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ABSTRACT
By asking the question How can alternative business models – focusing on Politiken as case - contribute to
the on-going development of the podcast medium in Denmark? this thesis have sought to examine the
financial prospects of the podcast medium in Denmark. More specifically the focus is on the podcaststrategy at Danish newspaper Politiken, which acts as a central case study.

The thesis draws on existing research literature on media convergence, media economics and relevant user
statistics. In order to analyze which business models that could have the best conditions in the future, five
qualitative interviews have been conducted with podcast users.

As for now there are two primary revenue sources which podcast producers can rely on: crowdfunding and
advertising. What’s absent is a reliable way to get users to pay for the podcasts they listen to as the current
market lacks a commonly recognized revenue model. In the light of the research, I argue that the following
business model could evolve and succeed in the Danish podcast market:

The aforementioned interviews show that the podcast users tend to have precise habits when it comes to
how they use the medium. First of all, the podcast users are against being forced to download more than
one podcast application on their phone, and for that reason, they neglect Politikens independent
application, which the newspaper launched in September 2015. Secondly, a combination of answers from
the qualitative sample study and statistics on the use of streaming services like Netflix and Spotify in
Denmark indicates that if users were to pay for podcasts, they are favorably disposed towards the idea of a
prospective streaming service that operates as a freemium model.

In regards to Politiken the apparent solution leans towards advertising, as Politiken require full user-control
and interaction with their subscription strategy. A strategy that complicates cooperation with an external
streaming service. But for the independent podcast producers a streaming service could be the way
forward for the Danish podcast industry. The key for such a streaming service to gain momentum, is to
aggregate a large number of admired non-public broadcasting podcasts to create a selection of podcasts
analogous to the selections of music or e-books available on subscription sites like Spotify or Amazon’s
Kindle Unlimited.
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INDLEDNING
BAGGRUND OG PROBLEMFELT
Podcasts Ready for the Big Time - Except for One Thing: Revenue
Bill Rosenblatt (2015), Forbes Magazine

I nutidens medievirkelighed står forbrugerne dagligt med et utal af valgmuligheder foran sig. Samtidigt
er det i langt højere grad end tidligere overladt til det enkelte individ, hvor og hvornår medieforbruget
skal finde sted. Tidligere var diverse typer af medieindhold adskilt af brancher, genrer, platforme og
teknologi. Men som en konsekvens af øget konvergens, producerer medieudbyderne i dag indhold, der
bevæger sig på tværs af disse flader.
80% af verdens befolkning ejer i dag en smartphone. Et stykke teknologi, der i høj grad eksemplificerer
den øgede sammensmeltning af medier. I et og samme apparat har brugeren adgang til tjenester som
Netflix, Spotify, Kindle etc. Denne massive adgang til medieindhold skærper konkurrencen mellem
producenterne, da forbrugerne stadig kun besidder 24 timer til at se, lytte eller læse medier i.
Udviklingen af profitable forretningsmodeller er afgørende for medievirksomhederne i den digitale
tidsalder. Derfor prøver mange virksomhederne at følge med tidens udvikling, ved at producere indhold
til de platforme, som forbrugerne efterspørger. En af disse platforme, som medievirksomhederne viser
interesse i, er podcasten. Længe er podcasten blevet udråbt til at være det næste store on demandmedie. Ikke bare i USA, hvor antallet af lyttere over en årrække har været stødt stigende, men også i
Danmark, hvor eksperter og journalister taler om en igangværende guldalder for podcasts.

En af de brancher, der er udfordret på indtægtssiden og som derfor må søge ny veje, for at kunne få
forretningen til at løbe rundt, er avisindustrien. Det har fået traditionelle avismedier, såsom The
Guardian i England og Politiken herhjemme, til at prøve kræfter med podcasten. Umiddelbart skulle man
tro, at det vil være et klogt træk, for som journalist Bill Rosenblatt skriver i en artikel i Forbes Magazine,
så ser podcasten ud til fortsat at øge sin popularitet. Der er bare et problem. Som det indledende og
meget slående citat af Bill Rosenblatt beskriver, befinder markedet for podcasts sig befinder endnu i en
udviklingsfase og trods stigende lyttertal og stor hype, er det kun meget få podcastproducenter, der har
lykkedes med at få en succesfuld forretning ud af at producere podcasts. Modsat Netflix, Spotify og
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Kindle, der baserer deres tjenester på medier, der traditionelt har kostet penge, så har podcasts altid
været gratis. Derfor står disse nye podcastproducenter overfor en betydelig udfordring: De skal forsøge
at finde svaret på, hvorvidt det er muligt at tjene penge på podcasts.

Men udfordringer er der nok af. Podcastindustrien præges af Apples iTunes, der sidder massivt på
markedet for afspilning og distribution af podcasts. Dette er en forretningsmæssig problemstilling i det
henseende, at Apple ikke tillader, at producenterne tager penge for deres podcasts i iTunes. Et forbud,
der som udgangspunkt indskrænker podcastproducenternes muligheder, for at tjene penge på deres
podcasts via iTunes, at de inkluderer annoncer i deres podcasts.
I dette speciale vil jeg undersøge hvilke alternative finansieringsmodeller, de danske podcastproducenter
bør satse på.

PROBLEMFORMULERING
Specialet har til hensigt at undersøge podcastmediets distributionsvilkår og potentiale i Danmark. Jeg vil
undersøge og diskutere problemstillingen ved at gå i dybden med de finansielle udfordringer, som
producenter af online distribueret medieindhold har kæmpet med siden internettets fremkomst.
Undersøgelsen, der tager udgangspunkt i avisen Politikens podcastsatsning, vil pege frem mod en samlet
besvarelse af specialets overordnede problemformulering:

Hvorledes kan alternative finansieringsmodeller med afsæt i Politiken som case biddrage til
podcastmediets fortsatte udvikling herhjemme?

Med alternative finansieringsmodeller henvises til, at normalen inden for podcastdistribution i
Danmark har været public service-finansieret, hvor der ikke er fokus på at skabe profit. Dette
speciale undersøger således mulighederne for alternative, rentable finansieringsmodeller.
Afgrænsning
Et blik på de mest populære podcasts herhjemme viser, at toppen ofte udgøres af podcasts produceret af
Danmarks Radio og Radio 24syv (se Bilag A). To public service-kanaler der begge anvender
podcastmarkedet som en ekstra platform for materiale de også udsender via deres broadcast-kanaler.
Dette speciale vil som udgangspunkt ikke fokusere på public service-stationernes udvikling og produktion
af podcasts, da specialets omfang ikke tillader det.

Intentionen med dette speciale er ikke at komme med færdige løsninger og svar på mediets fremtid. I
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stedet vil jeg undersøge hvilke finansieringsmodeller, der har et potentiale til at drive mediet fremad
herhjemme, set ud fra et brugerperspektiv. Jeg baserer min analyse på en kvalitativ undersøgelse, der
består af fem enkeltinterviews med faste podcastbrugere, samt et enkelt ekspertinterview. Disse
interviews er som videnskabeligt sample ikke stort nok til, at der kan drages færdige konklusioner ud fra
det. Til gengæld giver de kvalitative interviews en eksemplificering af, hvordan problemstillingen forstås
af de brugere, der i fremtiden skal udvikle sig til, også at være kunder.

FORSKNINGSSTRATEGI
For at kunne forstå og undersøge specialets problemstilling, er det afgørende at podcasten analyseres ud
fra den kontekst, som mediet er opstået og befinder sig i. Jeg vil belyse specialets problemstilling ved
indledningsvis at inddrage den øgede mediekonvergens og medieproducenternes kamp, for at etablere
succesfulde betalingsformer og alternative finansieringsmodeller. Det vil jeg gøre ved at benytte relevant
teori om konvergens og medieøkonomi.

Med udgangspunkt i en mediekonvergent sammenhæng, vil jeg dernæst bevæge mig ind på selve
podcastmediet, som jeg vil undersøge ud fra følgende vinkel: Hvordan ser podcastbrugere på mulige,
alternative finansieringsmodeller? For at kunne svare på dette vil jeg, som konsekvens af, at
podcastmediet endnu er nyt og forholdsvis uoplyst, inddrage empiri i form af en række kvalitative
interviews, som jeg har foretaget med fem faste podcastbrugere. Disse respondenter kan biddrage med
et indblik i, hvilke udfordringer Politikens strategi kan indeholde.

Jeg vil gerne undersøge, hvilken fremtid mediet går i møde. Er de brugere, der har gjort det til en vane at
lytte til podcast også villige til at betale for programmerne? Her er det oplagt at undersøge
forretningstankegangene hos podcastproducenterne, hvorfor jeg har interviewet dagbladet Politikens
digitale direktør Frederik Wiedemann (omtalt som FW ved citater). Specialets primære case omhandler
Politiken, der i 2015 lancerede en større podcastsatsning. Avisen gik fra at gøre som resten af
podcastindustrien og udgive deres podcasts i iTunes, til at udvikle en selvstændig
app1 kaldet Politiken Podcast. Samtidig lancerede Politiken et større samarbejde med de danske
podcastpionerer Third Ear, der siden 2009 har produceret podcasts, der fortæller unikke og sande
historier. Politiken inddrages som et eksempel på en aktuel situation, hvor podcastmediets finansielle

1

Forkortelse for (mobil)applikation.
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vilkår er til diskussion.

I det følgende vil jeg redegøre for specialets disposition og dets forskellige led.
Disposition
I dette afsnit vil jeg præsentere, hvordan jeg har valgt at bygge specialet op.
Efter at have introduceret specialets emne og strategi vil jeg præsentere undersøgelsens metodiske
udgangspunkt. Jeg har undladt at bygge specialet op efter en traditionel skabelon med klare opdelinger af
teori og analyse. Det har jeg gjort fordi specialet, foruden teori om bl.a. mediekonvergens og
medieøkonomi, i høj grad bygger på empiri i form af interviews, undersøgelser og statistik. Derfor er
specialet bygget op af fem emnekapitler, der både indeholder teori og analyse. Forinden disse kapitler, vil
jeg gennemgå de særlige metodologiske tilgange, der har gjort sig gældende for mine undersøgelser.

De fem kapitler indeholder følgende:

•

Kapitel 1: Den konvergente medievirkelighed
For at kunne forstå hvilken medievirkelighed podcasten er opstået i, vil jeg i kapitel 1 undersøge
konsekvenserne af digitaliseringen og den øgede mediekonvergens. Hvor Mp3-afspilleren var et vilkår for
opfindelsen af podcasten som on demand-medie, blev udbredelsen af smartphonen, der gav brugerne
mulighed for at downloade deres podcasts på farten, en revolution for mediet. Derfor vil kapitel 1 også
omhandle de ændrede produktions- og distributionsvilkår, som konvergensen har ført med sig.

I kapitel 1 vil jeg desuden fokusere på en række medieøkonomiske aspekter, der har betydning for
medieproducenternes muligheder for at tjene penge på internetbaserede medier (herunder podcasts). Et
andet aspekt jeg vil undersøge i denne sammenhæng, er konsekvensen af, at forbrugerne i dag har
nemmere adgang til de digitale medier end tidligere. Dette er et centralt element, da det giver indblik i,
hvorfor forbrugernes forhold til betaling af medier kan have ændret sig. For bedre at kunne forstå
medieforbrugernes betalingsvillighed over for digitale medier, perspektiverer podcasten til fakta, empiri
og erfaringer fra andre dele af medieindustrien. De teoretikere jeg primært vil inddrage i dette kapitel er:
Yochai Benkler, Chris Anderson, Gillian Doyle og Paul Belleflamme.

•

Kapitel 2: Podcasten som medie
I kapitel 2 vil jeg definere vilkårene for podcasten som medie. Her undersøger jeg hvilke krav, der stilles til
podcastproducenterne, samt hvilken betydning valget af hard- og software har for brugerne, når de lytter
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til podcasts. Det er vigtigt for specialets undersøgelse, idet jeg ønsker at finde ud af hvilke parametre hos
lytterne, der kan være afgørende for en eventuel finansieringsmodel på podcastmarkedet.

Derudover vil jeg undersøge hvilke målgrupper, der oftest lytter til podcasts. Dette
kapitel tager afsæt i bl.a. podcastekspert Karin Høeghs definition af mediet, samt empiri om
podcastbrugerne i ind- og udland.

•

Kapitel 3: Politiken som podcastproducent
Kapitel 3 omhandler specialets primære case, Politiken, og i dette kapitel vil jeg analysere perspektivet i
Politiken som podcastproducent. Det vil jeg gøre, ved at inddrage forskellige typer af empiri. For det
første har jeg foretaget et ekspertinterview med Politikens digitale direktør Frederik Wiedemann, hvilket
biddrager med værdifuld information om nogle af bevæggrundene bag avisens podcaststrategi.
Derudover vil jeg inddrage et uddrag af den respons, Politiken har modtaget fra deres brugere, siden de
lancerede app’en Politiken Podcast. Det gør jeg for bedre at kunne analysere, hvilke elementer Politiken
og andre podcastproducenter bør være opmærksomme på, hvis en ny, alternativ finansieringsmodel skal
opnå succes i podcastindustrien.

•

Kapitel 4: Mulige finansieringsmodeller
Med kapitel 4 vil jeg undersøge fremtidsperspektivet for distribution og finansiering af podcasts. Kapitlet
er delt op i en række underkapitler, der hver især fokuserer på muligheder og ulemper ved alternative
finansieringsmodeller. Jeg vil dels undersøge perspektivet i at anvende annoncering som primær
finansieringsmodel. Derudover vil jeg analysere, hvorvidt det nærmere er direkte betaling, f.eks. via en
streamingtjeneste for podcasts, som podcastproducenterne bør satse på.
Dette kapitel bygger på empiri og eksempler på nuværende, alternative løsningsforslag og projekter, der
er søsat for at løse finansieringsproblematikken. For at få indblik i brugernes perspektiv på de alternative
finansieringsmodeller, vil jeg undervejs i kapitlet inddrage respondenterne fra min kvalitative
undersøgelse.

•

Kapitel 5: Fremtidsperspektivet
Kapitel 5 indeholder en opsummerende diskussion af fremtidsperspektivet for udviklingen af podcasts i
Danmark. Herefter følger specialets konklusion.
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HENVISNINGER OG BILAG
For at undgå misforståelser følger nu en redegørelse for brugen af henvisninger og bilag.
Bilag findes bagerst i specialet (for bilag D og G gælder det, at optagelserne er vedlagt på USB-stik).

•

Bilag A: Statistik over de mest populære podcasts i iTunes.

•

Bilag B: Facebook opslag anvendt til rekruttering af respondenter.

•

Bilag C: Interviewguide.

•

Bilag D: Interviewoversigt.

•

Bilag E: Kommentarer fra brugere hentet fra iTunes, Twitter og Facebook.

•

Bilag F: Screenshot fra soundvenue.com. Eksempel på brug af native advertising.

•

Bilag G: Optagelse af konferencen New Media, New Realities fra CPH:DOX.
Citater fra litteratur angives i kursiv.
Begreber af særlig karakter fremstilles i kursiv.
I specialet refererer jeg til den kvalitative interviewundersøgelse ved at angive respondenternes initaler
efterfulgt af minut og sekundangivelse for citatets start. Et citat af Frederik Wiedemann vil eksempelvis
være angivet således: (FW 02:16). Samme praksis anvendes ved referencer til citater fra konferencen New
Media, New Realities.
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METODOLOGISKE TILGANGE
I dette kapitel vil jeg beskrive de faglige metoder specialets undersøgelse er bygget op omkring.
Derudover vil jeg diskutere valget af empiri, herunder valget af respondenter og undersøgelsens
gennemsigtighed.

Målet i dette speciale er, at supplere den relevante teori med de forskellige typer af empiri, hvilket gerne
skal føre til konkret viden om dette forholdsvis nye mediefelt.

RECEPTIONSANALYSEN
I bogen Medier og samfund argumenterer medieforsker Klaus Bruhn Jensen for, at man kan sammenfatte
den kvalitative empirisk funderede modtagerforskning under betegnelsen receptionsanalyse (Bruhn
Jensen 2009). Modtagerstudier og receptionsanalyser er analyser af modtagerens forståelse af
budskaber, der er formidlet gennem eksempelvis litteraturren, kunsten, musikken og massemedierne.
Inden for den akademiske medieforskning har den kvalitative undersøgelsesmetode historisk set udgjort
et mindretal, eftersom traditionen for kvalitativ modtagerforskning først blev etableret i 1980’erne
(Bruhn Jensen 2009). Indtil da var humanistiske undersøgelser af virkelige modtagere et særsyn.

Samlet set har forskningen om, hvordan forskellige publikumsgrupper oplever og fortolker -‘afkoder’mediernes indhold været den mest omfattende form for receptionsanalyse (Bruhn Jensen 2009, s. 156).
Receptionsanalysen er et resultat af dels begreber fra litteraturvidenskab og andre humanistiske fag og
dels den empirisk funderede modtager og indholdsforskning kendt fra samfundsvidenskaben.
Inspirationen kom fra cultural studies-traditionen og Stuart Halls encoding/decoding-model, der beskriver
det forhold, at der ikke nødvendigvis er samstemmighed mellem afsenderens ’indkodning’ og
modtagerens ’afkodning’ af en given tekst, hvorfor både medierne, men også mediebrugerne har
indflydelse på måden en tekst modtages på. I dette speciales undersøgelse indgår receptionsanalysen
som en metode til, at blive klogere på et medies brugskontekst, idet jeg bl.a. ønsker at undersøge
betydningen af og lytternes relation til den konkrete brugsteknologi som podcasts benytter og er
afhængig af.
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Det kvalitative forskningsinterview
Kvalitative interviews er en af de mest anvendte metoder til dataindsamling i medieforskningen. Et
interview kan som metode hjælpe en undersøgelse tættere på et bestemt fænomen.
Idet undersøgelsen i dette speciale er centreret omkring et fremtidigt perspektiv, men også en nutidig
brugssituation, er det relevant at foretage interviews. Disse interviews skal styrke analysen og
undersøgelsen af mediets udfordringer ved at tilbyde et dybdegående indblik i podcastbrugeres
holdninger til mediets mulige finansieringsmodeller i fremtiden.

Ifølge Klaus Bruhn Jensen er et af de store problemer ved det kvalitative interview, at hverken respondent
eller interviewdesigner har fuld selvindsigt i, hvad de tænker, mener eller siger, da tanken og sproget ikke
er gennemsigtigt. I den forbindelse er det afgørende at holde sig for øje, at svar og udtalelser fra
respondenter ikke blot repræsenterer holdninger, men indgår i samspillet mellem interviewer og
respondent, og som kræver en omfattende efterfølgende analyse (Bruhn Jensen 2009, s. 159).

Foruden de fem enkeltinterviews med podcastlyttere foretog jeg et enkelt ekspertinterview med
Politikens digitale direktør Frederik Wiedemann. Ekspertinterviewet kan biddrage til at skabe et konkret
indblik i forskningsområdet og i de udvalgte cases. Dette krævede udarbejdelsen af en selvstændig
interviewguide. Desuden foretog jeg ekspertinterviewet, fordi jeg ønskede at få både afsenderen af
produktet og modtagerne i tale. Interviewet med Frederik Wiedemann blev foretaget på hans kontor i
Politikens Hus d. 13. oktober 2015.
Rekruttering af respondenter
I henhold til receptionsanalyse, der har til formål at give indblik i forbrugernes tanker og holdninger til
finansieringsformer på podcastmarkedet, var det essentielt, at få fat i personer, der bruger podcasts
jævnligt. Undersøgelsesspørgsmålene blev designet med en forventning om, at respondenterne var faste
podcastlyttere, og derfor besluttede jeg mig for, at bruge et netværk for podcastlyttere på Facebook.

Gruppen PODCΔSTLE består af brugere, der har det til fælles, at de er interesserede i mediet. Gruppens
infotekst lyder således:

Din guide til podcast-himmelen. Formålet med denne gruppe er at dele interessante og
lytteværdige podcasts – enkelte udsendelser såvel som hele kanaler. Som udgangspunkt
dansk- og engelsksprogede (PODCΔSTLE u.å.).
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Præsentation af undersøgelsens respondenter
Jeg ønskede på forhånd at foretage 4-6 interviews ud fra et pragmatisk valg, taget af hensyn til den tid,
jeg havde til rådighed til at udføre og analysere interviewene. Derefter skrev jeg et opslag på gruppen
PODCΔSTLEs åbne side (se Bilag B). Det medførte at jeg blev kontaktet af følgende fem personer, jeg vil
præsentere nedenfor. Jeg introducerer respondenterne én for én, fordi jeg ønsker at give et klart overblik
over deres generelle medieforbrug og deres holdninger til de adgangskrav, der ofte er forbundet med
brugen af digitale medietjenester.

Nikolaj Houmann (NH ved citater) er 26 år gammel og studerer journalistik på Roskilde Universitet.
Nikolaj har ikke noget fjernsyn, men bruger i stedet sin computer til at se film og Tv-serier. Serierne ser
han oftest via HBO, som han fast abonnerer på. Han ejer heller ikke en smartphone, hvorfor han
foretrækker at downloade podcasts på sin computer og lytte til dem via sin iPod. Han abonnerer ikke på
nogle nyhedstjenester. Som oftest læser Nikolaj sine nyheder på Informations hjemmeside.
Nicole Andersen (NA ved citater) er ligeledes 26 år gammel, og hun er i øjeblikket ved at færdiggøre sin
uddannelse i Digitalt design og kommunikation på IT Universitetet. Nicole lytter primært til musik og
podcasts på sin smartphone (iPhone), men bruger også sin iPod, når hun dyrker motion. Hun har et
fjernsyn, men foretrækker at se film og Tv-serier på sin computer. Hun abonnerer ikke på nogle
streamingtjenester, men finder får i stedet adgang til indholdet via venner og bekendte.

Signe Kassow (SK ved citater) er 32 år gammel og til daglig arbejder hun freelance som projektleder for
forskellige kulturvirksomheder. Signe lytter til podcasts på sin smartphone (iPhone), og da hun ikke har et
fjernsyn, ser hun TV på sin computer. Hun abonnerer både på musiktjenesten Spotify og på HBO og
Netflix. Nyheder får hun gennem Twitter, og af samme grund har hun fravalgt at betale for et digitalt
avisabonnement.
Ida Grarup Nielsen (IGN ved citater) er 28 år gammel og studerende på Den Danske Scenekunstskole. Hun
lytter til podcasts og musik på sin smartphone (iPhone) og ser som de foregående respondenter film og
Tv-serier på sin computer, da hun ikke har noget fjernsyn. I stedet abonnerer hun både på HBO og Netflix,
og så er hun ivrig bruger af gratis, lovlige tjenester som Filmstriben og Filmcentralen. Hun bruger
Politiken.dk til at læse nyheder, men betaler ikke for et abonnement.
Kristoffer Soelberg er 32 år gammel og ansat i Dansk Arkitektur Center som kommunikationsrådgiver.
Kristoffer abonnerer på Spotify og lytter til podcasts via sin smartphone (iPhone). Tv-serier ser han på sit
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fjernsyn, der er forbundet til det Netflix-abonnement, som han betaler for. Kristoffer læser ofte nyheder
på politiken.dk og har derfor oprettet en brugerprofil, for at kunne læse flere gratis artikler om måneden,
end de fem, som ikke-oprettede brugere har adgang til. Men han betaler ikke for et abonnent.

