
INTRODUKTION TIL
PODCASTING

Genlyd Podcast ved Mie Brandstrup



DAGENS PROGRAM

kom godt i gang
det rette udstyr
sådan kommer I i luften
hvem er jeres lyttere?
spred ordet og bliv hørt
øvelser: tag de første skridt



historiefortælling
vidensdeling og formidling
branding
understøt jeres øvrige platforme

erhvervsdrivende 
tilflyttere
studerende
medarbejdere

 

GØR PODCASTING RELEVANT

 



HVORFOR VIL I PODCASTE?

 
hvorfor vil I have en podcast?
hvad har I på hjerte?
hvad er jeres succeskriterier?
hvorfor skal folk lytte til jeres podcast?



HVAD VIL I FORMIDLE?

 

hvad er jeres fortælling og jeres gode historier?
tænk kreativt og i anderledes formater
byvandring
hjemstavnsinterview med interessante mennesker fra byen
konferencer: interview med oplægsholdere, teaser for arrangement mm
events
sæt lyd til rapporter
interaktion med borgerne
vidensdeling
intern kommunikation



 

F O R D E L E

fordybelse og nuancer
viden
fastholder folk i
længere tid
tilgængelighed
man lytter mens man
laver andre ting
trofaste lyttere - lytter
80-90 % af indholdet

F A L D G R U B E R

lytterne kommer ikke
af sig selv
podcast vil altid være
et tilvalg
konkurrence 
mange kender stadig
ikke til podcasting
krav til distribution og
synlighed



UDVIKLING AF PODCASTEN

 
hvad handler podcasten om? Ikke bare de første tre programmer,
men også om et halvt år eller et år
skal der være gæster? 
studie eller reportage
hvor ofte vil I udkomme – vær realistiske for lytterne og jeres egen
skyld
kontinuerligt eller en serie
godt selskab, underholdning, viden



 

NOGET AT HAVE DET I - DREJEBOG

 
intro
præsentation af gæsterne
hvad er projekt Ultra:bit
ultra:bit i undervisningen
undersøgelse
next step
afrunding og opsamling
outro



NOGET AT HAVE DET I - TEMAPLAN

 

januar: Ungedemokrati, skolevalg og ungebyråd
februar: Sex, grænser, seksualundervisning
marts: Trivsel og fællesskaber 
april: Teknologi
maj: Slap af! Mental sundhed, angst og eksamenspres
juni: Lokal forankring, foreningsliv, frivillighed og samarbejde
juli: Gode overgange - til skole og ungdomsuddannelse
august: Aula
september: Bæredygtighed 
oktober: Krop og bevægelse
november: Innovation og iværksætteri



LYT TIL DET OFFENTLIGE

 



DET RETTE UDSTYR

 



OPTAGERE OG MIKROFONER

 

optager: Zoom H6, egner sig både til reportage og studie
kondensatormikrofoner: Giver en bedre lyd men er mere følsomme
over for støj. F.eks. Blue Yeti, Røde nt1-a
dynamiske mikrofoner: Egner sig bedre hvis I ikke optager i et studie, er
mindre følsomme. F.eks. Røde M1, AKGc1000s, Shure sm7b
popfilter
RØDE Procaster afviklingspult
computer
program til redigering: Audacity, Garageband, Hindenburg, Adobe
Audition

 



KLIPPEPROGRAMMER

 



GODE RÅD TIL OPTAGELSER

 vælg det rette rum: ikke for stort, få hårde flader, tæpper på
gulvet, møbler mm til at afbløde lyden
minimer rumklang
fjern støjkilder i nærheden
hav altid høretelefoner på når du optager

 



DEN GODE VÆRT

 
vær nærværende
vær tryg foran mikrofonen
med eller uden manus?
øv dig i at læse op i talesprog – det er sværere end det lyder
få liv i stemmen
lyt til andre og bliv inspireret
pas på P'erne



INDEN DU SKAL I LUFTEN

 
lav et logo til din podcast
kvadratisk: 1400 x 1400 – 3000 x 3000 pixels
genkendelighed, let at afkode

lav en god beskrivelse af din podcast. Den skal du bruge
senere

 



MERE END LYD

 skab en visuel identitet
gør din podcast søgbar
SEO-optimering
shownotes



HOSTING - MP3

 find en podcast-host
er der styr på jeres RSS-feed?
valider jeres podcast
upload til iTunes



FIND JERES PODCASTHOST

 



PRISER OG TIDSFORBRUG

 

optager: 1.200 - 2.500 kroner
mikrofoner: 500 - 1.000 kroner pr stk
klippeprogram: 0 - 2.000 kroner
podcasthost: 1.000 - 1.500 kroner om året

ideudvikling
optagelse
redigering
shownotes
content

 



HVEM ER JERES LYTTERE?

