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Abstract: The purpose of this thesis is to investigate peoples experience 

when listening at audio books. During recent years the use of au-
dio books has increased significantly. With that knowledge and the 
fact that this is an almost unexplored area within Library- and In-
formation science our interest grew even stronger. The thesis is 
based on two different theories. To be able to place audio books in 
a context we have applied a media- consumption perspective by 
asking questions like when, where and how the media-
consumption takes place. When analysing peoples experiences 
from the content of audio books we used Sten Furhammar's model 
of reading. 
The question posed in this study is: What experience can audio 
books give to our respondents? 
We limited the examination by only including adult audio book 
listeners. To answer the question we interviewed audio book bor-
rowers at a public library. The results of the examination shows 
that people often prefer to listen to audio books while doing some-
thing else. Some are using it because they have a dysfunction e.g. 
reduced sight. The audio book can give relaxation, help endure 
monotonous work or simply be used for amusement. For some it is 
even enriching and developing. We also concluded that the audio 
book listener confronts more choices than a reader of a written text 
does. An audio book user must not only find a technique that suites 
them and the situation but also find a narrator that attracts them. 
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1. Inledning 
 
Ljudboken utsågs av den svenska fackhandeln till årets julklapp 2006. Under de senaste åren 
har intresset och användandet av ljudböcker ökat markant, vilket uppmärksammats allt mer i 
massmedierna. Däremot har vi inte i vår utbildning kommit i beröring med denna form av 
litteraturanvändning, utan vår förförståelse har vi fått genom våra arbeten. 
 
Med denna uppsats vill vi undersöka användningen av och den upplevelse ljudboken kan ge 
människor, vilket i förlängningen även kan tala om hur det kommer sig att de väljer ljudböck-
er när de vill tillfredsställa sin läslust. Vi har inte tagit någon hänsyn till genus i vår uppsats, 
även om vi tycker att det är en intressant infallsvinkel.  
 

1.1Bakgrund 
 
Vi arbetar på varsitt filialbibliotek, en stadsdelsfilial och ett beläget i ett mindre samhälle. De 
ligger i olika kommuner. De senaste åren har vi noterat att intresset för ljudböcker ökat. Allt 
fler människor kommer och frågar efter hyllan där ljudböckerna är placerade och många är 
storlyssnare. De har snabbt gått igenom de flesta genrer som biblioteket kan erbjuda och de är 
sällan kräsna i sitt val av en ny bok. Det här tyckte vi var mycket intressant och när vi började 
ställa lite frågor kring våra låntagares ljudboksvanor, så visade det sig ofta handla om att man 
använder ljudboken när man gör någonting annat.  
 
När vi började söka efter tidigare forskning inom området så fann vi att det inte är beforskat i 
någon större omfattning och definitivt inte i Sverige. Likaså kunde vi konstatera att det, även 
då för svensk del, inte verkade vara av intresse för biblioteks- och informationsvetenskapen. 
Inom litteraturvetenskapen tycks dock intresset för ljudboken ha väckts. Johan Svedjedal, 
professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, skriver på kultursi-
dorna i Dagens Nyheter (2006-02-01) att ljudbokens uppsving på marknaden innebär en ”be-
tydande medial förändring av litteraturens villkor”. Han anser att den tryckta boken inte på 
något sätt är hotad men att ljudboken har kommit att bli en vardaglig, integrerad del av det 
litterära livet. Svedjedals artikel var ett inlägg som skrevs efter att en undersökning gjord av 
marknadsföretaget Temo där man kartlagt ljudbokslyssnare, publicerats. I denna undersök-
ning visade det sig att närmare hälften av de tillfrågade hade börjat lyssna på ljudböcker under 
de senaste två åren (Temo 2005, s.17). 
 
Vår erfarenhet från våra arbetsplatser i kombination med det vetenskapliga forskningsläget 
gjorde att vårt intresse för ljudboken ökade. Våra egna tankar vidrörde den samhällsföränd-
ring vilken vi ständigt matas med via massmedia. Det skrivs om högt ställda krav både i pri-
vatlivet och i arbetslivet, om att man ska klara av att hålla flera bollar i luften samtidigt, så 
kallat ”multitasking”. Den uppskruvade takten i vårt samhälle är exempel på en förändring i 
vårt sätt att leva, jämfört med för bara tre, fyra decennier sedan.   
 
Vi vill framförallt undersöka själva upplevelsen av att lyssna på ljudböcker. Begreppet upple-
velse ser vi ur flera olika synvinklar. Sten Furhammar, författare till Varför läser du? (1997), 
ett projektarbete om läsutbyte, menar att ordet upplevelse är mångtydigt. Han anser att man 
kan tala om upplevelse både som erfarenhet och som förströelse, där det förra fallet ger an-
vändaren upplevelser som är personligt givande. På så sätt kan de ge ökad kunskap och vid-
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gade perspektiv om oss själva och vår tillvaro. I betydelsen av förströelse menar han oftast det 
motsatta förhållandet. Det kan få användaren att tillfälligt glömma här och nu, ge en möjlighet 
till verklighetsflykt (Furhammar 1997, s. 138). 
 
Upplevelse måste, anser vi, också ses i ett större perspektiv. För att förstå varför människor 
använder just ljudboken för att tillfredsställa sin läslust så behöver vi se till människans hela 
livssituation. Vi tror att det finns olika anledningar till att människor väljer ljudboken framför 
tryckt text, vilket vi vill titta närmare på. Eftersom ljudboken kräver användande av teknisk 
apparatur för att kunna upplevas, så ingår även den tekniska aspekten i den vidare betydelsen 
av begreppet upplevelse. Allt detta tillsammans tror vi kan ge oss en uppfattning om männi-
skors mångfacetterade upplevelser av ljudboken. 
 
Vi tycker det är särskilt viktigt att belysa att när man lyssnar på en ljudbok används ett annat 
sinne, hörseln, än när man läser en text. Detta antar vi, innebär att det blir en annan sorts fo-
kusering och andra förutsättningar än vid läsning av text.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen av människors ljudbokslyssnande. För att 
kunna bilda oss en uppfattning om detta avser vi att intervjua ljudboksanvändare. 
 
Den frågeställning vi har formulerat i avsikt att uppfylla vårt syfte är: 
 

• Vilka upplevelser kan ljudbokslyssnandet ge våra respondenter?  
 

1.3 Avgränsningar 
 
I vår undersökning har vi valt att fokusera på ljudböcker och dess användare. Ljudböcker är 
utgivna i kommersiellt syfte och kan köpas i handeln. Ljudboken förväxlas ofta med talboken 
som inte är en kommersiell produkt utan endast kan göras med stöd av 17 § i Upphovsrättsla-
gen (1960:729). Talböcker kan lånas på bibliotek av personer med läshandikapp eller andra 
funktionshinder som försvårar läsning av tryckt text. Talboksanvändare ingår inte i vår under-
sökning då vi menar att förutsättningarna är annorlunda både när det gäller inläsning, teknik 
och användning.  
 

1.4 Begrepp och definitioner   
 
För att läsare av denna uppsats ska ha en möjlighet att följa med i vårt resonemang så vill vi 
förklara några begrepp. 
 
Med ljudboksanvändare menar vi en person som regelbundet, minst en gång per månad, lyss-
nar/har lyssnat på ljudböcker de senaste tolv månaderna.  
 
Något vi observerat och tagit ställning till är att man bland bibliotekspersonal ofta verkar an-
vända uttrycket ”läsa en ljudbok” medan man kommersiellt och bland ljudboksanvändarna 
nyttjar ”lyssna på en ljudbok”. Fortsättningsvis har vi valt att använda uttrycket ”lyssna på en 
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ljudbok”, framförallt för att det tycks vara det etablerade uttrycket i vardagslag men även för 
att det kan betraktas som en språklig ”kullerbytta” i uttrycket ”läsa en ljudbok”. Det är också 
ett annat sinne som främst används, nämligen hörseln, för att uppnå själva upplevelsen. 
 

1.5 Disposition 
 
Nedan följer en översiktlig redogörelse av uppsatsens innehåll. 
 
I kapitel ett presenteras inledning och bakgrund till uppsatsens problemområde. I bakgrunds-
avsnittet beskrivs problemområdet närmare för att sedan utmynna i vårt syfte och vår fråge-
ställning. Inledningsavsnittet behandlar vidare avgränsningar och förklaringar av relevanta 
begrepp för att sedan avslutas med denna disposition.  
 
Kapitel två ger en övergripande introduktion till vårt ämnesområde i form av ljudbokens ut-
veckling, vilka format som är vanligast förekommande idag och hur upphovsrätten fungerar i 
detta sammanhang. 
 
