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Denne rapport præsenterer resultater og 
anbefalinger på baggrund af projektet 
Podcasts som åben og demokratisk platform, 
der er et projekt støttet af Danskernes Digitale 
Bibliotek.   

Formålet med rapporten er, at skabe grundlag 
for strategiske og værdiskabende valg 
omkring bibliotekernes rolle i forhold til 
podcastmediet samt for podcastområdet i sin 
helhed.  

Målgruppen er primært projektpartnere, 
landets biblioteker og DDB. Sekundært øvrige 
aktører og interessenter inden for 
podcastfeltet. 

Forord
Med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorfor 
og hvordan bibliotekerne kan spille en rolle i 
forhold til podcastmediet, har projektet 
gennemført en undersøgelse af 
podcastlandskabet, afdækket mulighedsrum 
samt udviklet og afprøvet koncepter og 
prototyper.  

Herigennem er skabt et værdifuldt 
udgangspunkt for drøftelse og iværksættelse 
af konkrete podcastindsatser på bibliotekerne. 

Resultaterne fra projektet skal gerne 
understøtte overvejelser om såvel lokale 
biblioteksinitiativer som en mere fælles og 
samarbejdsorienteret strategi på 
podcastområdet. 
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Indholdsfortegnelse
Projektet er et samarbejde mellem 
Københavns Hovedbibliotek, Aarhus 
Kommunes Biblioteker og med ITK som 
projektejer og projektleder. 

Derudover har en række partnere været 
involveret og bidraget til projektet, herunder: 
• Akkurator 
• Center for Podcasting 
• DR 
• Folkeuniversitetet 
• Politiken 
• Radio24Syv
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Projektets formål



Hvorfor er podcasts interessant for 
bibliotekerne? 
Ophavet for projektet har sit udgangspunkt i 
dels den rivende podcastudvikling som aktuelt 
er i gang nationalt og internationalt, dels i 
relation til den opgave som bibliotekerne står 
med i forhold til at understøtte oplysning og 
uddannelse ved at stille materialer og medier 
til rådighed for borgerne.*  

For spørgsmålet er, i lyset af podcastmediets 
stigende aktualitet og popularitet, hvordan 
bibliotekerne skal forholde sig til dette “nye” 
medie? På nuværende tidspunkt indgår 
podcasts ikke som et materiale på lige fod 
med bøger, e-bøger, lydbøger m.v. - på trods 
af at der findes podcastindhold af høj kvalitet 
inden for såvel fiktion som non-fiktion.

Samtidig har mediet en iboende demokratisk 
værdi, som synes meningsfuld i forhold til 
bibliotekernes opgave og institutionens 
værdimæssige grundlag. Podcastmediet er i 
sit udgangspunkt demokratisk, da mediet 
betragtes som en billig, tilgængelig og enkel 
formidlingsform, som alle frit kan anvende.** 

Samlet set har bibliotekerne på den baggrund 
en mulighed for aktivt at spille en rolle ved at 
understøtte og inddrage mediet i forhold til 
tilgængeliggørelse, kuratering, inspiration og 
demokratisering. 

Projektets udgangspunkt er derfor, at 
podcastmediet rummer et værdimæssigt 
potentiale for såvel bibliotekerne som for 
brugerne af biblioteket.  
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Baggrund

*https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145152 
**https://da.wikipedia.org/wiki/Podcasting

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145152
https://da.wikipedia.org/wiki/Podcasting


Undersøge om og ifald 
hvilken rolle 

bibliotekerne kan spille i 
forhold til podcast-

mediet 

Projektformål



Gennemføre analyse af 
udviklingen på 

podcastområdet og 
afdække bibliotekernes 

mulighedsrum

Mål

Udvikle koncepter og 
prototyper til 

bibliotekerne via 
brugerinvolvering og 

afprøve dem hos 
målgruppen

Mål

Mål
Udforme strategiske 

anbefalinger for 
bibliotekernes 

fremtidige rolle inden 
for podcastfeltet



• Brugerinterviews - podcastlyttere og 
potentielle producenter - 12 respondenter 

