste
programmer, de kommer indenfor en måned i hvert fald.

20

M – Ej det kan vi ikke sige jo, fordi som vi sagde før, så
ville vi faktisk helst have undværet Opel, der er i hvert fald
andet, vi hellere ville have haft, men så prøvede vi at
vende det om og sige; okay, nu har vi så fået Opel, hvordan
bliver det en fordel for os? Jamen det kan blive en fordel
for os ved at det selvfølgelig er helt tosset, hvis vi ikke
optager det ude i en Opel. Så lad os få den del af, bruge det
aktivt på den måde. Og det har vi så sagt til Opel; ved I
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hvad, det bliver sgu dyrere. Og nå siger de så, det vil de
gerne være med på, fordi det er innovativt og det er lidt
dyre ting. Sådan er det med det engang imellem, ikke. Så
Opel siger så: det vil vi gerne betale mere for, ikke. Men
det er jo kommet, fordi vi har sagt; Opel – hvordan, er vi
inde på noget kærnestof her, hvor det er meget vigtigt for
os at være troværdige og ikke på noget tidspunkt give
indtryk af, at vi er betalt af noget bilmærke.
24

Evaluering af
native
advertising

M – Når vi får en udfordring, hvis man så er kreativ og
engageret og professionel omkring det, så kan det være
med til at forbedre produktet fremfor at blive en. Og det
synes jeg er det, der er sket her med Opel, at vi siger; når
vi kører i en bil, så er det tosset ikke at have det på video.

Fordele
3

A – Så det blev ligesom sådan en, det var jo ikke fordi
lytteren fik mindre ud af det. Lytteren fik nærmest mere
ud af det sponsorat, kan man sige, men det, og man kan
sige, at der var heller ikke nogen hemmelighed i det. Men
det er svært. Altså det er svært at finde ud af, hvordan
man ligesom får vendt noget sponsoreret indhold…
M – Til en fordel
A - …til et plus. Så det ikke er et minus.

11

A – Og det første det var bare i forhold til ikke at være
sponsoreret. Altså man kan sige, jamen i forhold til ikke at
være sponseret er jo også et hypotetisk spørgsmål, fordi
hvis vi ikke var sponseret, så havde vi ingen
reklameindtægter, og så lavede vi det bare ikke. Og så kan
man sige, jamen i forhold til det, jamen så laver vi jo
podcasten, og det er positivt.

11

M – Men jeg er egentlig ikke så ked af det. Hvis jeg nu fik
pengene for at lave det uden en sponsor, så er jeg ikke
sikker på, at jeg synes, det var en bedre løsning. Ligeså vel
som at Bil Magasinet ville være et kedeligere blad, hvis
ikke der var annoncer i. Altså hvis ikke der er annoncer i
bladet, så mangler de. Så mangler der noget dynamik i
bladet – noget der ligesom gør, at man får en oplevelse af
ting, der går op og ned, og de lige skal bladre, og der er
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flow i bladet osv., ikke, og det tror jeg egentlig, at jeg
egentlig ville have det på næsten samme måde også med
det her, fordi at det jo giver det en værdi. Altså folk bliver
bevidste om, at det ikke bare er noget, vi har lavet fordi at
det…, det et noget, vi har lavet, fordi at det har en værdi,
som nogen vil betale for. Det er så ikke dig som lytter, og
det har vi det helt fint med, det er sådan det er
11

M – Ja. Altså på trods af, at vores udgangspunkt er
læserne, så tror jeg, at læserne ville opleve bladet som et
fattigere blad, hvis ikke annoncerne var der. Der kan
selvfølgelig hurtigt komme for mange, men i et blad på
100 sider i Bil Magasinet, så er der typisk 15 sider
annoncer, og hvis ikke de var der, så ville det være et
kedeligere blad efter min mening
A – Og så kan man sige på, i forhold til vores sponsorat fra
QuickImport, der blev det jo, altså der blev alle jo klogere
på afgift, og med Shell blev alle jo klogere på oktantal og
med Obel… Det ved jeg ikke

12

M – Vi ville hellere have, at det ikke var et bilmærke, men
det er selvfølgelig sjovt, at det så foregår i en bil. Og det
betaler de så for. De ekstraomkostninger, der er forbundet
med, at vi skal flytte hele molevitten derud, og installere
alle de der ting, det betaler Opel for. Sådan så igen giver
det os en ekstra mulighed for at gøre det på en ny og
spændende måde.

12

A – … jeg synes man skal prøve at vende det til noget
positivt og tage udgangspunkt i at oplyse læseren mere, så
han bliver klogere af det. Men vi, vores tilgang til det er jo
en journalistisk tilgang, så vores tilgang er jo ikke
kommerciel, altså vi har jo bare en journalistisk tilgang til
at, jamen bilafgifter det er interessant, og hvorfor er det
det, jamen så lad os få nogle tal på bordet, og dem får vi
fra dem, som laver det, benzinen. Lad os få et eller andet
på bordet, som vi har fundet.
M – Og den anden ting, det er så det her med, at en
annoncør giver programmet værdi. Altså det er lidt
ligesom at hvis du kommer gratis ind, så er det jo ikke
noget værd, men hvis du har fået en billet gratis, som var
80 kr. værd, så er der en 80 kroners værdi.
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13

M – Men jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke ked af at
have en sponsor, heller ikke rent journalistik. Jeg synes,
det giver en form for værdi, som Anders beskrev lige før,
hvor vi ligesom kommer ud i et nyt emne, som vi nørder
ned i. Så giver det også, så understreger det også, at det
her er ikke gratis. Det kan godt være, at du lytter til det
gratis, men der er nogen, der betaler for dig, og den værdi
vil jeg jo gerne som journalist have er klar.

17

M – Det viser tilbage til at annonceringen er en gevinst for
produktet

20

M – Og så var det så QuickImport kunne sige; hør her, hvis
I tager den der bil fremfor den der bil, så bliver det faktisk
30.000 billigere. Og så kan vi jo sige; hør her, vi foreslog
faktisk den her bil, men QuickImport sagde man kan tage
den her i stedet for, og så bliver det faktisk billigere, og så
kan Felix Smith sige; det vidste jeg godt eller… ikke, altså.
Eller jeg har engang prøvet, ikke.

