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AUDIOBOOK BOOM  

AFSLUTTENDE RAPPORT 
 

RESUME 

I perioden april-august 2017 har eReolen, i samarbejde med konsulentfirmaet In2Media, foretaget en analyse af 

lydbogsmarkedet. Analysen er udmundet i rapporten, Analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet og 

fremadrettet positioneringsstrategi for eReolen, forfattet af In2Media. Denne blev i løbet af efteråret 2017 blev 

præsenteret på bestyrelsesmøder samt på en lydbogskonference arrangeret af eReolen i samarbejde med 

Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken for Fremtidens Biblioteker.  

Rapporten har allerede umiddelbart efter sin udgivelse givet anledning til konkrete nye tiltag og indgår i det 

strategiske arbejde med eReolen. 

 

FORMÅL 

BAGGRUND 

Lydbøger er et medie af tiden, som når ud til en bred målgruppe og bidrager til at skabe nye læsere/lyttere. 

Mediets popularitet synes kun at vokse, hvilket også ses i fremvæksten af kommercielle aktører og 

streamingtjenester på lydbogsmarkedet. Danske Forlag rapporterede, at det digitale salg af lydbøger steg fra 

38,3 mio. kr. i 2014 til 49,8 mio. kr. i 2015. Samme tendens ses i statistikkerne for eReolen. Udlånet af 

netlydbøger steg fra 2013-14 med 31% og fra 2014-15 med 93%. I 2016 var der en vækst på 11% på trods af et 

reduceret titeludbud i forbindelse med at Gyldendal trak sine titler ud (iflg. eReolens egne statistikker).  

I denne nybruds- og udviklingsperiode er det vigtigt, at eReolen er på forkant med udviklingen, således at 

bibliotekerne til stadighed kan stille et bredt udvalg af digitale lydbøger til rådighed for den brede befolkning. 

Der er derfor brug for at indhente viden om lydbogsmarkedet, og om brugerbehov, -ønsker og tendenser for at 

kunne udvikle og tilbyde en lydbogstjeneste, der er tilpasset et nyt og fragmenteret mediebillede. 
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MÅL 

Formålet med projektet har derfor været at tilvejebringe en analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet samt 

input til retning og strategi for, hvordan bibliotekerne bør udvikle tjenesten og positionere sig i forhold til 

generelle it-tendenser samt udviklingen på lydbogsområdet og i forhold til andre lydbogsaktører. 

Målet har været at få et overblik over det danske såvel som det internationale lydbogsfelt mhbp. at kunne 

udvikle bibliotekernes digitale lydbogstjeneste på et velfunderet grundlag.  

Analysen har således skullet danne grundlag for bibliotekernes udarbejdelse strategiske bud på, hvordan 

eReolen skal positionere sig på lydbogsfronten for at sikre, at brugerne af de danske biblioteker – også i 

fremtiden – har adgang til et attraktivt og stærkt udbud af digitale lydbøger. 

 

ORGANISERING OG SAMARBEJDSPARTNERE 

Projektledelsen på Audiobook Boom er blevet foretaget af eReolen, mens selve rapporten er blevet udformet af 

det digitale konsulentfirma In2Media. I analysefasen har eReolen bidraget med omfattende desk research, der 

har skabt et overblik over eksisterende forskning, artikler og undersøgelser på lydbogsfeltet.  

Derudover har eReolen bidraget med udformning, udbredelse og resultatbehandling af et spørgeskema til 

lydbogsbrugere forud for udarbejdelsen af selve rapporten hos In2Media. Både desk research og spørgeskema 

har bidraget til at kvalificere rapportens konklusioner.  

Alt indhold i den endelige rapport er forfattet af In2Media.  

 

Foruden arbejdet med desk research og spørgeskemaundersøgelsen har eReolen lagt en større arbejdsindsats i 

planlægningen af lydbogskonferencen, der afholdtes d. 5. december 2017.  

 

Projektleder: Susanne Iversen, Afdelingsleder, ITK Media 

Projektgruppe: Anne Helmig og Dagmar Seeberg, ITK Media 

Styregruppe: eReolens bestyrelse  
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AKTIVITETER OG PROJEKTPLAN 

Projektet er gennemført ifølge aftale om projektets faser og tidsplan.  

1. MARTS 2017 - 1. MAJ 2017: AFKLARING OG PLANLÆGNING 

• Organisering og igangsættelse af projekt  

• Præcisering af krav til indhold og resultat  

• Indhentning af tilbud fra konsulentvirksomheder 

• Eksternt analysefirma eller lignende udvælges. 

• Præcisering, definering og planlægning af analyse i samarbejde med leverandør 

• Desk research  

 

1. MAJ – 1. SEPTEMBER: UDARBEJDELSE AF ANALYSE 

• Udarbejdelse, udbredelse og databehandling af spørgeskemaundersøgelse 

• Udarbejdelse af analyse hos In2Media  

• Midtvejsmøde med præsentation af foreløbige konklusioner 

 

1.SEPTEMBER – 1. DECEMBER: PRÆSENTATION OG EVALUERING 

• Analysen og strategiske anbefalinger blev præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmøde i september 

2017 og er derefter blevet behandlet og vurderet yderligere på bestyrelsesmøde i december.  