• Formulering af mulighedsrum på baggrund 
af indsigter fra dialogdag, desk research og 
interviews 

• Konceptudviklingsworkshop med 
udgangspunkt i mulighedsrum - deltagelse 
af projektpartnere, brugere og interessenter 

• Prototyping - iterativ proces - udvikling, 
brugerfeedback og videreudvikling - ca. 
10-12 respondenter af flere omgange - 
podcastlyttere, biblioteksmedarbejdere og 
interessenter 

• Temadag om podcast med fokus på 
projektets resultater og perspektiver. 
Deltagelse af projektpartnere, 
podcastinteressenter og biblioteker - 25 
deltagere 7

Metode og proces
Gennemgående for projektet har været en  
eksplorativ og brugerinvolverende tilgang i 
forhold til at undersøge bibliotekernes 
muligheder på podcastområdet.  

Aktiviteter:  
• Dialogdag i startfasen med fokus på 

indledende afdækning af fokusområder. 
Deltagelse af projektpartnere, 
podcastinteressenter og brugere 

• Desk research på tendenser og 
strømninger på podcastområdet 

• Supplerende interviews med 
podcastaktører og potentielle 
samarbejdspartnere omkring muligheder og 
udfordringer i podcastlandskabet i relation 
til bibliotekerne.



Tendenser og fakta



Podcasts på vej frem 
Generelt har interessen for podcasts været 
markant stigende de seneste år, og tendensen 
er tydelig når man både kigger på andelen af 
podcastlyttere i Danmark og på antallet af 
dansksprogede podcasts. Podcast bliver også 
fremhævet i flere analyser og statistikker af 
medieforbruget, senest i DRs rapport omkring 
Medieudviklingen 2017.* 

Medieaktørerne har øje på mediet 
Interessen for podcastmediet gør sig også 
gældende for landets store mediehuse, hvor 
man ser øget fokus på iværksættelsen af 
konkrete tiltag på podcastområdet.

* Rapport om Medieudviklingen 2017 
**https://danskemedier.dk/medieverden/berlingske-og-radio24syv-etablerer-podcastselskab/

Tendenser
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For såvel JP/Politiken, DR og Berlingske 
Media er podcastmediet taget i brug og 
blevet en del af medievirkeligheden. Senest 
har Berlingske og Radio24syv annonceret en 
kommende podcastplatform “Podcast24syv”, 
der skal drives på kommercielle vilkår med 
fokus på kuratering af lydmediet.**  

Podcastmediet er dog, særligt i en dansk 
kontekst, stadig kendetegnet ved at være 
umodent i en forretningsmæssig 
sammenhæng, og der har endnu ikke 
etableret sig entydigt bæredygtige 
forretningsmodeller på området.



Bibliotekerne allerede igang 
Allerede i dag tilbyder en række biblioteker 
biblioteksproducerede podcasts og der er  
også eksempler på andre podcastinitiativer:  

• Københavns Hovedbibliotek, fx “Bag om 
København”(downloadet 422.326 gange i 
2017) og “Børnebogcast” 

• Ishøj Bibliotek - Biblioteksklubben Salonen 
• Frederiksberg Bibliotek - “Leitmotiv” 
• Roskilde Bibliotekerne - “Lydspor” 
• Greve Bibliotek - podcast om kultur, events, 

musik og litteratur 
• Aalborg Bibliotekerne - arrangement og 

optagelse af podcast med Fries Before 
Guys 

• Aarhus Kommunes Biblioteker - workshops 
hvor man lærer om produktion af podcasts
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Fakta
Podcast fakta: 
• 16 % af teenagerne bruger podcasts 

ugentligt, og blandt de 20-39-årige er tallet 
25 %* 

• Antallet af danske podcasts steg fra ca. 
1500 i marts 2017 til ca. 2250 i marts 2018 - 
en stigning på mere end 30 %** 

• I en undersøgelse af lydbogsområdet 
foretaget af In2Media svarer ca. 30 % ud 
9000 respondenter at de jævnligt bruger 
podcasts. 