I kapitel tre presenteras de två teoretiska utgångspunkter som vi har valt för att visa på helhe-
ten av ljudboksupplevelsen. Konsumtionsteorins definition och förklaring av mediebruk an-
vänder vi för att visa på helhetsupplevelsen av ljudboksanvändningen. Sten Furhammars teori 
om läsutbyte har vi som grund vid analysen av upplevelsen av ljudboken. 
 
I kapitel fyra tar vi upp vad vi tror är en av orsakerna till ljudbokens popularitet. Vi anser att 
människan är mycket benägen att lyssna till berättelser och vi vill även visa på den kraft som 
finns i berättelser och i berättandet av dem. Vi avslutar kapitlet med att visa hur vi använder 
lyssnandeforskning som ett stöd i vår analys av vårt empiriska material för att förstå upplevel-
sen av ljudboken. 
 
Kapitel fem tar upp de läsvaneundersökningar och projekt som vi anser vara relevanta att an-
vända för att belysa vårt ämne. Kapitlet inleds med en redogörelse för vår informationssök-
ningsprocess. I det avslutande avsnittet i kapitel fem presenterar vi ett urval artiklar om ljud-
boken så som den presenteras i massmedia, främst i Sverige, men även från USA där en de-
batt förts, vilket vi inte kunnat hitta här hemma. 
 
I kapitel sex redogör vi inledningsvis för vår valda kvalitativa metod och urvalsförfarandet. 
Efterföljande avsnitt behandlar utformandet av intervjuguiden och genomförandet av under-
sökningen samt bearbetningen av det empiriska materialet. 
 
I kapitel sju presenteras våra informanter och därefter en redogörelse för vårt empiriska mate-
rial, som i samband med detta även analyseras med hjälp av de valda teorierna. Resultat- och 
analyskapitlet är indelat i avsnitt efter våra två teoretiska utgångspunkter, helhetsupplevelsen 
och upplevelsen av själva ljudboken. De avslutande avsnitten tar upp de olika områdena upp-
läsare, genre och teknik. 
 
Kapitel åtta innehåller diskussion och slutsatser. Med hjälp av materialet vi tagit upp i kapitel 
fem diskuterar och belyser vi vår analys av det empiriska materialet. I samband med denna 
diskussion presenterar vi våra slutsatser och svarar på vår frågeställning. Kapitlet avslutas 
med funderingar och reflektioner kring vår egen uppsats, teori och metod, och förslag på vida-
re forskning. 
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Kapitel nio sammanfattar uppsatsens undersökning och därefter följer en käll- och litteratur-
förteckning, samt bilagor 
 

2. Ljudboken 
 
I det här kapitlet presenterar vi ljudboken och hur ljudboken regleras i upphovsrättslagen. Vi 
berättar kort om dess tekniska utveckling och den teknik och de format som främst används 
idag. Tekniken är nära förknippad med användarens upplevelse av ljudboken och om man till 
exempel upplever att den tekniska biten ställer till problem så stör det även upplevelsen av 
boken. 
 
I Nationalencyklopedin definieras ljudboken på följande sätt:  
 

Ljudbok, hörbok, inläst bok som är uppspelningsbar i t.ex. mp3-spelare, cd-spelare, cd- rom-
spelare, mobiltelefon eller dator… Benämningen ljudbok förväxlas ofta med talbok, som dock är 
en ickekommersiell produkt avsedd för personer som är synskadade eller på annat sätt har läs-
handikapp.  

 
Det var 1877 som Thomas Alva Edison visade upp sin uppfinning ”Edisonfonografen” vilken 
var upprinnelsen till den teknik vi använder oss av idag (Tekniska museet 2007). Jason Cam-
lot, professor i engelska vid Concordiauniversitetet i Montreal, skriver i sin artikel Early tal-
king books i vilken han följer utvecklingen av inspelnings- och recitationsstekniken under 
åren 1880-1920, att Edisons vision var att framställa ett medium som avbildade talet direkt 
utan att det behövde läsas. Edison lär själv ha sagt att fördelen med en talande bok framför 
den tryckta var så överlägsen redan i tanken att det överhuvudtaget inte behövde nämnas. 
Tilläggas kan att Thomas Edison var dyslektiker (Tomatis 2007). Ursprunget till uppfinningen 
kan ligga i ett allt högre krav från den viktorianska eliten att utveckla en teknik som gjorde 
läsupplevelsen mer direkt och att den dessutom skulle vara ”för evigt” (Camlot 2003, s. 147-
148).  
 

2.1 Från talbok till ljudbok 
 
I Talboken 50 år! skriver Christina Andersson, tidigare chef för Bonnier Audio, ett kapitel om 
när talböckerna kom till Sverige och om mediets utveckling. Hon skriver att teknikens fram-
steg gjorde det möjligt för synskadade att få ytterligare ett läsmedium förutom punktskrift, det 
vill säga den så kallade talboken. År 1955 började dåvarande De blindas förening i Sverige att 
läsa in talböcker för synskadade personer. På 1970-talet fick även andra läshandikappade rätt 
att låna talböcker. Inläsningen till en talbok ska göras så neutral som möjligt för att läsaren 
ska kunna göra sig en egen tolkning på samma sätt som när man läser en text (Andersson 
2005, s.164).  
 
Radions uppläsningar har följt en annan utveckling. Här försöker istället uppläsaren fånga den 
ton som författaren slagit an i sitt verk. När ljudboken introducerades så var det den stora 
gruppen lyssnare av radiouppläsningarna som först nappade. Den första kommersiella ljudbo-
ken släpptes i USA 1952 men försäljningen tog inte fart förrän på 70-talet när det blev popu-
lärt med kassettbokslyssnande i bilen. På 80-talet gav de flesta amerikanska bokförlag ut ljud-
böcker av sina bästsäljare, men då i förkortad form med max två kassetter (ibid., s.164-165).  
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I Sverige var utvecklingen till en början trög, mycket på grund av att man inom förlagsbran-
schen ansåg marknaden begränsad då inte bilen hade samma starka position i Sverige som i 
USA. I samband med den statliga utredningen Kultur åt alla i början av 1970-talet, formulera-
de Synskadades Riksförbund tydliga krav på synskadades möjligheter att privat kunna köpa 
anpassade böcker, det vill säga, inlästa på band eller punktskrift. 1985 började SRF Tal & 
Punkt AB en utgivning i liten skala men konsumentgruppen var för liten för att det skulle 
kunna bli lönsamt. Ett år senare startade ett nytt företag, SRF Kassettbok AB, en utgivning 
med den amerikanska marknaden som förebild. När Kassettbokklubben startades i början av 
90-talet gjordes ett storskaligt försök att värva medlemmar bland den stora allmänheten. Då 
lossnade alla fördämningar och med hjälp av klubben kunde verksamheten utvecklas vidare. 
Inriktningen för förlagsarbetet blev att utveckla ljudbokens form och även om det var i nära 
samarbete med Synskadades Riksförbund så var förebilden nu radions uppläsningsverksamhet 
och man använde sig av framstående skådespelare för att uttolka författarnas verk (ibid., 
s.166-167).  
 
I Sverige fanns 2005 cirka tio förlag som gav ut ljudböcker att jämföra med till exempel 
Tysklands1 omkring 400 (ibid., s.170-171). 
 

2.2 Format  
 
Tekniken för att kunna lyssna på ljudböcker har utvecklats och idag finns en rad olika möjlig-
heter att tillägna sig en inläst bok. Nedan tar vi tar upp de olika tekniker som idag används 
mest frekvent.  
 
Det första som marknaden erbjöd var bok på kassett, men det riktiga uppsvinget för ljudboken 
kom i och med utvecklingen av cd-formatet. Allt eftersom användarna ställt högre krav på 
tillgängligheten så har nu cd-boken fått en allvarlig konkurrent av böcker i mp3-format (Ap-
pel 2006, s. 58-61).  
 
För att visa på de tekniska möjligheter som finns att tillgå har vi använt oss av Göteborgs 
stadsbiblioteks hemsida som exempel. Där kan användare bland annat låna en mp3-spelare. 
Den är laddad med en inläst bok och lånetiden är fyra veckor. Innehållet är låst och hörlurar 
och laddare medföljer lånet. Förutom kassett- och cd-böcker har man ljudböcker på cd som 
dessutom innehåller en cd med mp3-fil så att låntagaren själv kan ladda ner boken till sin 
mp3-spelare. E-ljudböcker erbjuds av de flesta bibliotek idag. De finns i två olika format: 
streamade ljudböcker med enbart ljud och e-ljudböcker med både ljud och text, där texten 
visas fortlöpande på skärmen. För att få tillgång till dessa krävs en dator som uppfyller tjäns-
tens krav på webbläsare, operativsystem, ljudkort och Internetuppkoppling samt ett lånekort 
på biblioteket. Ljudboksfilerna sparas inte ned till hårddisken utan buffras, boken laddas upp 
under tiden man läser den. På Göteborgs stadsbiblioteks hemsida kallas de streamade ljud-
böckerna med text för "karaokeböcker". Samtidigt som ordet läses upp markeras det i texten 
vilket kan underlätta för den som till exempel vill lära sig svenska (Göteborgs stadsbibliotek 
2007).  
 