 



SÅ MANGE
LYTTER TIL
PODCASTS
HVER UGE

Alle 12-18 år 19-34 år 35-54 år 55-69 år 70 +
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0 kilde: Slots- og Kulturstyrelsen: Mediernes udvikling 2019

alle: 19 procent (15)
12-18 år: 19 procent (15)
19-34 år : 34 procent (27)
35-54 år : 21 procent (17)
55-69 år: 10 procent (9)
70 +: 4 procent (2)
 



SÅ MANGE
HAR HØRT EN
PODCAST

Alle 12-18 år 19-34 år 35-54 år 55-69 år 70 +
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kilde: Slots- og Kulturstyrelsen: Mediernes udvikling 2019

alle: 49 procent (43)
12-18 år: 62 procent (50)
19-34 år : 69 procent (62)
35-54 år : 58 procent (53)
55-69 år: 36 procent (29)
70 +: 13 procent (9)
 



SÅ MANGE
VED HVORDAN
MAN LYTTER

Nej 
71%

ja 
29%

Kilde: rundspørge - Nochmal 2018: podcaststats.dk



HVORDAN
LYTTER DU?

smartphone/portable
69%

computer
29%

ved ikke
2%

Kilde: Edison Research: The Podcast Consumer 2018



HVORNÅR
LYTTER DU?
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Kilde: Radius: befolkningsundersøgelse - podcasts december 2018



 

Halvdelen af danske podcasts har
under 1000 afspilninger pr episode

DE HÅRDE FACTS

 



 

 

 

 

 

SKAB VÆRDI
FOR DE VIGTIGE

 



INDHOLD OG MÅLGRUPPER

 jeres forventninger
overvejelser om målgrupper
hvem vil I gerne i kontakt med?
de ”rigtige” lyttere (investorer, børnefamilier, mulige tilflyttere,
turister, erhvevsliv)
tag lytterne i hånden: Hvordan finder de jer, hvordan lytter de?



HVEM TALER I TIL 
- OG HØRER DE EFTER?

 

sprogbrug 
dynamik
manus (talesprog)
emner
tone
vært og gæster
musik/lyd
HUSK: den gode lyd



BLIV HØRT!

 hvor er I normalt til stede?
hvad gør I godt?
lav en plan for sociale medier
hvor kan man finde jeres podcast?
kan man komme i kontakt med jeres podcast?
interagér med jeres lyttere – lad dem komme med input
teaserklip



BRUG ALLE JERES KANALER

 
nyhedsbrev
hjemmeside: nyhedshistorie, banner på forsiden, egen underside
til podcasten
sociale medier: Facebook, Instagram, Twitter mf
intranet
medarbejderblad
gæsternes netværk
jeres eget netværk – samarbejdspartnere



SKAB EKSTRA INDHOLD

 
brug interviewet til artikler til hjemmeside og andre platforme
er det en nyhed?
nyhedsbrev og pressemeddelelser
intranet
video og billeder med gæster til Facebook og Instagram
teaser: F.eks. audiogram til sociale medier









ØVELSER

 
øv jer i at læse op
hvilke historier vil I gerne fortælle:
den nemme, der er lige til at gå til
den fantasifulde og eksperimenterende
hvordan kan I brande jeres podcast?



KONTAKT
 

G E N L Y D  P O D C A S T
Mie Brandstrup
journalist og podcastproducent

E M A I L
mie@genlydpodcast.dk

T L F
2233 5505



KONTAKT
 

N O G E T  A T  H A V E  D E T  I
Cornelius Corneliussen 
kommunikationskonsulent, Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune

E M A I L
cornelius@aalborg.dk

T L F
9352 0011