• Brugen af podcast på mobiltelefonen er 
steget væsentligt fra 2013 til 2015 - også på 
tværs af aldersgrupper (se figur på næste 
side) ***

* Rapport om Medieudviklingen 2017 
**Nochmal: http://www.podcaststats.dk 
***Danmarks Statistik

http://www.podcaststats.dk


Diagram http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?menu=y&maintable=BEBRIT1...

1 af 1 03/05/2017 14.19

11



Bibliotekernes

Mulighedsrum



På basis af projektets indledende 
undersøgelse af podcastområdet er der 
defineret og beskrevet tre forskellige 
mulighedsrum, som vurderes relevante og 
potentielt værdskabende for bibliotekerne i 
relation til podcastfeltet. 

Mulighedsrum: 
1. Bibliotekerne understøtter 

tilgængeligheden og inspirerer brugeren 
2. Bibliotekerne anvender podcast som 

formidlingsgreb- og redskab 
3. Bibliotekerne understøtter læring og 

demokrati 

Mulighedsrummene skal betragtes som 
områder hvor bibliotekerne potentielt kan

spille en værdifuld rolle i forhold til 
podcastmediet og/eller skabe værdi for 
bibliotekerne selv ved at inddrage mediet 
som formidlingsredskab.  

Mulighedsrummene udelukker ikke hinanden 
og skal snarere ses som komplementerende 
mulighedsrum, der kan understøtte hinandens 
indsatser og potentielt skabe en synergieffekt. 

Således kan konkrete initiativer i et 
mulighedsrum understøtte eller spille sammen 
med indsatser i et andet mulighedsrum. Fx vil 
det give mening at de biblioteksproducerede 
podcasts nemt kunne gøres tilgængelige for 
borgerne via en digital podcastplatform.

Bibliotekernes mulighedsrum 
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“Jeg er professionel bruger, men har stadig 
svært ved at finde ting”  

Interview med podcastlytter

#1  

Bibliotekerne understøtter 
tilgængelighed og inspirerer 
brugeren



En udfordring for mange brugere er, at det er 
vanskeligt at skabe sig overblik over udvalget 
af podcasts og i særlig grad at finde frem til 
podcasts, som er interessante for den enkelte 
bruger.  

Gennemgående er der hos brugeren et 
tydeligt behov for at blive guidet og 
inspireret. Det at gøre podcasts tilgængelige 
og formidle om dem i relevante kontekster 
kan her spille en central rolle for brugerens 
valg af podcast. 

Udfordringen kan bibliotekerne håndtere via 
kuratering, formidling og katalogisering af 
podcast i brønden, og ved at have en samlet 
teknisk platform til at understøtte dette.  

Apple er den primære distributør, der via sin 
Podcast platform samler og præsenterer 
podcasts. Derudover findes der en række 
forskellige platforme (fx sites, apps), som 
brugerne kan anvende til at finde og lytte til 
podcasts. Kendetegnende for disse services er 
dog, at kurateret indhold kun findes i 
begrænset omfang, og mange brugere 
oplever indholdet som uoverskueligt. I et 
dansk perspektiv mangler de eksisterende 
platforme også en fokusering på 
understøttelse af og synliggørelse af dansk 
producerede podcasts. 

Bibliotekerne har på den baggrund alle 
muligheder for at bringe sine formidlings- og 
kurateringskompetencer i spil og skabe værdi 
for brugerne. 