23

K – Ja. Yes. Er det noget, I har – nu siger I selvfølgelig, at I
skal bruge det i dag med Opel – er det meningen, at I vil
blive ved med at bringe annoncer på den måde, I gør? Nu
siger jeg annoncer – jeg mener at håndtere sponsoratet?
M – Ja. Ja fordi jeg tror, det er en gevinst for selve
programmet også. Det er ikke et nødvendigt onde

24

A – Altså det giver jo en hel ekstra indgangsvinkel til Bil
Magasinet som brand, at lave en podcast. Det er jo en
fordel. Ulemper. Det ved jeg ikke.
M – Jeg tror, der er i hvert fald den fordel i det, som jeg jo
synes, at vi forhåbentlig kommer til at illustrere her i
eftermiddag, at når vi får en udfordring, og det synes jeg
Opel var…
A – Ja det var det
M – Når vi får en udfordring, hvis man så er kreativ og
engageret og professionel omkring det, så kan det være
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med til at forbedre produktet fremfor at blive en. Og det
synes jeg er det, der er sket her med Opel, at vi siger; når
vi kører i en bil, så er det tosset ikke at have det på video.
Selvfølgelig skal vi have det på video. Og så sidder man og
siger okay, hvis vi skal have det på video, så hvad skal der
så… ej det bliver lidt omfattende. Det må de jo så betale
for. Og vil de betale for det? Ja det vil de gerne. Så udover
at det giver hele setup’et en ekstra dimension, så tjener vi
faktisk også penge på det.
Evaluering af
native
advertising

Ulemper
10

A – Det er også som om, at på nettet med bannerannoncer,
der kan vi give dem nogle tal; jamen der var så og så
mange, der klikkede på det og det, og vi kan følge dem
derhen og derhen og derhen. Men det kan vi jo ikke give
dem her. Vi kan se der er blevet lavet så og så mange
afspilninger, men vi kan ikke engang vise dem, hvor lang
tid, de lytter med. Vi kan bare give dem et antal
afspilninger. Og det kan de jo ikke, hvad kan man sige, der
er ikke så mange, der kan spille med på de præmisser vel,
fordi der er rigtig mange, der gerne vil have nogle tal, som
de kan gå videre med og blære sig med i deres system. Det
her, det er jo en form for PR på den lange bane. Og det er
jo ikke målbart, altså. Så det har været svært. Men det
som, det virker som om der…

13

A – Der er jo et alternativ i nogle af de amerikanske
programmer, der siger de, nå men vi er sponsoreret af det
her, og så læser de sådan op. Og man kan bare høre,
hvordan… altså det er fuldstædig spild af tid, ikke. Og det
kan være ret langt alligevel, og det er jo noget af det, vi har
prøvet at undgå, fordi folk de falder jo også fra. Så vi bliver
jo nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan gøre det
interessant, ikke. Ellers så har vi alle sammen tabt på det.
Og har vi fået lidt penge ind? Ja, men det er jo ikke sikkert,
at folk så gider at lytte med næste gang

25

A – Men jeg har en negativ ting i forhold til det der med
podcast og annoncering. Det negative er, at vi kan ikke
styre frekvensen på det. Det irriterer mig lidt, at vi ikke
bare kan sige, at hver 14. dag vil vi gerne lave et program.
Det kan vi sgu ikke, når vi venter på sponsorer. Og nu har
vi siddet i tomgang i…
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M – Tre måneder igen
A – Tre måneder, ikke. Det er bare sådan lidt… Og alle folk
skriver; hvornår kommer den næste? Ved det ikke. Og det
er sådan lidt den der, at så har vi også kæmpet lidt med;
jamen skal vi bare lave det? Men altså vi kan jo ikke
M – Det har vi så valgt at sige, at det vil vi ikke
A – Men vi kan jo ikke gå på arbejde og altså bare lave alt,
hvad vi har lyst til, fordi hvis det ikke giver noget, så giver
det sgu ikke meget mening, kan man bare sige. Så skulle vi
lave det i vores fritid, ikke?
M – Det er en anden ulempe
26

M – Nej og de udvendige billeder har vi ikke styr på
endnu. Ikke helt i hvert fald. Så det er, det er ærgerligt, at
vi ikke kan styre frekvensen mere, synes jeg.
A – Og det er også ærgerligt – vi ville gerne have mere
data, vi kan gå videre med, men det har vi bare ikke, altså.
Og den kan vi ikke få, for den eksisterer jo ikke. Jo et eller
andet sted eksisterer den i form af hvor lang tid lytter de
med, men vi kan jo ikke give annoncørerne den data, de
virkelig kræver, og det er; hvad får vi ud af det. Og det ved
vi ikke. De får nok noget på et tidspunkt, men vi ved ikke,
hvad det er, de får.
K – Det er lidt svært at måle?
M – Det er jo imagemarkedsføring, vi er gode til, og det er
det jo også i bladet. Det er ikke salgsmarketing.
A – Ja for det kan de jo heller ikke måle på. Altså når de
har en annonce med i bladet, det er sgu også svært at måle
på. Men det her, det er endnu sværere
K – Ja. Der er nogen, der bruger sådan en
konverteringsstrategi, hvor de giver en rabatkode ud, men
det er ikke sikkert…
A – Ja men i forhold til, at vi har haft, vi har måske haft
22.000 afspilninger på vores fem podcasts indtil videre,
ikke… Jamen der var også engang, hvor man satte QR
koder i aviserne, ikke, og vi lavede det på Ekstra Bladet,
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hvor så kunne du se en video med en bil, og der var tre,
der brugte den QR kode. Og det er sådan lidt… det kan jeg
overhovedet ikke overskue at gå i gang med. Det er alt for
meget, det giver ingenting. Så skal det satme være noget
helt exceptionelt. Så skal de være sådan noget; en kroneto kroners rabat på benzin eller sådan noget
K – Ja det giver måske ikke så meget
28

A – Det går jo ud over magasinet i forhold til, at vi stjæler
timer fra det. Og de timer bliver jo ikke tilført. Vi har også
engang lavet rigtig meget video og haft en videomand
fastansat. Men der kom bare ikke rigtig nogle penge ind på
det, og så blev han jo fyret, fordi det er jo sådan det kører.
Og jeg tror også, at i Benjamin har vi altid været klar over,
at man kan godt have det sjovt, men på et eller andet
tidspunkt, er der jo nok også nogen, der kommer og
spørger, hvad der kommer ind. Specielt i Bonnier.
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11.27. Bilag 27

Kategorisering af interview med Morten Resen
M:
K:
Kategori
Podcastproduktion

Morten Resen (interviewperson)
Katrine Sejer Hendriksen (Interviewer)
Kode og sidetal
i kodet interview
Form
3

Podcastproduktion

M – Nej overhovedet ikke. Det er det faktisk ikke. Det er
ikke, jeg bruger ikke, jeg bruger egentlig ikke sådan, altså,
jeg bruger ikke reklamemusik på den måde. Det bruger
jeg mere bare sådan for at få podcasten til at lyde lækker
eller lidt mere sådan spiselig, eller sådan noget.

Målgruppe
2

Podcastproduktion

Citat

M – Danske Bank bliver eksponeret i forhold til, at der er
noget, de kan med en bestemt målgruppe, altså startups,
iværksættervirksomheder, hvor de kan skabe noget værdi

Roller
5

M – Og Benjamin er lidt blevet sådan en figur, som mange
også holder af…

8

M – Jeg står ikke og roser Danske Bank eller står og
præsenterer et eller andet produkt, jeg gør dem i
virkeligheden til eksperter på et område, hvor de er
eksperter, og det får de lov til at eksponere hos mig.