Respondenterne kan kategoriseres som værende ivrige og bevidste medieforbrugere og må dermed være
en del af den målgruppe, som Politiken i fremtiden skal bygge deres forretning omkring. Fire ud af fem
respondenter anvender iPhone til deres podcastlytning, og disse fire lytter alle til podcasts via den
dedikerede podcastapp til iPhone, mens ingen af de fire endnu har downloadet app’en Politiken Podcast
til deres telefon. De kan alle kategoriseres som værende meget interesserede i podcasts, hvorfor det er
slående, at de ikke har følt et behov for, at prøve applikationen af. Det fortæller, at konsensus blandt
faste podcastlyttere er, at man anvender en podcastapplikation, der tilbyder afspilning af alle podcasts i
én samlet app.
Det er ikke overraskende, at alle fire ud af fem respondenter benytter streamingtjenester som en
fasttømret del af deres medieforbrug. Forbrugerne synes at have accepteret, at skulle betale for medier
via abonnementsordninger, der giver adgang til et bredt udvalg af enten film eller musik.

Den udvalgte gruppe antyder, at de studerende under 30 er stærkt repræsenterede blandt
podcastlytterne herhjemme. Et udsagn der matcher de tal Danmarks Statistik præsenterede i deres
undersøgelse fra 2010, der viste, at 22 pct. af de danske podcastlyttere er studerende (Danmarks Statistik
2010). Rekrutteringen fandt sted i en Facebook-gruppe, der muligvis grundet platformen kan være
præget af et overtal af studerende. Dette er således en faktor, der kan have præget udfaldet af
tilmeldinger. Jeg anså det som afgørende, at jeg fik fat i faste lyttere af podcasts. Lyttere, der havde en
holdning til et medie, de bruger og sandsynligvis holder af at bruge. For at kunne analysere
perspektiverne for det danske podcastlandskab, var det afgørende for mig, at få indblik i, hvordan
brugerne forholder sig til finansieringsproblematikken. Hvis analysens fokus havde været at få et mere
generelt indblik i danskernes holdninger og betalingsvillighed ift. podcasts, så ville jeg have undgået en så
indskrænket respondentsøgning. Men da mediet endnu ikke kan kategoriseres som værende et fast,
alment medie anvendt af alle danskere, og da formålet desuden var, at danne perspektiv ud fra brugere,
der i forvejen værdsætter mediet, så anså jeg det som vigtigere at få disse brugere i tale, end at sørge for
en bredere repræsentativitet blandt respondenterne.
Sammensætningen af respondenter tyder på en vis ensartethed. Man kan argumentere for, at
respondenternes holdninger til betaling for digitalt indhold ville have været anderledes, hvis de ikke
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havde været studerende. Dette har jeg dog forsøgt at tage højde for i den efterfølgende analyse af
interviewene.
Politiken får muligvis ikke mange nye betalende abonnenter ud af, at henvende sig til
podcastpublikummet, hvor mange i nuværende stund er studerende. Men i fremtiden får disse
studerende job efter endt uddannelse, hvorefter de vil have flere penge mellem hænderne. Netop det
økonomiske råderum er interessant ift. respondenternes udtalelser, da det er Signe og Kristoffer på 32,
der begge er færdiguddannede og har arbejde, der er mest positive over for betaling af podcasts. Dette
betyder ikke at svarene fra de tre øvrige respondenter, der er studerende, ikke er troværdige. Nikolaj
nævner økonomi som en faktor, der har betydning for hans holdning til finansielle spørgsmål. Han er en af
de studerende, der teoretisk set, kunne blive betalende bruger af Politikens onlineplatform, den dag han
har et større økonomisk råderum. Samtidigt er selve det faktum, at de studerende er stærkt
repræsenterede blandt podcastlytterne, interessant, da podcasts synes særligt populært i en målgruppe,
der endnu ikke er så stærke på den økonomiske front.
Metodevalg og undersøgelstyper
I bogen Den skindbarlige virkelighed opererer forsker ved Copenhagen Business School Ib Andersen med
forskellige typer af undersøgelsesformål, der kan biddrage til en klargøring af, hvorfor og hvordan
specialet vil undersøge det valgte emne (Andersen 2005, s. 20).

Dette speciales undersøgelsesspørgsmål indeholder elementer fra den diagnosticerende undersøgelse og
den normative undersøgelse. Den diagnosticerende undersøgelse er en sonderende undersøgelsestype,
der har til formål at (…) udforske forhold eller fænomener, som er mindre kendte eller måske helt ukendte
(Andersen 2005, s. 21). Hensigten kan være at afsøge et endnu uudforsket fænomen, for at kunne
frembringe spørgsmål til nærmere undersøgelse. Den normative undersøgelse anviser forslag til løsninger
af de diagnosticerede problemer:
Det drejer sig her om at finde frem til alternative løsningsforslag og på basis af den
etablerede viden at analysere/regne sig frem til, hvilke af de alternative løsningsforslag der
bedst vil kunne løse problemet (Andersen 2005, s. 23).

I kraft af at podcastmediet endnu befinder sig på et tidligt udviklingsstadie herhjemme, har vi at gøre med
en diagnosticerende undersøgelse.
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Et af de mest interessante aspekter i specialets problemstilling, relaterer sig til, hvad der vil og kan ske
med podcast i fremtiden. I den sammenhæng er det specialets mål at foretage en kvalitativ undersøgelse,
der i ledtog med relevante rapporter om den nyeste medieudvikling og forbrugernes podcastforbrug
udgivet af DR medieforskning, Kulturstyrelsen og det amerikanske analyseinstitut Edison Resarch, samt
data indsamlet fra de sociale medier, skal bidrage til en undersøgelse og diskussion af mediets
øjeblikkelige problemstillinger og fremtidige løsningsmodeller.

Edisons rapport The Podcast Consumer blev udgivet i maj 2015. Den bygger på en surveyundersøgelse
foretaget i februar 2015, hvor 2002 tilfældigt udvalgte personer i aldersgruppen 12 år og opad
medvirkede. Inddragelsen af denne rapport muliggør perspektivering til mediets fremtidige udvikling

Dette speciales undersøgelse indeholder elementer fra den problemløsende/normative undersøgelse, i
det et af specialets målsætninger er at kunne præsentere alternative løsningsforslag til
finansieringsmodeller på podcastmarkedet. Samtidig lægger specialet op til, at der i fremtiden foretages
en interventionsorienteret undersøgelse, der kan følge op på udviklingen og de løsningsforslag denne
undersøgelse drøfter.

I det følgende afsnit vil jeg begrunde de valg jeg har truffet i forbindelse med indsamlingen af empirisk
data. Specialets empiri består dels af en primær empiri og en foreliggende empiri. Specialets primære
empiri består af kvalitative enkeltinterviews med fem podcastbrugere samt et enkelt ekspertinterview
med Politikens digitale direktør Frederik Wiedemann. Derudover består specialets empiri af en række
kommentarer og opslag fra Facebook, Twitter og iTunes, hvor brugere af Politikens nye podcastapp
Politiken Podcast giver deres mening om applikationen til kende. Specialets overordnede metodiske
ramme beror således på et kvalitativt undersøgelsesdesign. En af de væsentligste årsager til, at jeg
inddrager Edison Research’s rapport er, at jeg ønsker at styrke specialets validitet. I Danmark er mængden
af forskning om netop dette emne endnu begrænset, men i USA har udviklingen været undervejs gennem
flere år, hvilket har gjort det muligt at drage tydeligere konklusioner på mediets udvikling over tid.

Som feltarbejde deltog jeg i november 2015 i konferencen New Media, New Realities på den danske
dokumentarfilmfestival CPH DOX. Konferencen bestod af en lang række oplæg og diskussioner om
fremtiden og udfordringerne for både traditionelle og nye medier. I dette speciale inddrager jeg en række
pointer fra en debat mellem Third Ears stifter Tim Hinman (TH ved citater), produceren af det svenske
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Spår Martin Johnson (MJ ved citater), samt den engelske podcastproducer Eleanor McDowall (EM ved
citater). Sammen diskuterede de podcastmediets fremtid under overskriften The Revenge of Audio,
hvilket førte en række interessante pointer med sig. Disse vil jeg vende tilbage til i min analyse.

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann fremhæver i bogen Kvalitative Metoder (2010), at det ofte er en god
idé (…) at kombinere interviewforskning med andre undersøgelsesmetoder (Brinkmann og Tanggaard
2010, s. 33). Det kunne eksempelvis være ved både at kombinere de kvalitative interviews med
kvantitative surveys og spørgeskemaer. Jeg har begrænset mig til kun at indsamle viden via kvalitative
interviews, hvilket primært skyldes at problemstillingen fordrer en mere indgående forståelse for
brugernes holdninger til og brug af podcasts. Jeg havde et ønske om at få brugere, der havde anvendt
Politikens nye app, i tale. Da interviewene fandt sted blot en måneds tid efter applikationens udgivelse,
ville jeg have haft vanskeligt ved at samle nok respondenter med erfaring i den nye app, til at kunne
foretage en valid kvantitativ undersøgelse.

I stedet for at interviewe respondenterne enkeltvis, kunne jeg have valgt at samle respondenterne i en
fokusgruppe. En af fordelene ved fokusgrupper kan være den sociale interaktion, der kan opstå, når
respondenterne lytter til hinandens udtalelser (Halkier 2010). Men som Bente Halkier fremhæver, så er
fokusgrupper mindre velegnet til at producere data om individers livsverdener (Halkier 2010, s. 123). Rent
metodisk skyldes dette at den enkelte respondent får sagt mindre end vedkommende ville gøre i et
individuelt interview. Derudover giver det individuelle interview bedre mulighed for at gå i dybden med
den enkeltes adfærd og holdninger.
Interviewguide
Et forskningsinterview befinder sig som oftest mellem det relativt ustrukturerede interview, hvor få
spørgsmål er planlagt på forhånd og det stramt strukturerede interview med en del styrende spørgsmål
undervejs (Brinkmann og Tanggaard 2010). I denne interviewundersøgelse anvendes det såkaldt
semistrukturerede interview. Her forløber interviewet (…) som en interaktion mellem forskerens
spørgsmål, hvoraf nogle er planlagt og nedfældet i en interviewguide på forhånd, og interviewpersonens
svar (Ibid s. 36). Dette giver mulighed for, at man som forsker kan forholde sig åbent til respondenternes
svar og stille opfølgende spørgsmål, der hvor det måtte være relevant.

I bogen Interview (2009) nævner Steinar Kvale, at det semistrukturerede interview kan anvendes til at
forstå konkrete temaer ved (…) at indhente beskrivelser af interviewpersonernes livsverden med henblik
på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale 2009, s. 45). Dette er i høj grad tilfældet i
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dette speciale, da formålet med at interviewe fem podcastbrugere, er at opnå en forståelse af hvilke
parametre man som indholdsproducent skal tage højde for i sit valg af finansieringsmetode.
Interviewguiden (se bilag C) består af tre opdelte afsnit med hvert sit tema. Første runde består af en
række spørgsmål omhandlende respondenternes generelle medievaner. Disse spørgsmål har til formål at
give et overblik over den enkelte respondents overordnede vaner og mønstre ift. brug og betaling af
medieprodukter generelt. I anden runde handler spørgsmålene om respondenternes podcastvaner. Med
denne runde af spørgsmål søger jeg at få afklaret hvordan, hvor ofte og hvilke podcasts respondenterne
lytter til. Tredje runde af spørgsmål har til formål at undersøge respondenternes holdninger til
finansiering og annoncering af podcasts.

I bilag D ses en oversigt over de forskellige interviews.

DATABEHANDLING OG VALIDITET
Ifølge forsker Steinar Kvale har den humanistiske forskningstradition været præget af, at nogle forskere
har ignoreret diskussionen om validitet (gyldighed) og reliabilitet (pålidelighed) af frygt for, at begreberne
skulle hæmme en kreativ forskningsproces. Omvendt har andre kvalitative forskere introduceret
yderligere positivistiske begreber i den kvalitative forskning (Kvale 2009). I dette speciale vil jeg
koncentrere mig om begreberne validitet og reliabilitet. Sidst i afsnittet vil jeg desuden kommentere på
undersøgelsens eventuelle fejlkilder. Reliabilitet vedrører forskningsresultaternes troværdighed og
handler traditionelt om, hvorvidt undersøgelsens resultater er konsistente (ville svarene være de samme,
hvis en anden forsker stillede samme spørgsmål til de udvalgte respondenter). At vurdere en kvalitativ
undersøgelses kvalitet er ofte vanskelig, da det ikke er muligt at gentage et interview en til en. Et
interviews reliabilitet kan forstærkes ved, at forskeren anvender forskellige vinkler på samme
undersøgelse eller ved at bruge flere undersøgelsesmetoder.

Ift. dette speciales interviewbaserede undersøgelse, så er det vigtigt at være opmærksom på, at
respondenternes udtalelser om deres podcastvaner og medieforbrug ikke kan bruges til at generalisere
over samtlige danske podcastlyttere. Det indblik undersøgelsen giver i podcastlytteres vaner og forbrug
havde muligvis været et andet, såfremt jeg havde foretaget undersøgelsen igen med fem nye
respondenter. Dette er en af årsagerne til, at jeg har valgt at inddrage anden empiri i form af amerikanske
undersøgelser af podcastmarkedet samt relevant statistik fra både ind- og udland.

I en kvalitativ interviewbaseret undersøgelse har man som interviewer mulighed for at stille uddybende
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spørgsmål undervejs, hvis respondenten eksempelvis bevæger sig hen imod et særligt interessant emne.
Dermed kan undersøgelsens validitet øges, da det giver intervieweren mulighed for at sikre, at studiets
formål bliver afdækket i det enkelte interview.
En fejlkilde i forbindelse med udvælgelsen af kommentarer til Politikens app fra de sociale medier kan
være, at det er mere sandsynligt, at de brugere, der er skuffede over app’en er mere tilbøjelige til at
bruge tid på at skrive en kommentar, end de brugere, der som minimum er tilfredse med app’en.

FORSKNINGSOMRÅDET
I dette kapitel vil jeg forholde mig til den eksisterende forskning og teori inden for podcast-området.
Herunder vil jeg diskutere hvilke udfordringer og kompleksiteter, der kan opstå i forbindelse med
undersøgelsen af tendenser inden for nye medieområder. Endnu er podcastmediets økonomiske
forudsætninger og problemstillinger et relativt uudforsket forskningsområde. De store danske dagblades
fokus på podcastmediet, befinder sig på et afsøgende stadie, og mediets økonomiske betingelser og
fremtidsudsigter er uklare. Mediet har skullet vinde indpas hos forbrugerne, før dets udfordringer har
kunnet opfanges, undersøges og diskuteres.

At der er tale om en fortsat udvikling inden for dette felt er ligeledes tydligt, når man ser på senere års
forskning om digital radio. I 2008 skrev forsker Per Jauert artiklen ”Fra broadcast til podcast – digital radio
i Danmark”. I konklusionen på denne artikel, der ser tilbage på radiomediets digitale udvikling, som den er
forløbet indtil 2008, skriver Jauert følgende:

Men i et længere perspektiv råder der ikke tvivl om, at radiomediets fremtid er digital, men
sandsynligvis på en række forskellige platforme eller standarder. (…) Både internettet og
mobiltelefonen tilbyder allerede nu nye, ikke-broadcastede audioprodukter og
multimedieprodukter, som f.eks. webstreaming, podcasting og visuel radio (Jauert 2008, s.
144).

Dette kan ses som et eksempel på, hvor nyt podcastmediet er som forskningsobjekt. Derfor inkluderer jeg
forskning og undersøgelser om medieprodukter, der indeholder sammenligneligheder med podcasts. I
specialet analyseres podcastmediet i henhold til Politikens podcastsatsning, hvilket gør det relevant at se
på Politikens aktiviteter som nyhedsmedie. Derfor vil jeg inddrage litteratur, der omhandler finansiering
af onlinemedier og nyhedsjournalistik generelt.
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Herhjemme har journalist Karin Høgh, der via sit firma PodConsult har gjort sin viden om podcasts til en
levevej, udgivet bogen Medier der holder – strategisk lyd og videopodcasting (Høgh 2010). Første del af
denne bog er en indføring i podcasten, dels på et praktisk plan, men også på et analytisk plan, hvor Høgh
forholder sig til de vilkår mediet befinder sig under herhjemme og til mediets rolle i et større
medieperspektiv.

Podcastmediets rolle i det nuværende mediebillede i den digitale tidsalder, kan illustreres ved at inddrage
forsker ved Oxford University Robert G. Picard og forsker i kommunikation ved Michigan State University)
Steven S. Wildman. Deres samling af tekster om medieøkonomi Handbook on the Economics of the Media
fokuserer på emner som reklamer i medier, de økonomiske faktorer angående traditionelle printmedier
og broadcastmediernes udvikling. Men trods podcastmediets øgede popularitet, dets interessante brug af
reklamer og betydning for eksisterende broadcastteknologi, bliver ordet ‘podcast’ ikke nævnt en eneste
gang i hele bogen.

I foråret 2015 udkom bogen Radioverdener – auditiv kultur, historie og arkiver på Aarhus
Universitetsforlag (Granly Jensen et al. 2015) Bogen består af en historisk gennemgang af radioens
historie, som den har udfoldet sig i Danmark siden begyndelsen af det 20. Århundrede. Denne antologi
tydeliggør forskningsfeltets fokus inden for udviklingen af den digitale radio. Podcastmediets få år på
bagen gør, at det først er nu, at vi kan begynde at diskutere og analysere mediets udfordringer. Som værk
bekræfter Radioverdener, at vi har at gøre med et nyt medie, idet forskningen stadig er koncentreret om
at sætte podcasten i relation til det traditionelle radiomedie, snarere end at forholde sig til podcasts som
et selvstændigt medie med egne problemstillinger. I antologiens gennemgang af den digitale radios
fremtid, optræder begrebet podcast slet ikke. I stedet nævnes blot det faktum, at webradio (…) bygger på
digitalitet, der muliggør andre former for arkivering, parcellering, mobilitet og interaktivitet (Brügger
2015, s. 239). Dette forklarer hvorfor, jeg i min research har måttet hente empiri og teori om og fra andre
dele af medieindustrien.

I en årrække har de danske dagblade været udfordret af, at de ikke har kunnet få forbrugerne til at betale
penge for netjournalistik. I dette speciale trækker den centrale case om Politikens podcasts tråde til netop
denne problemstilling. For at kunne anskue podcastmediets udfordringer, er det nødvendigt at forholde
sig til den kontekst Politiken befinder sig i. Derfor har jeg fundet det relevant at inddrage teori om
finansiering af andre medier, herunder avismediet.
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KAPITEL 1: DEN KONVERGENTE MEDIEVIRKELIGHED
I dette kapitel vil jeg introducere begrebet mediekonvergens, samt undersøge hvilken betydning
internettet har haft for indholdsproducenternes indtjeningsmuligheder. Desuden vil kapitlet pege frem
imod Politiken som case og udviklingen af en streamingtjeneste for podcasts.

1.1 MEDIEKONVERGENS
Begrebet mediekonvergens betegner det forhold, at forskellige medier flyder sammen. I faglitteraturen
ser man ofte et skel mellem forskellige typer af konvergens herunder tjenestekonvergens, der er
sammensmeltning på avis og tv-markedet omkring formidlingen af nyheder, hvor indholdet i dag kan
deles og produceres via flere medier end tidligere.

I 2006 udgav professor ved Harvard University, Yochai Benkler, bogen The Wealth of Networks. Benklers
beskrivelse af informationssamfundets økonomiske system drager paralleller til begrebet web 2.0. Web
2.0, der som begreb blev introduceret af Tim O’Reilly ved en konference i 2004, er karakteriseret af
tankerne om en højere mængde brugerinddragelse på internettet og en tilsvarende stigende mængde af
brugerinddragelse i bl.a. nyhedsformidlingen (O’Reilly 2005).
Som begreb skildrer web 2.0 brugerens øgede mulighed for indflydelse, og Benkler forklarer individets
øgede behov for deltagelse ud fra følgende dimensioner: For det første har internettet helt
grundlæggende øget brugernes muligheder for at søge viden og læring qua det såkaldte non-market,
hvilket vil sige det frie tilgængelige marked for information, som internettet har skabt (Benkler 2006).
Non-market beskriver hvordan informationsudveksling på internettet sker uden om økonomisk
organisering (omkostningsfrit) via kollaborative eller brugergenererede netværk som eksempelvis
Wikipedia. Efterfølgende fremhæver Yochai Benkler en interessant pointe i dette speciales perspektiv:

These are typified by the emergence of free and open-source software. We are beginning to
see the expansion of this model not only to our core software platforms, but beyond them
into every domain of information and cultural production (Ibid. s. 7).
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Som konsekvens af brugernes frie adgang til information, udfordrer nye indholdsproducenter de
etablerede kanaler. Når Politiken indfører betalingsmodeller på deres hjemmeside, tager brugerne andre
(gratis) alternativer, der er formidlet via blogs og sociale medier, til sig. Senere i specialet skal vi se et
konkret eksempel på dette, idet flere af respondenterne i den kvalitative undersøgelse peger på, at de får
deres nyheder fra alternative kanaler end fra de traditionelle.

The Wealth of Networks har blot ti år på bagen, men omhandler ikke nyhedsmediernes digitale
ekspanderen og potentiale, til trods for, at bogens hovedfokus er informationsdistribution i det 21.
århundrede. Det tydeliggør hvor hurtigt udviklingen på det digitale område går. I de sidste ti år har de
teknologiske vilkår for produktion og distribution af information, herunder medieindhold formidlet via
lyd, billeder og tekst, forandret sig. Dette kan anskues som en trussel mod blandt andet Politikens
forretning. Set i forhold til de fysiske medier, så kræves der kun en ganske ubetydelig mængde lagerplads,
og selve produktionen af det digitale indhold kan finde sted på tværs af tid og rum. Via den mobile
tjeneste Periscope kan alle, der ejer en smartphone, optage og distribuere live video med hele verden
som potentielle seere2.

Brugergeneret indhold i medier kan anskues ud fra Henry Jenkins’ bog Convergence culture: Where Old
and New Media Collide, der er fra 2006, akkurat som Yochai Benklers The Wealth of Networks (2006).
Henry Jenkins definerer mediekonvergens som medieindhold, der spreder sig over flere medieplatforme, i
et samspil mellem forskellige medieindustrier (Jenkins 2006). Grænserne mellem forbrugere og
producenter er slørede i det Jenkins betegner som the participatory culture. Her interagerer forbrugerene
med hinanden i stedet for blot at modtage indhold (Jenkins 2006). De er medafsendere og
meddistributører på nye produkter, og de foreslår forbedringer til allerede eksisterende produkter og
indhold.
Mediekonvergens er et aktuelt fænomen i podcast-sammenhæng, da dagbladenes brug af podcasts viser,
at en række forskelle mellem medier er mindre tydelige end tidligere. Politikens brug af podcasts i deres
kulturformidling demonstrerer dette, men også på Dagbladet Information, er tilgangen til podcasts en
illustration af en mediekonvergerende strategi. Til Politiken har Informations webredaktør Didde Elnif
udtalt, at kvaliteten af det indhold, de producerer, er mere afgørende end selve mediet:

Dagbladet behøver ikke nødvendigvis at være noget, der udkommer på papir. For os er det

2

Perspektivet og konsekvensen af Periscope vender jeg tilbage til i diskussionsafsnittet.
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underordnet, om vores historier formidles på skrift eller med video eller lyd, så længe vi får
det indhold, det er vores opgave at formidle, ud til mennesker (Hornstrup Yde 2015).

Politiken og Information er således to eksempler på, at ældre, traditionelle avismedier omstiller sig til en
ny digital, konvergerende medievirkelighed, hvori podcasten kan indgå.