#1 Bibliotekerne understøtter 
tilgængeligheden og inspirerer 
brugeren
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Hvad er værdien og potentialet for 
bibliotekerne? 
• Bibliotekerne kan etablere sig som et 

troværdigt og danskfokuseret alternativ til 
Apples Podcast platform - der er et “hul” 
lige nu 

• Kan generere relationer mellem brugernes 
brug af podcasts og andre bibliotekstilbud/
materialer 

• Etablering af samarbejder med forskellige 
podcast-aktører 

• Nye/flere brugere af bibliotekernes tilbud 

Hvad er værdien for brugerne? 
• Brugerne får adgang til podcasts via en 

troværdig og uafhængig afsender 
• Brugerne oplever at de præsenteres for 

podcasts i relevante kontekster 
• Brugerne beriges og inspireres på nye 

måder

Hvad er udfordringerne? 
• En digital platform udviklet af bibliotekerne 

kan være svær at synliggøre for brugerne 
og skabe en vedholdende interesse 

• Kurateringsopgaven kræver 
medarbejderressourcer og 
ledelsesopbakning 

Idéer: 
• PodBot - en app “robot” i dialog med 

brugeren anbefaler podcasts 
• En digital platform (fx app eller site) som 

distribuerer og kuraterer podcasts  
• En podcast sektion på eReolens site og app 
• Kurateringsplatform for podcasts - baseret 

på brugerratings 
• Udvalgte (kuraterede) podcasts i brønden  
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“Vi kan bruge podcast som redskab til at berige 
bibliotekernes indhold og tilbud” 

Interview med bibliotekar

#2  

Bibliotekerne anvender podcast 
som formidlingsgreb- og redskab



For bibliotekerne rummer podcastmediets 
unikke egenskaber et særligt fortælle- og 
formidlingspotentiale, som vil kunne være 
værdiskabende for bibliotekerne på flere 
måder.  

Podcastmediet kan anvendes som redskab til, 
via lyd, at løfte den formidlings- og 
oplysningsopgave bibliotekerne står med.  

Biblioteksmedarbejdere og andre relevante 
biblioteksaktører (fx Litteratursiden) kan 
producere podcast, der understøtter og 
beriger bibliotekernes tilbud. Det kan fx være 
podcasts med eller omkring specifikke 
forfattere eller podcasts med en lokalhistorisk 
forankring.

Der kan i den sammenhæng etableres 
samarbejder med andre biblioteker, videns- 
og kulturinstitutioner og indholdsleverandører 
omkring produktion af podcasts, fx med 
Folkeuniversitetet i relation til større 
arrangementer eller festivaler, der afholdes på 
bibliotekerne. 

Bibliotekerne kan endvidere dele, lade sig 
inspirere af og udfolde eksisterende 
bibliotekspodcasts - og initiativer, fx fra 
Københavns Biblioteker, Ishøj Bibliotek eller 
Frederiksberg Bibliotekerne.

#2 Bibliotekerne anvender 
podcast som formidlingsgreb- og 
redskab
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Hvad er værdien og potentialet for 
bibliotekerne? 
• Kan generere podcastindhold, som kan 

berige og understøtte bibliotekernes øvrige 
tilbud 

• Opbygning af værdifulde samarbejder med 
forskellige videns- og indholdsleverandører 
omkring produktion af podcasts 

• Bibliotekerne styrker sin viden om mediet 
og podcastområdet 

• Synliggørelse af vidende og passionerede 
biblioteksfolk  

Hvad er værdien for brugerne? 
• Kan opleve viden på en ny måde og at ens 

interessefelt bliver udvidet. Bliver måske 
inspireret og ledt i nye retninger 

• Flere dansksprogede podcasts kan tiltrække 
nye målgrupper   

Hvad er udfordringerne? 
• Kræver ressourcer for bibliotekerne at 

producere egne podcasts 
• At producere kvalitetsindhold 

Idéer: 
• Deling af biblioteksproducerede podcasts 

via BPI 
• Produktion af lokalhistoriske podcasts - ala 

“Bag om København” 
•   Anmelderpodcasten - bibliotekerne 

anmelder en bog, musik, eller film 
• Godnatpodcast - små godnathistorier til 

børn hvor forældre kan lytte med 
• Foredrag og debatter som podcast - får 

bibliotekernes arrangementer ud af 
biblioteket og ind i ørerne på borgerne 
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“Hvordan kommer jeg i gang med at lave 
podcast?” 

potentiel podcastproducent

#3  
Bibliotekerne understøtter læring og 
demokrati



Med biblioteket som fysisk rum og platform 
for podcastproduktion- og læring kan 
bibliotekerne understøtte mediets 
demokratiske værdi. 