8-9

M – … det er jo lige troværdigt alligevel, fordi de taler om
noget, de ved noget om; aktiemarkedet.

9

K – Ja okay. Så man kan godt se dem som en form for
ekspert og sponsor i en?
M – Ja ja de er da mega meget, det er det, jeg bruger dem
til, de er mega meget eksperter.

Journalistik
og native

Journalistik og
native
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advertising

advertising
1

Sponsoratets Integration
sammenhæng af sponsorat
med
indholdet
2

2

M – Og hvor jeg faktisk synes, der har været en tendens til,
at mange sådan i gåseøjne af rigtige journalister synes, at
sponsorater og reklamer er det onde, og det vil de ikke
kendes ved, så de skal over på side fire eller tolv, eller et
eller andet sted, hvor de ikke er, men jeg er bare sådan
lidt; ja men det undskyld mig, det er dem, der betaler for
jeres arbejde, så hvis ikke I kan lave noget, som folk vil
betale for, uden sponsorater, så må I nok også sørge for at
omfavne det på en eller anden måde. Og det er så det, jeg
har prøvet.

M – … hvad med indblanding og hvad med det og hvor
meget påvirker det og alt sådan noget, og så prøver jeg at
sige; men så lad os prøve at gøre det så åbent som
overhovedet muligt, så folk ved så meget som
overhovedet muligt om baggrunden for sponsoratet,
forhandlingerne, prisen, som jo er sådan rimelig en
sjældenhed at offentliggøre for noget som helst, der har
noget med sponsorater at gøre, og prøve i virkeligheden at
bruge det til at se; hvad, både kan man gøre folk lidt
klogere, plus kan man måske lave et sponsorat, som ikke
bare er irriterende, men som rent faktisk giver værdi til
lytterne. Og det er det, jeg har prøvet.
K – Okay. Og hvordan ville du så sige, at din måde at
håndtere sponsoratet på giver værdi til lytterne?
M – Det synes jeg, det gør, fordi, at det jo i virkeligheden er
blevet en totalt integreret del af handlingen i den podcast,
jeg laver, som handler om at opbygge en virksomhed, og
der er det at have en bank på sidelinjen jo bare en ret stor
ting, fordi der jo, har jeg fundet ud af, for jeg har endnu
ikke måttet opfinde emner, som ikke har eksisteret i
virkeligheden, og det håber jeg heller ikke, jeg kommer til,
for så fungerer sponsoratet ikke rigtig mere, men jeg har
hele tiden, der er bare hele tiden emner, som du vil have
brug for at kunne vende med din bank.

7

M – Så på den måde var det jo anderledes at lave reklamer
på den her måde ligesom for at udforske hvad kan man
altså hvor åben omkring, hvor integreret kan man lave et

363

sponsorat, uden at folk er i tvivl om, at det er et sponsorat,
og hvor åben kan man være i processen. Og det er der,
hvor jeg synes nogle gange, at jeg har i virkeligheden
prøvet at gøre lidt det modsatte af, hvad jeg synes mange
aviser gør, det er i virkeligheden at prøve at gøre den der
disclaimer så lille, som overhovedet muligt, ikke, om at det
er branded content. Jeg har prøvet i virkeligheden at gøre
den så stor, som overhovedet muligt, men at vende det til
noget positivt, og så kan man sige; prøv at hør – denne her
disclamier er så kæmpestor – jeg laver sågar indslag om,
hvordan sponsoratet er blevet til og sådan noget. Men det
har faktisk gjort, tror jeg, at folk ligefrem har syntes, at
sponsoratet begynder at blive interessant.
11

M – … det en sponsor køber sig plads i, når de laver den
slags indhold, det er jo at komme så tæt på produktet som
muligt. Det er jo klart. Det er derfor, at hvorfor køber man
ellers branded content i Berlingske eller Ekstra Bladet, det
er sgu fordi, man vil have det til at ligne en artikel i
Berlingske.

11

M – … jeg vil mega gerne stå ved det, jeg vil gerne prøve at
finde en form for det, hvor sponsoren bliver glad, og jeg
bliver glad, og mine lyttere bliver glade, men så vil jeg
også gerne gøre det i virkeligheden til en naturlig del af
det og omfavne det fremfor at holde det totalt ud i strakt
arm og sige sådan lidt du ved; jeg vil gerne have jeres
penge, men de lugter.

Sponsoratets Interruption
sammenhæng
med
indholdet
2

6

M – … plus kan man måske lave et sponsorat, som ikke
bare er irriterende, men som rent faktisk giver værdi til
lytterne. Og det er det, jeg har prøvet.
M – Og så var jeg sådan lidt jamen okay, så kan jeg gøre en
af to ting: enten så skal jeg helt droppe at have en
sponsorat, fordi jeg ikke synes, det giver mening, og det
giver ikke penge nok i forhold til den tid, jeg bruger på det,
og det giver heller ikke mere værdi for lytterne –
tværtimod er det måske mere noget, der bare er
irriterende. Og så tænkte jeg, at så skal jeg finde ud af,
hvem kan så give mening at have som sponsor på sådan
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en podcast. Og der var i virkeligheden kun, så skrev jeg en
mail, og så tænkte jeg en bank, og så skrev jeg en mail til
Danske Bank som de eneste, og så af en eller anden grund,
så var de lige i en proces, hvor de faktisk arbejdede med
nogle mindre virksomheder og gerne ville gøre sig
stærkere der og sådan noget, og så blev vi enige om at
prøve den her model af.
Sponsoratets Sponsoreret vs.
sammenhæng redaktionelt
med
indholdet
9

10

M – … jeg har bare et krav om, at det skal være noget, som
optager mig nu og her. Så det er ikke altid sikkert, at det
emne i podcasten er noget, som vil spejles 100% til det,
som så er i bank episoden, for det kan godt være to
forskellige ting, men det er noget, som så på en eller
anden måde, fordi tit så noget af det, som er i
podcastepisoden – det sådan store eller brede emne, eller
hvad det nu måtte være, indslag eller feature eller hvad
det nu måtte være, det kan godt være noget, som er et
halvt år gammelt måske, men så er bankdelen nyere, ikke.
Så de to ting behøver ikke nødvendigvis at hænge
sammen.
… er det sådan noget med, at Danske Bank får mindre eller
længere tid, fordi at de er sponsorer?
M – Nej de får i hvert fald ikke længere tid. Tværtimod.
Men hvad hedder det, men man kan sige, altså det er i
virkeligheden, altså når jeg ringer til Jesper, så er det jo
bare fordi jeg ringer til ham, så optager jeg det bare. Og
det er jo en eller anden udfordring jeg har, hvor jeg gerne
vil tale med ham eller skal forhandle et eller andet med
ham. Det er jo en reel ting. Og det samme med banken –
når jeg ringer til Benjamin, så er det fordi, jeg har en eller
anden reel udfordring, som han skal hjælpe mig med. Så
så kan man sige; ja det er jo, på den måde bliver de jo
behandlet ens, men altså Benjamin ringer jeg bare til hver
episode, det gør jeg ikke med Jesper, og det er så det, de
betaler for. Og man kan sige, at indtil videre har det været
sådan, at der har været noget at snakke om i hver episode,
hvor de har været med. Og Danske Bank har jo heldigves
sagt selv, at de vil hellere ikke være med end ikke at være
relevante. Så jeg sidder ikke i det dilemma, fordi vi har
lavet en aftale, hvor det hedder, f.eks. i sidste episode, der
var de ikke med, og de har alligevel betalt godt, ikke. Så vi
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har faktisk lavet en aftale, der hedder, at hvis ikke de er,
hvis ikke det giver mening, så vil de hellere ikke være med
fremfor at være med.
10
Sponsoratets
synlighed

