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Hvad er det, der er  
med det der lyd???



Det handler om 
brugeroplevelse



“Du kender det sikkert fra dig selv:  
Det at læse en artikel kræver både din 
opmærksomhed, dine øjne og dine 
hænder. Og det tager tid.”

Medietrends.dk / Lars K Jensen, september 2017 



“At lytte til en oplæst artikel eller en 
podcast-udsendelse kræver kun lidt af din 
opmærksomhed. Dine øjne og hænder kan 
lave noget andet, for mig er det typisk 
madlavning og opvask.”

Medietrends.dk / Lars K Jensen, september 2017 
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De er på vej…



“By 2020, 30 percent of 
web browsing sessions will 
be done without a screen”

- Gartner (2016)



“Nu sælges der 130.000 
smarte højtalere om 

dagen”

- Medietrends.dk, september 2018



“Google says 20 percent 
of mobile queries are 

voice searches”

- Search Engine Land, maj 2016



“One in six Americans now own a 
smart speaker, according to new 
research out this week from NPR 

and Edison Research”

- TechCrunch, januar 2018



Januar 2018 



Januar 2018 



“The future of news is 
humans talking to 

machines”

- Nieman Lab, september 2017



Det betyder, at nye brugere 
får lettere adgang



Og du når folk 
andre steder



“The best UI is no UI. No 
design is required if you could 

simply talk to your device.”

- Schibsted Future Report



“Skal danske medier 
have en strategi for lyd?”

larskjensen.dk / november 2017



“Jeg mener ganske enkelt, at danske medier bør 
overveje at have en strategi for lyd. En strategi, 
der går udover det, at have en række podcasts, 
som flere medier efterhånden har. Disse 
podcasts lever (som det er mange steder nu, i 
hvert fald) ved siden af det indhold, der bliver 
udgivet på hjemmesiden – kerneindholdet. Jeg 
tror, man bliver nødt til at have det indhold 
repræsenteret på lydsiden også.”



Start med kernen



Og kernen af kernen



Hvad ville folk savne, hvis 
du var væk i morgen?