Smartphonen er et konvergerende medie, der blander telefoni, internet og elementer fra
computermediet i en og samme enhed. Som medie er podcasten en blanding af radio og internetmediet.
En podcast kan afspilles på en simpel mp3-afspiller, men podcastens gennembrud opstod via
smartphonens udbredelse. Kombinationen af podcasten og smartphonen åbner nye muligheder for
annoncering, idet annonceformater, der traditionelt har tilhørt internettet, nu kan genbruges i et
lydbaseret medie.
1.1.1 Podcasten og de ændrede medievaner
Internettet har i høj grad påvirket og ændret måden, vi som forbrugere anvender vores medier på. De
traditionelle massemedier var i høj grad push-medier. TV og radio skubbede indhold (og reklamer) ud til
modtagerne, uden at disse havde indflydelse på, hvornår indholdet blev sendt. Internettet har biddraget
til udviklingen af flere pull-medier, brugerne selv vælger det indhold, de downloader (Høgh 2010). Flere
medier, inklusive podcastmediet, bygger på en kombination af push og pull. Når man abonnerer på en
podcast, fungerer det som en såkaldt feedreader, hvilket vil sige, at programmet sørger for, at indholdet
pushes til os, så snart det er udgivet. Dermed skal man som forbruger ikke holde øje med, hvorvidt der er
nye programmer klar til download. Karin Høgh kalder podcast for et kommandomedie, hvilket skal forstås
på den måde, at mediet er et tydeligt eksempel på on demand-kulturen, hvor vi som forbrugere bruger
medierne, når vi vil, og hvor vi vil. Førhen tændte vi for radioen (eller tv’et) og accepterede, at hele
aftenen lå skematisk planlagt foran os:

Floworienteret broadcast i kanaler er det faglige udtryk for, at udsendelserne samles i
sendeflader og bliver tilpasset seernes eller lytternes formodede ønsker og behov (Høgh 2010
s. 10).

I dag skal brugerne ikke længere sidde klar foran fjernsynet på et bestemt tidspunkt. Langt de fleste
indholdsproducenter tilbyder forbrugerne adgang til deres indhold på computer, tablet eller smartphone,
hvor og når det passer den enkelte. Samtidig er udbuddet af medieindhold større end nogensinde, og som
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nævnt i indledningen, har nye on demand-tjenester fra udenlandske indholdsproducenter som Netflix og
HBO, skærpet kampen om brugernes opmærksomhed.

Podcastmediets popularitet er direkte forbundet med denne teknologiske udvikling, da selve mediets
kendetegn er, at man kan lytte til hvor og hvornår, det måtte passe en bedst. I dag er on demand et vilkår
på langt de fleste af de platforme, de digitale medieforbrugere anvender. Modsat den type visuelt
medieindhold Netfix og HBO præsenterer, er podcasten ikke blot et on demand-medie, men i høj grad
også et auditivt on the go-medie. Brugerne har adgang til deres podcasts på alle de tidspunkter af døgnet.
Når de er i transit i bilen eller på cyklen på vej til og fra arbejde eller i køkkenet, når der laves mad. I den
forbindelse er det i højere grad musiktjenesterne end film og tv-tjenesterne, som podcasten konkurrerer
om brugerens opmærksomhed med. I internettets tidsalder bombarderes brugeren dagligt med annoncer
via artikler, videoer, online bannerreklamer og tv-reklamer. Annoncørerne kæmper således om brugernes
opmærksomhed. Fællesnævneren for denne type annoncering er, at annoncerne sigter mod et visuelt
udtryk. Men da podcasten i høj grad forbruges på farten og i situationer, hvor brugerne er fysisk
begrænsede til ikke at kunne orientere sig mod en skærm, så udgør podcasten en interessant platform for
annoncørerne, der kan få fat i brugere på endnu flere tidspunkter af døgnet. Senere i specialet vil jeg
derfor analysere perspektivet i annoncering som finansieringsmodel på det danske podcastmarked.

Mobilapplikationer som Flipboard giver brugerne adgang til deres foretrukne nyhedstjenester i en samlet
app. En sådan tjeneste udfordrer medieøkonomien, for når brugerne læser avisernes onlineartikler via en
ekstern platform, så når annoncørerne på hovedkanalen ikke ud til de brugere, som de ellers betaler for.
Denne usikkerhedsfaktor er med til at sænke prisen på avisannoncer, hvilket er en trussel mod avisernes
økonomi. Også i det lys er podcasten en attraktiv annonceringsplatform.

1.2 FINANSIERINGMODELLER I DEN KONVERGERENDE MEDIEVIRKELIGHED
Det er vanskeligt at forudsige, hvilken forretningsmodel et mediehus af Politikens størrelse bør sætte
deres lid til. Mens det endnu er uklart, hvordan de i fremtiden skal tjene penge på deres
nyhedsformidling, så er det i høj grad også usikkert, hvorvidt podcastmediet kan skabe et økonomisk
overskud for Politiken. I dette afsnit vil jeg præsentere en række af de modeller der anvendes, når
indholdsproducenter forsøger at tjene penge på digitalt distribueret indhold. I kapitlet inddrager jeg
Gillian Doyles bog Understanding Media Economics (2002) samt Henry Jenkins’ teori om
mediekonvergens (2006). Derudover vil jeg undersøge begrebet betalingsvillighed i relation til
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onlinejournalistik og gratisøkonomi som fænomen (Yochai Benkler (2006) og Chris Anderson (2009)).
Indledningsvis vil jeg fremhæve et citat fra Gillian Doyles bog Understanding Media Economics (2002):

The underlying problem with Internet-based media provision as an economic activity is that
few if any realistic models have been constructed for deriving revenues from it which are
adequate to cover the costs of the service in question. (…) A heavy initial investment in
building up the brand and following for the online product has to be repaid over time. (Doyle
2002, s. 152).

Citatet er interessant, idet Doyle fremhæver, at der på daværende tidspunkt i 2002, endnu ikke var skabt
en model, der kunne sikre overskud på internetbaserede medieaktiviteter. Det er en problemstilling, der
matcher podcastmediets centrale udfordring her 13 år efter citatets oprindelse. I det følgende afsnit vil
jeg undersøge betydningen af begrebet gratis i relation til måden, vi som forbrugere vurderer værdien af
det digitale indhold, vi benytter.

Medieindustrien står i disse år over for nogle af dens største udfordringer i nyere tid. Forbrugerens
anvendelse af nyhedsmedier, er radikalt anderledes end for få år tilbage, hvilket har medført store
økonomiske tab for indholdsproducenterne. Dette pointeres bl.a. af medieforsker Miguel Carvajal, der i
artiklen ”Crowdfunding and non-profit Media” (2012) fra forskningsjournalen Journalism Practice, skriver
følgende:

Newspapers and broadcasters in most western countries have experienced declines in
circulation and viewership, while digital news consumption has skyrocketed” (Carvajal et al.
2012).
Carvajal pointerer, at forbrugerne i højere grad end tidligere får deres nyhedsforbrug dækket via onlinemedier, og som konsekvens heraf buldrer de digitale annoncer derudaf. Allerede i 2010 blev der ifølge
eMarketer brugt flere penge på online annoncering end på reklamer i trykte medier.
1.2.1 Gratis - en forandret medieøkonomi
Hvordan kan Politiken udnytte podcastmediets popularitet, der bl.a. skyldes dets frie tilgængelighed, og
lade det indgå som et led i deres forretningsmodel? I forsøget på at komme dette nærmere, vil jeg nu
inddrage Chris Andersons bøger The Long Tail fra 2006 og Free fra 2009. Derudover vil jeg referere til
artiklen ”Web 2.0 and the death of the blockbuster economy” (2012), hvori Des Freedman, der er
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professor i medier og kommunikation ved Goldsmiths University of London, undersøger hvilke
konsekvenser internettets udvikling har haft for den globale medieøkonomi.

Chris Anderson, der er tidligere chefredaktør på magasinet Wired og i 2007 blev udnævnt til den tolvte
mest indflydelsesrige tænker i verden af TIME Magazine, fokuserer i sine to bøger på konsekvenserne af
et øget medie- og teknologiudbud. I Free (2009) diskuterer Anderson, hvordan digital teknologi har
forandret måden, vi anskuer mediers værdi på. Det er sket i takt med, at flere og flere økonomiske
modeller for onlinemedier, er baseret på brugernes frie adgang til det digitale indhold.
Ifølge Chris Anderson har digitaliseringen og internettets uendelige lagerplads medført så lave
distributionsomkostninger, at det nu er muligt at give indhold væk ”gratis”. Et eksempel på dette er
Google, der som virksomhed producerer enorme overskud på trods af, at de giver deres kerneprodukt,
deres søgemaskine, gratis væk til brugerne. Et fænomen der ifølge Anderson er baseret på en ny
medieøkonomisk tendens:

The web has become the land of the free, not because of ideology, but because of economics.
Price has fallen to the marginal cost, and the marginal cost of everything online is close
enough to zero that it pays to round down (Anderson 2009, s. 92).

Anderson beskriver, hvorledes gratis adgang til software, nyheder og computerspil, er et bevis på en ikkemonetær produktionsøkonomi. Gratis medier er som sådan ikke noget nyt fænomen. Begyndelsen på den
kommercielle radioindustri markerede begyndelsen på vore dages mediekultur. I 1920’erne frydede den
amerikanske befolkning sig over muligheden for at kunne lytte til radiotransmissioner fra byer, der lå flere
hundrede kilometer væk (Anderson 2009, s. 147). Mediets udfordring var dog, at ingen anede, hvordan
det skulle finansieres. Hidtil var programmerne enten blevet produceret på et meget stramt budget eller
blevet betalt af producenterne bag radioafspillerne, der ønskede, at forbrugerne følte et behov for at eje
deres produkt. Tanken om at inkludere annoncer var ildeset, da (…) det ville være en skam at nedgøre det
nye medium med sponsorerede meddelelser (Ibid. s. 148). Men da det amerikanske kabelnetværk var
blevet tilstrækkeligt forbedret via ny kabelopsætning langs de amerikanske kyster, opstod det første
nationale radionetværk og dermed også det første nationale marked for reklamer i radioen (Ibid. s. 149).

Her ligger oprindelsen til den mediemodel for gratis indhold, der består af en tredje part (annoncøren),
der finansierer indholdet, så den anden part (lytteren) kan få indholdet fra den første part (producenten)
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uden at skulle betale for det. Chris Anderson bruger betegnelsen det tresidede marked om denne
finansieringsmodel, hvor brugerne oplever onlineindhold som værende gratis tilgængeligt (Anderson
2009). Denne model udbydes ofte af producenter, der laver onlinejournalistik.

En af de centrale udfordringer ved Andersons beskrivelse af gratis som fremtidens økonomi er, at såkaldt
”gratis indhold” ikke blot er gratis. Brugen af gratis onlinenyheder på brugernes bærbare enheder,
afhænger eksempelvis af købet af en smartphone, tablet eller computer. Derudover vil gratisøkonomien
give de nuværende indholdsproducenter svære vilkår. Des Freedman argumenterer for, at strukturen i
gratis som medieøkonomi er vanskelig at acceptere, hvis målet om at skabe en holdbar forretning skal
indfries:

Free, while having obvious benefits for consumers in the short term, is not likely, in the
context of a capitalist market, to generate the revenues needed to pay journalists (…)
(Freedman 2012, s. 81).

Et af Des Freedmans centrale argumenter går på, at internettet har kreeret en manglende knaphed til
fordel for en enorm overflod af indhold. Freedman pointerer følgende:

Billions of web pages, digital compression technology and low entry costs to production and
distribution have massively expanded choice and put an end to the notion that media
products are a scarce resource (Freedman 2012, s. 71)

Internettet har således ændret forholdet mellem markedets hidtil altafgørende faktorer udbud og
efterspørgsel, således at brugerne i dag har adgang til så meget indhold, at de traditionelle medier bliver
udfordret på det Freedman døber The Blockbuster Economy.
Den frie adgang til mediernes indhold har længe været genstand for stor diskussion. En af
konsekvenserne af internettets udbredelse og den øgede tilgængelighed, som bl.a. Lawrence Lessig var
inde på allerede i 2002 i bogen Free Culture er, at brugerne har adgang til indhold på mange sider og
platforme og via forskellige medier, herunder også podcasts. Det har den konsekvens for
indholdsproducenterne, at de kan risikere at miste brugere, hvis de opkræver penge for indhold, der ikke
er unikt.
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Ifølge Henry Jenkins har denne manglende tillid til medierne skabt et behov hos brugerne for nye måder
at betale for de digitale medier på. I artiklen “The Cultural Logic of Media Convergence” fra 2004 skriver
Henry Jenkins følgende:

If old consumers were predictable and stationary, then new consumers are migratory,
showing a declining loyalty to networks or even media (Jenkins 2004).

Ifølge Chris Anderson har den teknologiske udvikling medført en ændring i de bagvedliggende
økonomiske strukturer. I bogen Den lange hale beskriver Chris Anderson, hvordan medierne i dag står
over for en generation, der er vokset op med en forventning om at kunne få on-demand nyheder gratis:

Dette passer muligvis nyhedsjunkierne godt, men det har været et helvede for
nyhedsbranchen (Anderson 2006, s. 225).

Chris Anderson argumenter for, at en af årsagerne til forbrugeres hang mod gratismedier er, at vi som
forbrugere værdisætter fysisk indhold højere end digitalt. Forbrugere er sjældent bevidste om værdien af
det indhold, de bruger digitalt. Chris Anderson bruger betegnelsen generation gratis om nutidens
medieforbrugere; en generation af forbrugere, der er vokset op med den digitale økonomi og som ikke
bekymrer sig om begrebet copyright (Anderson 2009, s. 154). Dette kan eksemplificeres ved
piratinternettjenesten Popcorn Time, der tilbyder brugere streaming af nye film og serier – gratis. En ny
undersøgelse, foretaget af analysevirksomheden Wilke, viser, at 8% af danskerne har anvendt Popcorn
Time til streaming af film og tv. Og ifølge en undersøgelse fra kommunikationsbureauet Mindshare, er
Popcorn Time den fjerde mest populære streamingtjeneste blandt danskere mellem 15-29 år (Lyngberg
2015).
Popcorn Time præsenterer dets udbud i samme visuelle stil som Netflix, hvilket kan forvirre visse brugere.
Men programmet er bygget op omkring en automatiseret bit torrent-teknologi, der er lige så ulovlig, som
når brugere deler materiale via peer-to-peer netværk. Stjæler man som forbruger en fysisk ting, mister en
anden part den konkrete ejendel, hvilket koster den tabende part penge. ”Tyven” oplever i tilfældet med
det digitale tyveri, ikke nødvendigvis den samme bevidsthed om, at have begået en forbrydelse, når der
ikke indgår en fysisk handling, men indholdsproducenterne mister et potentielt og vigtigt salg.

De faldende omkostninger ved produktion og distribution øger muligheden for et større udbud af
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medieindhold. Anderson argumenterer for, at indholdsproducenterne i fremtiden bør søge indtægter
rundt om det indhold, de giver gratis væk, på samme vis som Google tjener penge på de reklamer, der
vises ved anvendelsen af deres gratis produkter (mail, søgemaskine m.m.). Dette vil typisk være via
annoncering.

Anderson anvender fire påstandstyper til at forklare, hvorfor indholdsproducenterne skal omfavne gratis
som strategi og finansieringsmodel: En teknologisk påstand (digital infrastruktur er reelt set gratis), en
psykologisk påstand (forbrugerne elsker gratis), en proceduremæssig påstand (gratismedier fritager
forbrugerne fra at tage til- og fravalg), og en kommerciel påstand (markedet skabt via de psykologiske og
teknologiske påstande kan kreere store indtægter).

Chris Anderson støder dog på et problem i beskrivelsen af, hvad han ser som den nye forretningsmodel i
den digitale tidsalder, da han er tvunget til at indrømme, at et af hans vigtigste casestudier, den Googleejede videotjeneste YouTube, ikke giver overskud. YouTube stod ifølge The Wall Street Journal for ca. 6%
af Googles samlede salg i 2014, men bidrog ikke til firmaets overskud, grundet store udgifter til opkøb af
indhold (Winkler 2015). YouTube forsøger at sælge reklamer, som vises sammen med tjenestens millioner
af videoer. For at tjene penge, har YouTube været tvunget til at betale for programmer, der ikke blot er
privatoptagelser, som annoncører ikke vil forbindes med, men professionelle musikvideoer og tvprogrammer. Dermed er YouTube et eksempel på, hvordan gratis teknologi reelt set ender ud med slet
ikke at være gratis, da brugerne ønsker indhold, der ikke er produceret gratis og billligt af amatører,
hvilket koster YouTube utrolig mange penge at imødekomme.

Dette eksempel kan perspektiveres til en af Politikens og podcastmediets udfordringer. Podcasts har et ry
for, at være et medie, der er billligt at producere. Men mange af de podcasts, som brugerne lytter til er
veltilrettelagte udsendelser produceret af professionelle, hvilket koster tid og penge. Third Ears
produktioner er et eksempel på en podcast, hvis produktion og lydside er kompleks og som kræver tid at
komponere.

Chris Andersons teknologiske påstand fremhæver, at indholdsproducenterne bl.a. kan give deres indhold
væk gratis, fordi den digitale infrastruktur er tæt på gratis. Dette argument kan ikke overføres direkte til
Politiken som case. iTunes’ dominans er en af årsagerne til, at Politiken har valgt at udvikle deres egen
software. Politikens app, der både indeholder egne produktioner samt Third Ear-produktioner, er ifølge
Finans.dk blevet til på baggrund af en investering på et par millioner fra avisens side. En ikke ubetydelig
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udskrivning fra Politiken, der så sent som i juni meldte ud, at 2015-budgetterne haltede alvorligt (Hornbek
Toft 2015). For Politiken kan det derfor være nødvendigt at oplyse brugerne om, at betaling er en
nødvendighed for, at de kan levere online indhold på et højt niveau. Politiken udfordres uanet om de
vælger en løsning, hvor annoncer finansierer foretagenet, eller de vælger at opsætte en betalingsmur, så
indholdet kun er tilgængeligt for betalende brugere. Reklameindtægterne udfordres af, at brugere
benytter ad-blocking3, mens en betalingsvæg ligeledes udfordres af den teknologi, der kan anvendes, til at
komme omkring log in-kravene.
1.2.2 Betalingsmodeller på internettet
Efter at have undersøgt gratis som begreb, vil jeg nu fokusere på de betalingsmodeller,
indholdsproducenterne benytter sig af. Da podcasthistorikken er kort og forholdsvis udokumenteret, og
fordi dette speciales primære case involverer et nyhedsmedie, så vil dette afsnit være præget af en række
referencer til avisindustrien. I en rapport fra 2012 stiller professor Rasmus Kleis Nielsen spørgsmålet: Is
the Internet Killing the Newspaper? I rapporten går Kleis Nielsen i dybden med nogle af de mest markante
omvæltninger i medieindustrien i det 21. Århundrede og de udfordringer, branchen står overfor i dag som
konsekvens af den digitale udvikling. Her pointeres det, at dagbladene ikke nødvendigvis er truede af den
digitale udvikling, men at de fremover bliver nødt til at tjene penge på indhold, der førhen har været
gratis. Det overordnede problem kan beskrives forholdsvis enkelt. Traditionelt set har dagbladene
finansieret deres udgifter til husleje og ansatte via avissalg kombineret med annonceindtægter. Dette er
en finansieringsmodel, der har svære vilkår online:

Though many early news websites experimented with pay models in the 1990s, the dominant
paradigm across newspaper companies, broadcasters, and pure players has become free
content (Ibid. s. 47).

Online avisnyheder blev et produkt tilgængeligt til fri afbenyttelse i håbet om, at det kunne skabe et
trofast publikum og potentielt set få brugerne til at binde sig til mere profitable betalingsmodeller,
herunder digitale abonnementsløsninger og paywalls. Indtil The New York Times indførte deres paywall i
2011, var betaling for onlinejournalistik et særsyn. Siden valgte mange medier at følge trop, som oftest
med udgangspunkt i en af de modeller, jeg nu vil præsentere. De findes i flere afskygninger, men jeg har
valgt at fokusere på de mest gængse versioner4.

3

4

Ad blocking software = Et lille plugin til browseren, der fjerner reklamer, når man surfer på nettet.
Opdelingen er inspireret af Chris Anderson (Anderson 2009).
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Paywall 1: The Metered Model
The Metered Model fungerer på den måde, at brugeren får gratis adgang til et bestemt antal artikler pr.
måned, hvorefter der bliver stillet krav om betaling. Typisk vil brugeren blive mødt af et skærmbillede, der
gør opmærksom på, at det kræver et abonnement at læse flere end f.eks. ti artikler pr. måned. Denne
model har The New York Times kørt med siden 2011, og deres succes har fået andre til at følge trop.
Politiken indførte en model i tråd med principperne fra The Metered Model tilbage i maj 2013. Inden da
kunne enhver bruger læse et ubegrænset antal artikler på politiken.dk, hvad enten det foregik via
computer, tablet eller mobil.

En af udfordringerne ved denne model er, at brugere nemt kan finde teknologiske krumspring, der kan
guide dem uden om betalingsmuren.
The Freemium Model
Freemium er en af de mest benyttede betalingsmodeller på internettet. Med denne model udgiver
indholdsproducenten en bestemt del af indholdet gratis, mens andet indhold kun er tilgængeligt mod
betaling. Freemium anvendes eksempelvis på dagblade som Ekstra Bladet og hos Tyske Bild, hvor visse
artikler er markeret med et Bild+ logo, hvilket betyder, at det kræver et abonnement at kunne læse den
givne artikel.

Modellen består oftest af en gratis version af et produkt (eksempelvis et stykke software), der kan
anvendes af alle, men skal opgraderes til en premium-version, hvis man som bruger ønsker adgang til alle
funktionaliteter. Overført til podcastsammenhæng ville en sådan model kunne fungere ved, at
producenten udbød et premium-abonnement, der eksempelvis gav eksklusiv adgang til det fulde
bagkatalog, mens brugerne af den gratis version kun kunne lytte til den nyeste episode.
En af fordelene ved denne løsning er, at de teknologiske smutveje, der udfordrer The Metered Model,
ikke kan anvendes her. Omvendt kan ulempen være, at størstedelen af brugerne lader sig nøjes med det
gratis indhold og blot ignorerer de artikler eller podcasts, der kræver et betalt abonnement. Hvis man
som bruger er vant til blot at lytte til en podcasts nyeste episode, så vil en premiumversion af Politikens
app, der tilbyder brugerne adgang til det fulde bagkatalog, være overflødig for de brugere, der stiller sig
tilfredse med f.eks. kun at have adgang til den nyeste episode.
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1.3 BETALINGSVILLIGHED
I hvor høj grad er nutidens medieforbrugere villige til at betale for det indhold, de forbruger? I The
Guardian-artiklen ”Most Net Users Reject Podcast Charges” fra 2006, fremlægger journalist Mark Sweney
en række interessante pointer fra en undersøgelse om podcasts og betalingsvillighed. Undersøgelsen, der
var en del af en rapport foretaget af The Guardian selv, kunne først og fremmest fremvise en manglende
betalingsvillighed over for podcasts blandt de engelske medieforbrugere (Sweney 2006). Rapporten
undersøgte forbrugernes digitale vaner og her fremgik det, at 29% af forbrugerne ikke afviste, at ville
betale for en podcast, så længe det ikke kostede dem mere end et pund pr. afsnit. De resterende 71% var
helt afvisende for på nogen måde at skulle betale. De anså mediet som værende et produkt af internettet,
hvilket indebar en forventning hos forbrugerne om, at mediet dermed også burde være gratis.

En af hovedkonklusionerne i rapporten var, at det var nødvendigt for podcastmediets fremtid, at den
digitale medieindustri kunne etablere en stabil reklamemodel, der kunne sikre indholdsproducenterne
sorte tal på bundlinjen. I den forbindelse er det tankevækkende, at vi små 10 år efter endnu ikke har skabt
den ønskede model, hvorfor problematikken i Danmark, trods fremskridt på det udenlandske marked, i
store træk er identisk med den The Guardians rapport fremlagde i 2006. I 2010 foretog The Nielsen
Company, der er en af verdens største medieanalysevirksomheder, en undersøgelse blandt mere end
27.000 forbrugere fra i alt 52 lande. Undersøgelsen havde til formål at afklare, hvorvidt forbrugerne vil
være villige til at betale for de onlinenyheder og den underholdning, de i dag får gratis. Det er vigtigt at
notere sig, at undersøgelsen er fra 2010. Udbuddet og kvaliteten på podcastmarkedet kan have rykket sig
siden da, hvorfor betalingsvilligheden over for netop podcasts kunne fremstå højere, hvis den samme
undersøgelse blev fortaget i dag.

