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varumärke och bli en attraktiv arbetsgivare på den svenska marknaden.
Resultat: Resultatet av detta projekt är ett utvecklat koncept och ett färdigproducerat podcastavsnitt med 
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1. Inledning
Att bibehålla en stark identitet och position på marknaden i en värld med ständigt digitala förändringar sätter 
idag en stor press på företag (Lindskog Lindell, 2015). Att synas och vara integrerad på de, för stunden, 
populära plattformarna och vara uppdaterad inom digitala trender och att vara  ”där målgruppen är” blir 
därför troligtvis svårt, inte minst för B2B-företag vars digitala närvaro förmodligen inte är avgörande för 
framtida eller fortsatta affärer. För B2B-företag handlar den digitala närvaron därför främst om att synas, 
sprida sitt varumärke och att vara en attraktiv arbetsgivare. Utmaningen ligger i att förstå sin målgrupp och 
vilka metoder man ska använda sig av för att nå ut till rätt personer. Kommunikation och dess tillhörande 
aktiviteter används av företag för att informera och övertyga omvärlden om företagets förmåga och vision 
(Cornelissen, 2014). Däremot kan kommunikationen te sig olika på olika företag. Det är därför av stor vikt 
att företagen hittar den plattform som bäst lämpar sig för deras mål, oavsett om det är genom sociala medier, 
podcasts eller traditionell reklam.

1.1 Bakgrund

En medieform som på några år börjat växa fram ordentligt i Sverige är podcasts. En podcast är inspelade 
ljud- eller videomaterial som levereras i form av avsnitt, ofta vecko- eller månadsvis där lyssnaren har 
tillgång till inspelningarna helt kostnadsfritt (Apple, 2016). Det var redan år 2000 som Tristan Louis uppfann 
en lösning som skulle distribuera ljud med RSS-flöden. RSS står för ”Really Simple Syndication” och är en 
teknik för automatiskt sända uppdateringar om t.ex. nyheter till en användare (Computer Sweden, 2016). 
Året efter introducerade Apple musikhanteraren Itunes och musikspelaren Ipod och det var dessa verktyg 
som möjliggjorde att musikfiler kunde spelas upp på Itunes och därifrån föras över till Ipoden (Tegborg, 
2015). Denna process för ljuddistribuering fick från början namnet ”audioblogging” innan journalisten Ben 
Hammersley kom med namnförslaget podcast (Tegborg, 2015). 
Populariteten hos podcasts har svajat sedan lanseringen men har de senaste åren exploderat. År 2015 
lyssnade var tredje svensk (1,8 miljoner) på podcasts minst en gång i månaden och en kvarts miljon svenskar 
lyssnade varje dag (Ibid, 2015). 

1.2 Uppdraget

1.2.1 Uppdragsgivaren

IBM (International Business Machines Corporation) är ett amerikanskt IT-bolag som bildades 1911 och som 
idag har 370 000 anställda i över 170 länder. 1928 kom företaget till Sverige och har idag kontor i 
Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall med ca 2000 anställda. IBM har varit inblandade i några av 
världens största teknikuppfinningar, däribland PC:n, EAN-koden och den första bemannade månlandningen 
(Intern kommunikation, 2016). IBM har också haft en central roll i utvecklingen av flera betydande projekt i 
Sverige och låg bland annat bakom hålkorts-maskinen och trängselskatterna i Stockholm och har haft långa 
partnerskap med några av Sveriges största bolag och myndigheter, så som Sandvik, Vasaloppet, IKEA, 
Nordea, Transportstyrelsen och SAS (Intern kommunikation, 2016). Tidigare var IBMs primära fokus att 
utveckla och sälja hårdvara, men fokus har istället skiftat till mjukvaror och molntjänster. Ett av IBMs 
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starkaste kännetecken och grundpelare är att vara föränderliga och att vara beredda att genomgå en 
transformation för att finnas där för kunder och partners och vara ledande inom teknikskiften vilket också 
gjorde dem till världens största molnföretag 2015 (IBM, 2016). 

1.2.2 Uppdragsformulering

Uppdragsgivaren av detta projekt är IBM Svenska ABs marknadsavdelning. I ett tätt samarbete med ansvarig 
för ”Employer Branding” och med stöd från IBM Sveriges Social Media Manager, chef för 
internkommunikation, PR-chef samt ansvarig för ”Field Enablement” kommer projektet innefatta att 
utveckla ett koncept, producera och publicera en extern podcast med syfte att bygga och stärka IBMs 
varumärke utåt och ge lyssnaren en inblick i IBM. Med extern podcast menas att den släpps offentligt och 
riktar sig till människor utanför företaget. Fokus på podcasten kommer att ligga på karriär och målgruppen 
kommer att vara nyexaminerade studenter, studenter samt människor med intresse av en karriär på IBM. 
Projektet kommer att leverera ett utvecklat podcastkoncept och ett färdigt pilotavsnitt som publiceras på IBM 
Box (Box, 2016). 