 
 

                                                 
1 Exemplet Tyskland är det enda statistiska jämförelsematerial vi har funnit. 
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2.3 Upphovsrätten 
 
Ljudböcker regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovs-
rättslagen (1960:729). Det innebär bland annat att författaren måste ge sitt tillstånd för ljud-
boksproduktionen och att författaren sedan får royalty vid försäljningen. En ljudbok behöver 
inte överensstämma med originalboken, utan kan till exempel vara förkortad eller ha omkas-
tade kapitel. Ljudböcker får inte kopieras eller spridas utan upphovsrättsinnehavarens till-
stånd. Bristen på fungerande kopieringsskydd innebär dock att piratkopiering av ljudböcker är 
ett stort problem för utgivarna (SFS 2005:359).  
 

2.4 Sammanfattning 
 
Ljudboken är i centrum i detta kapitel och Nationalencyklopedins definition visar tydligt att 
ljudboken har ett brett användningsområde. Tekniken som är sprungen ur T. A. Edisons upp-
finning av fonografen har efter en utveckling ur talbokens neutrala inläsning följt den mer 
inlevelsefulla vägen likt radioföljetongens. Ljudboken utges i kommersiellt syfte och de se-
naste åren har utgivning och försäljning ökat markant vilket ger användarna stora möjligheter 
att tillfredsställa sin läslust. Bristen på ett kopieringsskydd som fungerar har gjort att piratko-
piering är ett stort problem för utgivarna. 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för vårt arbete. Ur ett konsumtions-
teoretiskt perspektiv diskuterar vi mediebruk. För att få en djupare förståelse för hur männi-
skor upplever ljudbokslyssnandet har vi valt att använda oss av Sten Furhammars teorier om 
hur och varför människor läser. 
 

3.1 Konsumtionsteori 
 
Erling Bjurström, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Hillevi Ganetz universitets-
lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och Johan Fornäs, professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap har i ett gemensamt forskningsprojekt behandlat konsumtion av 
varor och då speciellt konsumtion av medier (Bjurström, Fornäs, Ganetz 2000, s.7). 
 
Konsumtionsteorin handlade förr först och främst om det ekonomiska perspektivet av kon-
sumtion men i och med samhällets allt bredare mångtydighet så har även ett kulturellt och ett 
socialt perspektiv fått större betydelse. Detta beror till stor del på konsumtionsbegreppets 
dubbelhet som omfattar både inköpet/lånet av varan men även bruket av densamma. Detta gör 
att konsumtion idag ses som mycket mer än enbart en ekonomisk aktivitet, det kan också 
handla om drömmar, estetik och social och psykisk identitet (ibid., s. 19).  
 
Konsumtionsvaror diskuteras allt mer som element i relation till frågor om aktivitet och iden-
titet samt konstruktionen av självet (ibid., s. 40). Detta gör att konsumtionsteorin kan ses ur 
det perspektiv som rör mediebruket vars frågeställningar handlar om när, var, varför, hur och 
till vad människor använder olika slags medier. 
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3.1.1 Mediebruk 
 
Viktiga frågor som rör mediebruk är när och var, varför, hur och till vad människor använder 
olika medier.  När och var syftar till i vilken utsträckning och på vilket sätt människors an-
vändning av medier är beroende av tid och rum. Här intresserar man sig till exempel för om 
det är ett vanemässigt bruk av medier som återkommer vid samma tid och på samma plats 
eller om tiden och platsen varierar. Frågan hur anspelar på de sociala handlingar och relatio-
ner som mediebruket ingår i. Den sociala kontexten förändras om en person tittar på tv ensam, 
med familj eller med vänner. Till vad hänvisar till mediernas användningsområde och är tyd-
ligare för vissa medier än för andra. En dator kan användas på en mängd olika sätt, till exem-
pel för att söka information, spela dataspel samt skicka och läsa e-post. Bjurström, Fornäs och 
Ganetz menar att mediebruk alltid innebär ett produktivt moment. Meningen med mediets 
innebörd finns inte i själva budskapet utan skapas först i och med att människan tolkar det 
(ibid., s. 94-97).  
 
Vidare tar författarna upp människors vanor och menar att vanorna och mediebruket ömsesi-
digt är beroende av varandra genom att vanorna påverkar när och hur man utnyttjar olika me-
dier samtidigt som mediebruket påverkar ens vanor. Detta kan till exempel yttra sig genom att 
en stunds bokläsning per dag för att koppla av lätt utvecklas till att bli en ny vana. Smak och 
vanor menar författarna är två grundläggande urvalskriterier och dessa kan betraktas som en 
del av en persons tidigare historia och livserfarenhet. Detta urval görs utan reflektion över 
varför man tycker bättre eller sämre om vissa saker eller varför de utförs rutinmässigt (ibid., s. 
97-98).  
 

3.2 Läsutbytesteori  
 
Sten Furhammar, tidigare prorektor vid Högskolan i Borås, var en av dem som under 1990-
talet ledde det omfattande projektet Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer, det så kal-
lade SKRIN-projektet. Detta samnordiska forskningsprojekt syftade till att belysa sociala och 
psykologiska aspekter på skriftliga mediers, då främst bokens, villkor i de skandinaviska län-
derna under senare delen av 1900-talet. 
 
Projektet utmynnade bland annat i boken Varför läser du? (Furhammar 1997) som behandlar 
individens förhållande till text i ett livsperspektiv. De intervjuade var både barn och vuxna. 
Furhammar har lagt särskilt stor vikt vid hur personen ifråga själv uppfattar sitt läsutbyte, han 
bryr sig inte om vad som läses utan hur och varför det läses, även om Furhammar betonar att 
det inte hindrar att det finns en stark koppling mellan funktionen av läsningen och valet av 
text.  
 
Grunden till teorin om läsutbyte utgörs av Steen Folke Larsens kunskapstaxonomi, i vilken 
dimensionen situationell-icke situationell kombinerats med en personlig-icke personlig di-
mension. I Larsens modell är kunskapsformerna strikt åtskilda från de olika innehållsrelatio-
ner, som kan finnas mellan kunskapens subjekt och objekt. Då Furhammar använder Larsens 
taxonomi för att analysera läsutbyte, lägger han dock vikt vid innehållet i läsar-textrelationen 
och betraktar det som att det sker ett samspel mellan läsaren och texten. I den ursprungliga 
modellen skiljer Larsen mellan situationellt vetande och icke situationellt, vilket i SKRIN-
studien motsvaras av att Furhammar där skiljer mellan ett upplevelseorienterat och ett instru-
mentellt utbyte av läsningen (Furhammar 1997, s. 146-147).  
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I studien identifierades de två dimensionerna: personlig - opersonlig och upplevelseläsning - 
instrumentell läsning. Dimensionerna kombinerades sedan och gav upphov till fyra kategori-
er, opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läs-
ning och personlig instrumentell läsning. Dessa olika kategorier försöker beskriva upplevel-
sen av att läsa. Beroende på vilken text man valt vid en viss situation så kan alltså upplevelsen 
se olika ut för samma person eller olika för olika personer och just flexibiliteten vill Furham-
mar betona (ibid., s. 135-137). 
Furhammar börjar med att beskriva den opersonliga upplevelseläsningen som sägs vara emo-
tionell, känslostyrd, entydig, situationell men utan tidsperspektiv och icke-reflexiv. Läsaren 
ser läsningen som ett rent tidsfördriv och man är mest inriktad på händelsernas upplösning. 
Därmed inte sagt att man har en affektiv distans till det man läser utan kan mycket väl upple-
va till exempel spänning och upprymdhet men känslorna leder inte till en personlig erfarenhet 
eller reflexioner som berör och engagerar läsaren (ibid., s. 137-139). 
 
Den personliga upplevelseläsningen däremot beskriver hur läsaren ifråga använder sina egna 
erfarenheter för att tolka den text man läser. Man identifierar sig med en eller flera personer i 
texten. Läsaren är alltså inte en neutral betraktare i förhållande till handlingen i texten utan 
upplever sig som agerande i eller utsatt för händelserna i texten. Man är också mer inriktad på 
de händelser som sker i texten under läsningens gång istället för upplösningen. Läsningen ger 
erfarenheter istället för att enbart vara förströelse och tidsfördriv. Sammanfattad kan den be-
skrivas som personlig och emotionell, subjektiv, mångtydig eller ambivalent, unik, situatio-
nell med ett tidsperspektiv, samt reflexiv (ibid. s. 140-141). 
 