Nedenfor har jeg indsat en interessant tabel fra denne undersøgelse. Tabellen viser, at hele 85% af de
adspurgte foretrækker, at indholdet forbliver gratis. Samtidig spurgte The Nielsen Company også ind til
specifikke indholdstyper, og her er svarene interessante. De adspurgte forbrugere viste sig at være mere
villige til at betale for de typer af indhold, de førhen har været vante til at betale for (eks. biograffilm,
musik og spil), end indhold, der opfattes som gratis. Rapporten indikerer, at podcastmediet i brugernes
øjne er et medie, der tilhører det frie internets tidsalder, hvorfor betalingsvilligheden er lav:
Consumers are least likely to pay for content that is essentially homegrown online, often by
other consumers at fairly low cost. These include social communities, podcasts, consumergenerated videos and blogs (The Nielsen Company 2010).
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Figur 1 (The Nielsen Company): http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2010/changing-models-a-global-perspective-onpaying-for-content-online.html

Kigger vi nærmere på The Nielsens Company’s diagram ovenfor, så forekommer det bemærkelsesværdigt,
at betalingsvilligheden over for podcasts ifølge The Nielsen Companys undersøgelse, er på niveau med
betalingsvilligheden over for brugergeneret videoindhold, snarere end for professionelt videoindhold.

Brugerne har mange forskellige behov og krav til både indhold og teknologi, når de opsøger og anvender
de digitale medier. Derfor synes det fornuftigt, at Politiken har sadlet om og ladet deres podcasts være
tilgængeligt i iTunes, alt imens deres applikation bliver forbedret. Først når indhold (og her tænker jeg
både på programmerne og på selve afspilleren) har opnået en vis standard, vil man kunne diskutere en
evt. betalingsmodel.
I rapporten fremgår det, at der blandt forbrugerne er bred enighed om, at onlineindhold skal være unikt
og af en særlig kvalitet, hvis man som forbruger skal betale for det. Tidligere fremhævede jeg begrebet
web 2.0 og Yochai Benklers pointe om, at det øgede medieudbud får forbrugerne til at vælge nye,
alternative mediekanaler. Denne problemetik kan også aflæses ud fra svarene fra min egen undersøgelses
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respondenter. Kristoffer og Signe er begge eksempler på to medieforbrugere, der er færdiguddannede og
i arbejde og qua deres økonomiske situation, er villige til at betale for digitalt indhold. Men som Kristoffer
pointerer her, så skal indholdet være unikt, hvis han skal betale for det:

Det er jo ikke fordi der står noget på Politiken, der ikke står andre steder. Sådan noget som
Altinget.dk og Ingeniøren har jo nogle niche-ting, som jeg jo ikke kan få, medmindre jeg går
ind og kigger på lige præcis de medier (KS 03:30).

Kristoffer har derfor for vane, at læse nyhedshistorier andre steder end hos Politiken, når han bliver mødt
af Politikens betalingsmur. Dette peger i retning mod, at det er afgørende, at Politikens podcasts er
unikke og ulig andre mediers, hvis brugerne skal føle det nødvendigt, at lytte til netop deres podcasts.
Signe peger ligeledes på, at hun søger væk fra Politiken, når hun bliver mødt af betalingsmuren, idet hun
ikke føler, at indholdet på politiken.dk er unikt:

Jeg kan kun se de der fem artikler om måneden, eller hvad det er. Og når det sker
(betalingsmuren), så går jeg over på et andet internet-site (SK 03:22).

Kristoffer fremhæver desuden, at podcastproducenterne er nødt til at forholde sig til, hvor og hvordan
brugerne lytter til podcasts:

Der er jo ikke nogle af de podcasts som har noget indhold, du ikke kan få andre steder.
Hvis du vil have nogle andre fodboldpodcasts, så findes der jo muligheder for det (KS 09:58).

Respondenterne Nicole og Ida plejer også at søge væk fra Politiken, når de ikke kan læse flere artikler
uden at betale. Men for nyligt har Nicole stiftet bekendtskab med det forhold, at man som bruger kan
browse i det såkaldte incognito-mode5:

Men så har jeg også for nylig fået besked om det der incognito-mode. Det skal jeg da
prøve. Så kan du bare læse lige så meget du vil, uden at betale (NA 05:12)

5

Privat browsing-metode der ikke efterlader digitale spor i form af cookies.
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Ida anvender en lignende metode:

(…) Så plejer jeg bare at slette historikken, så jeg kan se flere. Så jeg snyder mig til at læse
flere artikler end jeg må (IGN 3:04)

Ida og Nicoles måde at komme omkring betalingssystemer på internettet er interessant i et
podcastperspektiv. I relation til forholdet mellem udbud og efterspørgsel, så har Politiken en fordel som
podcastproducent, som de ikke har som nyhedsproducent: Deres podcast-samarbejde med Third Ear er
netop unikt. Faste lyttere af lige præcis Third Ears podcasts vil i fremtiden være nødsaget til at benytte
den afspilningsmetode, som Politiken dikterer. De podcastbrugere, der lytter via iTunes, har adgang til
podcasten som en digital fil. De kan således dele filen med alle deres venner og bekendte, helt lovligt.
Dette er ikke tilfældet i en dedikeret podcastapp som Politikens, der kun er udviklet til smartphones. Her
er det muligt at gemme en podcast i selve applikationen, men det sker uden, at brugeren får adgang til
selve filen. På den måde risikerer Politiken ikke at blive udsat for gratister, hvis deres podcasts kun ligger i
deres egen applikation. Ligger de derimod deres podcasts op på Politiken.dk, så vil der være en risiko for,
at ikke-betalende brugere kan snyde sig til adgang via deres computer, jf. Ida og Nicoles eksempel. Nicole
kan desuden ikke forestille sig, at skulle betale for podcasts, idet mediet altid har været gratis:

Det er jo lidt svært, når man får det gratis nu, at forestille sig at skulle betale for det. Jeg vil
hellere have reklamer og så få det gratis. (…) Hvis jeg skal betale for det, så finder jeg ligesom
bare en anden vej (NA 20:48).

Ovenstående citat giver et billede på de konsekvenser, det kunne have, hvis Politiken valgte at benytte
deres velkendte betalingsmur, som en løsning for deres podcasts. En sådan løsning kan blive aktuel i
deres applikation, hvor de eksempelvis vil kunne kræve, at man som bruger opretter et digital
abonnement for at kunne lytte. Dog er det ikke alt digital indhold, som danskerne er bange for at betale
for. Ifølge en ny rapport fra Kulturstyrelsen, så har godt halvdelen af danskerne et betalt abonnement hos
en streamingtjeneste som Netflix. Samtidig er det blot 14% af de, der læser aviser online, der har et betalt
abonnement (Kulturstyrelsen 2015).

Dette er en indikation af, at streamingtjenester trods tidens svære tendenser har vundet indpas blandt
brugerne, der altså på nogle områder har accepteret at skulle betale for medier via samlende
streamingtjenester. Det ser vi også på bogmarkedet, hvor tjenesten Mofibo har succes med en
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streamingtjeneste, der tilbyder brugerne adgang til et stort udbud af e-bøger for et fast beløb om
måneden.

Samtidig bekræfter rapporten, det eksempel som Nicole giver. Det kan være en udfordring at få
danskerne til at betale for indhold, der er gemt bag en betalingsmur. 33% af de danske internetbrugere
finder det indhold, de leder efter på andre hjemmesider, hvis de på den (først søgte) hjemmeside støder
på et krav om betaling. 19,3% svarer ifølge rapporten, at de af og til forlader sider med betalingsmure,
mens 9,6% har gjort det enkelte gange. Derudover svarer 19,9%, at de ikke søger videre men blot opgiver
at finde indholdet, hvis en hjemmeside beder dem om betaling. Faktisk er det kun 3,6 % af de adspurgte,
der svarer, at de plejer at købe adgang, og kun små 1,3% svarer, at de køber adgang med det samme, når
de møder en betalingsmur.
Som konsekvens af internettets voksende indholdsudbud opfattes digitalt indhold ikke som havende
samme værdi som fysisk indhold. Et eksempel på dette er piratkopiering af musik og film. Der downloades
flere film ulovligt på internettet, end der stjæles dvd’er fra fysiske butikker. Dette skyldes formentligt, at
det er nemmere at stjæle via download end i en fysisk butik, men det skyldes også, at mange ikke opfatter
piratkopiering som tyveri på samme måde, som hvis forbrydelsen var foregået i en fysisk butik. Lawrence
Lessig pointerer dette problem i sin bog Free Culture (2002):

Extremists in this debate love to say, “You wouldn’t go into Barnes & Noble and take a book
off of the shelf without paying; why should it be any different with on-line music?” The
difference is, of course, that when you take a book from Barnes & Noble, it has one less book
to sell. By contrast, when you take an MP3 from a computer network, there is not one less CD
that can be sold (Lessig 2002, s. 64).
Man kan argumentere for, at den øgede medietilgængelighed, der er opstået som følge af internettets
udvikling, har påvirket forbrugernes opfattelse af, hvad prisen på medieindhold bør være. I dag flyder
internettet over med gratismodeller i stil med dem Chris Anderson præsenterede i bogen Free (2009).
Men faktisk forudsagde en vis del af avisbranchen sine egne økonomiske udfordringer før udgivelsen af
Chris Andersons Free i 2009. Markedet for gratisaviser blev ifølge Anderson oprettet som en konsekvens
af, at udgiverne forudså, at den kommende generation af mediebrugere ikke ville følge i sporet på deres
forældre og betale for et fysisk avisabonnement (Anderson 2009). Som konsekvens af dette, bruger
Politiken mange ressourcer på at få den såkaldte Google-generation – de unge mediebrugere, der er
fremtidens potentielle Politiken-læsere – til at opdage Politikens produkter. I oktober 2015 lancerede
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Politiken et tilbud om rabat på avisens digitale abonnement til unge under 29 år, hvilket fortæller, at
Politiken er bevidst om sin målgruppe og om sine fremtidige kunder, hvorfor man prøver at etablere en
relation til dem allerede inden, de er færdiguddannede og har etableret sig det økonomiske overskud, der
senere i livet kan få dem til at blive betalende kunder. Politikens podcastsatsning kan ses som et led i
denne strategi.

The Nielsen Company’s undersøgelse viser, at 62% vil have adgang til at kunne kopiere og sende digitalt
indhold til venner og bekendte, så snart de har betalt penge for det. Problemstillingen her er, at medier
som film og musik, der førhen blev købt som et fysisk produkt (CD, DVD, LP osv.) i dag kun optager plads i
digital terminologi. Det er kort sagt langt nemmere at distribuere og låne en film ud til 10 venner i dag,
end det var at foretage samme tjeneste, da mediet endnu var forankret og lagret på én fysisk genstand.
Derved har forbrugerne aldrig været vante til at se podcasts som en vare, der koster penge. På den måde
kan Politiken være udfordret, af det ejerskab forbrugerne føler over for digitalt indhold. Podcasts har
modsat cd’en aldrig været udgivet som et fysisk format. Det er et medie, der er opstået i takt og i tråd
med den digitale medieudvikling.
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KAPITEL 2: PODCASTEN SOM MEDIE
I dette kapitel vil jeg indledningsvis definere podcasten som medie. Podcastmediet er et konvergeret
medie, der sammenbringer lyd og internetadgang i en transportabel kontekst. En af de væsentligste
akademiske artikler om podcasten er skrevet af den engelske forsker Richard Berry. I ”Will the IPod Kill
the Radio Star?” (2006) definerer Berry podcasting som (…) media content delivered automatically to a
subscriber via the internet (Berry 2006). Selve navnet podcast refererer til et produkt skabt af Apple, men
selvom deres produkter utvivlsomt er forbundet med mediets popularitet, så kan alle podcasts afspilles
på en lang række af enheder skabt af diverse producenter, så længe podcasten kan downloades. Men
hvilke krav stilles der egentlig til en podcast? Det vil jeg se nærmere på nu.

2.1 INTRODUKTION
2.1.1 Hvad skal en podcast kunne?
Ifølge journalist Karin Høgh indeholder podcastmediet flere af de egenskaber, som nutidens
mediebrugere efterspørger. Høgh nævner fem kriterier for, hvad en podcast skal kunne (Høgh 2010, s.
20):

1) On demand
Det første krav til en podcast kredser om et af mediets væsentligste karakteristika: Som bruger skal det
være muligt at få fat på et givent podcast, når vedkommende vil. Som on demand-medie indgår podcasts
ikke i en sendeflade, men skal kunne downloades og afspilles, når brugeren ønsker det.

2) Tilgængeligt
Punkt nummer to omhandler mediets tilgængelighed. I kontrast til streaming af indhold hos f.eks. Netflix
eller DR TV, hvor vi blot afspiller lyd eller videofiler via internettet direkte fra en server, skal man som
bruger kunne hente filen ned til sin computer.

3) Syndikeret
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Dernæst er det vigtigt, at brugeren kan abonnere på en podcast. Et RSS-feed6 giver brugeren mulighed for
at kunne abonnere, hvilket indebærer, at man kan få overført nye episoder automatisk.

4) Synkroniseret
Brugerens enheder skal kunne tale sammen. Anvender man samme podcast-app på flere enheder, så
husker brugerens tablet, hvilket tidspunkt man er kommet til, hvilket er brugbart, hvis man får brug for at
lytte videre på en anden enhed. Dette er er en ulempe ved Politikens app, da denne funktion ikke er
mulig. Applikationen findes kun til smartphones (og pt. kun til iPhone) og kan dermed ikke synkronisere
med eksempelvis tablets og computere.

5) Mobilt
Det sidste krav til en podcast er, at det skal være bærbart og tilgængeligt uden internetforbindelse. Ifølge
Høgh skal de tre første punkter overholdes, hvis en udsendelse skal kunne defineres som en podcast.

En podcast kombinerer radioudsendelsens intimitet med nyhedsmediets fleksibilitet. I bogen
Understanding Radio helt tilbage fra 1986 definerede medieforsker Andrew Crisell mobilitet som værende
en af radioens store styrker:

The most important consequence of the transistor was that it enabled radios to be made
which were lighter, more compact, and which were therefore easily portable or at the least
movable (Crisell 1986, s. 14).

En af radiomediets store fordele er således, at man som lytter ikke er bundet af, at skulle være tilstede på
samme vis, som når man ser fjernsyn. 30 år senere står Crisells pointe om radioen som et intimt medie,
blot endnu stærkere. Den traditionelle transistorradio kan i dag fås som et farvet ikon på enhver
smartphone, hvorfor mobiliteten og muligheden for at kunne høre radio on the go for længst er blevet en
naturlig del af medieforbrugernes faste brugsmuligheder.

Medieforsker Niels Ole Finnemann argumenterer i bogen Internettet i mediehistorisk perspektiv fra 2005
for, at skillelinjen mellem et medies fysiske og symbolske niveau var klart defineret inden de digitale
mediers og computerens gennembrud (Finnemann 2005, s. 162).

6

RSS: Really Simple Syndication.
35|84

Morten H. Sørensen|Kapitel 2: Podcasten som medie

De trykte medier indeholder en række klart definerede genrer (romanen, novellen m.m.), og det samme
gør sig gældende for radioen, der rummer en række auditive genrer. Computeren kan via internettet både
anvendes til at se film og broadcast-tv, til at læse avisartikler og til at lytte til radio eller podcasts.
Podcasten er i dens udgangspunkt ikke en medieteknologi i sig selv, men en konvergeret mediegenre, der
på den ene side baserer sig på computerens egenskaber, men samtidig også rummer en række af
radiomediets undergenrer. Det til trods indeholder podcasten en unik kombination af radio, internet og
portabilitet, hvilket gør det relevant, at undersøge perspektivet i podcasten som særegent medie.
2.1.2 Podcastindustrien
I dette afsnit vil jeg skitsere, hvilke elementer podcastindustrien består af. Derudover vil jeg sammenligne
dette med måden, podcastproducenterne forholder sig til reklamer og finansiering i lande som USA og
England.
Indholdsproducenterne kan opdeles i to kategorier: De uafhængige og broadcasterne. De uafhængige
producenter spænder fra amatører til tidligere radioværter eller semi-professionelle selvstændige, der
ynder at fortælle om den branche eller de emner, de har en særlig viden indenfor.
Broadcastproducenterne, som f.eks. Danmarks Radio, er ofte de mest aktive producenter af podcasts,
idet de udgiver næsten alt det indhold, de i forvejen distribuerer via flow-radio. DR producerer ikke
unikke programmer til podcastmediet alene, men genudsender i stedet eget produceret, alleredeeksisterende broadcast-materiale.

I efteråret 2014 kickstartede amerikanske Serial, der er et spinoff af det anerkendte radioprogram This
American Life, podcastmediets reelle comeback. Seriens første sæson, der fokuserede på mordet på 18årige Hae Min Lee i 1999, var i december 2015 blevet downloadet over 100 millioner gange (Kidde
Sauntved 2015). Siden Serials succes er Third Ears udsendelser blevet downloadet lige så mange gange,
som de er blevet i løbet af de sidste tre år til sammen. På den måde har Serial igangsat en
interessestigning for mediet, hvilket er en af årsagerne til, at det er endnu mere relevant end nogensinde
før at diskutere hvordan podcastindustrien i Danmark kan udvikle sig på de finansielle parametre.

Da podcasten endnu har få år på bagen, er markedet og industrien stadig fragmenteret. Mediebranchen
er stadig ved at omstille sig til, at on demand-medier er brugerens foretrukne måde at anvende medier
på. Den stigende interesse i podcastmediet kan anskues som et sammenligneligt skift i stil med det tvbranchen har oplevet med streamingtjenester som Netflix og HBO’s succes. I USA har uafhængige
podcasts produceret af fagfolk uden store bureauer, kanaler eller tjenester i ryggen, opnået succes ved at
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inkludere reklamer i deres programmer. Disse reklamer distribueres af reklamenetværk som Midroll, der
nyder godt af podcastproducenteres tiltagende vilje til at lade reklamer indgå i deres programmer. Et
eksempel på, at der blæser nye vinde på det amerikanske podcastmarked, kan findes hos
podcastproducenten Alex Bloomberg (tidligere vært ved NPR). Han har startet firmaet Gimlet Media, hvis
målsætning er at levere podcasts på markedsvilkår. Bloombergs første program hedder Start Up, og det
handler netop om den proces, han står midt i, med udviklingen af en podcast, der skal give overskud på
bundlinjen.
2.1.3 Hvem lytter til podcasts?
Tilbage i 2010 kunne Danmarks Statistik påvise, at det først og fremmest er den yngre del af befolkningen,
der har taget podcasts til sig. Undersøgelen viste at 40% af podcastbrugerne i Danmark skal findes i
aldersgruppen 16-34 år (Danmarks Statistik 2010). Dette tal er relevant for dette speciale, idet det
fortæller os, at det primært er den yngre del af befolkningen, Politiken henvender sig til ved at satse på
podcasts. Derudover viser nye tal fra Danmarks Statistik, at mens 15% af de 20-39 årige lyttede til
podcasts via deres smartphone i 2014, var tallet 26% i 2015 (Hornstrup Yde 2016). Dette er en stigning
der bekræfter formodningen om mediets voksende popularitet, hvilket samtidig øger graden af aktualitet
i dette speciales problemstilling.

Det kan være problematisk at undersøge podcastindustrien via data og statistik. En af de store
udfordringer er, at det ikke er muligt at måle præcis hvor mange lyttere en podcast har. På TV kan
annoncører finde data, der viser hvor mange seere, der har slukket eller skiftet kanal i løbet af en
reklamepause. Dette er langt vanskeligere med podcasts bl.a. fordi, at der er stor forskel på at tale om
antal downloads, streaming eller lyttere. At en bruger har downloadet et program, er ikke nødvendigvis
det samme, som at vedkommende har lyttet til det. Omvendt behøver man ikke at have downloadet en
podcast, for at have lyttet til det. Afspilningen kan have foregået som streaming, uden at lytteren har følt
behov for at gemme og arkivere programmet på den anvendte enhed. Denne problemstilling vil jeg vende
tilbage i kapitel 4.1, hvor jeg diskuterer vilkårene for annoncering i podcasts.

For den enkelte bruger gør RSS-teknologien det som tidligere beskrevet muligt, at få podcasts downloadet
til sin enhed automatisk. Men producenternes statistik fortæller os kun, hvor mange gange et program er
blevet hentet ned til en enhed – det siger ikke noget om, hvorvidt brugerne rent faktisk har lyttet til
programmet eller blot har slettet det igen. Dette er desuden en stor udfordring på et kommercielt plan,
da annoncørerne ikke kan få svar på, hvor mange brugere deres annoncer har nået. Dette vil jeg ligeledes
vende tilbage til i kapitel 4.1, hvor iTunes’ manglende datainformation til indholdsproducenterne også er
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et tema i relation til Politiken.
2.1.4 Teknologiens betydning
I det følgende afsnit vil jeg argumentere for, at teknologien på podcastmarkedet, hvad angår download og
afspilning, endnu ikke er færdigudviklet.

Ifølge Edison Research lytter 64% af podcastbrugerne til podcasts via mobile enheder, hvilket taler for
Politikens udvikling af en mobil podcastplatform. Dog er det værd at bemærke, at hele 36% af de
amerikanske podcastbrugere anvender deres computer til at lytte til podcasts. Dermed er Politiken
sandsynligvis stadig nødt til at fastholde muligheden for, at deres brugere kan få adgang til deres podcasts
via Politikens hjemmeside.

Blandt respondenterne i dette speciales undersøgelse fremstår der ligeledes et behov for, at podcasts er
tilgængelige via andre platforme end i applikationer udviklet specifikt til smartphones. Nikolaj anvender
ofte sin iPod, når han lytter til podcasts, idet han ikke har en smartphone. Det foregår ved, at han
downloader sine podcasts i iTunes på sin computer, hvorefter han overfører dem til sin iPod. Det samme
er tilfældet hos Nicole, der ofte lytter til podcasts på sin iPod mini, der qua sin størrelse er praktisk, når
hun dyrker sport.

Vi ved fra tidligere, at podcasten indeholder elementer fra både computeren og radioen. Ved at gå
udenom et system som iTunes, hvor brugerne har mulighed for at downloade en podcast til deres
computer og afspille det via andre enheder end smartphones, fratager Politiken således podcasten en
række af mediets anvendelsesmuligheder. I denne sammenhæng er det vigtigt at påpege, at hele 91% af
de amerikanske podcastbrugere ejer en smartphone (Edison Research 2015). Dette tal taler til gengæld
for, at Politiken med deres podcastapplikation, kan få fat i langt størstedelen af de potentielle lyttere.
Samtidigt er det vigtigt at holde sig for øje, at antallet af brugere, der lytter til podcasts på iPods eller
andre ikke-netværksforbundne enheder, vil blive færre og færre i fremtiden. Apple har for længst stoppet
produktionen af iPods, og langt de fleste podcastbrugere anvender smartphones til deres lytning.

Jeg vil i denne sammenhæng konkludere, at den ulempe Politiken må acceptere ved ikke at tillade
brugerne at downloade deres podcasts som MP3-filer ikke er afgørende for, hvorvidt deres podcasts får
succes eller ej. Hvad der i stedet synes mere afgørende er valget af applikation. Senere vil jeg analysere
betydningen af, at brugerne har adgang til deres podcasts i en samlet app. Men inden da, er det tid til at
kigge på Politiken som podcastproducent.
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KAPITEL 3: POLITIKEN SOM PODCASTPRODUCENT
I dette kapitel vil jeg analysere, hvilken rolle podcastmediet kan få for Politiken samt undersøge hvilke
faktorer, der ligger til grund for avisens valg om at satse på netop dette medie.