1.3 Syfte och målformulering

Syftet med projektet är skapa en välproducerad och genomarbetad podcast, enligt vad tidigare forskning 
säger om vad som gör en bra podcast, för IBM Sverige med målet att representera IBMs värderingar och 
företagskultur. Den ska betona karriärmöjligheterna och locka till sig arbetskraft och människor som inte är 
särskilt insatta i IT- och teknikvärlden och därför inte orienterar sig på plattformar där IBM har en kraftig 
ståndpunkt (exempelvis teknikmagasin och teknisk inriktade hemsidor och forum). 
Randstad genomför varje år en stor undersökning, Randstad Awards, som rangordnar den mest attraktiva 
arbetsgivaren av de 150 största arbetsgivarna i varje land (Randstad, 2016). År 2015 hamnade IBM på 
Sveriges 10e plats och föregående år på 7e plats (Randstad, 2016). Denna negativa trend är något som IBM 
självklart vill vända. Med hjälp av en podcast, som är det moderna sättet för företag att marknadsföra sig på 
idag (Larsson, 2014), är det långsiktiga målet att 2017 hamna i topp i undersökningen och på den svenska 
arbetsmarknaden.  

1.4 Avgränsningar

Projektet ämnar enbart att utveckla ett koncept, producera och publicera ett pilotavsnitt av podcasten. Efter 
publicering överlämnas projektet åt IBM Sveriges Social Media Manager samt PR-chef för marknadsföring 
och spridning av podcasten och kommer alltså inte att vara en del av detta projekt. Om podcasten hjälper 
IBM att nå sina mål, stärka sitt varumärke eller bli en mer attraktiv arbetsgivare kommer inte heller att 
omfattas av denna rapport då detta kommer att vara möjligt att analysera först efter examensarbetets slut. 
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2. Tidigare forskning

2.1 Podcastproduktion

Sheridan-Ross, Gorra och Finlay (2008) skriver om viktiga aspekter i skapandet av podcasts för IT-
studerande. Deras studie fokuserar på studentens behov och vad producenten ska ha i åtanke gällande 
skapandet av innehåll, längd och språknivå. Sheridan-Ross, Gorra och Finlay (2008) har analyserat sina 
undersökningar på Leeds Metropolitan University och kommit fram till följande relevanta tips till den som 
vill skapa en podcast:

- Håll det kort och enkelt. Människor brukar aktivt lyssna i 10 minuter och svarar inte på komplicerade och 
invecklade utläggningar.

- Kvaliteten på produktionen är mindre viktig än kvaliteten på budskapet. 

I deras slutsats menar Sheridan-Ross, Gorra och Finlay (2008) att de bästa podcastsen levererar ett innehåll 
som är nytt och enkelt att lyssna på och att uthållighet är nyckeln, det vill säga att producenten kontinuerligt 
levererar ett bra innehåll. 

2.2 Lyssnarens engagemangstid

Stenberg (2015) skriver om podcasts som fenomen och delar med sig av råd gällande längd på avsnitt när 
man går i tankarna att starta en podcast. Han menar att det finns en tydlig skillnad mellan radioprogram och 
podcasts då radiosända avsnitt ofta har en specifik maxlängd och därför ibland måste kapa intressanta 
diskussioner. Podcasts är fritt från den sortens riktlinjer och producenten eller deltagarna väljer själva hur 
långt ett avsnitt ska vara. Stenberg (2015) skriver att den genomsnittliga engagemangstid man kan vänta sig 
av människor på internet är 22 minuter och att ett podcastavsnitt därför bör ha en längd på mellan 20-30 
minuter med tydliga uppdelningar och musikpauser för att låta lyssnaren få andas ut och ta in materialet 
under några sekunder innan nästa ämne börjar diskuteras. 

2.3 Storytelling

Berry (2015) skriver om podcasts som medium och analyserar en särskild podcast, Serial. Serial är en 
amerikansk podcast som på kort tid blev omåttligt populär och har beskrivits som ”den bästa podcasten 
genom tiderna” (Richardson, 2014). Skaparen och producenten Sarah Koenig menar själv att hon är chockad 
över podcastens framgång och Berry (2015) menar på att det finns två tydliga förklaringar. Dels så 
lanserades podcasten år 2014, en tid som Berry beskriver som den ”gyllene tiden för podcasts”. Den största 
anledningen till framgångarna (500 000 nedladdningar per dag trots ett år efter lanseringen) menar Berry, är 
konstruktionen och upplägget (2015). Serial handlar om ett mordfall i Baltimore, USA, 1999 och podcasten 
går igenom bevis och fakta under alla dess tolv avsnitt. Manuset och avsnitten leder lyssnaren genom 
mordfallet innan upplösningen sker i det sista avsnittet, vilket gör att lyssnaren själv vill fortsätta lyssna och 
fortsätta följa historien. Berry (2015) menar att denna metod, storytelling, där ”publiken” fastnar i historien 
och handlingen och sedan har svårt att slita sig är det som gör många medieproduktioner till framgångssagor. 
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2.4 Corporate Storytelling

Chiu, Hsein och Kho (2012) har studerat varumärken och genomfört studier inom ämnet ”Corporate 
Storytelling” och har genom dessa kommit fram till hur man som företag bygger upp en bra varumärkes-
historia med fyra huvudelement:

1. Authenticity 
2. Consciousness
3. Reversal
4. Humor

Authenticity (svenska: äkthet) behövs för att mottagaren ska lita på det budskap som företaget vill förmedla. 
Mottagaren ska kunna förstå budskapet och binda det till ens verklighet. Historien ska vara trovärdig och 
kännas äkta för att mottagaren ska förstå och ta in information. Consciousness (svenska: medvetenhet) bidrar 
med klarhet till historien genom att eliminera krångliga, tekniska och interna termer. Reversal (svenska: 
omvändning) innebär att historien når sin topp och att ett problem vrids om eller dyker upp som mottagaren 
tvingas lösa, t.ex. genom att berättelsen står inför ett problem eller dilemma som den sedan tvingas lösa 
(genom att köpa företagets produkt), vilket gör att mottagaren själv kan identifiera sig i situationen och då 
agera enligt historien (köpa företagets produkt). Humor gör att mottagaren ökar sitt tycke för företaget och 
fångar lättare mottagarens uppmärksamhet (Chiu, Hsein & Kho, 2012). 