Den tredje kategorin, den opersonliga instrumentella läsningen handlar om läsning som har 
en redskaps- eller nyttofunktion för läsaren men funktionen är inte knuten till läsarens person-
liga identitet. Läsaren hämtar från texten insikter eller kunskaper som direkt kan omsättas från 
en läsar-text-relation till andra relationer. Läsningen berör inte läsarens självinsikt. Furham-
mar använder beteckningen ”objektiv kunskap” som det karakteristiska draget för kategorin. 
Även om denna kategori mest verkar innefatta faktaläsning så kan den också användas vid 
underhållande förströelse genom till exempel nyhetsläsning i tidningar. Denna kategori kan 
sammanfattas som rationell, objektiv och generaliserande, ickesituationell och icke-reflexiv 
(ibid., s. 142-143).    
 
Till sist beskriver Furhammar den personliga instrumentella läsningen som både emotionell 
och rationell, subjektiv och objektiv, den har en viss grad av generalitet, är utpräglat reflexiv 
men i princip icke-situationell. Med detta menar han att läsningen har en redskapsfunktion i 
förhållande till läsarens personliga identitet. Här handlar det också om kunskaper och insikter 
men de sätts i relation till läsaren själv. Den instrumentella funktionen kan närmast beskrivas 
som terapeutisk. Läsaren får alltså en möjlighet att förstå sig själv på ett nytt och subjektivt 
bättre sätt, vilket kanske till och med kan leda till personliga förändringar. En mindre effekt 
kan vara att man distanserar sig genom tröst och orosdämpning eller handfasta lösningar på 
personliga problem (ibid., s. 143-144). 
 
Furhammar betonar att flera av kategorierna kan förekomma samtidigt i samma läsupplevelse, 
vilket innebär att gränserna dem emellan är flytande. I en del fall kan ett läsutbyte leda till 
ytterligare utbyten, det vill säga att den ursprungliga intentionen med läsningen och upplevel-
sen av den, i sin tur genererar en eller flera andra läsupplevelser som kan kopplas till andra 
kategorier (ibid., s. 144-145).  
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3.3 Sammanfattning 
 
I det här kapitlet presenterar vi två olika teorier. Ur ett konsumtionsteoretiskt perspektiv kan 
vi se när, var, och hur medier används och hur vanor påverkar medieanvändningen. Den anser 
vi vara användbar för att visa på helhetsupplevelsen av ljudboken. För att få en djupare förstå-
else för hur människor upplever själva ljudbokslyssnandet så har vi valt att använda oss av 
Sten Furhammars teori om läsutbyte. 
 

4. Lyssnande och berättande 
 
Det här kapitlet kan ses som ett försök av fördjupelse av upplevelseaspekten. Som vi tog upp i 
bakgrunden så tror vi att det finns olika anledningar till att människor väljer en ljudbok fram-
för till exempel en tryckt bok och vi vill här knyta an till människans intresse av att lyssna till 
berättelser och högläsning. Ett antagande vi utgår ifrån är att det är en av de orsaker som lett 
till ljudbokens ökade popularitet. Vi ger en kort tillbakablick i berättandets historia för att 
sedan visa på ett exempel av den svenska forskning som förekommer inom begreppet ”lyss-
nande”. Då lyssnande handlar om användandet av ett annat sinne än vid läsning så kommer vi 
att delvis försöka anpassa Furhammars teorier om läsutbyte till ett lyssnandeperspektiv. Med 
detta tänker vi oss kunna visa hur man kan koppla sättet att lyssna på en ljudbok till vilken 
upplevelse man kan uppnå med ljudbokslyssnandet. 
 

4.1 Berättande 
 
Så länge människan haft något sätt att uttrycka sig på så har hon också haft ett behov av att 
göra det. Berättelserna fanns långt innan de kunde skrivas ned. Det som kanske från början 
handlade om att beskriva en dröm man drömt under natten har över generationerna utvecklats 
till att både innehålla underhållning och vara en kulturell nödvändighet. Berättelser har genom 
tiderna rymt allt från referat av stora slag till historier med filosofiskt budskap eller med 
sensmoral. Nedskrivandet av berättelser i slutet av 1800-talets nationalromantiska era i väst-
världen var på sätt och vis ett dråpslag mot den muntliga traditionen då de flesta berättelser 
blev hänvisade till ”barnkammaren”. Det som paradoxalt nog utvecklades ur detta var att i 
slutet av 1900-talet började den muntliga traditionen åter få ett rejält uppsving med både be-
rättarcaféer och -festivaler, där berättarna hämtade sitt stoft från just de nedtecknade folksa-
gorna (Eskild 2005, s.14-20).  
 
Carina Fast, universitetsadjunkt i svenska vid lärarutbildningen i Uppsala, skriver i sin bok 
Berätta! Inspiration och teknik om berättelsens kraft. Under tider av utsatthet har berättelser 
förenat människor. Vissa regimer har uppfattat detta som ett hot mot deras maktposition och 
då infört censur. Men trots detta har många berättelser färdats från land till land, runt hela 
jordklotet. De har formulerats om allteftersom tider förändrats och många av de berättelser vi 
lyssnar på idag är bara en länk vidare ur en lång kedja (Fast 2001, s. 7-11). 
 
En historisk berättelse ur verkliga livet visar på den kraft som människan kan få genom att 
lyssna till berättelser. Cigarrtillverkningen har sedan 1600-talet varit en viktig industri för 
Kuba. Men under 1850-talet förändrades de ekonomiska förutsättningarna med hög arbetslös-
het, sjukdomar och epidemier som resultat. Fackföreningar började bildas som en följd av 
detta och cigarrmakaren och poeten Saturnino Matinez fick ett uppslag, han skulle ge ut en 
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tidskrift som vände sig till cigarrarbetarna. Tidningen, ”La Aurora”, skulle inte bara innehålla 
politiska nyheter utan också dikter och noveller och artiklar om vetenskap och litteratur. 
Reaktionen på tidningen blev dock inte vad Martinez hoppats på. Analfabetismen var utbredd 
bland cigarrmakarna och för att råda bot på detta så anlitades en rektor på en gymnasieskola 
som övertygade cigarrmakarna om värdet av att få ”La Aurora” uppläst under arbetstid. En 
arbetare utsågs till läsare och denne avlönades av arbetarna själva. Detta sågs som ett enormt 
framåtskridande. Arbetarna förkovrades och fick också en inblick i böckernas värld, vilket 
fick andra fabriker att följa efter. Denna succé fick dock makthavarna att bli oroliga, offentli-
ga uppläsningar ansågs vara ”undergrävande” och förbjöds 1866.  
 
Trots detta fortsatte högläsningen, ofta i hemlighet och i en annan form. Efter det tioåriga 
självständighetskriget utvandrade många kubanska cigarrmakare till USA, och med denna 
utvandring kom också högläsningstraditionen till USA. Alexandre Dumas ”Greven av Monte 
Christo” var så populär bland cigarrmakarna att de skrev till författaren och bad om lov att få 
döpa en av deras cigarrer till Monte Christo. Cigarrarbetarna fick genom dessa högläsningar 
en möjlighet att fly från det monotona och själlösa arbetet med att rulla cigarrer (Manguel 
1999, s. 112-115).  
 

4.2 Lyssnande 
 
Sett ur ett upplevelseperspektiv så talar den danska författaren och berättaren Kirsten Thons-
gaard om olika plan som lyssnaren befinner sig på då man lyssnar, beroende på uppmärksam-
hets- och koncentrationsgrad. Hon säger att sinnena skärps och blicken riktas inåt. Thons-
gaard menar att lyssnaren, kan känna delaktighet, till och med integrera berättelsen i sitt eget 
liv (Fast 2001, s. 15-16). Vi är medvetna om att dessa antaganden inte är vetenskapligt för-
ankrade men då lyssnande till största delen handlar om en dold process så kan vi inte utesluta 
att upplevelsen kan vara så här för många människor.  
 
Anna Derwinger visar i sin bok Minnets möjligheter hur vi använder våra sinnen och hur vår 
hjärna sållar våra sinnesintryck på bråkdelen av en sekund. Att gå igenom hur hela hjärnan är 
uppbyggd hör inte hemma här men för att få en förståelse för den intensitet som Thonsgaard 
visar på så skriver Derwinger att det i hjärnans långtidsminne finns omedvetna och medvetna 
minnessystem. De omedvetna systemen är sådana som sker med automatik, utan en aktiv tan-
ke. Här kan till exempel ske sådana saker som att vi automatiskt kopplar ihop en viss person 
eller en plats med någonting vi lärt oss i ett tidigare skede och att detta sker utan ansträngning 
(Derwinger 2003, s. 25-28). Vi antar att lyssna på en ljudbok kräver en sorts fokusering som 
kan ge mycket starka intryck. 
 