M – Men for mig er det sponsorerede også redaktionelt

Transparent
sponsorat
2

M – … hvad med indblanding og hvad med det og hvor
meget påvirker det og alt sådan noget, og så prøver jeg at
sige; men så lad os prøve at gøre det så åben som
overhovedet muligt, så folk ved så meget som
overhovedet muligt om baggrunden for sponsoratet,
forhandlingerne, prisen, som jo er sådan rimelig en
sjældenhed at offentliggøre for noget som helst, der har
noget med sponsorater at gøre, og prøve i virkeligheden at
bruge det til at se; hvad, både kan man gøre folk lidt
klogere, plus kan man måske lave et sponsorat, som ikke
bare er irriterende, men som rent faktisk giver værdi til
lytterne. Og det er det, jeg har prøvet.

3

M – Mm jeg synes, at jeg ligesom, at jeg kan næsten ikke
gøre det mere tydeligt i og med, at jeg fra starten af
ligesom har hevet lytterne helt med ind, der hvor aftalen
blev lavet, og har lavet et helt afsnit også om, hvordan vi
egentlig laver de der optagelser – hvad aftaler vi inden,
hvad aftaler vi ikke, hvem har indflydelse på hvad, hvor
mange gange har Danske Bank editeret i noget af det, som
vi har lavet, hvilket er nul, så jeg synes egentlig, jeg har
været så åben, så jeg ikke kan se, jeg tror aldrig, der er
nogen, der har været så åben, som jeg har været i forhold
til sponsorsamarbejde, i hvert fald.

4

M – Fordi det både er åbent, og fordi det måske er et
eksempel på, at man godt kan lave noget, som både er et
sponsorat, der betaler noget af dit arbejde, men samtidig
også rent faktisk giver en merværdi for dem, der lytter til
det.

7

M – Så på den måde var det jo anderledes at lave reklamer
på den her måde ligesom for at udforske hvad kan man
altså hvor åben omkring, hvor integreret kan man lave et
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sponsorat, uden at folk er i tvivl om, at det er et sponsorat,
og hvor åben kan man være i processen. Og det er der,
hvor jeg synes nogle gange, at jeg har i virkeligheden
prøvet at gøre lidt det modsatte af, hvad jeg synes mange
aviser gør, det er i virkeligheden at prøve at gøre den der
disclaimer så lille, som overhovedet muligt, ikke, om at det
er branded content. Jeg har prøvet i virkeligheden at gøre
den så stor, som overhovedet muligt, men at vende det til
noget positivt, og så kan man sige; prøv at hør – denne her
disclamier er så kæmpestor – jeg laver sågar indslag om,
hvordan sponsoratet er blevet til og sådan noget. Men det
har faktisk gjort, tror jeg, at folk ligefrem har syntes, at
sponsoratet begynder at blive interessant.

Sponsoratets
synlighed

7

M – Jeg vil i hvert fald, jeg kan i hvert fald godt stå på mål
for at sige, at jeg prøver, jeg vil sige, det er svært at skyde
mig i skoene, synes jeg, at jeg prøver at skjule, at jeg er
sponsoreret af Danske Bank. Det er der sikkert nogen, der
mener, og der kan sikkert stadig være alle mulige, der
synes, at det er problematisk og alt muligt andet, det skal
de have lov til, men jeg synes godt, jeg kan forsvare det på
alle planer.

8

M – Det gør i virkeligheden at jeg synes som forbruger
eller seer, at jeg er i tvivl om, hvad aftalen indebærer, det
håber jeg ikke, man er i tvivl om, når man hører min
podcast, men jeg er ikke i tvivl om, at de har en eller
anden aftale.

Jura
1-2

M – Og så har jeg så prøvet, fordi jeg ved jo godt, der er en
masse issues – nu er jeg jo hverken Danmarks Radio eller
nogen andre, men der er en masse issues i forhold til at,
hvad skal man sige, hvad med indblanding og hvad med
det og hvor meget påvirker det og alt sådan noget, og så
prøver jeg at sige; men så lad os prøve at gøre det så åben
som overhovedet muligt, så folk ved så meget som
overhovedet muligt om baggrunden for sponsoratet,
forhandlingerne, prisen, som jo er sådan rimelig en
sjældenhed at offentliggøre for noget som helst, der har
noget med sponsorater at gøre, og prøve i virkeligheden at
bruge det til at se; hvad, både kan man gøre folk lidt
klogere, plus kan man måske lave et sponsorat, som ikke
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bare er irriterende, men som rent faktisk giver værdi til
lytterne. Og det er det, jeg har prøvet.
3

Sponsoren

Sponsoren

M – Det er netop det, der er sponsoreret. Ja det kan man
sige af- og påmeldingen er jo også, men det er mere sådan
noget halvjura noget med, at det skal man ligesom have,
for at der ikke er nogen tvivl om, at det er sponsoreret.

Sponsorforhold
8

M – Jeg står ikke og roser Danske Bank eller står og
præsenterer et eller andet produkt, jeg gør dem i
virkeligheden til eksperter på et område, hvor de er
eksperter, og det får de lov til at eksponere hos mig.

10

M – Og Danske Bank har jo heldigvis sagt selv, at de vil
hellere ikke være med end ikke at være relevante. Så jeg
sidder ikke i det dilemma, fordi vi har lavet en aftale, hvor
det hedder, f.eks. i sidste episode, der var de ikke med, og
de har alligevel betalt godt, ikke. Så vi har faktisk lavet en
aftale, der hedder, at hvis ikke de er, hvis ikke det giver
mening, så vil de hellere ikke være med fremfor at være
med.