3. Metod och genomförande
Musburger och Kindem (2012) skriver om hur man skapar bra medieproduktion och hur man ska tänka som 
producent. De betonar att producenten har nyckelrollen i ett produktionsprojekt och leder arbetet genom alla 
dess faser, från förarbete och planering till redigering och distribution. Producenten ansvarar även för att 
skapa ett idéförslag, hitta finansiellt stöd, koordinera relevant personal och ansvara för en smidig 
produktionsprocess. Musburger och Kindem (2012) liknar producenter med ”kreativa administratörer” som 
blir en länk mellan bolagschefer, investerare och distributörer och är också ansvarig för att slutproduktionen 
blir perfekt, enligt budget och enligt beställarens regler och riktlinjer. 
Vid ett projekt delar producenten vanligtvis upp produktionen i tre delar. Det är också dessa tre delar som 
kommer att ligga till grund för detta metodavsnitt: 

1. Förproduktion
2. Produktion
3. Efterbearbetning

3.1 Förproduktion

Idén till detta projekt växte fram under mars 2016 och var ett resultat av att ansvarig för ”Employer 
Branding” ansåg att något behövdes för att få ut budskapet om IBM och IBM som arbetsgivare på den 
svenska marknaden. En tumregel som länge funnits på IBM är att endast anställa människor med en 
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bakgrund som Civilingenjör eller med en examen från ett liknande masterprogram. Problemet har där varit 
att locka denna arbetskraft till just IBM då dessa studenter kunnat välja fritt från hela den svenska (och 
globala) arbetsmarknaden. Enligt Randstads undersökning (2016) var  bl.a. trivsam arbetsmiljö, intressant 
arbetsinnehåll, långsiktig anställningstrygghet och att kontoret ligger inom bekvämt avstånd i topp för vad 
svenska arbetstagare ansåg viktigast hos sin arbetsgivare. IBM Sverige har under ett antal år haft omgångar 
med varsel, både 2005 (Dagens Nyheter, 2005) och 2016 (Computer Sweden, 2016) och huvudkontoret 
ligger inne i en skog en bit bort från Kista Centrum, något som kan upplevas som omständigt av såväl bilister 
som resenärer i kollektivtrafiken. Dessa två faktorer kan vara starkt bidragande till att man som arbetstagare 
kanske väljer att söka sig till någon av IBMs konkurrenter. 
Det behövdes därför en ny strategi och en ny plattform där IBM kunde visa sin synvinkel och öppna upp 
spärren mellan svenska studenter och detta stora bolag som låg bortom IBM Sveriges närvaro på sociala 
medier. Efter flertalet möten med ansvarig för ”Employer Branding” och chef för internkommunikation där 
de förklarade sina problem, funderingar och mål föddes idén om en podcast. IBM har tydliga riktlinjer och 
strikta regler för att skapa externt material med varumärkets namn och logotyp. Beställaren betonade därför 
att podcasten måste hålla hög kvalitet, vara väl genomtänkt och godkänd från marknadsavdelningen innan 
extern publicering. För att se över marknaden, hur företagspodcasts är utformade, vilka som finns och 
granska eventuella konkurrenters kommunikationsmedel genomfördes därför en omvärldsanalys.

3.1.1 Omvärldsanalys

Analysfasen började med att se över podcastanvändandet i Sverige, hur stort användandet är i den tilltänkta 
målgruppen (studenter) och om trenden som exploderade 2014 kommer att vara fortsatt stark. 
Undersökningarna visade att 1,8 miljoner svenskar mellan åldrarna 20-64 år lyssnar på podcast minst en 
gång i månaden och att det totala användandet ökade med 15% mellan början på 2015 gentemot slutet på 
samma år (Tegborg, 2015). 42% av svenskar i åldrarna 16-25 år lyssnar dessutom på podcasts emellanåt 
(Svenskarna och internet, 2015). 
Med denna statistik blev det klart att den valda målgruppen för podcasten med nyexaminerade studenter och 
studerande var helt rätt. 
Nästa steg blev att söka igenom marknaden på podcasts publicerade av företag. Snart stod det klart att trots 
den stora mängden privata podcasts som finns i en mängd olika genrer så är just företagspodcasts inte lika 
utbrett. Några av de största aktörerna på den svenska marknaden som producerat egna podcasts är storbanken 
SEB och Arbetsförmedlingen. SEBs podcast handlar om privatekonomi och i varje avsnitt sitter deras 
globala chef för ”Private Banking” ner och pratar ekonomi med ”podcastgurun” Alexander Schulman (SEB, 
2016). Avsnitten utkommer ca 3-4 gånger per år och är runt 45 minuter långa. I avsnitten filosoferar 
programledarna om ekonomi och talar både högt och lågt om frågor som ”måste vi jobba till vi blir 75?”. 
Arbetsförmedlingens podcast ”Arbetsförmedlingens jobbpodd” är mycket mer konkret än SEBs podcast, 
avsnitten är inte längre än 20 minuter långa och varje avsnitt gästas av en ny person som kommer med 
handfasta råd gällande allt ifrån hur man skriver CV till hur man söker jobb via sociala medier 
(Arbetsförmedlingen, 2016). Avsnitten utkommer en gång i veckan. 
Särskilt många fler företagspodcasts från stora bolag i Sverige finns inte, utan analysen gav direkt tanken att 
detta är en marknad som även den snart kommer att explodera, eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt för 
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företag att marknadsföra sig till rätt målgrupp. Det fanns också väsentliga skillnader mellan podcasten från 
SEB och den från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens är en konkret podcast som förklarar för 
lyssnaren hur den ska göra i varje skede av ett jobbsökande och delar upp delarna i avsnitt. Tonen och 
språket är också mot ett mer professionellt håll och ingen tid läggs på att lära känna personerna i fråga utan 
fokus ligger på ”dagens ämne”. SEBs podcast är 45 minuters samtal mellan programledarna där de pratar 
ekonomi men kan också dra in andra ämnen och skena iväg i tankarna, inga konkreta råd ges och tonen och 
språket är på en vardaglig samtalsnivå. 