4.3 Lyssnandeforskning 
 
Kent Adelmann, lektor vid Malmö lärarhögskola, menar i sin doktorsavhandling Att lyssna till 
röster – ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv, att förutsättningen för att 
människan ska bli en social varelse ligger i dess förmåga att lyssna. Han menar att det går 
tillbaka till människans ursprung och att under människans utvecklingsfaser har hon lyssnat 
till röster, oavsett om kommunikationsformen varit icke-verbal, tal- eller skriftspråklig. Den 
grundläggande förutsättningen för kommunikation, menar Adelmann, är alltså förmågan att 
lyssna (Adelmann 2002, s. 23). 
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När det gäller människans språkutveckling så är förmågan att lyssna den som utvecklas först, 
redan som nyfödd, kanske till och med tidigare, för att sedan kunna härma för att lära sig tala 
ett språk. Förmågan att lyssna är alltså den egenskap människan utvecklat och utvecklar först 
både ur ett evolutionsperspektiv och ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (ibid., s. 26-
27). 
 
Adelmann hänvisar till en forskare, Judi Brownell, som lyfter fram tre huvudproblem inom 
forskningen kring lyssnande, först och främst att den teoretiska grundvalen är bristfällig, se-
dan i och med att lyssnandeprocessen är av dold natur så måste forskningen basera sina slut-
satser på dolda processer kring observerbara indikationer, som till exempel beteenden.  Brow-
nell anser också att man kontinuerligt behöver ha ett informationsutbyte över disciplingrän-
serna inom forskningsvärlden för att kunna bidra till en helhetsbild (Brownell genom Adel-
mann 2002, s. 66). 
 
Lyssnandeprocessen kan beskrivas på olika sätt och eftersom det handlar om dolda processer 
som inte direkt kan observeras så blir det hypotetiska konstruktioner. Olika situationer skapar 
dessutom olika lyssnarpositioner vilket förutsätter olika lyssnarförmågor. Det innebär vidare 
att tyngdpunkten på de olika delprocesserna kan variera, dessutom behöver inte alla delpro-
cesser vara aktiverade i alla situationer. Det här tycker vi är viktigt att notera utifrån ett upple-
velseperspektiv av ljudböcker. Detta betyder, menar vi, att upplevelsen blir olika för olika 
personer beroende på vilken del i lyssnandeprocessen som är aktiv i den aktuella situationen. 
Efter ett amerikanskt individualpsykologiskt perspektiv delar Adelmann in lyssnandeproces-
sens delmoment i ”hörsel och uppmärksamhet, förståelse, minne, tolkning, bedömning och 
respons” (ibid., s. 72-73). 
 

4.4 Vår tillämpning av läsutbytesteorin i kombination med lyss-
nande 
 
För att få med hela upplevelseperspektivet för ljudboksanvändaren så menar vi att lyssnande-
aspekten inte bör uteslutas. Vi tänker oss då att ett par av de delprocesser för lyssnande som 
Adelmann tar upp i sin doktorsavhandling kan komplettera Furhammars kategorier för läsut-
byte, opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läs-
ning och personlig instrumentell läsning. Men då lyssnande handlar till stora delar om dolda 
processer så ser vi det som problematiskt att använda Adelmanns lyssnandeprocess som enda 
stöd i vår analys. Däremot kan denna kunskap leda till att vi i tydliga fall uppmärksammar 
någon del av processen. 
 
”Att höra” och ”att lyssna” innebär en ofta förbisedd skillnad enligt Adelmann, då att höra har 
att göra med vår biologiska och fysiologiska kapacitet, medan att lyssna handlar om att men-
talt konstruera mening. Adelmann menar vidare att det är uppmärksamheten i lyssnandet som 
avgör om lyssnandeprocessen får en fortsättning eller inte. De delprocesser som vi tydligast 
ser går att komplettera Furhammars kategorier med är ”förståelse”, ”tolkning” och ”bedöm-
ning”. Med förståelse menar Adelmann att det förutsätts en förmåga för lärande, men utan 
varken kritik eller värdering. Den delprocessen låter vi fylla ut Furhammars kategorier om 
opersonlig upplevelseläsning och opersonlig instrumentell läsning. Processerna tolkning och 
bedömning kan ingå i kategorin personlig instrumentell läsning på så vis att tolkning och be-
dömning innebär att lyssnaren använder sin egen person både för att förstå, reflektera och 
fatta nya beslut. 
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4.5 Sammanfattning 
 
I detta kapitel vill vi visa på berättelsens kraft och det intresse som funnits och fortfarande 
finns för denna framställningsform. Detta kan vara en av orsakerna till ljudbokens allt ökande 
popularitet. Vi tar också upp ett exempel av lyssnandeforskning i form av en svensk doktors-
avhandling och vi visar hur vi tänker använda oss av några av de delprocesser som begreppet 
lyssnande indelas i som ett stöd vid vår analys av upplevelsen av ljudboken. 
 

5. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel tar vi upp det som vi funnit relevant för vår frågeställning om användarnas upp-
levelse av sitt ljudboksanvändande. Vi börjar med ett avsnitt om vår informationssöknings-
process för att därefter gå vidare till läsvaneundersökningar. Sedan följer ett avsnitt om olika 
projekt med ljudböcker för att slutligen visa på ett urval av det som skrivits i dagspress och 
olika tidskrifter. 
 

5.1 Informationssökningsprocessen 
 
Vår litteratursökning började i första hand i databaser med biblioteks och informationsveten-
skaplig inriktning som till exempel LISA men vi fick snart utöka vårt sökande till andra om-
råden som litteraturvetenskap, pedagogik, data och teknik och då i databaser som INSPEC 
och ERIC. Vi har vidgat vårt perspektiv genom att söka i Google Scholar, Artikelsök och 
Presstext. 
  
Problemet med de olika söktermerna vi använt, audio book, recorded book, talking book, var 
att de gav många icke relevanta träffar. Artiklar som indexerats med söktermen audiobook 
kunde lika gärna handla om talböcker och ibland var det svårt att utröna vilket medie det 
handlade om. Vanligast förekommande var träffar publicerade i amerikanska publikationer, 
vilka visserligen har ett biblioteks- och informationsperspektiv men det som flitigast diskute-
ras är om böckerna är förkortade eller inte, liksom tips till biblioteken var inköp av ljudböcker 
kan göras. Dessutom behandlar amerikanska artiklar ofta dilemmat med hur biblioteken ska 
tackla problemet med teknikens snabba framsteg ur ett demokratiperspektiv. Ett annat problem vi 
stötte på är att få av de artiklar som behandlar ljudböcker är publicerade i vetenskapliga tidskrif-
ter. Däremot har vi hittat förhållandevis mycket skrivet om ljudböcker i svensk dagspress och 
populärvetenskapliga tidskrifter.  
 

5.2 Läsvaneundersökningar  
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har vi inte lyckats finna några läsvaneunder-
sökningar när det gäller ljudböcker, vilket möjligen kan förklaras med att denna typ av studier 
oftast görs inom det litteratursociologiska fältet. Här vill vi visa på ett par exempel där man 
ändå börjat uppmärksamma ljudbokslyssnandet som en form av litteraturupplevelse. Statens 
Kulturråds granskning av läsvaneundersökningar är intressant ur vårt perspektiv eftersom den 
visar på de svårigheter som föreligger vid dessa undersökningar. Den visar också att andra 
former än traditionell läsning har uppmärksammats och även den teknik som detta inbegriper 
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vilket är viktigt för framtiden. De två övriga undersökningarna är tydligare fokuserade på vår 
frågeställning. 
 

5.2.1 Skillnader mellan olika undersökningar 
 
För att förbättra villkoren för litteraturen och läsningen genomför staten en rad satsningar 
inom detta, av staten prioriterade område. Målet är att öka tillgången och intresset för littera-
tur och läsvaneundersökningar är ett verktyg för att mäta hur statens satsningar utfallit (Sta-
tens Kulturråd 2004, s. 20). 
 
Den 1 januari 2002 sänktes momsen på böcker och tidskrifter. Detta har medfört att bokläs-
ningen har skärskådats i flera undersökningar för att finna eventuella effekter av momssänk-
ningen. Statens Kulturråd, i dagligt tal Kulturrådet (Kulturrådet 2007), upptäckte att dessa 
undersökningar dock visat motstridiga resultat varför man fann skäl till att granska läsvane-
undersökningarna. Dess resultat presenteras i rapporten Om läsning – mer eller mindre (2004) 
där syftet är att jämföra metoderna som använts och om vissa trender kan skönjas i de olika 
undersökningarna.   
 