Ved at understøtte muligheden for produktion 
af podcasts fysisk på bibliotekerne kan man 
kultivere podcastmiljøet i Danmark og 
samtidig være med til at synliggøre og 
tilgængeliggøre podcast mediet overfor 
borgerne og potentielle podcastproducenter.  

Dette kan understøtte idéen om biblioteket 
som et demokratisk medborgerhus. 

Podcastmiljøet i Danmark er voksende og 
rummer en masse passion og talent, som 
potentielt kan være med til at skabe værdi for 
bibliotekerne gennem forskellige 
podcastsamarbejder. 

Bibliotekerne kan som medborgerhuse 
konkret understøtte aktiviteter, der fremmer 
borgernes læring om og anvendelse af 
podcastmediet ved at tilbyde foreninger og 
frivillige podcastinitiativer plads til at afholde 
borgerrettede arrangementer.  

#3 Bibliotekerne understøtter 
læring og demokrati
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Hvad er værdien og potentialet for 
bibliotekerne? 
• Biblioteker kan blive frontmover og en 

væsentlig aktør i podcastfeltet i Danmark 
• Kan understøtte etableringen af 

samarbejder med podcastforeninger- og 
initiativer 

• Kan understøtte bibliotekernes egen 
anvendelse af podcast som 
formidlingsredskab 

• Kan tiltrække nye brugere af biblioteket 

Hvad er værdien for brugerne? 
• Alle borgere vil som udgangspunkt have 

adgang til at kunne lave podcast 
• Kan understøtte aktiviteter og foreninger i 

podcastmiljøet 
• Kan gøre det nemmere for potentielle 

podcastere at komme igang 
• Kursus og/eller læringsforløb for brugerne 

på bibliotekerne

Hvad er udfordringerne? 
• Kræver ressourcer at etablere studie og 

drive det 
• Bibliotekerne skal vurdere i hvor høj grad 

det er bibliotekernes opgave at understøtte 
produktion af podcasts 

Idéer: 
• POD - et fysisk og mobilt podcaststudie. En 

enkel konstruktion, hvor tegninger er 
offentlige tilgængelig (open source 
hardware) og kan genanvendes af landets 
biblioteker. 

• Borgernes podcasts - biblioteket som 
platform for skabelse af indhold og 
fortællinger med/af borgerne 

• Podcast workshops og læringsforløb på 
bibliotekerne “CasterMaster” – lær om 
mediet – produktion og formidling 

• Bibliotekerne tilbyder hosting af brugernes 
podcasts
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Prototypen



Udgangspunktet for projektets arbejde med 
at udvikle koncepter og prototyper var de 
mulighedsrum som blev afdækket i den 
indledende undersøgelse. 

Projektet valgte på dette grundlag at fokusere 
på mulighedsrummet, der omhandler digital 
tilgængelighed, inspiration og kuratering. Det 
blev tidligt i processen tydeligt for projektet at 
netop tilgængeligheden af podcasts og 
brugernes udfordring med at finde relevant 
podcastindhold var central. 

Valget understøttes også af DDBs fokusering 
på bibliotekernes digitale platforme og 
arbejdet med at etablere fælles løsninger til 
understøttelse af folkebibliotekernes digitale 
formidling af materialer og andre 
bibliotekstilbud.*

Projektet har derfor udviklet en prototype, der 
fokuserer på: 

• At gøre podcasts tilgængelige for 
biblioteksbrugeren via en eksisterende 
biblioteksplatform (DDB CMS) 

• At hjælpe og inspirere brugerne til at finde 
noget man vil lytte til 

• At understøtte bibliotekernes muligheder 
for at berige og kuratere podcastindhold 

• At understøtte en god mobil oplevelse da 
podcastlytteren ofte er på farten 

Hvad har været væsentligt at prøve af? 
Projektet har fokuseret på at efterprøve 
hovedantagelsen om at brugerne vil guides 
og inspireres i valget af podcast samt at 
bibliotekerne fremstår som en relevant aktør i 
den sammenhæng. 