3.1.2 Projektförslag

Utifrån omvärldsanalys, möten och tankar bestämdes därför att en ”IBM karriärspod” skulle skapas med 
gäster från olika avdelningar och befattningar som skulle få berätta om sin karriärresa, sina jobb och få ge 
sina tips till den som lyssnar på hur man ska göra om man någon gång vill jobba med liknande 
arbetsuppgifter på IBM. IBM har många anställda och de flesta människor har förmodligen någon gång stött 
på IBMs logotyp men det är få som är medveten om dess etablering i Sverige och vilka karriärmöjligheter 
som finns. Eftersom IBM inte heller gör reklam i Sverige och inte säljer sina tjänster till konsumenter så är 
marknadsavdelningens resurser begränsade. En podcast är kostnadseffektiv, modern och når ut till rätt publik 
vilket också gjorde att det var den bästa plattformen för att sprida IBMs budskap. 

3.1.3 Koncept

När det var bestämt att en podcast med inriktning karriär skulle produceras behövdes en tydligare bild av 
konceptet. Som grund för detta användes Berrys teorier om storytelling och hur detta koncept kan användas 
för att öka intresset för en podcast (Berry, 2015). För att kunna tillämpa denna teori i projektet behövdes en 
historia skapas som skulle locka lyssnaren, varav det därför bestämdes att historien skulle bli en 
”karriärsstege”. Det första avsnittet, och det enda avsnitt som detta projekt inkluderar, skulle behandla den 
lägsta nivån på IBM, nämligen studentanställningar och framtida avsnitt skulle sedan bygga på detta i form 
av ”befordringar”. Nästa steg för en studentanställd på IBM skulle exempelvis vara att bli Trainee, därefter få 
en tjänst och slutligen en chefsposition. Avsnitten skulle alltså behandla alla de steg som man kan ta på IBM 
vilket i sig bildar en form av storytelling.

3.1.4 Tidsplan

Examensarbetets längd på tio veckor gjorde att en genomtänkt tidsplanering behövdes för att säkerställa att 
inga delar i projektet skulle bli lidande på grund av tidsbrist och därför skulle kunna påverka projektets mål. 
Jag valde att bryta ner alla delar i projektet till mindre bitar för att få en tydlig kartläggning över vilka 
aktiviteter som ska genomföras. Dessa aktiviteter har sedan använts som underlag för skapandet av ett PERT-
diagram (se figur 1). PERT-diagram är en planeringsmetod med syfte att demonstrera vilka aktiviteter som är 
beroende av varandra och att få ut en preliminär tidslinje, även kallad ”den kritiska linjen” (Consulting, 
2016). Efter att PERT-diagrammet var genomfört blev det den kritiska linjen 29 dagar och 5 timmar (se röd 
linje i figur 1, s. 12) och med ett antal extra dagar som tidsbuffert så kändes tidsplanen tillräckligt detaljerad 
och realistisk för att projektet skulle kunna starta. 
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Figur 1: PERT-diagram med den kritiska linjen

3.1.5 Manus och ämnen 

När godkännande från samtliga instanser gått igenom (Social Media Manager, ansvarig för 
internkommunikation, ansvarig för Employer Branding och ansvarig för Field Enablement) så gick projektet 
in i sin nästa fas som innebar att välja ämnen och att skriva manus. Eftersom podcasten skulle fokusera på 
karriär så var det mest logiskt att börja prata om den lägsta nivån av anställning; studentanställning. När 
ämnet var bestämt påbörjades en formulering av manus. Efter all efterforskning gällande skapande av 
podcasts så var det tydligt att ett manus som var för detaljerat och som var skapat för att följas till punkt och 
pricka inte är att föredra (Stockholms Skrivbyrå, 2015). Jag ville därför formulera ett manus som var tydligt, 
strukturerat och som öppnade upp för följdfrågor och anekdoter. Manuset börjar med en introduktion av 
podcasten, en presentation av IBM och fortlöper sedan till en intervju mellan mig och ansvarig för 
”Employer Branding”, eftersom jag själv har en studentanställning på IBM. Manuset avslutas med ”IBMaren 
tipsar” som ger gästen chansen att ge sina bästa tips till den som lyssnar och som vill arbeta på IBM. Något 
som kändes väsentligt vid utvecklingen av podcasten var fasta inslag som skulle finnas med i varje avsnitt 
för att skapa en röd tråd genom alla program och just ”IBMaren tipsar” kändes som ett personligt sätt att nå 
lyssnaren (se bilaga 1 för manus).