Resultaten från de undersökta läsvanestudierna, Mediebarometern, Kulturbarometern, ULF-
undersökningarnas rapporter, Barnbarometern samt SOM-institutets rapporter, jämfördes och 
visade på divergerande slutsatser (Statens Kulturråd 2004, s. 5-6). Dock var resultaten svåra 
att jämföra då undersökningarna bl.a. ställt olika frågor, vid olika tidpunkter, till olika stora 
urval, med olika åldersintervall samt presenterat resultaten på olika sätt. Resultaten från en 
och samma undersökning låter sig inte ens jämföras då frågor och urval förändrats (ibid., s. 
10).  
 
En slutsats Kulturrådet har dragit är att inför framtida läsvaneundersökningar klargöra syftet 
med dessa samt hur resultatet ska användas. Kulturrådet menar också att det idag inte handlar 
om att mäta läskkunnighet utan läsning av skönlitteratur och att framtida frågor bör täcka in 
olika typer av läsning. Frågor ska också formuleras så att även olika format av text innefattas. 
Datorer spelar till exempel idag en stor roll i de flesta barn och ungdomars liv och många kan-
ske lär sig att läsa med hjälp av datorer och att dagligen läsa texter på datorn. I anslutning till 
detta frågar sig Kulturrådet om ”denna läsning är sämre än annan läsning?”  [vår kursive-
ring] (ibid., s. 21-22). Med detta citat vill vi väcka tanken, även om det inte ingår i vår under-
sökning, om denna kvalitetsbedömning kan vara en av orsakerna till den uteblivna debatten?  

5.2.2 Olika vägar till boken  
 
En svensk undersökning, där även ljudböcker innefattas, är gjord av Pamela Schultz Nybacka. 
Hon är doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, och hennes 
rapport heter Människans väg till boken – en studie om böcker och läsande efter momssänk-
ningen (2005). Det övergripande syftet med undersökningen var att få en förståelse för rela-
tionen människa-bok-läsning. En annan viktig utgångspunkt för studien var att genom ett kva-
litativt angreppssätt få en kompletterande bild av de kvantitativa läsvaneundersökningarna 
som till exempel Kulturrådet producerar. 
 
Schultz Nybacka anser att boken ska ses som en kulturprodukt som fungerar med en ”acku-
mulerande logik”, det vill säga att ju mer man läst desto mer vill man läsa, till skillnad från 
andra varor och produkter som verkar enligt en konkurrenslogik där en produkt mer eller 
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mindre slår ut behovet av en annan produkt.  Hon menar att boken skiljer sig från andra kul-
turprodukter genom att boken kräver läskunnighet. Hon säger vidare att ”en aktiv kulturpolitik 
inom litteraturområdet måste göra upp med gamla myter om läsare och läsande, för att istället 
skapa utrymme för nya visioner på området” (Schultz Nybacka 2005, s. 4).  
 
Trots att allmänheten har upptäckt ljudboken så är inte fallet detsamma inom forskningen me-
nar Schultz Nybacka, vilket vi också hävdat tidigare i uppsatsen. Hon menar att detta kan sy-
nas underligt då ljudboken medför så radikalt annorlunda förutsättningar för läsandet. Anled-
ningen tror hon kan vara att teknologin inte på något sätt är ny och att detta kan vara en orsak 
till att ljudboken inte har tilldragit sig något större vetenskaplig intresse (ibid., s. 74).  
 
Intervjuer av såväl enskilda som grupper genomfördes. Två av grupperna utgjordes av ljud-
bokslyssnare eftersom intresse fanns att undersöka nya former av läspraktiker och de upple-
velser som ljudbokslyssnandet gett upphov till. Intervjugrupperna bestod av medlemmar i en 
ljudboksklubb, Bonnier Audio/Lyssnarklubben, och vid gruppintervjuerna framkom orsaker 
till varför de hade börjat lyssna på ljudböcker. Flera personer uppgav försämrad syn och kon-
centrationssvårigheter som orsaker till att den traditionella boken ersattes av ljudboken. För 
vissa i de undersökta grupperna utgjorde ljudboken ett komplement till den traditionella bo-
ken men det framkom också att ljudboken ställer olika typer av krav på lyssnaren och därför 
inte kan passa alla. En orsak är att ljudboken endast aktualiseras i realtid och därför inte kan 
ge lyssnaren någon överblick. En tryckt bok kan erbjuda flera möjligheter för läsaren att ori-
entera sig, till exempel var i boken man befinner sig, uppdatering av platser och personer och 
hur mycket av boken som återstår. I ljudboken har lyssnaren större problem att orientera sig, 
att bläddra i en ljudbok är betydligt besvärligare än i en tryckt text (ibid., s. 73-78).  
 
Vissa informanter betecknas som ”riktiga bokslukare” och bland dessa värderas inte en ljud-
bok lika högt som en traditionell bok då de menar att ljudboken inte alstrar lika många bilder 
som traditionell läsning gör. Andra tycker dock att ljudboken är ett likvärdigt alternativ till 
den tryckta boken. Schultz Nybacka drar slutsatsen att ljudbokens popularitet ligger i dess 
förmåga att kunna användas samtidigt som användaren gör någonting annat. Flera uppger att 
de lyssnar på ljudboken när de till exempel kör bil, diskar och stryker. För de flesta fungerar 
det inte att lyssna samtidigt som man ligger eller sitter ned, då det blir svårt att hålla sig va-
ken. För vissa kan just detta vara syftet, en rogivande röst som ger en ”känsla av omslutenhet” 
och lugn. En informant uppgav att hon led av sömnproblem men när hon lyssnar tillsammans 
med sin tioårige son, somnar hon med hörlurarna på (ibid., s. 76).  
 
Ljudboken tycks inbjuda till rörelse och vissa ljudbokslyssnare tycker sig känna en frihet att 
kunna röra sig samtidigt som de lyssnar på en bok. Schultz Nybacka frågar sig om detta är en 
konsekvens av ljudbokslyssnandet, att kroppen måste utföra rörelser för att ”kompensera ef-
fekten av att sinnet blir begränsat på andra vis”? (ibid., s. 77).  
 
Uppläsaren av ljudboken spelar en stor roll enligt informanterna, några väljer böcker efter 
vem som är uppläsare av ljudboken och vissa hävdar att de har ogillat en bok enbart på grund 
av uppläsningen. Kriteriet för vad som är en bra bok ser förmodligen annorlunda ut bland 
ljudbokslyssnare än läsare av traditionell litteratur. Schultz Nybacka använder sig av den 
franske filosofen och sociologen Michel de Certeaus bild av hur läsaren kan ses som en tillfäl-
lig hyresgäst och att ljudboksläsaren, till skillnad från traditionell läsning, får sällskap av upp-
läsaren i denna boning. Detta litterära förhållande kan vara fruktbart och njutningsfullt medan 
motsatsen då lyssnaren inte är tilltalad av uppläsaren, kan vara desto outhärdligare (ibid., s. 
78).  
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5.2.3 Kartläggning av ljudbokslyssnare 
 
Synovate Temo, ett företag inom marknadsanalys och rådgivning, presenterade resultatet av 
en marknadskartläggning av ljudbokslyssnare i december 2005 på uppdrag av en grupp 
svenska förlag. Syftet med undersökningen var bland annat att ge en beskrivning av ljudboks-
lyssnarna samt att få en förståelse för drivkrafterna som är kopplade till ljudboken. Undersök-
ningen riktade sig till både lyssnare och ickelyssnare av ljudböcker och säger sig vara repre-
sentativ för Sveriges befolkning i åldersintervallet 16-74 år. Frågor som ställdes var till exem-
pel vad som är viktigt i tillvaron, relationen till ljudboken, personlighetsbeskrivningar, fritid 
och aktiviteter, var, när och hur man lyssnar på ljudboken. 
 
En nackdel med materialet som vi fick tillgång till från förlagen är att det endast presenterar 
ett axplock av den totala undersökningen. Vi har självklart försökt att få tillgång till Temos 
hela material, men det har tyvärr inte varit möjligt eftersom Temos policy är att hänvisa till 
beställaren av undersökningen. Vi är också medvetna om att Temos undersökningar inte är 
okontroversiella då de arbetar på uppdrag av kommersiella aktörer. En risk som det skulle 
kunna medföra är att resultatet anpassas för att infria beställarens förväntningar. Detta anser vi 
dock inte vara något problem i detta fall då förlagen som beställt undersökningen har som 
syfte att locka människor att köpa ljudböcker. En medveten snedvridning av materialet ifrån 
Temos sida skulle därför inte gynna någon part. Att det dessutom är flera beställare ökar ytter-
ligare materialets trovärdighet då det minskar risken för anpassning till ett visst förlags intres-
sen.  
 