Sponsorforhold/
kontrol
3

M – … har lavet et helt afsnit også om, hvordan vi egentlig
laver de der optagelser – hvad aftaler vi inden, hvad
aftaler vi ikke, hvem har indflydelse på hvad, hvor mange
gange har Danske Bank editeret i noget af det, som vi har
lavet, hvilket er nul…

4

M – Jeg har håndteret det på den måde, at jeg ligesom har,
vi har ligesom lavet en aftale om, at det er sådan her, vi
gør. Jeg prøver at være så åben omkring det som
overhovedet muligt. Danske Bank har som udgangspunkt
ikke noget redigeringsret i de her indslag. De får lov til at
høre dem igennem, men det er mere i forhold til, hvis der
er noget, jeg siger, der er faktuelt forkert, hvis den
bankrådgiver, jeg sidder med, kommer til at sige noget,
der faktuelt ikke passer, så gør det jo ikke nogen klogere,
at vi bringer det. Eller hvis fordi vi nu lige pludselig, fordi

368

vi også bare, fordi måden jeg laver det på og for også at få
det til at lyde lidt mere lytbart, at så tager jeg også lidt af
hej hej med og farvel farvel og ud og drikke øl i
weekenden agtigt. Og det kan også godt være, at jeg lige
pludselig kommer til at tage noget med, som i
virkeligheden er privat, eller jeg ikke må fortælle, eller et
eller andet. Så det er bare for at være sikker på, at jeg ikke
kommer til at oute noget, som jeg ikke må oute.
Sponsoren

Sponsorkriterier
2

M – … jeg har endnu ikke måttet opfinde emner, som ikke
har eksisteret i virkeligheden, og det håber jeg heller ikke,
jeg kommer til, for så fungerer sponsoratet ikke rigtig
mere, men jeg har hele tiden, der er bare hele tiden
emner, som du vil have brug for at kunne vende med din
bank…

6

M – Så prøvede jeg at lave sådan nogle små indslag med
nogen, der rent faktisk havde brugt GoMore og
Duglemmerdetaldrig, og det var egentlig fint som sådan
nogle små selvstændige historier, det gav bare ingen
mening i forhold til podcasten, fordi hvad har det at leje
en bil med at starte en virksomhed at gøre? Og hvad har
det at flyve i luftballon eller køre i Ferrari at gøre med at
opbygge en virksomhed. Det har jo ikke noget med
hinanden at gøre. Og så syntes jeg både, jeg syntes ikke
rigtig, det gav mening, det var fint, jeg var da glad for, at
der var nogen, der gad at henvende sig og betale en del af
festen og sådan noget, men jeg syntes ikke, det gav
mening for mig selv og dem der lyttede, og i øvrigt, så tog
det alt for lang tid at lave, og 5000 kr. pr. episode, som var
det, jeg fik, var simpelthen, altså det var simpelthen for
lidt i forhold til at jeg gad at bruge så meget tid på det,
som jeg gjorde, fordi jeg gerne ville gøre det lidt
anderledes.

6

M – Og så var jeg sådan lidt jamen okay, så kan jeg gøre en
af to ting: enten så skal jeg helt droppe at have en
sponsorat, fordi jeg ikke synes, det giver mening, og det
giver ikke penge nok i forhold til den tid, jeg bruger på det,
og det giver heller ikke mere værdi for lytterne –
tværtimod er det måske mere noget, der bare er
irriterende. Og så tænkte jeg, at så skal jeg finde ud af,
hvem kan så give mening at have som sponsor på sådan
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en podcast. Og der var i virkeligheden kun, så skrev jeg en
mail, og så tænkte jeg en bank, og så skrev jeg en mail til
Danske Bank som de eneste, og så af en eller anden grund,
så var de lige i en proces, hvor de faktisk arbejdede med
nogle mindre virksomheder og gerne ville gøre sig
stærkere der og sådan noget, og så blev vi enige om at
prøve den her model af.
Sponsoratets
form

Udformning af
sponsoreret
indhold
2

M – Jamen det er fordi, jeg gør det, jeg laver det jo ikke
som sådan et klassisk reklamespot ala nu har Danske
Bank oprettet et nyt højrenteprodukt, få dit mastercard og
brug koden Morten eller sådan et eller andet. Det er jo i
virkeligheden meget mere sådan en, hvad skal man sige,
det er sådan en lille ø, hvor jeg ringer og vender nogle
problemer, som jeg har, med min bank, og det betaler
banken så for at få lov til at svare på.
K – Okay. Nu siger du det her med spots som en ting, og
det når du snakker med Benjamin som en anden ting – ser
du også dine samtaler med Benjamin som sponsorerede?
M – Ja det er da sponsoreret

3

M – Mm jeg synes, at jeg ligesom, at jeg kan næsten ikke
gøre det mere tydeligt i og med, at jeg fra starten af
ligesom har hevet lytterne helt med ind, der hvor aftalen
blev lavet, og har lavet et helt afsnit også om, hvordan vi
egentlig laver de der optagelser – hvad aftaler vi inden,
hvad aftaler vi ikke, hvem har indflydelse på hvad, hvor
mange gange har Danske Bank editeret i noget af det, som
vi har lavet, hvilket er nul, så jeg synes egentlig, jeg har
været så åben, så jeg ikke kan se, jeg tror aldrig, der er
nogen, der har været så åben, som jeg har været i forhold
til sponsorsamarbejde, i hvert fald.

4

M – … måden jeg laver det på og for også at få det til at
lyde lidt mere lytbart, at så tager jeg også lidt af hej hej
med og farvel farvel og ud og drikke øl i weekenden agtigt.

6

M – Og så lavede jeg nogen, så prøvede jeg faktisk at lave
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dem lidt anderledes, fordi det var ikke bare af- og
påmeldingen: podcasten er sponsoreret af GoMore eller
Duglemmerdetaldrig. Så prøvede jeg at lave sådan nogle
små indslag med nogen, der rent faktisk havde brugt
GoMore og Duglemmerdetaldrig, og det var egentlig fint
som sådan nogle små selvstændige historier, det gav bare
ingen mening i forhold til podcasten, fordi hvad har det at
leje en bil med at starte en virksomhed at gøre? Og hvad
har det at flyve i luftballon eller køre i Ferrari at gøre med
at opbygge en virksomhed. Det har jo ikke noget med
hinanden at gøre.
Sponsoratets
synlighed

Tilkendegivelse
af sponsorat
3

M – Det er netop det, der er sponsoreret. Ja det kan man
sige af- og påmeldingen er jo også, men det er mere sådan
noget halvjura noget med, at det skal man ligesom have,
for at der ikke er nogen tvivl om, at det er sponsoreret.

3

M – Og i og med, at jeg påmelder og afmelder med, at
podcasten er sponsoreret af Danske Bank, så tror jeg
heller ikke, at folk er mere uvidende end som så. Eller jeg
vil sige, at hvis man skal deklarere det mere, så bliver det i
hvert fald svært.

4

M – Det kan godt være, at jeg skal have, eller det kan godt
være, at jeg burde have sådan en pling pling pling, nu
kommer der en reklame, og så snakker jeg med Benjamin,
og pling pling pling, nu er reklamen slut. Det har jeg valgt
ikke at gøre, og hvis der er nogen, der mener, at det er et
etisk problem, så må vi tage den diskussion, men jeg
synes, at jeg har gjort, jeg ville kunne argumentere any
day for, at hvis der er nogen, der er i tvivl om, at Danske
Bank sponsorerer min podcast, så, hmm, så ved jeg
simpelthen ikke, så ved jeg ikke, hvordan man så skal
forklare det i hvert fald.