3.2 Produktion

När idén var utvecklad och manus skrivet så påbörjades nästa fas med inspelning och för detta behövdes en 
mikrofon och ett redigeringsprogram som under förproduktionen hade kartlagts men som nu skulle testas. 

3.2.1 Mikrofon

Eftersom det är en företagspodcast så måste alla aspekter hålla en viss standard, av den orsaken att den 
representerar företaget och därför måste hålla samma ton och bibehålla företagets värderingar. Det var därför 
viktigt att mikrofonen var bra och kunde ge ett professionellt ljud, något som exempelvis inbyggda 
mikrofoner på privata datorer inte kan ge (Costill, 2014). Tidigt i utvecklingsstadiet fick jag information om 
att en annan avdelning på IBM hade köpt in en mikrofon för att spela in interna podcasts. Avdelningen var 
dessutom generösa nog att låta oss låna den för framtida inspelningar men innan vi kunde ta emot den så 
behövdes en grundlig forskning gällande mikrofonen så att den höll måttet. Det visade sig vara en Blue 
Microphones Yeti som är en populär och väl använd mikrofon för podcastinspelningar (Bluemic, 2016). 
Mikrofonen kopplas in i datorn genom USB och är enkel att hantera (se figur 2, s. 13), vilket också var ett 
krav eftersom min erfarenhet av att spela in ljud via mikrofon var mycket liten. 
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Figur 2: Mikrofonen Blue Microphones Yeti (Bluemic, 2016).             Figur 3: Redigeringsprocessen 

3.2.2 Redigeringsprogram

När projektet startade var tanken att använda Garageband, som är ett redigeringsprogram för Macdatorer, då 
det är gratis, välfungerande och använt av många podcastproducenter världen över (Skott, 2013). Inför 
inspelningsdagen spenderades därför många timmar med att förstå Garageband och skapa en tydlig bild av 
programmet för att inspelning och redigering skulle gå smidigt till. Ganska snart stod det dock klart att hur 
bra recensioner Garageband än fått så är det ett gratisprogram vilket märks av när man arbetar i det, både 
gällande gränssnitt och funktioner. Ett program som från början var av intresse var Adobe Audition men som 
tidigt hade avfärdats på grund av kostnader och licenser (Adobe, 2016). Efter några timmar i Garageband 
bestämdes dock att ett licensavtal för Adobe Audition från IBM var vitalt då Adobeprogrammen dels är 
ansenliga och eftersom jag i min utbildning redan arbetat lite med just det programmet. Några dagar senare 
godkändes licensförfrågan och Adobe Audition blev det program som användes för inspelning och redigering 
av denna podcast (se figur 3). 

3.2.3 Inspelning 

Eftersom det blev en ändring i vilket redigeringsprogram som skulle användas så fick inspelningsdagen 
skjutas på. Under den första bokade inspelningsdagen testades Garageband och även mikrofonen men 
eftersom redigeringsprogrammet ansågs bristfälligt så bestämdes det istället att en ny inspelningsdag skulle 
sättas med ungefär en veckas marginal, för att skapa en förståelse för Adobe Audition. Under den nya 
inspelningsdagen gick det ett antal timmar åt att hitta den rätta nivån på mikrofonen och i programmet som 
skulle skapa det bästa ljudet innan inspelningen kunde starta.
Då några fasta inslag skulle spelas in som skulle användas även i framtida avsnitt så var det dessa vi började 
med. Både ”IBMaren tipsar” och hälsningsfrasen spelades därför in i separata Adobefiler, för att på ett 
smidigt sätt kunna implementera dessa i alla kommande inspelningar. Däremot spelades övriga bitar in i 
samma ljudfil. När jag eller den andra programledaren stakade oss så antingen pausades inspelningen och 
började om från början eller tog några sekunder på oss att samla oss samtidigt som inspelningen fortsatte att 
rulla. För att redigeringen skulle gå smidigt och för att inget av materialet skulle låta krystat eller ”klippt” så 
använde vi oss av samma språknivå och tonart när vi började om på meningen. 
Rummet där inspelningarna hölls var ett bokat konferensrum på IBMs huvudkontor där jag och den andra 
programledaren satt sida vid sida för att båda skulle ha lika stor tillgång till mikrofonen. I rummet fanns 
gardiner runt de fönster som täckte en hel vägg, vilket dämpade ekon och ljud från närliggande rum. 
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3.3 Efterbearbetning

När samtliga klipp var inspelade påbörjades arbetet med redigering i Adobe Audition samt att hitta vinjetter 
som skulle passa som pauser i avsnittet. 