3.1 CASE: POLITIKENS NUVÆRENDE PODCASTSTRATEGI
I løbet af de senere år har Politiken været nødsaget til at skære kraftigt ned på udgiftssiden, da de
indtægter avisen har kunnet generere på internetbaseret indhold har været lavere, end de indtægter
deres trykte avis skabte, da forbrugerne stadig abonnerede på omnibusaviser. Så sent som i juni 2015
meddelte Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, at avisen skal spare et betydeligt millionbeløb: Vi vil ikke
sætte vores lønsomhed over styr. Når vi oplever nedgang i indtjeningen, så må vi også justere
omkostningerne, udtalte Lidegaard til fagbladet Journalisten (Andreassen 2015). Politiken er således en
virksomhed, der på mange fronter er presset økonomisk.

Året forinden, i september 2014, offentligjorde Politiken en ny digital strategi. En strategi der indbefatter
en målsætning om, at man i 2017 skal have tilknyttet 100.000 betalende, digitale abonnenter. I fremtiden
skal Politiken ifølge Bo Lidegaard være (…) et digitalt mediehus, der også udgiver aviser (Kjær 2014).

Avisen har svært ved at få de læsere, der er ivrige brugere af avisens journalistik på de digitale platforme
(computer, tablets og smartphones), til at betale for et abonnement. Politikens podcastsatsning skal
derfor betragtes som en del af avisens digitale strategi. For Politiken er satsningen et forsøg på, at udgive
indhold via andre medier og distributionskanaler end de traditionelle. Avisen bevæger sig ikke blot væk
fra at udgive dens journalistik på print, den bevæger sig også væk fra den traditionelle skriftlige
journalistik i det hele taget. Derved skal Politiken bruge podcasts til at markere sig på nye platforme.

I forsøget på at markere sig som distributør og producent af podcasts, har Politiken valgt at samarbejde
med det danske podcast-kollektiv Third Ear. I tråd med mediets konventioner, har Third Ears podcasts
altid været udbudt gratis. De har været frit tilgængelige og reklamefri for forbrugerne som følge af den
statslige støtte programmet løbende har modtaget fra bl.a. Statens Kunstfond. Politiken samarbejder
således med en producent, hvis indhold hidtil ikke har været produceret på markedsvilkår. Det kan være
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et udfordring, hvis målet er at få de lyttere, der normalt er tilhængere af Third Ears programmer, til at
oprette sig som abonnenter hos Politiken.

For Politiken kan samarbejdet med Third Ear medvirke til, at de får fat i en ny generation. De er
interesserede i at fange den digitalt indfødte generation, der med tiden kan blive potentielle Politikenabonnenter. Third Ear er selv bevidste om deres målgruppe. I et interview fra 2013 med Sune Anderberrg
fra magasinet Seismograf bliver Third Ears Tim Hinman spurgt til programmets publikum, hvortil han
svarer:

60 procent af vores fanskare er mellem 25 og 35 år gamle. Lidt flere kvinder end mænd. De
bor stort set – 80 procent – alle sammen i København. Jeg tror også, at 80 procent af dem går
på universitetet (Anderberg 2013).
Ifølge Edison Research er 50% af de amerikanske podcastlyttere i aldersgruppen 12+ under 34 år gamle.
Til sammenligning er det kun 6% af disse lyttere, der er over 65 år (sidstnævnte gruppe udgør 17% af den
amerikanske befolkning i aldersgruppen 12+) (Edison Research 2015). Disse tal stemmer fint i overens
med undersøgelsen fra Danmarks Statistik, som jeg refererede til tidligere. Her fremgik det, at 40% af de
danske podcastbrugere er mellem 16-34 år (Danmarks Statistik 2010). Den centrale pointe i dette afsnit er
således, at Politiken henvender sig til et yngre publikum ved at producere podcasts, og deres samarbejde
med Third Ear er en naturlig forlængelse af dette.

Politiken anser deres applikation som værende et pionerprojekt, idet de er den første danske
omnibusavis, der investerer i podcasten som medie og samtidig afprøver en distributionsstrategi, der går
udenom iTunes. På politiken.dk tildeles brugere, der lader sig registrere ved at oprette et login, et par
mindre fordele, såsom muligheden for at læse flere artikler gratis end ikke-registrerede brugere. Herefter
udnytter Politiken relevante data om brugernes læsevaner på politiken.dk til at give hver enkelt en
interessetilpasset udgave af hjemmesiden. Håbet er at adgangen til podcasts og den brugertilpassede
oplevelse af politiken.dk vil vække de nyoprettede brugeres interesse for Politiken i en sådan grad, at de
på længere sigt også vælger at blive betalende, digitale abonnenter, fordi de ønsker ubegrænset adgang.

I forbindelse med lanceringen af den nye app udtalte Frederik Wiedemann følgende til mediawatch.dk:
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Når man skal registrere sig, så er det muligt for os at skabe en bedre oplevelse for brugeren
på alle Politikens platforme. Og på den måde håber vi, at flere vælger at blive betalende
abonnenter (Lysholt Hansen 2015).

Politiken ser altså podcastsatsningen som et led i en strategi, der også involverer avisens
nyhedsformidling. Spørgsmålet er, hvorvidt det er nok for Politiken, hvis deres podcasts på et tidspunkt er
med til at øge deres antal af digitale abonnenter. Frederik Wiedemann gør det i mit interview klart, at
Politiken endnu ikke har besluttet præcis hvilken finansieringsmodel, de vil satse på i fremtiden:

Der er ikke nogen tradition for, noget sted i verden, at betale for podcasts. Så vi forestiller os
heller ikke at vi skal ud og tage penge for vores podcasts, men nu har vi gjort det, at vi har
lanceret app’en og har lidt i iTunes. Så mens vi udvikler app’en videre, og får den i den stand
vi gerne vil have den, så kan man høre det begge steder. Men så er tanken, at for at få den
fulde oplevelse, det fulde katalog eller reklamefri podcasts, der er forskellige modeller, så skal
man ind i app’en (FW 01:59).

Det centrale ved dette citat er, at Wiedemann her gør det klart, at det er Politikens ambition at undgå
iTunes på sigt. Samtidig ligger det ikke fast præcis hvilken rolle, podcasts skal spille for Politiken. Hvis
målet for podcastsatsningen er at vække et nyt publikums interesse for Politiken som brand, så vil
strategien læne sig op ad en lignende fra musik- og filmmagasinet Soundvenue. De begyndte i 2015 at
producere en podcast om film med titlen Filmcast, som de distribuerer via iTunes. Ifølge magasinets
administrerende direktør Lasse Kyed, ser Soundvenue ikke podcastmediet som en sikker vej til profit, men
snarere som et produkt, der skal skabe opmærksomhed om deres trykte magasin. Til Jyllands-Postens
erhvervshjemmeside Finans.dk har Kyed udtalt følgende:
Vi har aldrig nogensinde forventet, at det skulle blive en stor kommerciel forretning. Det
handler i lige så høj grad om at markedsføre os ind i et feinschmecker-segment (Hornbek Toft
2015).

Dog må man formode, at Politiken håber på et større afkast, end blot et markedsføringsmæssigt, da de
har valgt at investere i en applikation, fremfor blot at distribuere deres podcsasts via iTunes, som
Soundvenue gør det. Dette bringer mig videre til en nærmere undersøgelse af det økonomiske aspekt i
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Politikens podcastsatsning.

Hvor Soundvenues Filmcast er et filmmagasin, optaget i et lydstudie med en vært og et par faste gæster,
så satser Politiken som tidligere nævnt på radiomontagen. En genre, der ofte vil være forbundet med
højere omkostninger i både pre- og postproduktionen. Trods det faktum at podcasts er langt billigere at
producere sammenlignet eksempelvis med web-tv, så er det dog ikke et omkostningsfrit medie at
producere. Der kan være høje omkostninger forbundet med at producere podcasts, hvis produktionen
foregår andre steder end i et lydstudie. Foruden samarbejdet med Third Ear har Politiken lanceret serien
Politiken Dokumentar, hvis første podcast, Jagten på den skjulte skat, er optaget på Grønland. Jagten på
den skjulte skat illustrerer, at ambitiøs podcast-produktion kan være dyrt at finansiere. Med tanke på
avisens økonomiske situation, må man formode, at Politiken før eller siden bliver nødt til at tjene på deres
podcasts. Netop derfor, er det interessant at undersøge, hvilke forretningsmodeller en producent som
Politiken bør sætte deres lid til i fremtiden. For at undersøge dette, må vi først analysere avisens
nuværende strategi.
3.1.1 Perspektivet i en selvstændig applikation
Dette afsnit har til formål at give en indikation af podcastbrugernes holdning til Politikens strategiske valg,
der indebærer, at de har udgivet deres egen podcast-afspiller. Hensigten er at app’en Politiken Podcast
fremtiden skal være det eneste sted, hvorfra brugeren kan få adgang til avisens podcasts. Med
udviklingen af en selvstændig applikation har Politiken mulighed for at eksperimentere med at tillade
annoncering i deres podcast-app, hvilket jeg vil vende tilbage til i det kommende afsnit. Men på den lange
bane håber Politiken (ifølge Frederik Wiedemann ), at indtægterne også vil vokse i form af et øget antal
betalende, digitale abonnenter:

Vi lagde noget ud på app’en for at få noget volumen, men samtidig kan man sige, at vi har
valgt at gå i markedet med app’en i en meget tidlig udgave. Så vi har et stykke vej endnu,
før at app’en er så god som vi gerne vil have, at den skal være. For ikke at miste for mange
lyttere i mellemtiden, så har vi så valgt at lægge alt hvad vi laver ud på iTunes, så vi får
noget mere volumen på (FW 07.57).

Politiken er altså bevidste om, at deres applikation ikke er fuldent endnu. I slutningen af januar 2016, godt
et halvt år efter lanceringen, kan app’en endnu ikke downloades til de smartphones, der anvender
Android som styresystem.
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Samtidig opstår der en risiko for, at udgifterne til applikationen kan vise sig at være spildte, hvis der
etableres en alternativ model, som resten af podcastindustrien samles omkring. Denne løsning kunne
ligne den, som det svenske firma Acast, har succes med. Acast blev etableret i April 2014, og har siden
haft over 1 million ugentlige lyttere i Sverige og i Storbritannien. Acast er en podcastplatform, der tilbyder
indholdsproducenterne at udbyde deres podcasts via firmaets egen app i stedet for at lægge det gratis ud
via iTunes. Via Acast kan indholdsproducenterne koble relevante reklamer til deres podcasts og få adgang
til relevant brugerstatistik. Acasts teknologi måler hvor meget af reklamen, lytteren reelt har hørt.
Derudover kan Acast segmentere efter geografi, hvilket betyder, at en lytter bosat i Göteborg, modtager
målrettede reklamer, der er tilpasset vedkommendes interesser, mens en anden lytter, der er bosat i
Malmö, udsættes for andre reklamespots.

Acast prøver på at kapitalisere på podcastmediets vækst, ved at sætte sponsorerede videoer, links og
billeder ind i brugerens podcast-app (Schmitz 2015, s. 48). Som et led i deres strategi har de indgået et
samarbejde med de svenske formiddagsaviser Aftonbladet og Expressen, der har flyttet deres podcasts til
Acasts’ platform, hvilket skal garantere dem en fast indtægt fra reklamer. Acast tilbyder eksklusive
indholdsrettigheder til podcasts, som brugerne kun kan lytte til hos dem. En strategi inspireret af Netflix,
hvis kunder ikke nødvendigvis er abonnenter, fordi tjenesten giver adgang til tusindevis af filmtitler.
Netflix holder i stedet i høj grad fast i deres abonnementer fordi, at Netflix som noget særligt tilbyder
eksklusiv adgang til en række af tidens mest populære tv-serier, såsom House of Cards. Dette er et
indholdsprodukt, der via sin kvalitet og eksklusive distribution giver brugerne et stærkt incitament, for at
forblive som kunder hos Netflix på trods af et overtal af ellers ’ligegyldige’ titler.

Martin Johnsons krimipodcast Spår, der kort sagt er en svensk udgave af Serial, er et eksempel på et
succesfuldt podcast, der er finansieret via Acast. Spår udgives som en egenproduktion af Acast under
navnet Spår on Acast, og man kunne forestille sig, at et dansk mediehus som Politiken indgik i et lignende
samarbejde. Politikens podcast-samarbejde med Third Ear bygger på en lignende tankegang. Ved at
Politiken ’beslaglægger’ selve frontfigurerne for genren herhjemme, så bliver Third Ears faste lyttere
nødsaget til at følge Politikens strategi og altså downloade deres applikation. Men i og for sig kunne
Politiken også vælge at indgå i et samarbejde med et firma som Acast, hvis Acast vel og mærke satsede på
det danske marked i fremtiden. Nedenfor forklarer Frederik Wiedemann årsagen til, at Politiken har valgt
at udvikle en selvstændig app:

Man kan sige der er flere fordele ved app’en. Først og fremmest vil jeg sige, at der er
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adgangsstyring, som er afgørende for, at vi på lang sigt kan bruge det her til at understøtte
abonnement. Det næste jeg vil sige, det er, at der er statistik på. Så vi kan simpelthen se,
hvor meget bliver hver enkelt episode lyttet, hvor mange downloader app’en osv. (FW
06:37).

En af de centrale pointer ved dette citat er, at Politiken vægter muligheden for at kunne tilgå statistik
meget højt. Dette argument afstedkommer af, at iTunes ikke giver indholdsproducenterne adgang til
brugbar statistik, såsom antallet af downloads. Politiken har valgt at producere deres egen applikation,
fordi de ønsker fuld kontrol over både indtægter og publikum. Hvis Politiken i fremtiden samarbejdede
med Acast, ville de få adgang til langt mere brugerstatistik, end de gør i iTunes, hvorved en af fordelene
ved at have sin egen app, der koster penge at holde opdateret, forsvinder. Den centrale pointe i citatet er,
at Politiken vægter brugen af adgangsstyring meget højt. Potentialet i at få applikationen til at indgå i et
samspil med deres nyhedsformidling og abonnementsstrategi på politiken.dk, er en af årsagerne til, at
Politiken sandsynligvis ikke er interesserede i et samarbejde med Acast.

Jeg vil nu inddrage en række kommentarer skrevet af brugere af Politikens app, hentet fra henholdsvis
Facebook, Twitter og iTunes. Disse kommentarer skal give en indikation af de udfordringer, Politiken står
overfor. Kommentarerne indikerer overordnet, at brugerne som udgangspunkt ikke er positivt indstillet
over for ændringer i podcast-teknologien. Til at starte med vil jeg præsentere et lille udvalg af
kommentarerne fra iTunes, hvor brugere af Politikens app har anmeldt og bedømt applikationen.

Den 9. september 2015 skrev brugeren M-wichmann følgende kommentar i iTunes (ledsaget af 1/6
stjerner):

Det er skide ærgerligt, når i har så lækkert indhold, at jeres teknik mangler i uhørt grad.
Hvorfor kan man ikke spole? Hvorfor gemmer app’en ikke når man afbryder en podcast og
vil genoptage det sidenhen? Forstår godt brandingværdien i jeres eget podcast, men når
helt basale funktioner halter så meget, er det bare skide skuffende. Brug nu bare den
eksisterende app i stedet (bilag E1).
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Den 8. september 2015 skrev brugeren sorenjoren følgende kommentar i iTunes (ledsaget af 1/6
stjerner):
Det er dybt problematisk, at man ikke kan spole i udsendelserne! (…) Hvorfor lave sådan en
app, når man ikke har intentioner om at lave noget bedre, men dårligere? (bilag E1).

De to ovenstående kommentarer indikerer, at der blandt podcastlytterne eksisterer en klar opfattelse af,
hvilke krav, en podcast skal opfylde. Hvis brugerne skal tage et nyt medieprodukt til sig, så eksisterer der
en forventning om, at produktet som minimum befinder sig på niveau med de eksisterende produkter.

Ydermere indikerer kommentarerne, at podcastens særlige kendetegn, som jeg tidligere definerede via
Karin Høghs fem punkter, spiller en væsentlig rolle (Høgh 2010). Det manglende RSS-feed er en af de
ulemper, som flere brugere har bemærket ved Politikens podcast-app. Facebook-bruger Andreas Holm
Hammershøj skrev følgende den 30. September til et opslag fra Politiken, hvori de præsenterede deres
nye podcast-app:

Ser spændende ud, men hvor er RSS-feeden? Jeg kan ikke lige komme i tanke om andre
seriøse podcastudbydere der lægger op til, at man skal lytte i et browservindue (bilag E2).

Budskabet gik igen på Twitter, hvor Twitter-brugeren d. 22. August Jan Lund Thomsen skrev følgende
efter lanceringen af Politikens podcast-app:

Er der en derude der kan få Politiken til at forstå, at en ”podcast” uden et RSS-feed ikke er en
podcast? (bilag E3).

Samme bemærkning kommer fra Facebook-brugeren Thomas Nygaard, der 6. december kommenterede
et podcast-relateret opslag fra Politikens Facebook-side Ydermere indikerer Thomas’ kommentar, at
brugerne ikke er interesserede i at skulle have flere forskellige podcast-applikationer:

Forstår ikke helt pointen med den app. De færreste brugere er interesserede i en individuel
app til hver eneste podcast de hører. Folk vil have generiske platforme som iTunes eller de
gode gamle RSS-feed, du kan køre i en hvilken som helst klient. (bilag E1).

Brugerne er således kritiske over for selve det, at Politiken har lanceret en selvstændig applikation.
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Kritikken bunder umiddelbart i, at applikationen ikke indeholder et RSS-feed, men nok ydermere fordi, at
brugerne synes tilfredse med bl.a. iTunes’ applikation, hvor langt størstedelen af verdens podcasts er
(gratis) tilgængelige. Set ud fra Politikens synspunkt kan man frygte, at disse lyttere ikke bliver tiltrukket
af Politiken, og dermed ikke lader sig registrere med en Politiken brugerprofil, men i stedet vælger deres
podcast-udbud fra og ”nøjes” med de millioner af podcasts iTunes tilbyder.

Ifølge et studie foretaget i juli 2015 af virksomheden Glammr, anvender 82% af podcastlytterne Apples
iTunes-baserede podcast-app, når de lytter til podcasts på deres smartphone. Da 41% af det samlede
smartphone-marked består af Apples iPhones, hvorfra iTunes tilgås, så tegner de 82% et billede af Apples
dominans podcastmarkedet. Som Chris Anderson fremhæver, så tjener Apple ikke deres milliarder på at
sælge musikfiler, men på at sælge hardware (Anderson 2009, s. 154). Pointen understøttes af Apples
seneste salgstal, der viser at firmaets iPhone udgjorde 63% af omsætningen i tredje kvartal af 2015, mens
indtægterne fra Apples onlinebutik (app’s, film og musik) blot udgjorde 10% (Apple Inc. 2015). Gratis
medieindhold som eksempelvis podcasts, er med til at øge værdien af de enheder indholdet afspilles på.
Derfor er det ikke i Apples interesse, at distribuere og sælge podcasts på samme vis som med musik, hvor
de opkræver et engangsbeløb for hvert enkelt sang eller album de sælger. Dette kunne skabe et nyt
marked for salg af podcasts, og fordelingen mellem indtægter på hardware kontra indhold fra deres
onlinebutik gør, at Apple er mere interesserede i at fastholde deres salg af iPhones end at opkræve penge
for podcasts.

I lyset af mit oprids af Politikens Podcast-app ser jeg følgende særlige udfordringer. I december 2015
lancerede Politiken version 2 af Politiken Podcast. Denne opdatering bød på relevante forbedringer, både
hvad angår designinterface og brugervenlighed. Men trods disse forbedringer, vil Politiken sandsynligvis
stadig kunne mærke modtagelsen af applikationens første version. For det første indeholdt modtagelsen
primært to kritikpunkter. Det første punkt omhandlede applikationens tekniske begrænsninger.
Mængden af disse begrænsninger vil via investeringer i udvikling af applikationen blive færre og færre
(version 2 indeholder eksempelvis den spolefunktion, som flere af brugerne gav udtryk for manglede i
version 1). I den forbindelse kan udfordringen bestå i, at der vil være brugere, der som konsekvens af det
indtryk, version 1 skabte, har slettet Politikens Podcast-app fra deres telefon. Disse brugere kan i yderste
konsekvens allerede være tabt.

Derudover er Politiken udfordret ved at den fortsatte softwareudvikling, der bl.a. skal føre en dedikeret
Android-applikation med sig senere, langt fra er gratis. Det er forbundet med forholdsmæssigt store
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udgifter at udvikle mobilapplikationer, og på et tidspunkt skal Politiken som minimum også kunne tjene
disse investeringer hjem igen. Desuden er det logisk, at iTunes-applikationen indeholder en række
funktionaliteter, som Politiken ikke har mulighed for at kopiere. Politikens applikation kan ikke konkurrere
med hverken iTunes’ løsning eller eksempelvis Acasts’, når det kommer til udbud eller bagkatalog.
Endvidere kan brugere lade deres iTunes-downloadede podcasts synkronisere på tværs af Apple-enheder.
Dette er ikke muligt med podcasts i Politikens applikation, da denne ikke indeholder en tablet og/eller
computer-platform.

Politiken har lanceret deres egen app som konsekvens af podcastproducenternes vilkår i iTunes, der i
øjeblikket sidder tungt på markedet. Med den nye og selvstændige app får Politiken mulighed for at føre
skarp kontrol med deres lyttere. De kan selv styre hvilke potentielle krav, der skal stilles til de brugere, der
ønsker at lytte til deres programmer, og hvis de på et senere tidspunkt beslutter sig for at inkludere
annoncering som en del af deres podcast-strategi, så giver deres applikation dem mulighed for selv at
kontrollere formen, typen og længden af de annoncer, der skal optræde. Samtidig har Politikens strategi
været omfattet af en del kritik. Brugerne er utilfredse med idéen om at skulle downloade en selvstændig
applikation, da det på sigt kunne betyde, at man som bruger skal have enkeltstående applikationer for
hver enkelt udbyder, og det er et uoverskueligt projekt. Derudover får selve applikationen kritik for at
være ringere, end de applikationer brugerne anvender i forvejen.

KAPITEL 4: DE MULIGE FINANSIERINGSMODELLER
I dette kapitel vil jeg bevæge mig væk fra Politikens nuværende strategi, for i stedet at undersøge en
række af de øvrige finansieringsmodeller, som Politiken og andre podcastproducenter kunne basere deres
podcast-strategi på i fremtiden. I dette kapitel vil jeg indledningsvis undersøge vilkårene for annoncering i
digitale medier og i podcasts. Derefter vil jeg bevæge mig over til at drøfte, hvorvidt streamingtjenester
for podcasts vil kunne få succes, og til sidst vil jeg se på crowdfunding som finansieringsmodel i
podcastindustrien.

Indledningsvis vil jeg fremhæve et citat fra en artikel skrevet den 20. februar 2015 af den amerikanske
journalist Bill Rosenblatt i finansmagasinet Forbes. I artiklen gennemgår Rosenblatt podcastmediets
finansielle udfordringer, der primært bunder i, at podcasten som medie er opstået uden et system for
betaling. Rosenblatt skriver:
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There’s no aggregator of podcast content with a direct revenue model. No equivalent of
iTunes, Spotify, Amazon, Netflix, or cable TV. Furthermore, podcasts are a genuinely new type
of media. No ingrained consumer behavior exists of paying for this type of content, no legacy
equivalent like CDs for music downloads, DVDs for video, or print books (Rosenblatt 2015).