6

M – Og så lavede jeg nogen, så prøvede jeg faktisk at lave
dem lidt anderledes, fordi det var ikke bare af- og
påmeldingen: podcasten er sponsoreret af GoMore eller
Duglemmerdetaldrig. Så prøvede jeg at lave sådan nogle
små indslag med nogen, der rent faktisk havde brugt
GoMore og Duglemmerdetaldrig
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Andre former
for
sponsoreret
indhold

Omtale af andre
reklameformer
1

K – Godt. Jamen så vil jeg starte med at spørge dig om,
hvordan du selv vil beskrive din måde at håndtere dit
sponsorat på?
M – Måske nok lidt anderledes end så mange andre tror
jeg har gjort, og min tilgang er måske også lidt anderledes
til det.

2

M – … jeg laver det jo ikke som sådan et klassisk
reklamespot ala nu har Danske Bank oprettet et nyt
højrenteprodukt, få dit mastercard og brug koden Morten
eller sådan et eller andet.

7

M – Ja og som andre har lavet tidligere. Altså det, jeg synes
ikke, det er ikke fordi jeg har hverken opfundet den dybe
tallerken eller noget som helst andet, men der er ikke, jeg
synes ikke, at jeg har hørt nogen, der har lavet noget ala
det, jeg har gjort, før. Eller det havde jeg i hvert fald ikke
hørt på det tidspunkt. Det kan godt være, at der er nogen,
der har gjort det nu, men jeg har bare ikke opdaget det. Så
på den måde var det jo anderledes at lave reklamer på den
her måde

8

M – Fordi jeg har jo ikke, det er fordi hvis jeg roser dem, så
bliver det sådan lidt forlorent. Jeg har jo ikke, altså, det er
fordi jeg har også svært ved, hvis jeg ikke selv har prøvet
det produkt, jeg står og roser, og altså det bliver sådan lidt
åh, så synes jeg, der ryger noget troværdighed.

8

M – Det er lidt ligesom, når TV2 Finans i gamle dage, jeg
ved ikke, om de har det mere, altid stiller om til Sydbank
for at få dagens aktietal eller et eller andet. Det er jo også
en aftale, der er lavet med Sydbank, ikke. Og det synes jeg
da ikke gør det mere utroværdigt, at det er Sydbank, og
der står et Sydbank logo i baggrunden. Jeg ved da godt, at
de på en eller anden måde har en aftale. Om der er penge
imellem dem ved jeg ikke, der er i hvert fald en eller
anden aftale, som gør, at det er Sydbank, de bruger hver
gang, og Sydbank får eksponeret deres logo. Det gør i
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virkeligheden at jeg synes som forbruger eller seer, at jeg
er i tvivl om, hvad aftalen indebærer, det håber jeg ikke,
man er i tvivl om, når man hører min podcast, men jeg er
ikke i tvivl om, at de har en eller anden aftale. Og det gør
mig ikke noget, fordi jeg tænker, det er jo lige troværdigt
alligevel, fordi de taler om noget, de ved noget om;
aktiemarkedet. Til gengæld kan jeg sidde som forbruger
og tænke; det er egentlig lidt ærgerligt at vi ikke ved, om
det er betalt, eller er det en vennetjeneste, eller er det
bare fordi, de er søde, eller hvad er det.
Økonomi

Økonomi
4

M – Fordi det både er åbent, og fordi det måske er et
eksempel på, at man godt kan lave noget, som både er et
sponsorat, der betaler noget af dit arbejde, men samtidig
også rent faktisk giver en merværdi for dem, der lytter til
det.

5

M – For det har egentlig aldrig været meningen, at jeg
skulle tjene penge på podcasten. Det er jeg så kommet til,
men det skal også kunne fungere, for hvis ikke det
fungerer, så gider jeg ikke lave det.
K – Nej.
M – Så vil jeg hellere bare lave det uden at få penge for det.

6

M – Jamen altså for det første – GoMore og
Duglemmerdetaldrig har nogle, som selv henvendte sig til
mig. Og det var ikke meningen, at jeg skulle have en
sponsor, men det var fordi, at hele det første afsnit
handlede om, hvorfor der egentlig ikke på det tidspunkt i
Danmark var nogen, der tjente penge på sponsorater af
podcast. Fordi det var sådan en relativt stor ting i USA, og
der var mange, der lyttede til podcast trods alt i Danmark.

6

M – … og i øvrigt, så tog det alt for lang tid at lave, og 5000
kr. pr. episode, som var det, jeg fik, var simpelthen, altså
det var simpelthen for lidt i forhold til at jeg gad at bruge
så meget tid på det, som jeg gjorde, fordi jeg gerne ville
gøre det lidt anderledes. Og så var jeg sådan lidt jamen
okay, så kan jeg gøre en af to ting: enten så skal jeg helt
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droppe at have en sponsorat, fordi jeg ikke synes, det
giver mening, og det giver ikke penge nok i forhold til den
tid, jeg bruger på det, og det giver heller ikke mere værdi
for lytterne – tværtimod er det måske mere noget, der
bare er irriterende.
Native
advertising
type

Endorsement
8

Native
advertising
type

M – Fordi jeg har jo ikke, det er fordi hvis jeg roser dem, så
bliver det sådan lidt forlorent. Jeg har jo ikke, altså, det er
fordi jeg har også svært ved, hvis jeg ikke selv har prøvet
det produkt, jeg står og roser, og altså det bliver sådan lidt
åh, så synes jeg, der ryger noget troværdighed.

Negativ
sponsoromtale
8

Sponsoratets Grænser mellem
sammenhæng redaktionelt og
med
sponsoreret
indholdet
10

M – … i starten der synes han godt nok lige, at jeg
brokkede mig eller gjorde det til lidt for kedelig en
opgave, når jeg skulle ringe til min bank, eller jeg gjorde
lidt for meget ud af at fortælle, hvor forfærdeligt det var at
tale med sin bank, og så tænkte han, om han skulle sige
det til mig, men så lod han være, fordi han tænkte okay
det er måske sådan, nogen har det, og så er det bare
banken, der har noget, de skal arbejde med, ikke. Så ja, så
det er bare ligesom det prøver jeg at ære, det synes jeg er
mere troværdigt end at stå og sige Danske Bank er en
fantastisk bank og har hjulpet mig dertil, hvor jeg er i dag.
Men det har de selvfølgelig et stykke af vejen, men det er
bare ikke, ja, det har jeg ikke lyst til at stå og sige.