3.2.1 Musik

Att hitta musik som inte har någon copyright var svårt och när musiken dessutom ska användas på ett 
företagsprojekt så är det viktigt att vara helt säker på att musiken man använder är godkänd. Eftersom ingen 
budget fanns för detta projekt försvann också möjligheten att köpa loss musik vilket gjorde att flera dagar 
lades ner på att försöka hitta musik utan copyright. Slutligen landade valet på en webbsida som erbjöd gratis 
musik och där majoriteten av låtarna inte gick under några copyrightregler. Valet hamnade slutligen på två 
låtar; ”Be Bold” och ”Way to Success” (Free Stock Music, 2016). Båda låtarna kändes helt rätt för ändamålet  
och medan den ena, ”Way to Success”, har en lugnare rytm som passade perfekt in till intro och extro så var 
den andra, ”Be Bold”, studsig och hoppfull. Eftersom ”Be Bold” skulle användas i pauserna mellan de olika 
delarna så valde jag ut ett specifikt stycke i låten som blev ett bra komplement till det lugna i introt och 
extrot (hör musiken i avsnittet i bilaga 3). 

3.2.2 Redigering

Eftersom inspelningen var noggrann och grundligt genomförd blev redigeringen också enklare. Genom att ha 
manuset med anteckningar från inspelningsdagen nära till hands vid redigeringen så visste jag var i 
inspelningen vi hade stakat oss och hur avsnittet skulle flyta. Något som uppdagades vid uppspelningen av 
klippen var att min röst var svagare än den andra programledaren som dessutom har en manlig basröst, och 
skillnaden i ljudnivåerna var påtagliga. För att åtgärda detta så klippte jag i de små pauserna som uppstod 
mellan där jag pratade och den andra programledaren pratade och höjde därefter volymen på de klipp som 
innehöll min röst och sänkte volymen på de klipp som innehöll hans röst. På så sätt blev innehållet på en 
jämn volymnivå och lät mer professionellt. Därefter fick jag klippa i allt inspelat material för att knyta ihop 
meningar där vi stakat oss och slutligen lägga till musiken. Gällande musiken var det viktigt att den tillkom 
naturligt i avsnittet och inte skulle upplevas som klippt varvid jag valde att göra upptoningar respektive 
nedtoningar av ljudet. På så sätt blev det inget abrupt stopp på musiken som ersattes av en röst utan en 
smidig övergång som var planerad och genomtänkt. När avsnittet var redigerat så exporterade jag det som en 
mp3-fil men sparade det även som en Adobefil för eventuell fortsatt redigering. 

3.2.3 Publicering

När avsnittet var redigerat så publicerades det på IBM Box i en privat mapp som endast gick att tillgå via en 
länk. Detta för att avsnittet inte kunde bli offentligt innan en marknadsplan upprättats eller fler avsnitt spelats 
in, något som sker utanför detta projektet.

4. Resultat
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Efter att ha publicerat det färdiga avsnittet på IBM Box valde jag först att skicka ut länken till den privata 
mappen till kollegor på IBM som befinner sig i vår målgrupp, det vill säga andra IBMare med 
studentanställningar. När man sitter själv och skapar ett koncept och en produkt så blir det svårt att vara 
objektiv och jag ansåg det viktigt att få feedback och göra eventuella justeringar på podcasten innan den 
visades för alla inblandade parter.
Detta moment var inte inräknat i tidsplaneringen men var ett bra beslut att ta eftersom gensvaret jag fick från 
kollegorna var väldigt bra och synpunkterna hjälpsamma (se bilaga 2). En del av kritiken var att det ibland 
kunde låta som om vi läste innantill och att använda mindre tekniska termer. Båda dessa synpunkter hade jag 
haft i åtanke i början av projektet och varit noga med att ta hänsyn till vid skapandet av manus. Det var 
därför en stor lättnad att få klar feedback som belyste dessa punkter, eftersom jag annars inte hade tänkt på 
det innan podcasten presenterades för intressenterna. Eftersom jag redan i tidsplaneringen adderat extra 
dagar för oförutsedda händelser så fanns det också tid för att åtgärda dessa punkter och vi ägnade därför 
några timmar till på att spela in vissa klipp och meningar på nytt där vi inte läste innantill och där vi antingen 
förklarade eller eliminerade de tekniska termer som stod i manus. När inspelningen var avklarad var det 
enkelt för mig att redigera in de nya ljudklippen i den sparade Adobefilen och på så sätt göra avsnittet ännu 
bättre. 
När avsnittet var helt färdigställt så publicerades det på nytt i IBM Box och länken skickades sedan till 
ansvarig för Employer Branding och chef för internkommunikation för granskning, som båda godkände. Att 
få med en dos av vad IBM är tror jag också kommer att stärka varumärket ytterligare och förhoppningen är 
att denna podcast kommer att engagera och locka lyssnaren till en karriär inom IBM. 
Avsnittet innehåller professionellt inspelat ljud, är genomtänkt testat och välredigerat, vilket också var de 
krav som ställdes på mig av uppdragsgivaren i början av projektet. Tonen på podcasten är både vänskaplig 
och professionell och därför en perfekt mix av de två största företagspodcastsen som tidigare nämnts (SEB 
och Arbetsförmedlingen). 
Planerna från IBMs håll är att detta projekt ska fortsätta och bli flertalet avsnitt som i framtiden kommer att 
släppas en gång i månaden. 