Ovenstående citat omkranser formålet med at undersøge perspektiverne for betaling og distribution af
podcasts. I øjeblikket eksisterer der ikke en succesfuld platform for indtjening, og som medie skiller
podcasten sig ud fra musik, film og bøger, idet podcasten historisk set ikke har indbefattet en model for
betaling.

4.1 FINANSIERINGSMODEL 1: ANNONCERING
Helt tilbage i 2002 påpegede Gillian Doyle en interessant problemstilling i medieindustrien. I 2002 var
udviklingen i antallet af reklamer på internettet hurtigt voksende, men allerede dengang havde de store
indholdsproducenter svært ved at tjene penge på onlineindhold:

In theory, the opportunity to distribute media products at a very low marginal cost should
herald a bonanza for media companies. In practice, the vast majority of media operators have
found it practically impossible to make any money from investments in the Internet.
Advertising is simply not generating enough money to cover the costs of offering free services
online. (Doyle 2002, s. 152).

Trods de dystre udsigter, fremlægger Doyle en række mulige metoder til indtjening på onlinebaserede
medieaktiviteter, hvoraf den første mulighed er reklamer. Udviklingen på dette felt er gået stærkt siden
Doyle skrev denne bog. Reklamer på nettet har aldrig haft det sværere, end de har det netop nu. Ifølge en
rapport produceret af det irske software-firma PageFair i samarbejde med Adobe, anvendte 198 millioner
mennesker en ad blocker i 2015, heraf 1,3 millioner alene i Danmark (Franck 2015). PageFair har en
naturlig interesse i at fortælle om den stigende brug af ad blocking, idet de selv udvikler ad blockingsoftware, men stigningen indikerer, at flere og flere mediebrugere prøver at undvige annoncering på
digitale medier.
Hidtil har blokering af reklamer været et fænomen forbeholdt computere. I andet kvartal 2015 var det
blot 1,6 procent af reklameblokeringen, der fandt sted via mobiltelefoner. Det skyldes, at man, indtil
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videre, ikke har kunnet blokere reklamer på Apples iPhone, mens mulighederne på Android har været
svært tilgængelige for brugerne. Men i september 2015 gjorde Apple det muligt at tilføje ad blockere til
deres mobile webbrowser Safari. En god nyhed for forbrugerens weboplevelse, men en potentielt
katastrofal nyhed for indholdsproducenterne, der er afhængige af reklameindtægter for at kunne genere
overskud. Derved er ad blocking-software nu blevet spredt til en ny platform og med tilføjelsen af ad
blockere til den mobile visning af hjemmesider på iPhones, så øges antallet af brugere, der ser, læser og
oplever hjemmesider uden reklamer.

I denne sammenhæng er podcasten interessant, idet annoncering har vist sig at have god vilkår i netop
dette medie. Det skyldes helt grundlæggende, at reklamer i lydmedier ikke kan undviges via ad blockere.
Danskernes brug af ad blockere illustrerer, at de digitale brugere bliver trætte af reklamer, hvis disse
tager overhånd. Denne konflikt er vigtigt at holde sig for øje, skulle annoncering blive podcastens primære
finansieringsmodel. Men den primære årsag til annoncernes succes i amerikanske podcasts, skal findes i
måden annonceformatet anvendes på. I de følgende kapitler vil jeg beskrive vilkårene for annoncering i
podcasts, samt undersøge hvorvidt Politiken bør satse på annoncering som alternativ finansieringsmodel.
Dernæst vil jeg afsøge hvilke potentielle dilemmaer og udfordringer annonceformatet kan indeholde.
4.1.1 Annoncering i podcasts
Mens traditionel flowradio er præget af et klart skel mellem journalistisk indhold og annoncering, har
reklamerne i podcasts et ganske særligt udtryk. De læses som oftest op af programmets vært og ikke af en
oplæser udefra. På den måde bliver lytteren ikke afbrudt af en ny stemme, der forstyrrer programmets
rytme. I stedet smelter reklamerne sammen med det redaktionelle indhold og på den måde nyder
annoncørerne godt af den troværdige relation udsendelsens faste vært har til sine lyttere. Den eneste vej
til at undgå disse reklamer, der typisk varer mellem 10 og 40 sekunder, er ved aktivt at spole forbi dem.
Vælger man at gøre dette så opstår risikoen for, at man spoler for langt og dermed går glip af
programmets indledning. For mange lyttere vil det derfor være noget lettere, blot at lytte til reklamerne
og undgå besværet.

Ifølge Karin Høgh foretrækker podcastlyttere som oftest, at det er værten selv, der aktivt fortæller om
produktet (Høgh 2010). Samtidig siger en ud af tre podcastlyttere, at de godt kan lide annoncering i
podcasts, mens kun 6% siger det samme om annoncering i radio og på tv (Ibid. s. 71). En undersøgelse
foretaget af professor i marketing Steven McClung (Mercer University) og Ph.D-studerende i
kommunikation Kristine Johnson (Florida State University) viser ligeledes, at faste podcastlyttere ikke er
negativt stemte over for annoncering i podcasts. I deres artikel ”Podcast user motives”, der bygger på en
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kvantitativ undersøgelse med 354 faste lyttere af de 20 mest populære amerikanske podcasts,
konkluderes følgende:

Users tend to listen to or watch the advertisements on podcasts and support the companies
who advertise on podcasts. (…) It could be that the fans of these shows realize that
sponsorships and commercials are necessary to keep the shows in production (McClung &
Johnson 2010).

Her er det vigtigt at nævne, at denne undersøgelse er fra 2010. Siden er antallet af podcasts i USA, der
indeholder reklamer, kun steget, hvorfor tallene muligvis ser anderledes ud i dag. Flere reklamer og
indtægter vil ved første øjekast være positivt for indholdsproducenterne, men samtidig kan et stigende
antal reklamer have ændret lytternes holdning til reklamer i podcasts i en negativ retning.
Vi ved at reklamer i podcasts har vist sig endog meget succesfulde på det amerikanske marked. Det er
ikke alle programmer, der formår at tjene mange penge via annoncering, men det er den hidtil største og
mest udbredte finansieringsmodel på podcastmarkedet i USA. Den amerikanske radiostation NPR
illustrerer, hvorfor podcasts er en attraktiv annonceplatform. NPR’s reklamer i broadcastradio
kontrolleres restriktioner fra The Federal Communications Commision (FCC). Restriktionerne indebærer at
NPR ikke må promovere produkter af ’for-profit entities’, hvilket begrænser stationens muligheder for at
anvende native advertising i broadcastradio (FCC, u.å.). FCC’s restriktioner gælder dog ikke stationens
øvrige digitale platforme, hvilket betyder at NPR via podcasts kan udnytte fordelene ved native
advertising som annonceringsplatform. På NPR’s hjemmeside er der bragt en række eksempler på brugen
af native advertising i podcasts. I et af disse eksempler fletter værten på podcasten How to Do Everything
en reklame for Netflix-serien House of Cards ind i en diskussion med en producent af spillekort (Mook
2015). Her er der tale om en annonce, der flyder sammen med det redaktionelle indhold. Senere i dette
kapitel vil jeg diskutere hvilke risici denne sammenblanding indebærer.

Respondenternes udtalelser fra min undersøgelse bekræfter, at forbrugerne har lettere ved at acceptere
reklamer i podcasts, end reklamer i traditionelle medier som eksempelvis TV. F.eks. nævner Nicole, at hun
har vænnet sig reklamernes format i podcasts:
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Jeg synes faktisk de har flettet dem så godt ind, at de er fine nok. Også fordi det er værten der
præsenterer reklamen. Hvor, når jeg lytter til radio, især sådan noget lokalradio, så er det jo
bare en eller anden reklame der ligesom bliver skubbet ind (NA 17:00).

Respondenternes positive indstilling til annoncering i podcasts, fik mig til at spørge Frederik Wiedemann,
hvorfor Politiken endnu ikke har afprøvet et annonceformat i deres podcasts. Det forklarer han på
følgende vis:

Det er så nyt et marked og så nyt et medie, endnu, herhjemme, at der ikke har været nogen.
(…) lyttertallene er relativt små og så kan det dårligt betale sig at producere lydannoncer eller
at gå ud og sælge annoncering af den billige slags, som er den, hvor værten f.eks. læser op
eller endorcer et eller andet (FW 04:14).
Frederik Wiedemann er inde på, at det danske podcastmarked kan vise sig at være for smalt til, at der kan
etableres et annoncemarked. Derfor er det relevant at diskutere, hvilke begrænsninger det
dansksprogede podcastmarked har. Tidligere i specialet refererede jeg til en rapport af Kleis Nielsen (Kleis
Nielsen 2012), hvori han stiller spørgsmålet Is the internet killing the newspaper?. Her nævner Kleis
Nielsen, at trods intensiveret konkurrence om læsernes opmærksomhed, så har internettet givet aviserne
mulighed for at distribuere nyheder til et potentielt set større antal læsere rundt omkring i hele verden.
Udfordringen for danske medier er dog, at de, qua det danske sprog, ikke kan nå ud til samme antal
læsere som eksempelvis engelsk- og spansksprogede. Dette er en udfordring, der går igen for det danske
podcastmarked.

Kreutzfeldt fremhæver amerikanske podcast-succeser som WNPR’s videnskabsprogram Radiolab, der ikke
bare er populært i USA, men faktisk på tværs af kontinenter (Kreutzfeldt 2015). Disse engelsksprogede
programmer kan, modsat danske podcasts, nå lyttere i flere sprogområder, hvilket samtidigt øger
mulighederne for reklameindtægter gevaldigt. Frederik Wiedemann giver da også udtryk for, at Politiken
er positivt stemt over for inkluderingen af reklamer i deres podcasts:

De der lytter til amerikanske podcasts, de har allerede vænnet sig til, at der kommer de her
betalte sponsorater eller endorsements. Og der tror jeg egentlig, at vi kan noget mere med
podcasts, end vi normalt vil gøre på print f.eks. (FW 09:57).
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Da Politiken tidligere har afvist, at kræve betaling for deres podcasts, synes deres podcast-projekt at pege
i to primære retninger (hvis de vel og mærke holder fast i den nuværende, selvstændige applikation).
Politiken kan beslutte, at deres podcasts er et bonusprodukt som deres egne abonnenter har adgang til. I
så fald vil podcastmediet blot være et lokkemiddel, der skal finansieres via Politikens kerneprodukt,
avisen. Hvis dette skulle gå hen og blive løsningen, så bliver Politikens podcastsatsning ikke det første
eksempel på, at podcastmediet i sig selv kan være profitabelt. Politikens podcasts vil således kun kunne
skabe profit, ved at bevirke at et stigende brugere opretter sig som betalende abonnementer på avisens
hjemmeside. I det følgende vil jeg fokusere på den form for annoncering, der synes mest oplagt, hvis
Politiken ønsker at afprøve en annoncebaseret podcast-strategi. En af indholdsproducenterne og
annoncørernes løsninger på dette problem er at skjule det sponsorerede indhold, så forbrugerne får vist
reklamer uden, at de nødvendigvis er bevidste om det. Dette fænomen kaldes native advertising.
4.1.2 Native advertising
I en undersøgelse foretaget af Edison Research fremgik det, at mange podcast-lyttere er såkaldte “superlyttere”. Disse super-lyttere bruger mere end 25% af deres totale lyttetid på podcasts. Denne form for
engagement danner et attraktivt marked for annoncører, idet podcast-lytternes tætte relation til
bestemte værter kan udnyttes kommercielt via native advertising. Undersøgelsen viser desuden, at
podcast-lyttere ofte engagerer sig med produkter og firmaer, der annoncerer via native advertising i
podcasts. Edison-rapporten viser, at hele 58% af de amerikanske podcast-lyttere følger et brand og/eller
et produkt på de sociale medier, hvilket er hele 57 procentpoint højere end tallet for de amerikanske
forbrugere generelt (Edison Research 2015).
Selve definitionen af native advertising som begreb diskuteres vidt og bredt. Et af de mere præcise forsøg
på en definition, som også er den jeg vil tage udgangspunkt I, står journalist Todd Wassermann fra
magasinet Mashable bag:
Native advertising refers to a specific mode of monetization that aims to augment user
experience by providing value through relevant content delivered in-stream
(Wassermann 2012).
Native advertising er en annonceform, der er vokset i popularitet hos onlinemedier, som konsekvens af
deres faldende indtægter på bannerannoncer. Et af de selskaber, der har fået native advertising til at
vokse som reklameform, er Facebook. De opererer med konceptet sponsored stories (Facebooks egen
terminologi inden for native advertising). Konceptet kommer i spil som følge af brugerens aktivitet. Har en
bruger eksempelvis trykket like til et billede fra Starbucks, så får Starbucks adgang til at placere et
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sponsoreret opslag på brugerens tidslinje. Opslagene markeres med etiketten sponsored, men adskiller
sig derudover ikke fra de ikke-betalte opslag brugeren i øvrigt får vist. Native advertising indgår i langt
størstedelen af de udenlandske podcasts, som de danske podcast-lyttere abonnerer på. Man skelner
mellem preroll, midroll og postroll-reklamer i podcasts. Tre betegnelser, der angiver, hvorvidt annoncen
afspilles først, i midten eller ved slutningen af programmet. En oplagt udvikling i forsøget på at tjene
penge på podcasts herhjemme kunne derfor være at lade de danske podcast udsendelser indeholde pre-,
mid- og postroll reklamer.

Herhjemme bliver native advertising bl.a anvendt af musikmagasinet Soundvenue I bilag F viser et
screenshot hvordan en TV2-annonce med overskriften Fem grunde til at se Danmarks sjoveste makkerpar
i ’Tomgang’ præsenteres side om side med magasinets artikler, der bærer nøjagtigt samme layout. Den
eneste forskel er, at der i annoncens artikellignende byline står Præsenteret i samarbejde med TV2 Play i
stedet for navnet på en journalist fra Soundvenue. Eksemplet her markerer native advertising i sin
konkrete form, da målet med denne type annoncering er, at få annoncen til at glide ind som en del af
selve mediet. Indholdet i denne type historier vil ofte være mere kundeorienteret samt have redaktionelt
præg sammenlignet med almindelige annonceformater, der blot skilter med et spottilbud. På den måde
udnytter native advertising den tillid, læserne har opbygget til indholdsproducenterne over flere årtier,
ved at disse, hvad enten det er Soundvenue eller Politiken, har produceret nyheder med fokus på
journalistiske dyder såsom faktuelt grundlag og kildekritik.

Der er ingen tvivl om, at Politikens podcasts skal indfri nogle kommercielle kriterier. I et interview med
Jyllands Posten nævner Frederik Wiedemann, at planen er, at der på sigt skal indløbe annoncekroner:

Der er muligheder i det her medie for annoncering og sponsorater. Vi har ikke benyttet os af
det endnu, men det er noget, vi kommer til (Hornbek Toft 2015).
Som beskrevet opleves native advertising oftere og oftere både på print- og i webformaterne, og
podcastmediet rummer et særligt potentiale, der gør inddragelsen af native advertising oplagt. Om
muligheden for at anvende annoncering udtaler Frederik Wiedemann følgende i mit interview:

Det er mere troværdigt og vores ambition er da også at lave noget lignende end snarere f.eks.
at gå ind i lokalradiomarkedet. Så vil jeg hellere lave sådan et det vi kunne kalde et nativeformat. Altså det er jo super native, når værten selv siger hvad annonceringen er, det kan

53|84

Morten H. Sørensen|Kapitel 4: De mulige finansieringsmodeller

næsten ikke blive mere native (FW 11:08).

På skrift er sponsoreret indhold og native advertising ofte nemt at genkende. Men en af de unikke
muligheder ved netop lydformatet er, at reklamer læst op live af programmets vært nemmere kan lyde
som en reel positiv tilkendegivelse og et personligt endorsement af produktet. Som Wiedemann siger, så
kan det faktisk ikke blive mere native. Dette er også en af årsagerne til, at Politiken er positivt stemt over
for reklamer i podcasts:

Dem der lytter til amerikanske podcasts, de har allerede vænnet sig til at der kommer de her
betalte sponsorater, eller endorsements. Og der tror jeg egentlig at vi kan noget mere med
podcasts end vi normalt vil gøre på print (FW 09:57).
Hos The Guardian, der producerer podcasts om alt fra musik og fodbold til politik og medier, er native
advertising et fast element i alle podcasts. I The Guardians podcast Tech Weekly (2015), der dedikerede
en enkelt udsendelse til diskussionen om ad blocking, argumenterede The Guardians egen journalist Pat
Sterving for, at brugerne er blevet mere kritiske over for reklamer:

Back in the early days of the Internet, and that’s only 10 or 15 years ago, adverts weren’t
considered much of a problem. People’s attitude towards adverts online were not necessarily
positive, but they were certainly nowhere near as negative as they are now (The Guardian
Tech Weekly 2015 20:32).

Annoncørernes modsvar mod brugernes afstandtagen til annoncering på internettet har været, at gøre
reklamerne mere forstyrrende og larmende. I takt med denne udvikling, der er til gene for
brugeroplevelsen på et website, øges den enkelte brugers lyst til at installere en ad blocker.
For nuværende er denne problematik ikke aktuel i podcastindustrien, hvor reklamerne opleves som
mindre distraherende.

Eftersom annoncering som bekendt er den hidtil eneste indtægtskilde, som iTunes tillader
podcastproducenterne at anvende, så kan man undre sig over, hvorfor applikationen skulle være
nødvendig, hvis det er annoncer, som Politiken satser på som finansieringsmodel. Her er det vigtigt at
bemærke to ting. iTunes kan være et problem for både indholdsproducenter og annoncører, idet Apple
ikke lader indholdsproducenterne få adgang til relevant statistik i iTunes. Derudover kunne man forestille
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sig, at Politiken desuden ønsker at anvende andre former for annoncering end native advertising. I mit
interview med Frederik Wiedemann påpeger han, at deres applikation rummer yderligere muligheder for
annoncering, end dem iTunes kan tilbyde:

Vi har muligheden for at lave annoncering inde i app’en. Vi kan lave push-beskeder, så på den
måde kan vi, ved at være i en app på brugernes telefon, kommunikere med dem (FW: 07:15).

Min kvalitative undersøgelse peger på, at podcastbrugerne er forholdsvis positive over for annoncering.
Tidligere fremhævede jeg Nicoles pointe om, at hun har vænnet sig til reklamernes optræden og Idas
holdning til annoncering er præget af, at podcastreklamerne adskiller sig positivt fra reklamer i TV og i
andre medier. Samtidig er hun opmærksom på, at de er med til at sikre programmernes eksistens. Som
podcastbruger er hun vant til, at de udenlandske podcasts indeholder reklamer. Derudover fremhæver
hun, at reklamerne ikke generer hende væsentligt:

Det der er lidt sjovt, det er, at det typisk er værterne, der læser reklamerne op. Så det bliver
ligesom en del af programmets lyd lidt. Så det er ligesom en del af programmet, at der lige er
et indslag, hvor de fortæller om et eller andet. (…) Egentlig tror jeg bare at jeg ignorerer det
lidt, men det bliver også ligesom en del af stemningen i programmet, at de her reklamer
kommer ind (IGN 10:30).

Hvor Nicole beskrev hvordan reklamerne i podcasts virker mindre forstyrrende for hende end reklamer i
traditionel radio, så giver Ida udtryk for, at hun har vænnet sig til reklamernes tilstedeværelse i de
podcasts, hun lytter til, så beskriver Nicole og Idas udtalelser peger i retningen af, at
podcastproducenternes måde at anvende annoncering på har skabt en forståelse og accept hos brugerne,
hvilket de danske podcastproducenter kunne lade sig inspirere af.
4.1.3 Risici og ulemper ved annoncering som finansieringsmodel
I dette afsnit vil jeg gennemgå hvilke potentielle ulemper, der kan opstå, hvis podcastproducenterne
anvender annoncering som finansieringsmodel. En af de store udfordringer ved at inddrage reklamer i
podcasts relaterer sig til iTunes som distributionsplatform. Som tidligere nævnt giver de manglende
muligheder for statistik i iTunes problemer for indholdsproducenter, der vil tiltrække annoncører. Med
tanke på iTunes’ dominans på podcastmarkedet, er der her tale om et væsentligt problem. Et problem
som Politiken er særligt opmærksomme på ifølge Frederik Wiedemann:
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Så længe det ligger i iTunes, så kan vi faktisk ikke se, hvor meget der bliver lyttet. (…) Vi har
ikke nogen stringent optælling af lytninger og slet ikke af hvor mange, der har hørt så langt,
at de er blevet eksponeret for de her annonceringer. Det (sponsoratet) kunne blive nævnt og
de kunne stå derinde, hvor man henter podcasten på vores hjemmeside. Men vi ville ikke
kunne lave sådan en stykafregning og sige, nu er der så mange der har hørt det her budskab,
som vi normalt gør med vores bannerannoncer (FW 05:20)

Annoncører kan derfor have forbehold over for podcastannoncer, hvis ikke indholdsproducenterne kan
tilbyde præcise data omkring antallet af lytninger og downloads. På internettet kan annoncørerne nemt
måle, hvor mange læsere der har klikket på en bestemt reklame og via værktøjer som Google Analytics,
kan indholdsproducenterne få adgang til en række værdifulde informationer om modtagelsen af det
indhold, de producerer til internettet.
En anden udfordring knytter sig til selve måden podcasten fungerer på. At en bruger har downloadet et
bestemt podcast til sin enhed er ikke ensbetydende med, at vedkommende rent faktisk har trykket afspil
og lyttet til det downloadede podcast. For at kunne måle hvorvidt en reklame er succesfuld eller ej, er
annoncører som f.eks. firmaet Squarespace derfor begyndt at nævne rabatkoder i deres podcastreklamer. Det kan eksempelvis foregå ved, at Serials vært Sara Koenig afslutter sin oplæsning af en
reklame for Squarespace ved at sige: Go to ”squarespace.com/serial” and use the code ”serial” to get 10%
off. På den måde kan Squarespace aflæse hvor mange af deres lyttere, der har hørt reklamen og på den
måde føre statistik på annoncens effektivitet.

For producenter og reklameudbydere kan det være svært at skabe en sammenhæng mellem længden af
en podcast og antallet af reklamer. Pre- og postroll reklamer indeholder som oftest annoncering fra en
eller to annoncører, hvilket står i kontrast til annonceringsformatet i flow-radio og flow-tv, hvor
reklameblokkene kan indeholde mange forskellige reklamer, der afspilles flere gange i løbet af
udsendelsen. Med preroll-reklamer risikerer man at skræmme lytterne væk ved programmets start, mens
man med postroll-reklamer vil kunne opleve, at lytteren slukker for programmet inden, reklamen
begynder, da de kan tænke sig til, at selve programmet er slut, idet postroll-reklamen indledes. I
førnævnte undersøgelse af McClung og Johnson (2010) fremhæves det også at podcast-lytterenes
positive holdning til annoncering er bundet op på, at producenterne ikke overdriver mængden af
annoncer:
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However, it is recommended advertisers continue use of the sponsorship approach by placing
ads only during the beginning and end of the podcast (McClung & Johnson 2010).

En mulig risiko kan være, at lytterne siger fra, hvis mængden af annoncering øges. Hvis podcastens
popularitet øges og mediet kommercialiseres yderligere, vil de podcastproducenter, der vælger
annoncering og native advertising til som finansieringsform, bliver fristet af at øge indtægterne ved at
inkludere flere reklamer pr. podcast. Derfor er det vigtigt, at brugen af reklamer i podcasts finder et fast
leje. Hvis annoncemængden tager overhånd, og podcasts ender ud med at indeholde længere
reklamepauser, som dem brugerne i dag finder trættende ved flow-tv og flow-radio, så vil brugernes
opfattelse af annoncering i podcasts sandsynligvis forringes.