M – Ja. Og det er det, jeg synes nogen gange er faren. Det
der med hvis man ligesom skal skille det for meget ad. For
der første tror jeg ikke, at folk er idioter. Så hvis ikke folk
forstår, at det jeg laver er sponsoreret, så har jeg
selvfølgelig ikke formuleret mig godt nok, men jeg vil også
sige, det tror jeg ikke, at folk ikke forstår. Og jeg er lidt
imod den der sådan armslængde, hvad hedder det, jeg er
lidt imod det der med, at du ved, alt sponseret indhold
ligesom bliver, fordi det en sponsor køber sig plads i, når
de laver den slags indhold, det er jo at komme så tæt på
produktet som muligt. Det er jo klart. Det er derfor, at
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hvorfor køber man ellers branded content i Berlingske
eller Ekstra Bladet, det er sgu fordi, man vil have det til at
ligne en artikel i Berlingske.
Holdning til
native
advertising

Holdning til
native
advertising
1

11

Feedback

M – Jeg tror, for det første, så har jeg det sådan lidt, jeg
synes, hvis man skal have sponsorater, så bliver man nødt
til at sørge for at stå ved det, og så skal man også sørge for,
at det har en værdi – både for dem, som betaler festen,
men også for dem, som skal tage imod sponsoratet, dvs.
læser eller lytter eller hvem det måtte være, ikke. Og hvor
jeg faktisk synes, der har været en tendens til, at mange
sådan i gåseøjne af rigtige journalister synes, at
sponsorater og reklamer er det onde, og det vil de ikke
kendes ved, så de skal over på side fire eller tolv, eller et
eller andet sted, hvor de ikke, men jeg er bare sådan lidt;
ja men det undskyld mig, det er dem, der betaler for jeres
arbejde, så hvis ikke I kan lave noget, som folk vil betale
for, uden sponsorater, så må I nok også sørge for at
omfavne det på en eller anden måde. Og det er så det, jeg
har prøvet.
M – Og enten så må man, så synes jeg, der er sådan lidt
dobbelt det der med at sige, jamen vi vil gerne lave det,
men vi vil ikke rigtig stå ved det. Og så vil jeg hellere sige;
jeg vil mega gerne stå ved det, jeg vil gerne prøve at finde
en form for det, hvor sponsoren bliver glad, og jeg bliver
glad, og mine lyttere bliver glade, men så vil jeg også
gerne gøre det i virkeligheden til en naturlig del af det og
omfavne det fremfor at holde det totalt ud i strakt arm og
sige sådan lidt du ved; jeg vil gerne have jeres penge, men
de lugter.

Feedback på
sponsorat
4

M – Mm nej men jeg ved ikke, det er ikke fordi, der er
nogen, der har haft en negativ holdning til det, jeg laver.
Jeg har egentlig kun fået positive tilkendegivelser, og det
tror jeg egentlig også, at Danske Bank har.

5

M – Ja det er der faktisk en hel del, der har gjort. Der er
både nogen, der har skrevet du ved blogindlæg om det er
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en fantastisk måde at bruge sådan noget branded content,
eller hvad man skal kalde det, på.
5

Lytteren

Lytteren

M – Mm ja der er både, altså det er både, hvad hedder det,
det er sådan, der var en eller anden marketing eller
brandingekspert, som skrev et langt LinkedIn blogindlæg
om det, og så har Journalisten skrevet noget om det, og
der er nogle andre, som har skrevet om det. Jeg tror, at
hvis du googler Morten Resen Danske Bank, så tror jeg, at
der kommer noget. Så det er sådan, det er ikke fordi, at jeg
sådan dagligt bliver væltet med fanmails omkring de
reklamer, jeg laver, men der er da en del af noget så
sjældent som rent faktisk at omtale et reklamesamarbejde
positivt.

Lyttere og native
advertising
3

M – Og i og med, at jeg påmelder og afmelder med, at
podcasten er sponsoreret af Danske Bank, så tror jeg
heller ikke, at folk er mere uvidende end som så. Eller jeg
vil sige, at hvis man skal deklarere det mere, så bliver det i
hvert fald svært.

4

M – Det kan godt være, at jeg skal have, eller det kan godt
være, at jeg burde have sådan en pling pling pling, nu
kommer der en reklame, og så snakker jeg med Benjamin,
og pling pling pling, nu er reklamen slut. Det har jeg valgt
ikke at gøre, og hvis der er nogen, der mener, at det er et
etisk problem, så må vi tage den diskussion, men jeg
synes, at jeg har gjort, jeg ville kunne argumentere any
day for, at hvis der er nogen, der er i tvivl om, at Danske
Bank sponsorerer min podcast, så, hmm, så ved jeg
simpelthen ikke, så ved jeg ikke, hvordan man så skal
forklare det i hvert fald.

10

M – For der første tror jeg ikke, at folk er idioter. Så hvis
ikke folk forstår, at det jeg laver er sponsoreret, så har jeg
selvfølgelig ikke formuleret mig godt nok, men jeg vil også
sige, det tror jeg ikke, at folk ikke forstår.

Lytters udbytte
12

K – … hvis vi spoler tilbage til dengang, du lavede
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annoncer for duglemmerdetaldrig og GoMore – hvilke
ulemper synes du, der var med det?
(…)
12

Lytteren

M – Der var ikke så mange andre ulemper. Det var mere,
jeg ved ikke, om det var en ulempe, det var bare en
konstatering af, at jeg synes ikke, det gav så meget indhold
til dem, der lyttede. Så det var ligesom det jeg synes, det
var bare… det føltes ikke rigtigt i forhold til det, jeg lavede.
Det var ikke ligeså ærligt, som det jeg lavede ellers i
podcasten. Så det var ligesom det, der var ulempen, kan
man sige. Det var derfor, jeg ikke ville forlænge med den
type sponsorer mere.

Lytters
udbytte/værdi
2

M – … hvad med indblanding og hvad med det og hvor
meget påvirker det og alt sådan noget, og så prøver jeg at
sige; men så lad os prøve at gøre det så åben som
overhovedet muligt, så folk ved så meget som
overhovedet muligt om baggrunden for sponsoratet,
forhandlingerne, prisen, som jo er sådan rimelig en
sjældenhed at offentliggøre for noget som helst, der har
noget med sponsorater at gøre, og prøve i virkeligheden at
bruge det til at se; hvad, både kan man gøre folk lidt
klogere, plus kan man måske lave et sponsorat, som ikke
bare er irriterende, men som rent faktisk giver værdi til
lytterne. Og det er det, jeg har prøvet.

4

M – Fordi det både er åbent, og fordi det måske er et
eksempel på, at man godt kan lave noget, som både er et
sponsorat, der betaler noget af dit arbejde, men samtidig
også rent faktisk giver en merværdi for dem, der lytter til
det. Så det er ikke bare noget, du spoler over.