Temos undersökningsresultat publicerades i form av en PowerPoint-presentation. Diagram-
men som vi nedan kommer att presentera är resultatet av Temos frågeenkät och intervjuer. 
Förmodligen har det varit möjligt att ange flera svarsalternativ eftersom procenttalen tillsam-
mans överstiger ett hundra procent. 
Flera av Temos frågeställningar tangerar även den fråga som vi i vår undersökning vill ha svar 
på för att kunna ringa in människors totala upplevelse av sitt ljudbokslyssnande. En fråga som 
ställdes var i vilka situationer som människor lyssnar på ljudböcker vilket vi tycker är viktigt 
för att få förståelse för den totala ljudboksupplevelsen (Tabell 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tabell 1. Temo 2005, s. 21) 
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Resultatet av Temos undersökning visar att ljudbokslyssnandet främst är en enskild aktivitet 
men en femtedel svarar också att de lyssnar tillsammans med andra. Att lyssna i bilen är den 
aktivitet som främst nämns i samband med ljudbokslyssnande och en fjärdedel svarar att de 
lyssnar när de åker kollektivt. När det gäller hur vanligt det är att lyssna när man jobbar ställer 
vi oss frågande till vad som åsyftas. Vi utgår från att frågan förmodligen avser avlönat arbete, 
det vill säga att lyssnandet sker under yrkesutövningen, eftersom arbete med hushållssysslor 
är ett annat svarsalternativ (ibid., s.21).   
 
I Temoundersökningen ställdes också frågan om vilken typ av teknik som används för att 
lyssna på ljudböcker (Tabell 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

(Tabell 2. Temo 2005, s. 24) 
 
Vi tror oss alltså förstå att en del av upplevelsen med att lyssna på ljudböcker ligger i att andra 
sysslor kan ske parallellt. Det man i Temoundersökningen kallar ”tidsoptimering”. För att 
detta ska kunna genomföras rent tekniskt så är frågan vilken teknik som lyssnarna föredrar att 
använda vid ljudbokslyssnandet. Resultatet visar en dominans av cd-formatet i olika former. 
Konsekvensen blir att aktiviteten som ska utföras avgör vilken förmedlingsform som väljs. 
Stationär cd-spelare kan sannolikt användas vid gemensam lyssning med andra och lämpar sig 
förmodligen bra för vissa hushållssysslor. Portabel cd-spelare används troligtvis i större om-
fattning vid resor i kollektivtrafiken samt vid fysisk träning. Mp3’ns utveckling tog riktig fart 
under 2006 och det kanske är därför den stapeln är förhållandevis liten eftersom Temos un-
dersökning var färdig i december 2005 (ibid., s. 24). 
 
I undersökningen efterfrågades uppläsarens betydelse för upplevelsen av att lyssna på en ljud-
bok. Frågor ställdes till ljudboksanvändare om hur uppläsningen skulle vara för att upplevel-
sen skulle bli som bäst, frågor som manlig eller kvinnlig uppläsare, tempo och röstläge. 22 % 
angav att de föredrog författarinläsning, medan drygt hälften ville lyssna till en skolad skåde-
spelarröst men det allra viktigaste var att uppläsningen skedde med en inlevelsefull röst (ibid., 
s. 23). 
 
Vid Temos intervjuer ställdes frågan varför ljudboken var att föredra före tryckt litteratur. 
Svaren som gavs var till exempel ”lyssnar där jag inte kan läsa”, ”mer avstressande, avkopp-
lande eller bekvämare”, ”nyfikenhet – vill prova något nytt”, synhandikapp/dyslexi eller att 



 17 

85%

63%

48%

42%

38%

36%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Spännande 

Roliga

Historiska berättelser

Driver med vår verklighet och vardag 

Fakta

Memoarer och biografier

Kärlek & Romantik

ljudboken ger en möjlighet för fler att lyssna samtidigt (ibid., s. 32). I de sammanfattande 
kommentarerna så menar Temo att branschens tillväxt inte enbart beror på att man kan lyssna 
på ställen där man inte kan läsa, utan även på att det av många upplevs som mycket avkopp-
lande/avstressande. Temo hävdar också att ljudbokslyssnande kan ses som en ny hobby där 
man kan lyssna tillsammans med andra som kompisar, barnen och tillsammans med familjen i 
bilen (ibid., s. 61).  
 
Nedanstående diagram illustrerar vilken genre som ljudbokslyssnarna i undersökningen före-
drog (Tabell 3). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
                                (Tabell 3. Temo 2005, s. 22) 
 
Efter avslutande analys delades Temos informanter in i olika, vad de benämner, behovsseg-
ment för litteraturintresse. De fyra grupper som utkristalliserades var: 1. De ointresserade som 
lever i nuet och som inte alls är intresserade av böcker överhuvudtaget. 2. De kulturella som 
drivs av sitt stora bokintresse och viljan att vara allmänbildad och kulturell. 3. Faktasökarna 
som drivs av att lära sig saker hela tiden. 4. De positiva som inte läser så mycket, men som 
drivs av ljudbokens alla fördelar (ibid., s. 56). Vi inser att detta är en indelning gjord utifrån 
en marknadsanalys men tycker att de kan vara av relevans i sammanhanget såtillvida att Te-
mos informanter är ett urval av Sveriges befolkning. 
 

5.3 Ljudboksprojekt 
 
De projekt vi hittat som genomförts med ljudböcker i huvudrollen är få. Med dessa redogörel-
ser vill vi visa på att de inblandade upplever ljudbokslyssnandet som övervägande positivt. De 
visar dessutom att många av informanterna föredrar ljudböcker framför tryckt text. 
 

5.3.1 Vägkrogsbibliotek och yrkesförare 
 
Vägkrogsbibliotek är ett samarbete mellan Kulturrådet och fackförbunden Transportarbetar-
förbundet och Hotell och restaurang. Det inleddes 2004. Projektet som kallas Kropp och själ 
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pågår till dags dato vid sex vägkrogsbibliotek och kan ses som en ny variant av arbetsplatsbib-
liotek (Svenska Transportarbetarförbundets webbplats 2007). Syftet med vägkrogsbiblioteken 
är att öka intresset för läsning bland yrkeschaufförer och restauranganställda.  
 
Både tryckt litteratur och ljudböcker erbjuds på vägkrogarna men det är i stort sett enbart 
ljudböckerna som lånas ut, intresset för de tryckta böckerna är svalt. Detta projekt är för övrigt 
inte det första i sitt slag. Mellan 1988 och 1990 genomfördes ett liknande projekt, Läslust i 
bilen, som Transportarbetarförbundet genomförde i samarbete med kommunala bibliotek i 
Gävleborg. När projektet var slutfört genomfördes en enkätundersökning där det visade sig att 
kassettböckerna lånades ut i betydligt större utsträckning är den tryckta litteraturen. Att lyssna 
på en bok under arbetspasset sågs som ett bra alternativ till radiolyssnandet. Dock var efter-
frågan så stor på nya titlar att utgivningen av kassettböcker inte kunde motsvara efterfrågan 
(Almerud 2005, s. 16). 
 
Magisteruppsatsen Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer - en undersökning 
om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägskrogsbibliotek av Annica An-
dersson och Annika Hjertström, färdigställdes under 2006 och beskriver hur vägkrogsbiblio-
tek upprättats på flera platser i Sverige under senare år. Uppsatsförfattarna eftersökte forsk-
ning inom området läsning kontra lyssnande på böcker men kunde, precis som vi, konstatera 
att detta område till stora delar är outforskat. (Andersson & Hjertström 2006, s. 9). 
 
Ett av uppsatsens syften var att undersöka yrkesförares förhållningssätt till läsning. Detta lig-
ger till viss del ligger i linje med vårt uppsatssyfte, på så vis att en människas inställning till 
läsning kan påverka upplevelsen. För att granska yrkesförarnas inställning till läsning så 
genomfördes ett antal kvalitativa intervjuer via telefon med ett antal yrkesförare. Resultatet 
visade att de flesta föredrar litteratur av mer lättsmält karaktär vilket uppsatsförfattarna mena-
de kunde ha sin förklaring i att de samtidigt måste behålla koncentrationen på körningen. De 
flesta verkar också öppna för att prova på något nytt. En av förarna sa också att han inte läste 
tryckta böcker för att han kände sig rastlös och okoncentrerad men att han genom ljudböcker-
na hade börjat lyssna på olika slags böcker. En annan sa sig vara betydligt mer kräsen när det 
gäller tryckt litteratur än när det gällde ljudböcker och att han numera lyssnade på allt, även 
sådant som egentligen inte var i hans smak (ibid., s.42-44).  
 