5. Diskussion och slutsats
IBM var ute efter ett nytt sätt att kommunicera och nå sin målgrupp varpå jag kom med förslaget att skapa en  
extern podcast. Uppdragsformuleringen var att ”utveckla, producera och publicera en podcast med syfte att 
bygga och stärka IBMs varumärke utåt och ge lyssnaren en inblick i IBM. Projektet hade som målsättning att  
leverera ett podcastkoncept och ett färdigt pilotavsnitt som publicerats på IBM Box. Det har projektet nu 
levererat enligt tidsplan.

Genom att använda Berrys (2015) teorier om storytelling blev konceptet tydligare och fick en bra ”hålhake”. 
Podcasten skulle vara professionell, pålitlig och intressant och beröra ämnen som är relevanta för studenter. 
Att hitta balansen mellan ett kontinuerligt, nytt innehåll som skulle bidra med kunskap och räta ut 
frågetecken hos lyssnaren var svårt. Risken skulle kunna vara att innehållet i avsnitten skulle uppfattas som 
upprepande och inte tillräckligt givande att lyssna på. Genom att använda storytelling och att skapa en 
historia så skulle det locka lyssnaren till att lyssna på och följa samtliga avsnitt. Genom att leda lyssnaren 
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genom ”karriärstegen” skulle denna inte heller tröttna på innehållet, intervjuerna eller tipsen eftersom dessa 
förändrades mellan varje avsnitt beroende på vilken ”nivå” och befattning gästen hade. På så sätt blev 
konceptet en intressant följetång med innehåll som skulle passa många i målgruppen. Både för de som söker 
en första tjänst efter sina universitetsstudier, men även de som i framtiden är intresserade av högre positioner 
inom IBM där podcasten blir en motivation för lyssnaren att höra hur andras karriärvägar har lett fram till 
dessa positionerna för att skapa sig en tydligare bild på hur man ska gå tillväga för att i framtiden landa 
samma befattning. 

Även Chiu, Hsein och Khos (2012) teorier om Corporate Storytelling och deras fyra huvudelement om att 
bygga en bra varumärkeshistoria har legat till grund för detta projekt:

”Authenticity” behövs för att budskapet företaget skickar ut känns äkta och trovärdig, något som jag 
tillämpade i podcasten genom att hålla språket på en nivå som är vänskaplig och lättsam för att lyssnaren ska 
kunna relatera. 
”Consciousness” som bidrar med att eliminera krångliga termer användes både i skapandet av manuset och 
även efter det oväntade testet. Denna teori var därför mycket hjälpsam i skapandet av manus då det är lätt att 
bli ”blind” när man arbetar på företaget och inte tänker på att människor utanför inte ser termerna lika klart. 
”Reversal” som innebär att ett problem dyker upp i historien som lyssnaren själv kan relatera till och lösa på 
samma sätt, tillämpades inte i detta avsnittet men kan i framtida avsnitt ske genom att en gäst berättar om ett 
personligt dilemma, exempelvis om en uppsägning där gästen tänkte ”vad gör jag nu?”, började arbeta på 
IBM som var ”det bästa beslutet i hennes liv”. 
”Humor” som gör att mottagaren sympatiserar med företaget och har i projektet skett genom att dra 
personliga anekdoter och att hålla en lättsam ton. 

För produktionsdelen låg Sheridan-Ross, Gorra och Finlays (2008) teorier om podcastproduktion till grund. 
Att hålla avsnittet kort och koncist då människor har ett spann på 10 minuter där de aktivt lyssnar samt att 
kvaliteten på produktionen är viktigare än kvaliteten på budskapet. 
Längden på podcastavsnittet blev 11 minuter och 23 sekunder vilket borde vara det som krävs för att få ut 
rätt mängd information, något som även grundar sig i Stenbergs (2015) teorier om längd på avsnitt och 
människors förmåga att lyssna uppmärksamt. Personliga podcasts kan pågå i upp emot en timme men 
eftersom det är en företagspodcast så behövde avsnitten vara korta och informativa för att all information 
skulle fångas upp av lyssnaren. Musik användes också för att, precis som Stenberg menar, ge lyssnaren en 
chans att andas ut och veta att inslaget är avslutat. 

Just teorin om att kvaliteten på budskapet är viktigare än kvaliteten på produktionen (Sheridan-Ross, Gorra 
och Finlay, 2009) var särskilt viktig för detta projekt ur två aspekter. Dels så var planen initialt att skapa flera 
avsnitt som skulle publiceras offentligt inom ramen för examensarbetets tio veckor men efter att ha studerat 
ämnet så bestämde jag att ett perfekt avsnitt istället skulle skapas där det var tydligt att mycket tid, kraft och 
planering legat bakom. Genom att skapa ett välarbetat budskap som skulle kunna tillämpas och utvecklas på 
alla framtida avsnitt istället för att helt fokusera på att skapa flera bra produktioner där budskapet inte var 
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helt genomtänkt var därför mer logiskt. Hade fokus enbart legat på att massproducera och att skapa en bra 
produktion hade budskapet möjligtvis behövts ändras och justeras i framtiden vilket hade gjort konceptet 
bristande och osammanhängande. Den andra aspekten gällde mikrofonen. Om mikrofonen som användes 
(Blue Microphones Yeti) från IBM inte hade varit tillgänglig eller uppfyllt kraven hade inspelningarna fått 
ske på Södertörns Högskola, ca 45 minuters bilfärd från IBMs huvudkontor i Kista, och inspelningsdagar 
och planering hade blivit ett större problem. Just kvaliteten var oerhört viktig i detta projekt och med 
slutresultatet i hand är jag glad att jag valde att endast producera ett avsnitt och att ha använt en bra mikrofon 
och ett lika lämpligt redigeringsprogram. 