Prototypen
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* https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/om-ddb/om-danskernes-digitale-bibliotek/



Samlinger - kurateret podcasts 
For at inspirere brugeren har vi gjort samlinger  
til væsentligt element i prototypen. Samlinger 
udgør en kurateret liste af podcasts publiceret 
af en podcastredaktør og kan sammenlignes 
med playlister i fx Spotify. Samlinger kan 
baseres på tema, kontekst m.v. Hensigten er 
at understøtte brugerens valg på en ny og 
mere inspirerende måde (samling er markeret 
med stiplet blå linje). 

Podcastplayeren - afspilning af podcast 
Prototypen gør det muligt at lytte til podcasts 
via en player direkte integreret i 
webinterfacet. Brugeren har derfor nem 
adgang til indholdet og skal ikke ledes videre 
til andre platforme eller services. 

25

Centrale elementer



Relateret indhold 
Fokus i prototypen har også været at skabe 
sammenhæng mellem de tilgængelige 
podcasts samt bibliotekernes øvrige 
materialer og tilbud. Disse relationer vises 
under samlingen og under den enkelte 
podcast og bidrager til inspirationen og den 
berigende oplevelse for brugeren (se 
skærmbillede til højre). 

Redaktørerne 
Redaktørerne spiller en væsentlig rolle i 
prototypen, da de står for at udvælge og 
formidle om podcasts fx via samlinger. 
Redaktørerne har derfor også fået fokus i form 
af profilsider og muligheden for at følge dem.  
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Personalisering og demokratisering 
Prototypen har også indbygget elementer af 
brugergenereret indhold og personalisering. 
Brugeren kan eksempelvis lave egne 
samlinger (“Lav din egen”), følge samlinger 
og redaktører samt tippe om gode podcasts. 
Derudover er der et element i bunden af sitet 
som har fokus på læring om podcast. Samlet 
set er hensigten at involvere brugeren, og 
understøtte podcastmediets demokratiske 
værdi og idéen om bibliotekerne som et hus, 
der giver adgang til at borgerne kan 
(med)skabe indhold (se skærmbillede til 
højre).  

Søgning 
En podcast søgefunktion er tilstede på siden, 
men den er nedprioriteret da fokus er at 
inspirere brugerens valg af podcasts.  
Derudover er det også muligt at fremsøge 
podcasts via sitets generelle søgefunktion. 



Prototypen er grundlæggende en klikbar 
mockup, som kan afprøves i to udgaver, 
henholdsvis til desktop og til mobilen 
(smartphone). 

Som mobil udgave (smartphone):  
https://invis.io/TUF8QMWVS#/
272271649_01-01_Mobile_Forside 
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Prøv podcastprototypen
Bemærk, når man klikker et vilkårligt sted 
fremhæves klikbare elementer med en blå 
ramme. 

Som desktopudgave (website):  
https://projects.invisionapp.com/share/
GRF1OQ18P#/screens/270240400

https://invis.io/TUF8QMWVS#/272271649_01-01_Mobile_Forside
https://invis.io/TUF8QMWVS#/272271649_01-01_Mobile_Forside
https://projects.invisionapp.com/share/GRF1OQ18P#/screens/270240400
https://projects.invisionapp.com/share/GRF1OQ18P#/screens/270240400


Hvad siger brugerne?
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“Helt vildt positivt 
overrasket over at 

podcasts bliver 
præsenteret på den 

denne måde.” 
Interview med podcastlytter

Såvel almindelige lyttere som 
hardcore lyttere kan se en 
værdi i Samlinger. Brugerne 
kan se sig selv bruge 
løsningen. 

Valg af podcast ud fra 
varighed opfattes som smart 
af brugerne, men de er 
samtidig usikre på om de vil 
anvende det i praksis.