6

M – Så prøvede jeg at lave sådan nogle små indslag med
nogen, der rent faktisk havde brugt GoMore og
Duglemmerdetaldrig, og det var egentlig fint som sådan
nogle små selvstændige historier, det gav bare ingen
mening i forhold til podcasten, fordi hvad har det at leje
en bil med at starte en virksomhed at gøre? Og hvad har
det at flyve i luftballon eller køre i Ferrari at gøre med at
opbygge en virksomhed. Det har jo ikke noget med
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hinanden at gøre. Og så syntes jeg både, jeg syntes ikke
rigtig, det gav mening, det var fint, jeg var da glad for, at
der var nogen, der gad at henvende sig og betale en del af
festen og sådan noget, men jeg syntes ikke, det gav
mening for mig selv og dem der lyttede
Lytteren

Lytter og
sponsors
udbytte/værdi
1

Lytteren

M – Jeg tror, for det første, så har jeg det sådan lidt, jeg
synes, hvis man skal have sponsorater, så bliver man nødt
til at sørge for at stå ved det, og så skal man også sørge for,
at det har en værdi – både for dem, som betaler festen,
men også for dem, som skal tage imod sponsoratet, dvs.
læser eller lytter eller hvem det måtte være, ikke.

Lytter, sponsor
og journalists
udbytte/værdi
2

K – Okay. Og hvordan ville du så sige, at din måde at
håndtere sponsoratet på giver værdi til lytterne?
M – Det synes jeg, det gør, fordi, at det jo i virkeligheden er
blevet en totalt integreret del af handlingen i den podcast,
jeg laver, som handler om at opbygge en virksomhed, og
der er det at have en bank på sidelinjen jo bare en ret stor
ting, fordi der jo, har jeg fundet ud af, for jeg har endnu
ikke måttet opfinde emner, som ikke har eksisteret i
virkeligheden, og det håber jeg heller ikke, jeg kommer til,
for så fungerer sponsoratet ikke rigtig mere, men jeg har
hele tiden, der er bare hele tiden emner, som du vil have
brug for at kunne vende med din bank. Og dermed kan
man sige, så er det jo egentlig en ret god, altså så er det jo
en eller anden informativ del, som gør, at man både, at
Danske Bank bliver eksponeret i forhold til, at der er
noget, de kan med en bestemt målgruppe, altså startups,
iværksættervirksomheder, hvor de kan skabe noget
værdi, og jeg gør faktisk også, forhåbentlig gør jeg nogle af
dem, der lytter klogere. Fordi de får noget viden, som de
måske selv sidder og mangler, og der er måske nogen, der
sidder i samme situation som mig, der hedder hvad gør
man lige med valuation, eller hvordan opretter man en
konto eller hvad søren det nu måtte være, ikke.

11

M – … så vil jeg hellere sige; jeg vil mega gerne stå ved det,
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jeg vil gerne prøve at finde en form for det, hvor
sponsoren bliver glad, og jeg bliver glad, og mine lyttere
bliver glade, men så vil jeg også gerne gøre det i
virkeligheden til en naturlig del af det og omfavne det
fremfor at holde det totalt ud i strakt arm og sige sådan
lidt du ved; jeg vil gerne have jeres penge, men de lugter.
Værdier

Ærlighed
12

K – … hvis vi spoler tilbage til dengang, du lavede
annoncer for duglemmerdetaldrig og GoMore – hvilke
ulemper synes du, der var med det?
(…)

12

Værdier

M – Der var ikke så mange andre ulemper. Det var mere,
jeg ved ikke, om det var en ulempe, det var bare en
konstatering af, at jeg synes ikke, det gav så meget indhold
til dem, der lyttede. Så det var ligesom det jeg synes, det
var bare… det føltes ikke rigtigt i forhold til det, jeg lavede.
Det var ikke ligeså ærligt, som det jeg lavede ellers i
podcasten. Så det var ligesom det, der var ulempen, kan
man sige. Det var derfor, jeg ikke ville forlænge med den
type sponsorer mere.

Troværdighed
8

M – Fordi jeg har jo ikke, det er fordi hvis jeg roser dem, så
bliver det sådan lidt forlorent. Jeg har jo ikke, altså, det er
fordi jeg har også svært ved, hvis jeg ikke selv har prøvet
det produkt, jeg står og roser, og altså det bliver sådan lidt
åh, så synes jeg, der ryger noget troværdighed.

8

M – Så ja, så det er bare ligesom det prøver jeg at ære, det
synes jeg er mere troværdigt end at stå og sige Danske
Bank er en fantastisk bank og har hjulpet mig dertil, hvor
jeg er i dag. Men det har de selvfølgelig et stykke af vejen,
men det er bare ikke, ja, det har jeg ikke lyst til at stå og
sige.

8

M – Og det synes jeg da ikke gør det mere utroværdigt, at
det er Sydbank, og der står et Sydbank logo i baggrunden.
Jeg ved da godt, at de på en eller anden måde har en aftale.
Om der er penge imellem dem ved jeg ikke, der er i hvert
fald en eller anden aftale, som gør, at det er Sydbank, de
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bruger hver gang, og Sydbank får eksponeret deres logo.
Det gør i virkeligheden at jeg synes som forbruger eller
seer, at jeg er i tvivl om, hvad aftalen indebærer, det håber
jeg ikke, man er i tvivl om, når man hører min podcast,
men jeg er ikke i tvivl om, at de har en eller anden aftale.
Og det gør mig ikke noget, fordi jeg tænker, det er jo lige
troværdigt alligevel, fordi de taler om noget, de ved noget
om; aktiemarkedet. Til gengæld kan jeg sidde som
forbruger og tænke; det er egentlig lidt ærgerligt at vi ikke
ved, om det er betalt, eller er det en vennetjeneste, eller er
det bare fordi, de er søde, eller hvad er det.
Værdier

Oprigtighed
10

Værdier

Etik
4

Evaluering af
native
advertising

Evaluering af
native
advertising

M – Det skal være reelt. Det må ikke være noget, der er
gemacht.

M – Det kan godt være, at jeg skal have, eller det kan godt
være, at jeg burde have sådan en pling pling pling, nu
kommer der en reklame, og så snakker jeg med Benjamin,
og pling pling pling, nu er reklamen slut. Det har jeg valgt
ikke at gøre, og hvis der er nogen, der mener, at det er et
etisk problem, så må vi tage den diskussion, men jeg
synes, at jeg har gjort, jeg ville kunne argumentere any
day for, at hvis der er nogen, der er i tvivl om, at Danske
Bank sponsorerer min podcast, så, hmm, så ved jeg
simpelthen ikke, så ved jeg ikke, hvordan man så skal
forklare det i hvert fald.

Fordel
11

M – ... jeg tror, det virker bedre for lytterne og for mig der
laver dem og for dem, som betaler for det.

11

M – Fordi at tingene snakker jeg alligevel med min bank
om, og ja jeg får endda penge for det, og dem som lytter
bliver lidt klogere og ja.

Ulempe
11

K – Hvad med ulemper?
M – Jeg synes egentlig ikke, der er så mange andre end
den sådan helt åbenlyse ulempe, der er, der hedder, at jeg
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skal forsøge at bruge tid på hver anden uge at lave et
ekstra indslag, som tager tid at lave, men det er jo så også
det, som de betaler for. Så jeg kan ikke, jeg kan egentlig
ikke, og det er ikke engang, altså jeg kan ikke sådan se, at
der er super mange ulemper andet end at det tager tid at
lave.
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