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90 % kjenner til podkast. Podkast er på god vei til å 
etablere seg som er massemedium i Norge

Kilde: Den store Podrapporten 2020

• 18 % lytter daglig til podkast
• Hele 60% av befolkningen hører 

podkast i større eller mindre grad
• 18 % lytter daglig til podkast
• 31 % lytter ukentlig til podkast. 
• 38 % av 20-29-åringen lytter 

daglig, mens10 % av 50-59-
åringene lytter daglig

• Hyppigst lytting i urbane strøk 
• Podkast-lytting er intimt og 

personlig, rett i øret.



Sykt stor 
konkurranse 
«Alle skal lage podkast»



Inspirer meg

Underhold meg

Lær meg
Gi meg 
perspektiv

Hold meg 
oppdatert

Gjør meg 
fremtidsrettet

Gi meg trygghet

Vår historiefortelling

Kilde: Inspirert av BBC



Hva er vår «approach»?
• Vi skal ikke snakke om teknologi, men 

effekten og problemløsning

• Vi skal ikke snakke om oss sjøl

• Inspirasjon og eksempler

• Historier fra hele Norge, ikke bare Oslo

• «Wins and fails»

• Forklare kompliserte ting på en enkel måte

• Blanding av humor og fag

• Involvere internt  i Atea



Form og farge





Resultater



300 000



10 erfaringer og resultater
1. Vi jobber som en redaksjon – fra kun «kundecaser» til 

hybrid «tidsaktuell og relevant»
2. Mange tilbakemeldinger fra lytterne –

tips og klapp på skulderen
3. Vi får nye kunder – de tar kontakt etter konkrete episoder
4. Konsulentene bruker podkasten i kundedialogen
5. Flere store virksomheter bruker podden i 

internopplæringen – eks Gjensidige og Skatteetaten
6. Employer branding-effekter
7. Økt kjennskap i markedet
8. «Ingen» sier nei til å være med
9. Passert 300 000 nedlastinger – rating på 4,5 av 5
10. Godt samarbeid med Oslo Business Forum (booking av 

gjester,innspilling og klipping)



Takker! Vi høres 🎧
Christian Brosstad

97080686 - @chrisbros
atea.no/podkast