Inspiration og tilgængelighed 
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“Ville klart klikke 
videre til andre 
materialer, hvis 

emnet 
interesserer mig” 

Interview med podcastlytter

Podcastlytterne viser interesse 
for at blive ledt videre til 
andre bibliotekstilbud via 
løsningen. En indikation på at 
relationer mellem podcast og 
andre materialer og 
arrangementer er værdifuld.

Relateret indhold
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“Søger vildt 
sjældent. Fint at 
den er der. Ikke 

mit værktøj. Mere 
eksplorativ.” 

Interview med podcastlytter

Søgning

Søgefunktionen er generelt 
ikke førstevalg når brugeren 
skal finde podcasts. Samtidig 
er der stadig brugere som 
ikke vil undvære den.  



33

“Supervigtigt at 
der er mennesker 

bag. Det øger 
troværdigheden 

omkring 
samlingerne.” 

Interview med podcastlytter

Redaktører

Synliggørelse af redaktørerne, 
der udvælger indhold er 
værdifuld for brugerne ift. 
inspiration, kvalitet og 
troværdighed.



Samlet set vurderer projektet, at den 
udviklede prototype rummer et potentiale.  
Afprøvningen af den overfor målgruppen 
viser, at behovet for mediet er tilstede, at 
kurateret indhold er særdeles værdifuldt, og 
at bibliotekerne som udbyder og formidler af 
mediet er en troværdig og relevant afsender.  

Udvikling af platform 
Projektet anbefaler at det vil være 
hensigtsmæssigt at fokusere på udviklingen af 
prototypen - den digitale podcastplatform - 
som en tredelt proces, hvor tilgængelighed 
prioriteres i første omgang. 

• Fase 1 - fokusere på at gøre podcasts 
tilgængelige og hjælpe brugerne med at 
finde indhold 

• Fase 2 - involvere brugerne + 
personalisering 

• Fase 3 - læring og demokratisering

Prototypens udfordringer 
• Commitment fra bibliotekerne ift. at bruge 

medarbejderressourcer på 
podcastkuratering og formidling - den 
redaktionelle organisering er en 
forudsætning for prototypen  

• Integration til bibliotekernes digitale 
infrastruktur - DDB CMS og “brønden” - 
hvordan får vi bygget løsningen så den 
både understøtter formidlings- og 
inspirationsbehovet og samtidig er 
velintegreret på sitet? 

• At få brugeren derind! Allerede i dag er 
bibliotekerne udfordret af at skulle tiltrække 
og fastholde biblioteksbrugerne på sine 
digitale platforme. 

Opsummering på prototype 
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Konklusioner



JA, 
bibliotekerne kan 
og bør spille en 

rolle på 
podcastområdet

Undersøge om og ifald 
hvilken rolle 

bibliotekerne kan spille 
i forhold til podcast-

mediet 

Projektformål



Med udgangspunkt i projektets resultater er 
hovedkonklusionen at bibliotekerne kan og 
ikke mindst bør spille en rolle på 
podcastområdet. 

Projektets undersøgelse, de afdækkede 
mulighedsrum samt udviklingen og 
afprøvningen af prototypen har synliggjort at 
podcasts og understøttelsen af mediet har en 
national værdi for såvel bibliotekerne som for 
slutbrugerne - ikke mindst i lyset af, at 
forbruget af podcasts er stærkt stigende i 
Danmark.  

Udvalget af podcasts er omfattende og 
rummer en stor mængde indhold af høj 
kvalitet, som er relevant for 
biblioteksbrugerne.  

Samtidig savner podcastbrugerne generelt 
bedre muligheder for at navigere i 
podcastindholdet og ikke mindst at blive 
hjulpet i valget af podcast. 

Med udgangspunkt i DDBs fokus på at stille 
relevante digitale materialer til rådighed for 
borgerne og tilbyde brugerne en 
sammenhængende og god digital 
biblioteksoplevelse*, vurderer projektet at 
podcastmediet er et væsentligt og værdifuldt 
medie, som bibliotekerne og DDB med fordel 
kan kuratere og tilbyde digitalt. 