• Rapportens konklusioner og anbefalinger blev præsenteret internt for eReolens medarbejdere mhbp. 

indarbejdelse af rapportens strategiske anbefalinger i daglig drift samt udvikling af IT og 

formidlingskoncepter  

• Rapporten blev desuden præsenteret på en lydbogskonference arrangeret af eReolen i samarbejde med 

Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken for Fremtidens Biblioteker d. 5. december 2017.  
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RESULTATER 

BRUGERUNDERSØGELSE OG DESK RESEARCH 

Gennem spørgeskemaet, der blev besvaret af mere end 9000 respondenter, har eReolen opnået værdifuld 

information om lydbogsbrugere, som kan implementeres og indtænkes i fremtidige aktiviteter. I sig selv har 

brugerundersøgelsen således givet anledning til en dybere forståelse af eks. genrepræferencer, lyttevaner, 

ønsker til videre udvikling mm.  

Projektet har udover brugerundersøgelsen samtidig involveret en stor del desk research i form af afdækning af 

eksisterende forskning og undersøgelser om lydbøger. Ud over at tilvejebringe en masse brugbar viden, 

bekræftede denne desk research behovet for at undersøge lydbogsfeltet. I modsætning til andre typer af 

læsning og medier har lydbogen historisk fået meget begrænset opmærksomhed, og indtrykket er derfor, at 

området endnu er relativt uudforsket. Der synes dog at være en bred enighed om, at lydmediet er i vækst, og at 

dets popularitet vil fortsætte med at vokse i de kommende år.  

 

RAPPORT 

Rapporten om lydbogsfeltet, som In2Media har udformet for eReolen i dette projekt, er derfor et vigtigt skridt 

på vejen mod en større forståelse af lydbogen og dens placering ifht. andre medietyper, digitale vaner og -

tendenser. Rapporten giver et overblik aktiviteter og aktører på lydbogsmarkedet og skitserer nutidens og 

fremtidens tendenser inden for lydlig underholdning og mobile teknologier.  

I rapporten sammenlignes eReolen med andre lydbogsaktører og streamingtjenester og giver et overblik over, 

hvor bibliotekernes tilbud adskiller sig fra eks. kommercielle tilbud. 

På baggrund af projektets brugerundersøgelse, samt den præsenterede viden om digitale tendenser og 

lydbogsaktører, præsenteres en række anbefalinger – digitale og analoge – som eReolen med fordel kan 

implementere mhbp. at levere et tidssvarende tilbud, som lydbogsbrugerne ønsker at benytte. Rapportens 

anbefalinger vurderes og prioriteres af eReolens bestyrelse ifht. anvendelse i eReolens arbejde. 

Rapportens anbefalinger har dog allerede på nuværende tidspunkt resulteret i nye formidlingstiltag og tekniske 

løsninger. Dette drejer sig eksempelvis om formidlingstiltag, der fokuserer på at præsentere titler i mere 

overskuelige, brugerrettede kategorier for i højere grad at inspirere brugerne gennem kurateret materiale. 

Rapportens anbefalinger vil ligeledes blive inddraget, når eReolen skal udvikle en ny app i 2018.  

 



Afsluttende rapport til DDB 
Projekt Audiobook Boom  

 
 5 

KONFERENCE 

For at rapportens pointer og anbefalinger kunne nå større udbredelse i biblioteksverdenen, blev det besluttet af 

afholde en konferencedag, hvor rapporten skulle præsenteres. Konferencen blev afholdt 5. december 2017 med 

ca. 60 deltagere fra et bredt udsnit af landets biblioteker. Ud over at udbrede hovedpointerne i In2Medias 

rapport, var formålet med konferencen at tematisere lydbogsmediet og skabe fælles referenceramme og 

forståelse af lydbogen som et legitimt litteraturmedie på linje med ebogen og den fysiske bog. Dagens 

oplægsholdere var således store profiler, der ud fra hver sin faglighed belyste feltet. 

Rasmus Abel, In2Media 

Ramus Abel præsenterede projektets rapport Analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet og fremadrettet 

positioneringsstrategi for eReolen med fokus på rapportens anbefalinger.   

Matthew Rubery, Queen Mary University, London 

Rubery er blandt de førende forskere på lydbogsfeltet og holdt et spændende oplæg, hvor han brugte 

lydbogsmediets historie til at argumentere for, hvorfor man bør tage lydbogens seriøst.  

Peter Niegel, Seniorforsker, DR 

Peter Niegel lavede et anderledes perspektiv på emnet gennem en interessant præsentation af podcast- og 

radiomediet, der ligesom lydbogen nyder stor popularitet og opmærksomhed i disse år.  

Lasse Horne, Forlagschef for Saga, Lindhardt & Ringhof og Digital chef, Saga  

Lasse Hornes leverede et forlagsperspektiv på lydbogen og kom med sit bud på, hvordan fremtiden for mediet 

kommer til at se ud.  

 

ØKONOMI 

Regnskabet viser, at projektudgifterne holder sig inden for det budgetterede. De eneste markante afvigelser 

vedrører afholdelsen af lydbogskonferencen d. 5. december 2017, der blev finansieret gennem et tilskud på 

10.000 kr. fra Danmarks Biblioteksforening samt gennem deltagerbetaling. Der var ikke oprindeligt budgetteret 

med en konference, hvorfor den ikke figurerer i budgettet i den udvidede projektbeskrivelse fra marts 2017. 

Konferencen har erstattet de såkaldte temadage/informationsdage, der optræder i tidsplan og budgettet i den 

udvidede projektbeskrivelse. 

 