I USA har The US Federal Trade Commission (FTC) diskuteret, hvorvidt man bør udlægge retningslinjer til
indholdsproducenter for at undgå, at brugere og lyttere får svært ved at skelne mellem redaktionelt
indhold og reklamer. Mary Engle, der er associate director of advertising practices hos FTC, har udtalt
følgende til en artikel skrevet af journalist Sarah Sluis fra webmagasinet Ad Exchanger: For us, the concern
is whether consumers recognize what they’re seeing is advertising or not (Sluis 2015). Et halv år senere, I
januar 2016, kunne The Guardians journalist Mark Sweney rapportere, at medievirksomheden BuzzFeed
UK, der har bygget en succesfuld hjemmeside op ved at tjene penge på særligt native advertising, var
blevet anklaget af The Advertising Standards Authority for at bryde de britiske annonceregler (Sweney
2016). Det skete som følge af en BuzzFeed historie om ”14 typiske vaskefejl”, der ikke var varedeklareret
som værende en annonce betalt af vaskefirmaet Dylon, men i stedet snarere fremstod som en reel artikel
af journalistik karakter. Udover at dette eksempel viser at regler for native advertising kan være
forskellige fra land til land, så tegner det et billede af, at visse myndigheder i højere grad bliver
opmærksomme på den stigende brug af native advertising som annonceform. I relation til podcasts er
pointen, at producenterne ikke kan forvente, at skjulte annoncer i podcasts forbliver gnidningsfrit.
Strammere regler for brugen af native advertising vil om muligt kunne begrænse en del af annoncernes
effekt.

En anden problemstilling omhandler det etiske element i brugen af native advertising. Respondenten
Signe oplever, at det et podcasts’ integritet kan forringes som konsekvens af native advertising:

Der er noget troværdighed der måske kan gå tabt. Der er lidt ligesom med snakken om
bloggere og på YouTube hvor privatpersoner taler om et eller andet. Nu er der så kommet en
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regel om at der skal stå, hvis det er sponsoreret. Der er helt sikkert nogle gråzoner her, for
hvis du ikke ved at nu er det en reklame, så synes jeg der er noget etisk forkert (SK 11.45).

Signes udtalelse viser, at indholdsproducenterne bør overveje deres brug af native advertising. Dette
bringer mig til, at dykke lidt dybere ned i problematikken omkring brugen af native advertising og
lyttertillid. På den seneste udgave af dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, der blev afholdt i november
2015, diskuterede Tim Hinman (stifter og medejer af Third Ear), Martin Johnson (Producer af det svenske
podcast Spår) og Eleanor McDowall (Producer hos Falling Tree, der producerer podcasts for BBC), hvilken
fremtid podcastmediet går i møde. Det skete d. 13. november 2015 under overskriften The Revenge of
Audio (se bilag G) og her pointerede McDowall, at hun ser et etisk problem opstå, hvis annoncering bliver
den primære forretningsmodel i podcastindustrien:
In lots of other media there’s a big discussion about native advertising and the problems with
native advertising. But with podcasting, whenever you read an article like that it’s always
saying ‘Oh, the wonderful thing about podcasting is that you can get the host, who everyone
trusts, to sort of endorse something (…). And you think hang on wait, isn’t that a bit of an
ethical problem, if this is what we are basing the funding on (EM 13:00).

Jeg inddrager ovenstående citat, fordi jeg gerne vil argumentere for, at det er essentielt, at
indholdsproducenterne respekterer brugerens tillid og forholder sig kritiske over for brugen og mængden
af skjulte annoncer, der forklædes som redaktionelt indhold. McDowalls udtalelse viser, at disse etiske
overvejelser da også er en del af producenternes tanker, når det kommer til den fremtidige brug af native
advertising. Deres frygt bunder i, at den journalistiske integritet kan gå tabt, hvis mængden og
anvendelsen af native advertising tager overhånd. Derfor er det vigtigt, at indholdsproducenterne
opfinder nogle klare retningslinjer for brugen af native advertising, hvis det skal have succes som
finansieringsform i de danske podcasts.

Med tanke på, at flere og flere medieproducenter tager podcasten til sig, vil det virke logisk, hvis
annoncører i stigende grad vil afprøve, om der ligger et uudnyttet potentiale i podcastmediet.
Indholdsproducenter som Politiken kan være fristet af at inkludere native advertising i deres podcasts,
idet metoden har vist sig succesfuld på flere parametre. På web undgår native-reklamerne at blive skjult
af ad blockere, mens native advertising i podcasts har vist sig som en både billig og effektiv annonceform.

58|84

Morten H. Sørensen|Kapitel 4: De mulige finansieringsmodeller

Brugen af native advertising indeholder således en række etiske spørgsmål, hvad end det er på print eller i
podcasts. Adskillelsen mellem betalt og redaktionelt indhold i journalistik bør være gennemskuelig, og et
medies troværdighed kan blive sat på spil, hvis adskillelsen ikke er tydelig nok. Politiken bør derfor gøre
sig klart, at avislæsere og podcastlytterne i sidste ende kan miste interessen og/eller respekten, hvis
retningslinjerne for native advertising ikke er sat klart op. Annoncering i podcasts er således en løsning,
der indeholder visse problemstillinger. Alene det faktum, at det er vanskeligt for annoncørerne at måle
reklamernes effekt, er et væsentligt problem. I den forbindelse virker det klogt, at Politiken via deres
applikation åbner for en alternativ måde at inkorporere reklamerne på. Men kunne man forestille sig, at
Politiken eller andre podcastproducenter i stedet satsede på en helt anden type finansieringsmodel? I det
følgende vil jeg undersøge hvorvidt producenterne bør sætte deres lid til en streamingtjeneste for
podcasts.

4.2 FINANSIERINGSMODEL 2: BETALING, FREEMIUM OG STREAMINGTJENESTER
I dette afsnit vil jeg undersøge, hvilke muligheder Politiken og andre danske podcastproducenter har for
at anvende en betalingsbaseret finansieringsmodel i stil med de streamingtjenester, der har gjort deres
indtog i musik- og filmindustrien.
4.2.1 Streamingtjenesternes medgang i medieindustrien
Henover de seneste år er antallet af streamingtjenester steget betydeligt og i dag er tjenester som Apple
Music, Tidal, Deezer, TDC Play og Google Play Music blot nogle af de streamingtjenester, som danske
forbrugere har adgang til, når de skal lytte til musik. Tilbage i 2002 forudså den amerikanske akademiker
Lawrence Lessig den udvikling, musikindustrien har gennemgået, og som podcastmediet til dels står
overfor nu: Today, file sharing is addictive. In ten years, it won’t be (Lessig 2002, s. 297). Lessigs argument
var, at internettets udvikling og de forbedrede muligheder for at tilgå onlinetjenester via mobiltelefoner
(grundet bedre kabler og netværk) ville ændre industrien:
(…) The way we get access to the Internet today is a technology in transition. It will be
extremely easy to connect to services that give you access to content on the fly—such as
internet radio, content that is streamed to the user when the user demands (Ibid. s. 298).

I dag er den type tjenester som Lessig refererede til, en fastgroet del af bade musik og filmindustrien,
hvor on demand-tjenester er enormt udbredte. Den svenske musiktjeneste Spotify er på mange måder
symbolet på streamingtjenesternes succes. Spotify, der baserer sig på tanken om freemium, har over 75
millioner aktive brugere, hvoraf 20 millioner ifølge firmaets seneste tal er betalende kunder (Warren
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2015). Årsagen til at jeg vælger at fremhæve Spotify som eksempel skal ses i lyset af, at Spotify i maj 2015
annoncerede, at de går med overvejelser om at udvide deres sortiment med podcasts, og at de allerede
har indgået et foreløbigt samarbejde med den amerikanske podcast Radiolab. Streamingtjenesternes
succes er også markant, når det gælder film og tv. En rapport foretaget af Kulturstyrelsen i 2015 fastslår,
at knap halvdelen (49,3%) af de danske internetbrugere er abonnenter på en streamingtjeneste som
eksempelvis Neflix eller HBO (Kulturstyrelsen 2015). Samtidig viser den nyeste udgave af DR
Medieforsknings rapport Medieudviklingen 2015, der blev udgivet 21. januar 2016, at antallet af
danskere, der ugentligt benytter Netflix, alene fra 2014 til 2015 er steget fra 23% til 28% (DR
Medieforskning 2015, 2016). Et bemærkelsesværdigt højt tal med tanke på, at det blot er 3 år siden, at
Netflix trådte ind på det danske marked. Til sammenligning er det kun 14,4% af de, der læser aviser
online, der har et betalt abonnement (Ibid.). Danskerne vil tilsyneladende gerne betale for visse former
for medieindhold på internettet.
Rapporten Medieudviklingen 2015 viser desuden, at det kun er 4% (dog en fordobling fra 2% i 2014) af
danskerne, der dagligt lytter til radio on demand og podcasts. Dermed befinder podcasten sig endnu på et
nichestadie, i skyggen af streamingtjenester som Netflix og i endnu højere grad det auditive udbud af
musiktjenester som Spotify og traditionel flow-radio, der akkurat som podcasten er kendetegnet ved, at
kunne anvendes på farten. En af forudsætningerne for at en streamingbaseret finansieringsmodel får
kommerciel succes er derfor, at flere danskere tager podcasten til sig, og mediet opnår en mere
mainstream udbredelse. Her er det værd at nævne, at udbuddet af podcasts vil stige, hvis større
medieproducenter kan se eksempler, at der kan være et kommercielt perspektiv i at producere podcasts.
Og hvis udbuddet stiger, så vil interessen for podcasten ligeledes vokse.

En streamingbaseret løsning vil kunne løse en række af industriens udfordringer. Hvis Spotify får succes
med at inkludere podcasts i deres tjeneste, så vil podcastproducenterne for første gang have en
betalingsbaseret distributionsløsning til rådighed. Spotify besidder den fordel, at de på forhånd vil have
en stor kundedatabase og et succesfuldt betalingssystem indbygget. Samtidig vil Spotify have mulighed
for at løse Politikens og andre indholdsproducenters mareridt, idet de vil kunne aktivere bedre værktøjer
for producenterne, når det kommer til adgangen til metadata og brugerstatistik. Altså en række af de
informationer, som Politiken har manglet og som har ledt dem til selv at udvikle en podcast-applikation.
Et andet af de argumenter der taler for etableringen af en streamingtjeneste, relaterer sig til forbrugernes
forhold til piratkopiering. Ifølge en undersøgelse foretaget i 2013 af Megafon for musikernes
brancheorganisation IFPI, kan lovlige streamingtjenester reducere antallet af brugere, der anvender
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piratkopiering, når de forbruger musik. Undersøgelsen, der bygger på 1.076 interviews viser at 81% af de
brugere, der tidligere downloadede musik ulovligt, har stoppet deres ulovlige aktivitet efter Spotifys
lancering i Danmark i 2011 (IFPI 2013). Hvis forbrugerne nemt kan købe sig adgang til de nyeste film,
musik og podcasts, så vil de være mindre fristede af at finde materialet via piratkopiering. Men hvis
materialet er enten svært eller sent tilgængeligt for forbrugerne, så opstår der en risiko for, at flere
brugere vil anvende ulovlige tjenester.

I film- og musikindustrien er jagten på streaminglicenser et centralt konkurrenceelement. I et
kandidatspeciale skrevet af Simon Schmitz fra KTH Royal Institute of Technology i Stockholm fra juli 2015
udtalte Acasts direktør Måns Ulvestam, at det i fremtiden vil blive dyrere og dyrere at sikre sig adgang til
eksklusivt indhold i takt med, at podcastindustrien kommercialiseres yderligere:
In the near future, the podcast industry will face the same kind of rights issue that TV, music
and film have today (Schmitz 2015, s. 48).

For tjenester som Netflix og Spotify er eksklusivt distribution af indhold en stærk måde at markere sig i
markedet på, hvorfor de hvert år bruger store beløb på at opkøbe streamingrettigheder. Af samme grund
kan det være muligheden for eksklusive aftaler med podcastproducenterne, der vil kunne få disse
selskaber til at gå ind på podcastmarkedet. Politiken forholder sig skeptiske over for idéen om en
streamingtjeneste for podcasts, idet de frygter, at markedet vil være for småt til, at de vil kunne generere
nok indtægter. En af de store potentielle risici ved en streamingtjeneste, der baserer sin forretning på
tanken om freemium er, at de store økonomiske gevinster tilfalder få, store medieselskaber, i stedet for
at blive delt mere lige i markedet. Som den tidligere CEO for Google Eric Schmidt udtaler det i Chris
Andersons bog, så kan Free-økonomien eliminerer den markedssegmentering, der holdes ved lige via
varierende priser: Rather than a range of products at different prices, it tends to be winner-take-all
(Anderson 2009, s. 133). I musikbranchen kan brugere af streamingtjenester ofte finde kunstnernes
udgivelser direkte på udgivelsesdagen. Til gengæld står musikindustrien med den udfordring, at det ofte
er tjenesterne snarere end musikerne, der løber med pengene. De største og mest succesfulde musikere i
udlandet kan tjene penge på streaming qua det faktum, at markedet for deres musik er spredt ud over
hele verden. Men for danske artister, der kun bliver afspillet herhjemme, kan det være vanskeligt at leve
af indtægter fra streaming. Det er en af årsagerne til, at markedet og udbuddet af koncerter i Danmark er
voksende. Ifølge en rapport fra analyseinstituttet Rambøll, så omsatte den danske musikscene for 6,8
milliarder kroner i 2014. Heraf stammede 3,9 milliarder udelukkende fra livemusik (billetindtægter samt
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salg af drikkevarer), mens 2,6 milliarder af omsætningen havde sit ophav i indspillet musik (Rambøll
2015).

Trods de store niveauforskelle brancherne imellem, er det alligevel interessant, at man i musikbranchen
ikke kan lade sig afhænge af den indkomst streamingtjenesterne kan genere. En årsag til Politikens
kritiske blik på idéen om en samlet streamingservice for podcasts, kan således skyldes deres ønske om, at
have fuld kontrol over fordelingen af indtægter. Acast’s forretningsmodel er bygget omkring en 50/50ordning, hvilket antyder, at Acast beholder 50% af annonceindtægterne, mens podcastproducenten får de
resterende 50%. Ved at udvikle sin egen applikation får Politiken fuld kontrol over fordelingen af
eventuelle indtægter. Omvendt ville et samarbejde med en streamingtjeneste, hvad end det var via Acast,
der anvender annoncering, eller en abonnementsbaseret model i stil med Spotify, være forbundet med
færre udgifter til udviklingen af selve app’en, samt større tilfreds blandt brugerne.
4.2.2 Perspektivet i en streamingtjeneste for podcasts
Hvis en streamingtjeneste skal kunne få succes inden for podcastindustrien, så kræver det, at tjenesten
kan præsentere et stort udvalg af de mest populære podcasts. Målet kunne være at skabe en
abonnementsbaseret tjeneste svarende til Spotify eller Amazons Kindle Unlimited på e-bogs markedet,
der tilbyder adgang til en stor samling e-bøger for et fast månedligt beløb.

Et firma, der forsøger sig med denne strategi, er det amerikanske reklamenetværk Midroll Media, der i
2015 lancerede tjenesten Howl. Howl udmærker sig ved at tilbyde ekstramateriale og eksklusive episoder
af en række populære amerikanske podcasts, heriblandt programmet WTF with Marc Maron. Siden 2009
har programmets vært Marc Maron udsendt hele 645 podcasts og har blandt andre haft den amerikanske
præsident Barack Obama som sin gæst. Indtil i år har WTF with Marc Maron kun været distribueret gratis
via iTunes, fremover vil det kræve et Howl-abonnement, hvis man som lytter ønsker adgang til hele
bagkataloget og til bonusmaterialet. På den måde er Howl og Marc Marons forretningsmodel, der læner
sig op ad freemium-modellen, et eksempel på, at der i udlandet eksperimenteres med nye
forretningsmodeller på podcastmarkedet.

Tidligere beskrev jeg respondenternes holdninger til reklamer i podcasts. Her lagde Ida vægt på, at hun
havde accepteret brugen af reklamer i udenlandske podcasts, men forestillingen om en streamingtjeneste
for podcasts ligger hende heller ikke fjernt. Denne forretningsmodel er hun som bruger af HBO og Netflix
vant til. Det afgørende punkt for hende er ikke, hvorvidt hun skal betale 99 kroner om måneden eller lytte
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til reklamer. Det vigtigste er, at hun har sine podcasts samlet ét sted og i tråd med brugerkommentarerne
fra Facebook, Twitter og iTunes, er Ida langt fra tilhænger af idéen om selvstændige applikationer:

Det (at betale for en Spotify-model for podcasts) kunne jeg sagtens finde på, hvis jeg ligesom
havde det samlet der. (…) den vidste jeg slet ikke eksisterede (Politikens App). Det synes jeg
lyder helt vildt besværligt. Jeg har jo min egen podcastapp, så det kunne jeg ikke finde på at
bruge. For at høre fire programmer og så skulle downloade en app, det lyder helt vildt (IGN
16:02).

Mens Ida lægger vægt på, at hendes podcasts kan findes i en enkelt applikation, så beskriver Signe,
hvordan hun sagtens kunne se potentialet i en samlet streamingtjeneste for podcasts, der baserer sig på
abonnementsbetaling:
Jeg har tænkt længe på, at det kunne være fedt, hvis der fandtes en ydelse som Spotify, bare
for podcasts. Det ville være dejligt, hvis det kunne samle sig, så man ikke skulle ind og betale
for hvert enkelt podcast, men at man netop har sådan en form for Spotify for podcasts (SK
13:18).

For Signe har brugervenligheden i en eventuel betalingsløsning stor betydning. Både Signe og Ida påpeger
således betydningen af, at det skal være bekvemt at holde styr på sine programmer, og derfor appellerer
en streamingtjeneste mere til dem, end idéen om selvstændige applikationer.
Med tanke på den popularitet streamingtjenester inden for film og musikbranchen har opnået, synes det
oplagt, at podcastindustrien søger at skabe en attraktiv tjeneste for brugerne. Blandt respondenterne er
der bred enighed om, at viljen til at bruge andre tjenester end iTunes øges, hvis de ikke oplever, at den
generelle brugeroplevelse svækkes. En ny tjeneste skal være på niveau med den, de kender fra deres
nuværende podcast-brug, hvis de skal skifte. For at dette kan ske synes det afgørende, at der etableres en
konsensus blandt podcastproducenterne for en sådan tjeneste. Hvis det blot er få podcast-udbydere, der
satser på streamingtjenester, så opstår der en risiko for, at brugerne blot vælger disse fra for at lytte til
andre, gratis podcasts i stedet. Politiken er hæmmet af, at det danske podcastmarked endnu er småt. I
praksis betyder det, at forbrugerne i høj grad er vant til, at danske podcasts er gratis og består af
broadcastmateriale fra DR og Radio 24syv. Brugerne skal lære, at en podcast ikke bare er en podcast, men
et uafhængigt medie, der skal finansieres på samme vis, som film og musik skal det.
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De kvalitative interviews viser, at der er argumenter både for og imod at tage direkte betaling for
podcasts. Et af de centrale argumenter for, at en streamingtjeneste vil kunne få succes på
podcastmarkedet er, at podcastbrugerne synes at fravælge podcasts, der skal afspilles på en selvstændig
applikation. Flere af respondenterne i min undersøgelse giver udtryk for, at muligheden for at have alle
deres podcasts samlet i én applikation er vigtig. Flere af respondenterne fremhæver til gengæld, at de er
positivt indstillede over for en Spotify-lignende model for podcasts, hvor ikke-betalende brugere af
Spotify udsættes for annoncering, mens betalende brugere kan lytte til musikken reklamefrit. En sådan
model vil have den strategiske fordel, at den på en og samme tid kan inkorporere annoncering og
betaling, og på den måde læne sig op ad freemium-modellen. Modsat Politikens model, hvor der primært
satses på annoncering, så vil en Spotify-inspireret model have den fordel, at brugeren selv vil kunne vælge
imellem enten at betale og undgå annoncering eller at acceptere reklamerne og få indholdet ”gratis”.
Styrken ved en Spotify-lignende tjeneste for podcasts er, at annoncekroner kan finansiere dele af
lytternes gratis brug af mediet, mens en abonnementsløsning via en streamingtjeneste vil kunne generere
indtægter fra den trofaste skare af publikum, der ønsker at støtte indholdsproducenterne.

Musik- og podcastindustrien er naturligvis to vidt forskellige brancher af forskellig størrelse og karakter.
Men da udbuddet af uafhængige podcasts herhjemme endnu er på et begrænset niveau, så er
konkurrencen om lytterne også en helt anden, end den musikerne oplever. Samtidig er det vigtigt, at have
streamingtjenesternes popularitet blandt den yngre målgruppe, der også er målgruppen for Politikens
podcasts, in mente. Hvis brugerne accepterer, at de skal anvende en given streamingtjeneste for at lytte
til deres favoritpodcasts, så vil podcastproducenterne opleve en økonomisk fremgang. Producenterne
herhjemme vil gå fra slet ikke at tjene penge, til at modtage et beløb per stream, hvad enten brugeren har
betalt for et abonnement eller accepterer, at der anvendes annoncering. Samtidig vil ændringen ske på
brugerens præmisser. De vil frit kunne vælge imellem annoncering og betaling som finansieringsform, og
afspilningen vil foregå i en samlet applikation, hvis format, de har accepteret. På den måde vil de slippe
for at skulle downloade én applikation per podcastproducent, hvis kvalitet de i hvert fald pt. er utilfredse
med.

Den kvalitative undersøgelse tegner et billede af, at hvis de danske podcastproducenter i fremtiden vil
tjene penge på deres indhold, så bør de se på, hvordan nutidens mediebrugere anvender og betaler for
andre typer af digitalt indhold. De danske podcastbrugere har taget streamingtjenester til sig som
koncept og de af undersøgelsens respondenter, der er færdiguddannede, indikerer tilmed, at de er klar til
at betale for podcasts via en samlet streamingtjeneste for podcasts. Kristoffer lægger vægt på, at han vil
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foretrække at betale for sine podcasts, frem for at lytte til reklamer:

Jeg vil langt hellere betale for dem. (…) Men jeg vil nok foretrække at det var sådan noget
med at f.eks. Radio 24Syv lavede et Spotify-agtigt produkt og det så koster 99 kroner for det
hele (KS 12:00).

Nikolaj, Ida og Nicole, der alle er studerende, er som udgangspunkt imod at skulle betale for podcasts.
Men samtidig viser deres medieforbrug, at de alligevel har taget tanken om lovlig streaming af digitalt
indhold til sig, idet de allerede abonnerer på tjenester som HBO og Netflix. Respondenternes udtalelser
peger desuden på, at det er nødvendigt at tage hensyn til det faktum, at der ikke er nogen tradition for, at
tage penge for podcasts. Det kan være risikabelt at indlede en ny finansieringsmodel, med at læne sig op
ad Netflix, der udelukkende satser på abonnementsbetaling og ikke følger Freemium-modellen. Ved at
satse på en Spotify-inspireret løsning, der tillader en kombination af betaling og annoncering, så kan man
undgå at skræmme for at skræmme for mange kunder væk. En fremtidig betalingsløsning for podcasts vil
givetvis kræve en holdningsændring hos forbrugerne, men hvis branchen går sammen om udviklingen af
en fælles tjeneste, og forbrugerne således ikke gives andet valg, end at tilslutte sig denne model, så er der
grund til at tro, at projektet vil kunne lykkedes.