Ved udvikling af en podcastløsning er det i 
den sammenhæng helt afgørende at træffe 
velovervejede valg ift. integrationen med 
DDBs digitale infrastruktur. 

Hovedkonklusion
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*https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/fileadmin/user_upload/DDB/Rapporter/Diskussionsoplaeg_til_en_vision_for_Det_Sammenhaengende_Bibliotek.pdf



#1 Bibliotekerne kan tilbyde brugerne 
forskelligt indhold om samme emne 
Bibliotekerne kan tilbyde brugerne noget 
unikt ved at give adgang til podcasts og 
samtidig skabe relationer til andre medier/
materialer/arrangementer om samme emne: 
Her er en potentiel merværdi i forhold til 
andre podcastdistributører- og platforme. 

#2 Biblioteket har en relevans og 
troværdighed som formidler af podcasts 
Bibliotekerne betragtes af såvel borgere og 
podcastaktører som en relevant spiller ift. 
tilgængeliggørelse og formidling af podcasts. 
Bibliotekerne er en uafhængig instans som har 
en troværdighed blandt borgerne. Alle som 
projektet har være i dialog med i løbet af 
projektet har været positive over for, at 
bibliotekerne går ind og bidrager aktivt til at 
fremme og udbrede podcastmediet.  

#3 Bibliotekernes stærke formidlingsevner 
kan bruges til at inspirere brugerens 
podcastvalg 
Bibliotekernes eksisterende kuraterings- og 
formidlingskompetencer har en særlig værdi 
og styrke i forhold til at inspirere og hjælpe 
podcastbrugere med at finde noget at lytte til. 
Kurateringen vil være værdifuld for såvel nye 
og almindelige lyttere som “hardcore” lyttere. 

#4 Bibliotekerne er igang og har 
passionerede og dygtige medarbejdere på 
podcastområdet  
Bibliotekerne viser interesse i at gøre noget 
på podcastområdet og mange har allerede 
igangsat konkrete podcastinitiativer og 
indsatser. Der er derfor grundlag for et mere 
organiseret og værdiskabende samarbejde 
omkring podcastindsatsen i 
bibliotekssektoren.

Delkonklusioner
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Anbefalinger



På grundlag af projektets resultater og 
konklusioner anbefales følgende: 

#1 Bibliotekerne tilbyder adgang til 
kurateret podcasts og inspirerer valget 
Bibliotekerne bør gå ind og understøtte 
tilgængeligheden af podcastmediet - på lige 
fod med andre medie- og materialetyper - 
dvs. tilbyde brugerne adgang til podcasts via 
en biblioteksdrevet digital platform (DDB 
CMS). Samtidig med adgangen er det 
væsentligt at understøtte brugerens valg af 
podcast ved at kuratere indholdet og inspirere 
på forskellig vis.  

#2 Bibliotekerne organiserer sig nationalt i 
arbejdet med at understøtte mediet 
Bibliotekerne bør samle kræfterne omkring de 
podcastinitiativer og kompetencer der 
eksisterer rundt på landets biblioteker 
Etableringen af en national podcastredaktion 
virker oplagt og det vurderes at interessen og 
potentialet for en redaktion er tilstede.

#3 Bibliotekerne laver podcasts og deler 
dem med hinanden  
Bibliotekerne bør understøtte deling af 
biblioteksproducerede podcasts på tværs af 
kommunerne/bibliotekerne. Allerede i dag 
produceres lokale podcasts, som har en 
kvalitet og relevans. BPI fremstår i den 
sammenhæng som en potentiel platform for 
national deling af podcasts. 

#4 Bibliotekerne samarbejder med 
vidensinstitutioner omkring 
indholdsproduktion og formidling   
Bibliotekerne bør samarbejde med relevante 
podcastinteressenter og understøtte indholds- 
og vidensleverandører omkring 
podcastproduktion, der kan tilføre yderligere 
værdi til bibliotekernes formidling af sine 
materialer og ressourcer.

Anbefalinger
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