Ovan teorier har varit ovärderliga som grund för det här projektet som levererades till IBM Svenska AB den 
18 maj 2016. 

5.1 Framtida projekt

Eftersom detta projekt endast behandlat utvecklingen av konceptet och produktionen av ett podcastavsnitt så 
hade det varit intressant att vara en del av den framtida marknadsföringen av podcasten i sociala medier och 
dess respons från omvärlden. Kommer podcasten generera fler arbetssökande till IBM? Kommer IBM att 
klättra på Randstads lista över attraktiva arbetsgivare? Innehåller podcasten rätt information och tilltalar den 
publiken? Alla dessa frågor har en stor chans att besvaras i framtiden, eftersom IBM valt att fortsätta med 
projektet av podcasten och eftersom jag själv är anställd på IBM så är det inte omöjligt att jag även kommer 
att leda projekten i framtiden och därigenom kunna ta del av svaren på ovan frågor. Om podcasten är så pass 
bra och välproducerad som jag misstänker så kommer det att vara en stor fördel i deras varumärkesbyggande 
och marknadsstrategier. 
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7. Bilagor

7.1 Bilaga 1: Manus

Intro
Slogan (kontinuerlig musik)
Felicia: Välkommen till IBM Sveriges karriärspod. Podcasten för dig som vill jobba på IBM.
-------------

Jack: I det här avsnittet kommer vi att prata om hur det är att jobba som student på IBM, hur man 
går tillväga om man vill få en studentanställning och sedan kommer du som lyssnar få tips från en 
äkta IBM-student. 

--------------

-- Hög musik –

Del 1

Felicia: Hej och välkommen till den här podcasten. Jag heter Felicia Larsson och sitter här med min 
eminenta kollega Jack Makoszewski. Vi två ska tillsammans guida dig genom den här 
karriärsdjungeln som är IBM, prata om nyheter, ta in spännande gäster som jobbar med oss och ge 
dig tips och råd på hur du ska göra för att få jobba på världens bästa företag.

Jack: Stämmer bra det. Ni kommer att få en inblick i hur IBM jobbar, vad vi jobbar med och hur 
man kan jobba här. Så vi kan ju börja med att berätta lite om vad IBM är.

Felicia: Ja, IBM står ju för International Business Machines Corporation och är ett IT-företag som 
startade 1911 i USA. 1928 kom företaget till Sverige och idag har vi kontor i Stockholm, Malmö, 
Göteborg och Sundsvall. IBM ligger ju bakom några av världens största teknikuppfinningar, 
däribland PC:n, EAN-koden, vi var inblandade i månlandningen 1969. I Sverige ligger vi bland 
annat bakom införandet av tullarna och trängselskatterna i Stockholm och flera av våra kunder som 
vi har idag har varit med oss sedan starten. Våra kunder kan inkludera allt ifrån Vasaloppet och 
Sveriges storbanker till IKEA. Förra året gick vi in i ett spännande partnerskap med Evry, ett av 
nordens ledande IT-företag.

Jack: IBM började ju som ett företag som utvecklade och producerade hårdvara, alltså datorer, 
servrar osv. Fokus skiftade sedan till utveckling och försäljning av mjukvaror och idag är IBMs 
största huvudområde molntjänster och kognitiva lösningar och vi är faktiskt världens största 
molnföretag. Vi är ju mitt inne i den digitala transformationen, en term som ni kanske hört tidigare, 
och IBMs vision är ju att leda världen in i denna nya eran där allt är digitalt och grundar sig i 
molnet. 
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Felicia: Väldigt spännande är det. IBM har ju också en väldans massa avdelningar och tjänster. Vi 
har konsulter, säljare, marknadsförare, kommunikatörer, utvecklare, designers. Listan kan göras 
lång. Men det är också därför vi gör den här podcasten, för att bena ut dessa begreppen och göra det 
lättare för er att förstå vad vi jobbar med och hur man kommer dit. 

Del 2

Jack: Dagens tema är ju studentjobb och du Felicia har ju faktiskt själv en studentanställning, alltså 
att du pluggar på universitetet och jobbar här samtidigt. 

Felicia pratar

Jack: Hur funkar det att jobba halvtid och plugga samtidigt? 

Jack: Vad får du göra som marknadsassistent? 

Jack: Hur hamnade du på IBM?

Jack: Vad är det bästa med att jobba på IBM?

Jack: Vad har varit den största utmaningen med att jobba här?

Del 3

---------
Felicia: Nu är det dags för IBMaren tipsar...
----------

Jack: Ja, nu är det dags för den punkten i programmet där ”IBMaren tipsar”. Därför ska Felicia nu 
få ge sina tre bästa tips till dig som lyssnar som vill jobba som student på IBM.

Felicia: 
1, 2, 3.

7.2 Bilaga 2: Respons på test via e-mail
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7.3 Bilaga 3: Länk till podcastavsnitt

https://ibm.app.box.com/s/2ybkcxcc70h4wi9xnrdl4c31soln0wdv
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