4.3 CROWDFUNDING AF MEDIEINDHOLD
I dette afsnit vil jeg gå i dybden med crowdfunding som finansieringsmodel i medieindustrien. Kapitlet har
til hensigt at belyse, hvorvidt crowdfunding kan anskues som en fremtidig finansieringsmodel for
podcasts. Paul Belleflamme, der er professor i økonomi ved universitetet i Louvain i Belgien, har forsket i
crowfunding med flere artikler til følge. I 2015 udgav han artiklen ”The Economics of Crowdfunding
Platforms” i selskab med Nassrine Omrani (Paris School of Business) og Martin Peitz (University of
Mannheim), hvori crowdfunding-markedets fremtidige muligheder undersøges. I artiklen skelner
Belleflamme mellem to overordnede typer crowdfunding:

1) De investeringsbaserede platforme og 2) de belønnings- og donationsbaserede platforme (Belleflamme
et al. 2015).
I den første kategori er de betalende brugere investorer, der via deres støtte får en andel i et projekt, som
på sigt kan give dem en økonomisk gevinst. Den anden kategori er for mange et synonym med
65|84

Morten H. Sørensen|Kapitel 4: De mulige finansieringsmodeller

crowdfunding som koncept. Her kan de betalende ikke forvente en økonomisk gevinst. I stedet støtter de
projektet, fordi de ønsker sig et bestemt produkt (det kan være alt fra en ny, interessant elektronisk
genstand, der befinder sig på et udviklingsstadie, til en podcast, der mangler finansiering for at kunne
blive produceret). Belleflamme argumenter for, at crowdfunding skaber markeder, der ikke eksisterede i
forvejen. Det sker ved at projekter, der af forskellige årsager ikke ville kunne overleve på traditionelle
markedsvilkår. På den måde skaber crowdfunding mulighed for, at projekter kan søge finansiering på
anden vis end via eksempelvis statslige støtteordninger.

Den centrale analyse i ”The Economics of Crowdfunding Platforms” er bl.a. baseret på rapporten ”Moving
Mainstream: The European Alternative Finance Benchmarking Report”, der er udarbejdet af fire forskere
ved University of Cambridge (Wardrop et al. 2015). Det er en rapport der giver indsigt i, hvordan
crowdfunding-platforme udvikler sig på det europæiske marked. En af de centrale konklusioner i
rapporten er, at crowdfunding som finansieringsmodel er i kraftig vækst. Over de sidste tre år er
mængden af investeringsbaseret crowdfunding øget med gennemsnitligt 116%. Den belønnings- og
donationsbaserede crowdfunding opnåede en vækst på gennemsnitligt 127% over den samme treårige
periode (Wardrop et al. 2015). Desuden viser undersøgelsen, at man i Danmark ikke bruger nær så mange
penge på crowdfunding og peer-to-peer-transaktioner som vores nabolande. Estland brugte €16,7 pr.
indbygger i 2014, hvilket var det næsthøjeste beløb pr. indbygger efter Storbritannien, der brugte €36 pr.
indbygger. I Sverige var beløbet €10,9, mens det for større europæiske lande som Frankrig og Tyskland
var henholdsvis €2,4 og 1,7 pr. indbygger (Wardrop et al. 2015). Til sammenligning brugte vi i Danmark
noget mindre, nemlig €0,44 pr. indbygger. Disse tal tegner et billede af, at crowdfunding ganske vist er på
vej frem, men at udviklingen ikke er gået nær så stærkt i Danmark som i landende omkring os. Statistikken
fortæller ikke, hvorvidt svaret på dette skal findes i danskernes vaner og mentalitetsforskelle landende
imellem. Man kan derfor udlægge tallene på to måder. På den ene side kan man argumentere for, at
mulighederne for crowdfunding af podcasts ikke synes nær så gode i Danmark som i eksempelvis Sverige.
Omvendt kan der også argumenteres for, at der er tale om et uudnyttet markedspotentiale, og at
crowdfunding vil kunne opnå vækst som finansieringsform i takt med, at flere danske projekter vælger
crowdfunding som finansieringsmodel.
4.3.1 Finansiering af podcasts via crowdfunding
I 2015 stod musikjournalist Ralf Christensen sammen med radiovært og musiker Kristian Leth over for at
skulle producere anden sæson af det succesfulde radioprogram Album, hvis første sæson havde trukket
mange lyttere på både DR’s DAB-radiokanal P6 Beat samt som podcast. Men DR undlod at støtte
produktionen af sæson 2 til år, hvilket tvang de to værter ud i at opsøge en alternativ finansieringskilde.
66|84

Morten H. Sørensen|Kapitel 4: De mulige finansieringsmodeller

Det interessante ved Album anno 2015 er, at programmet som det første danske podcast nogensinde er
fuldt finansieret via crowdfunding. Samtidig viser en række eksempler på andre digitale medieprojekter,
at crowdfunding kan fungere som finansieringsmodel i medieindustrien. I juni 2015 lykkedes det
medievirksomheden Zetland at samle over en kvart million kroner til et nyt nyhedsmedie via
crowdfunding-portalen Kickstarter, og i september 2015 lancerede to danske journalister, Kasper Gade og
Joel Boukris, strategien for onlinemediet Peblish. Firmaet er inspireret af det amerikanske firma Beacon,
der ligeledes er en platform for crowdfundet journalistik. Beacon har opnået succes i USA, hvor de bl.a.
har samarbejdet med The Huffington Post. Efter optøjerne i byen Ferguson, Missouri i 2014 rejste Beacon
USD 75.000, så The Huffington Post kunne ansætte en journalist, der kunne bo i Ferguson og dække
begivenhederne på fuld tid.

En af udfordringerne ved en crowdfunding-platform som Kickstarter er, at indholdsmængden kan være
uoverskuelig. Det sker som konsekvens af, at Kickstarter indeholder projekter, der stikker i mange
retninger. Derfor kunne man argumentere for, at der på podcastmarkedet mangler en platform lig
Peblish. En sådan platform på podcastmarkedet kunne gøre det muligt for podcastproducenter at
præsentere deres idéer til podcasts på en overskuelig platform og dermed få afklaret finansieringen af
deres podcasts, inden de påbegynder produktionen. I forbindelse med lanceringen af Peblish udtalte
Kasper Gade følgende til fagbladet Journalisten:

Det bliver en platform på nettet, hvor journalister kan lægge artikelidéer op. Hvis brugerne
synes, at en idé er god, kan de gå ind og give den et økonomisk like på 10 kroner eller mere.
Når finansieringen er på plads, kan journalisten gå i gang med at skrive (Bruun-Hansen 2015).

For den enkelte bruger, der ikke ønsker at betale for et avisabonnement, passer denne form for
crowdfunding fint med on demand-udviklingen. Via et format som Peblish får brugeren mulighed for
selektivt at vælge den skrevne kvalitetsjournalistik til og fra uden at skulle binde sig til et abonnement.

En mulig problemstilling der kan opstå ved at anvende en model baseret på crowdfunding er, at det
danske marked kan vise sig for snævert. Antallet af potentielle bidragsydere er en del lavere, når
programmet er på dansk end på engelsk. For at et crowdfunding projekt skal kunne nå dets mål, så er det
nødvendigt, at projektet appellerer til en stor gruppe brugere. Album 2015 er et eksempel på et
crowdfunding-projekt, der naturligt har mulighed for at nå ud til mange potentielle betalere, idet
programmet tidligere har været produceret af de samme, velkendte bagmænd. Brugerne ved således,
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hvad de får ud af at støtte projektet. Kristian Leth og Ralf Christensen havde sandsynligvis haft sværere
ved at samle et så stort beløb ind, hvis de ikke havde produceret programmet på Danmarks Radio før og i
stedet havde anvendt crowdfunding-metoden som finansieringsform ved den første endnu ukendte
udgave af programmet.

Det afgørende er, at alle producenterne ikke skal gøre som Politiken, så brugerne er tvunget til at
downloade en ny applikation hver gang, de vil lytte til et nyt podcast. I stedet synes brugerne at være
langt mere positive over for en samlet løsning, hvorfor det kunne være relevant for
podcastproducenterne at hente inspiration i de succesfulde streamingtjenester, som andre dele af
mediebranchen efterhånden har vænnet sig til. Hvis branchen ikke kan samle sig om en Spotify-model, så
vil mindre producenter kunne finansiere projekter via crowdfunding, som Kristian Leth og Ralf
Christensen har vist kan fungere på det danske podcastmarked. Det er dog en usikker metode, og det er
svært at se, hvordan et stort mediehus som Politiken skal kunne gøre brug af det. For Politikens brand
som solidt mediehus vil det ikke være passende at være nødsaget til at sikre sit finansielle grundlag fra
projekt til projekt via crowdfunding, der som finansieringsmodel indebærer, at man er meget åben i sin
eksterne kommunikation omkring selve det, at man mangler penge for at kunne skabe sit indhold. For det
første er det en usikker strategi, og Politiken skal være sikre på, at de kan få finansieret det indhold, de
reklamerer med. Derudover vil en crowdfunding-strategi ikke kunne hjælpe Politiken i deres strategi med
at tillokke flere abonnenter. For Politiken er hele strategien, at deres podcasts skal indhente faste
abonnenter, og via crowdfunding vil podcastmediet blive separeret fra Politikens øvrige produkter.
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KAPITEL 5: FREMTIDSPERSPEKTIVET
I en artikel bragt i Politiken den 3. Januar 2016 diskuterer Politikens Katrine Hornstrup Yde, hvilken
fremtid podcasten står overfor. Her skriver hun bl.a. følgende:

Og hvad så med 2016? Levetiden for og kvaliteten i mange af de danske podcasts, vi
anbefaler, kommer til at være afgjort af fremtidens finansieringsmuligheder. Kan danskerne
overtales til at støtte deres favoritpodcasts økonomisk? Vil lyttertallene blive høje nok til
annoncering? (Hornstrup Yde 2016).

Det er bredt anerkendt, at podcastens fremtid endnu ikke er på plads. Den er omgivet af en række
åbne spørgsmål, der relaterer sig til den undersøgelse, jeg har foretaget i dette speciale. I det
følgende vil jeg konkludere på de perspektiver, specialet peger frem imod.

5.1 KONKLUSION

Hvorledes kan alternative finansieringsmodeller med afsæt i Politiken som case biddrage til
podcastmediets fortsatte udvikling herhjemme?

Jeg indledte specialet ved at opstille ovenstående spørgsmål. For at svare på problemstillingen har jeg
inddraget avisen Politiken, der anvender podcasten som distributionskanal for deres digitale indhold. For
at indramme den mediekontekst, podcasten befinder sig i, har jeg i undersøgelsen trukket på teori om
mediekonvergens og betalingsvillighed. Det teoretiske oprids har jeg suppleret med kvalitative interviews,
der går i dybden med brugerens forhold til podcastmediet. Det er afgørende at holde sig for øje, at
eksemplet 'Politiken' ikke er almengyldigt. Her er tale om en avis, der fortsat har deres trykte avis som det
centrale led i deres forretning. Det betyder, at min undersøgelse af perspektivet for netop deres
fremtidige strategi ikke kan overføres som et resultat, der er gældende for resten af den danske
podcastbranche. Samtidig er Politiken også en enormt interessant case, idet vi har at gøre med et
mediehus, der forsøger at være på forkant og følge med tidens tendenser. Politiken optræder som et
eksempel, der illustrerer de udfordringer podcasten står overfor, hvis mediet i fremtiden skal indgå som
en del af forretningen i flere mediehuse herhjemme.
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Specialet argumenterer for, at podcasten som medie er opstået i en digital virkelighed, hvor
indholdsproducenterne kæmper for at finde en rentabel måde at distribuere deres indhold på. Som Chris
Anderson beskriver, er yngre forbrugere vokset op med en forventning om at kunne få det kæmpe udbud
af online medieindhold, de har adgang til, gratis. I USA er producenterne måske et skridt foran, hvad
angår podcastens udvikling. De er nemlig begyndt at skabe overskud på bundlinjen ved hjælp af
reklameindtægter, men i Danmark er podcastens kommercielle udvikling ikke nået dertil. Derfor har det
været relevant at undersøge de potentielle finansieringsmodeller, der kunne vise sig bæredygtige.
Podcasten er som bekendt et auditivt medie, og dette giver tilmed de danske podcastproducenter en
udfordring i kraft af det danske sprogområde, der kraftigt indskrænker antallet af potentielle lyttere.

I specialet har jeg undersøgt hvorvidt og hvordan annoncering og betaling kan indgå som en del af en
finansieringsmodel for podcasts i relation til Politiken som case. Politiken ønsker, at deres podcasts skal
indgå i et samspil med deres abonnementsstrategi. Derved adskiller de sig fra mange andre, uafhængige
podcastproducenter. De har udviklet en selvstændig applikation, som de håber kan bane vejen for et
samspil mellem deres podcasts og det onlineindhold, de i øvrigt producerer. Med tiden er målet at få flere
brugere til at oprette sig som abonnenter på politiken.dk. Dette kan være en barriere for Politikens
podcastsucces, da min undersøgelse peger på, at brugerne af podcasts har en række specifikt indlejrede
vaner, der bl.a. indebærer, at de ønsker at kunne tilgå alle deres podcasts i en samlet app. Så længe
brugerne ikke kan se en gevinst ved at vælge lige præcis Politikens app fremfor den app, de normalt
anvender, så får Politiken svært ved at tiltrække podcastlytterne til deres nye applikation. Selve
platformen er et vitalt element for et on demand-medie som podcasten. For mange brugere er
brugervenligheden ift. at finde og downloade de enkelte podcasts lige så vigtig som selve udformningen
af det auditive indhold. Derudover giver flere brugere udtryk for frustration over, at Politiken ikke tilbyder
deres podcasts som download via et RSS-feed. Et RSS-feed giver brugerne mulighed for at afspille
programmet i hvilken som helst podcastapp på hvilken som helst smartphone, og podcastekspert Karin
Høgh omtaler RSS-teknologien som et kerneelement i selve definitionen på en podcast.

Ønsket om synergi imellem avisens produkter sætter samtidig en stopper for en del af potentialet i et
samarbejde med en streamingtjeneste. Til gengæld er Politiken interesserede i at udforske potentialet i at
anvende annoncering som en del af deres forretningsmodel for podcasts. Som konsekvens af den
manglende betalingsvillighed over for digitale medier, har flere og flere indholdsproducenter gjort brug af
annoncer for at skabe indtægter. Således også i podcastindustrien, hvor de største amerikanske podcasts
har haft succes med brugen af native advertising. I en tid hvor Google og Facebook snupper flere og flere

70|84

Morten H. Sørensen|Kapitel 5: Fremtidsperspektivet

af indholdsproducenternes annonceindtægter fra det digitale marked, så er muligheden for at anvende
annoncering i podcasts fristende for Politiken.

Eksemplerne i opgaven indikerer, at vi ikke har set det sidste til native advertising i den danske
medieindustri. Fænomenet synes at vokse, og der er grund til at tro, at det ikke kun er Politiken, der kan
se muligheder i at anvende native advertising i danske podcasts. Respondenternes kommentarer viser, at
der eksisterer en accept og forståelse af, at annoncer i podcasts kan være en nødvendighed. Denne
forståelse relaterer sig særligt til den manglende betalingsvillighed over for digitale medier, der for visse
brugere betyder, at de foretrækker annoncering som finansieringsmodel. Det er muligt at disse positive
tilkendegivelser vil ændre sig, hvis podcasten bliver mere kommercialiseret i fremtiden. Forbrugerens
frygt for, at annoncerene med tiden vil tage samme form som de kommercielle tv-kanalers,
nødvendiggør, at podcastproducenterne finder et acceptabelt leje for mængden af annoncer. I de senere
år er brugen af native advertising vokset, og også podcastindustrien har taget denne skjulte annonceform
til sig. Min undersøgelse viser da også, at brugerne ønsker at kunne gennemskue, hvorvidt der er tale om
annoncering eller redaktionelt indhold, og det er derfor en vigtig pointe, at måden, der reklameres på,
også tages op til overvejelse.

I min undersøgelse giver respondenterne udtryk for, at de vægter muligheden for at have alle deres
podcasts samlet i én applikation meget højt. Dette er en af de primære årsager til, at de ikke er positivt
stemte over for Politikens model. Ved at satse på podcasts har Politiken valgt et medie, der pr. tradition
har været gratis, og hvor indtjening på annoncering indtil nu har været forbeholdt den udenlandske
podcastindustri.

For mindre, uafhængige producenter kan det være fornuftigt at starte en ny podcast op via crowdfunding,
der kan være med til at afklare podcastens potentiale i det danske marked. Men for podcastproducenter,
der ikke følger Politikens strategi, mener jeg, at der er perspektiv i en samlet streamingtjeneste for
podcasts. Den kvalitative undersøgelse indikerer, at der er potentiale i at kombinere annoncering og
betaling i en samlet løsning, og derfor ser jeg en freemium-inspireret løsning som det mest oplagte bud
på en fremtidig finansieringsmodel. Streamingtjenester som Spotify har i høj grad ændret måden, hvorpå
brugerne forholder sig til betaling af film, tv og musik. Forbrugerne køber ikke længere dvd’er og cd’er,
men betaler gerne for adgangen til de digitale streamingtjenester, der gør adgangen til det mest
populære indhold bekvem. Nøglen for en eventuel streamingtjeneste kan være, at tjenesten sikrer sig
eksklusive rettigheder til en række af de mest eftertragtede og ikke public service-producerede podcasts,
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for på den måde at flytte distributionen væk fra iTunes. Hvad enten den enkelte bruger vælger at betale
for et streamingabonnement eller accepterer, at streamingtjenesten anvender annoncer, så vil
podcastproducenterne gå fra ikke at modtage nogen form for betaling til at modtage et beløb, der er
deres popularitet afhængig. Samtidig vil en streamingtjeneste opfylde brugernes ønsker; de vil frit kunne
vælge mellem annoncering og betaling som finansieringsform og samtidig have adgang til alle deres
favorit-podcasts i én samlet tjeneste. På den måde vil de undgå at skulle downloade én applikation per
podcastproducent. Podcasten har gode chancer for at gå en rentabel fremtid i Danmark i møde, idet
trofaste lyttere giver udtryk for en villighed over for enten annoncering eller abonnements-betaling.
Fremtidsscenariet lader til at afhænge af, hvorvidt podcastproducenterne kan samles om udformningen
af en freemium-tjeneste eller lade sig indlemme af en sådan til en start. En ting er sikkert, fortsætter
podcasten som et gratismedie tilgængeligt i iTunes eller produceres den med henblik på selvstændige
applikationer, så vil mediet få svære vilkår for at udvikle sig kommercielt.
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KAPITEL 7: BILAG
7.1 BILAG A: STATISTIK OVER PODCASTS I ITUNES
Screenshot fra iTunes. Viser de mest populære podcasts i iTunes’ katalog. Taget d. 13. oktober 2015.

7.2 BILAG B: FACEBOOK OPSLAG TIL REKRUTTERING
I forbindelse med et speciale om podcastmediets finansieringsmodeller søger jeg brugere, der har tid og
lyst til at deltage i enkeltinterviews. Jeg søger især efter brugere der har:
1) downloadet og anvendt Politikens nye podcastapp.
2) lyttet til programmet ‘Album 2015’ - og måske endda støttede programmet i dets crowdfunding-fase.
Interviewene vil blive afholdt 5-8. oktober på Københavns Universitet Amager. Hvis i har tid og lyst til at
deltage, så skriv endelig til mig - enten via en PM herinde eller på sms 60483806. Angiv gerne hvilken dag i
evt. vil have mulighed for at deltage.
Vh Morten
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7.3 BILAG C: INTERVIEWGUIDE
- HVAD ER DIT NAVN, ALDER OG BESKÆFTIGELSE?
1. RUNDE – Generelle medievaner
- Hvilke devices bruger du dagligt? (Mobil, tablet, computer, TV, radio?)
- Ser du tv-serier? Og hvis ja, er det så på dvd/blu-ray eller streaming?
- Når du hører musik, er det så via streaming eller købt indhold? Vinyl, CD eller iTunes?
- Abonnerer du på nogle streaming-tjenester?
- Betaler for en tv-pakke, så du kan se flow-tv på dit fjernsyn?
- Hvilket mobilabonnement har du? (inkluderer det eks. netflix?)
- Læser du avis? Og hvis ja, er det så fysisk eller digitalt?
- Hvordan er dit forhold til Politiken? Bruger du deres hjemmeside? (er du logget ind?)
- Har du hørt om deres podcasts? (Hvis ja, hvilke lytter du til?)
2. RUNDE - Podcastvaner
- Hvordan indgår podcasts i din hverdag?
- Hvor ofte/Hvor mange minutter bruger du ca. på podcasts om dagen?
- Hvornår begyndte du at lytte til podcasts?
- Hvilke podcasts lytter du til? Danske og/eller udenlandske
- Hvordan lytter du til dem?
- Når du hører podcasts, hvilket device bruger du så?
(Mobil, desktop, tablet)
- Og hvilket program anvender du?
- Spiller kvaliteten en rolle? Hvordan programmerne er produceret?
- Hvordan opdager du nye podcasts? Er det via filter-lister som f-eks ”mest downloadede” i iTunes?
- Har du oplevet stress af at abonnere på ”for mange” programmer? Og spiller det en rolle, hvis man skal
bruge forskellige apps på tværs af udbyderne?
3. RUNDE – Finansieringsspørgsmål
- Kan du huske at have lyttet til podcasts hvori der indgik reklamespots?
- Hvis ja, beskriv hvad der kendetegnede disse reklamer? (Hvornår optrådte de, hvor længe varede de
m.m.)
- Hvis ja, hvad syntes du om at lytte til reklamer kontra at se reklamer i tv eller på nettet?
- Hvis konsekvensen for podcasts i fremtiden er, at du skal betale for dem, vil du så hellere det end at lytte
til reklamer?
- Foretrækker du pre, mid eller postroll reklamer? (forklar begreb hvis ikke respondent er bekendt med
disse).
- Hvordan ser du på brugerbetaling af podcast kontra brugerbetaling af TV?
Hvad hvis modellen blev ændret til en Spotify-lignende størrelse?
-Politiken har overvejelser om på et tidspunkt at bruge reklamer i deres podcasts, men kigger man på
tendenserne fra det udenlandske marked, så ser det ud til at det nærmere er en Spotify-lignende model,
der vinder frem. Hvad hælder du til?
- Har du førhen støttet et projekt via crowdfunding? Og hvordan ser du på crowdfunding som
betalingsmodel ift. direkte betaling som i iTunes eller abonnementsbetaling som med Spotify? Eller
foretrækker du en Freemium-model, hvor man betaler ekstra for premium content?
- Har du hørt om programmet ’Album’?
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- Er der nogen af dine favorit podcasts, som du kunne forestille dig at betale for? Evt. via crowdfunding?

7.4 BILAG D: INTERVIEWS
Oversigt over de kvalitative interviews. Alle interviews er gemt på det vedlagte USB-stik i mappen bilag D.

•

Interview med Frederik Wiedemann (FW)

•

Interview med Ida Grarup Nielsen (IGN)

•

Interview med Nikolaj Houmann (NH)

•

Interview med Nicole Andersen (NA)

•

Interview med Signe Kassow (SK)

•

Interview med Kristoffer Soelberg (KS)

7.5 BILAG E: BRUGERKOMMENTARER
Bilag E består af kommentarer skrevet af brugere Facebook, Twitter og iTunes.

Bilag E1
Screenshot hentet fra iTunes den 15. September.
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Bilag E2
Screenshots hentet den 30. september fra Politikens side på Facebook.com.
https://www.facebook.com/politiken/?fref=ts
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Bilag E3
Screenshots hentet fra Twitter den 22. september via www.twitter.com.
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7.6 BILAG F: SCREENSHOT FRA SOUNDVENUE.COM
Screenshot hentet den 30. november 2015 fra soundvenue.com.
http://soundvenue.com/partner/2015/11/fem-grunde-til-at-se-danmarks-sjoveste-makkerpar-i-tomgang170083.

7.7 BILAG G: NEW MEDIA, NEW REALITIES
Optagelse af konferencen New Media, New Realities fra CPH DOX 13. november 2015. Vedlagt på USBstik.
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