Uppläsaren uppgavs ha en stor betydelse för upplevelsen och ibland till och med vara viktiga-
re än innehållet. En uppläsare som inte föll informanterna i smaken kunde i fortsättningen bli 
ratad uppgav flera av de intervjuade. Inläsningen skulle vara inlevelsefull och tydlig men ock-
så behaglig och lätt att ta till sig (ibid., s. 44). 
 
Skälen till att informanterna lyssnar på ljudböcker varierar. Många säger att ljudbokslyssnan-
det bidrar till en känsla av ro och avkoppling och minskar stressen. Andra skäl som framkom 
vid intervjuerna var att läsningen gav allmänbildning och uppdatering men orsaker som att 
”motionera huvudet lite grann”, ”nyttigt för själen och för psyket” framfördes också. Dock 
gavs inte några uttryck för en ökad självkännedom eller en ökad förståelse för andra männi-
skor och deras livssituation (ibid., s. 44). 
 
Andersson och Hjertströms slutsats om läsvanorna hos de intervjuade är att deras självförtro-
ende stärkts genom ljudbokslyssnandet. En informant uppgav att han inte gärna diskuterade 
samhällsfrågor med andra människor eftersom han inte kände sig tillräckligt påläst. Därför var 
det extra viktigt för honom att lyssna på ljudböcker där han lärde sig något. Genomgående 
gav också de intervjuade uttryck för dåligt självförtroende när det gällde tidigare läsvanor. 
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Men när ljudbokslyssnandet diskuterades så konstaterades det att informanterna kände sig mer 
bekväma med ljudböcker och att man utvecklat ett bättre självförtroende när det gäller läsning 
(ibid., s. 47-48).  
 
Uppsatsförfattarna tror också att ljudbokslyssnandet ger en ökad frihetskänsla inom yrket och 
att det i sin tur har förbättrat arbetsmiljön. Trots att flertalet chaufförer uppger att ljudboks-
lyssnandet i första hand fungerar som tidsfördriv under arbetet så anser Andersson och Hjert-
ström att folkbildningsaspekten inte är obetydlig i detta sammanhang. Chaufförerna har en 
liberal syn på ljudböcker och uppger att de lyssnar på böcker som de förmodligen inte annars 
skulle ha gjort (ibid., s. 49) 
 
I samarbete med ett lokalt transportbolag genomförde Örebro stadsbibliotek under åren 
2005/2006 projektet Läsa med öronen - kan det vara nåt? Syftet med projektet var att under-
söka om ljudböcker kunde vara ett alternativ till tryckta böcker, främst för män som är en un-
derrepresenterad grupp på folkbiblioteket. Kunde männen tänka sig att lyssna på en bok istäl-
let för att läsa och kunde detta resultera i att denna grupp började använda biblioteket?  
 
Initiativet till projektet kom från Örebro stadsbibliotek som inspirerats av Kulturrådets väg-
krogsprojekt. Kontakt etablerades med det lokala transportbolaget vars VD ställde sig positiv 
till försöket. Biblioteket köpte in ett 30-tal cd-böcker som placerades i åkeriets lunchrum till-
sammans med en titellista där chaufförerna fick anteckna sig för vilken bok de lånat. 
En enkätundersökning genomfördes i februari 2006 i vilken alla anställda, 6 kvinnor och 34 
män, deltog. Utifrån de 40 enkätsvaren kunde följande slutsatser dras: 
 
75 % av den undersökta gruppen är inte biblioteksbesökare men 50 % av har lånat av cd-
böckerna. Hela 95 % av hela gruppen föredrog att lyssna på böcker istället för att läsa. I grup-
pen yngre chaufförer svarade 42 % och i den äldre gruppen 57 % att de hade lånat och lyssnat 
på cd-böckerna.  
Samtliga i den undersökta gruppen har haft tillgång till cd-spelare och de som inte utnyttjat 
cd-böckerna uppger orsaker som att man inte gillar att läsa eller att man inte haft tid. 
Efter projektets genomförande är förhoppningen att denna grupp i fortsättningen kommer att 
använda sig av bibliotekens olika tjänster eftersom cd-böcker upplevs vara ett bekvämt och 
bra alternativ för icke-läsande män. Åldersgruppen 41-60 år var den grupp som lånat cd-
böcker flitigast (Örebro stadsbibliotek, 2006). 
 
Detta projekts utgångspunkt är alltså att locka nya låntagare till sitt bibliotek, inte att undersö-
ka upplevelsen av ljudböcker i sig. Vi tycker att undersökningen fyller sin plats i vår uppsats 
därför att den visar att i stort sett hela projektgruppen föredrog att lyssna istället för att läsa 
böcker.  
 

5.4 Ljudboken i massmedierna 
 
När vi började vår litteratursökning fann vi en del tidningsartiklar som styrkte det vi anade i 
våra respektive arbeten, nämligen att ljudboken ofta används samtidigt som man gör någon-
ting annat. Vi hittade även några artiklar som försökte visa lite på upplevelsen av själva ljud-
boken. 
 
 I Göteborgs-Posten skriver Kerstin Sjödén en artikel Ljudböckerna är här för att stanna 
(2006-02-26) där hon skriver om hur förlagens omsättningar ökat markant de senaste åren och 
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inget tyder på att intresset inte kommer att fortsätta öka i framtiden. Ljudböckerna hjälper 
förlagen att nå nya målgrupper, grupper som traditionellt sett inte läser så mycket.  Har man 
inte tid att läsa så köper man ljudböcker istället. Ljudböcker används ur en bekvämlighets- 
eller nyttoaspekt för att användaren ska kunna göra någonting annat samtidigt (Sjödén 2006, 
s. 69). Även i Åsa Ekströms artikel i Biblioteksbladet (2006:02) Allt fler män läser med öro-
nen! tar upp fördelen med ljudboksanvändning. Drygt två miljoner svenskar lyssnar på ljud-
böcker och de flesta av dem har börjat under de två senaste åren. Ekström noterar att nästan 
hälften av lyssnarna är män. Förklaringarna till intresset för ljudböcker är flera. ”Tidsoptime-
ring” är kanske den största faktorn, att man kan lyssna samtidigt som man utför någonting 
annat (Ekström 2006, s. 30). 
 
I Helsingsborgs Dagblad (2005-08-11) berättar Kajsa Haglund i artikeln Sverige har fått upp 
ögonen för ljudboken, att Stockholms Stadsbibliotek öppnat en särskild avdelning för inlästa 
böcker. Den största delen består av talböcker men hyllorna med ljudböcker som riktar sig till 
alla sorters låntagare blev snabbt tömda och efterfrågan är stor. Haglund har intervjuat Kjell 
Bohlund, vice ordförande i Svenska Förläggareföreningen, som säger att ljudboken växer 
snabbare än vanliga böcker och att det blir en annan upplevelse att lyssna till en bok än att 
läsa den själv. Han menar att ljudboken tillför något, en helt ny dimension genom till exempel 
en bra uppläsare (Haglund 2005, s. 42). Janne Sundling skriver i Resumé (2005-09-29) om att 
komplement till vanliga böcker blir allt vanligare och att framtiden ser positiv ut för ljudböck-
er, e-böcker och mp3-böcker. I ljudboken ökas upplevelsen genom att en skådespelare eller 
författaren själv tolkar texten. Även här konstateras att nya grupper hittar till litteraturen som 
till exempel fler män, äldre som ser dåligt och andra med svårigheter att läsa. Till sist skriver 
Sundling att förutom nya grupper som lyssnar så gör man det i andra situationer än vid tradi-
tionell bokläsning (Sundling 2005). 
 
Vi vill ge ett exempel på den debatt som pågått under en längre tid i USA men som vi inte 
kunnat hitta i Sverige, med ett undantag vilket vi presenterar längre fram. Här rör det sig om 
olika uppfattningar av upplevelseaspekten 
 
James Shokoff, professor i engelska vid New York State University, försöker reda ut begrep-
pen i sin artikel What is an Audiobook? (2001). Han skriver om den debatt som förekommit i 
amerikansk press under 1990-talet och som vi refererar i det följande. Romanförfattaren Rand 
Richards Cooper menade i en artikel att ljudboken inte kan göra något som den tryckta boken 
inte kan göra. Ljudbokslyssnaren tillåts inte att hitta berättelsens egen ton eller att känna och 
se textens täthet i en James Joyce eller den sparsamma luftiga texten av Raymond Carver. 
Den största nackdelen med ljudböcker är dock enligt Cooper att ljudböckerna inte är orda-
grant återgivna utan mer eller mindre förkortade.  
 
Att lyssna på ljudböcker är underhållning av andra klass och en bluff och kan enligt Cooper 
jämföras med bacon gjort på sojabönor! Denna artikel publicerades i New York Times Book 
Review och några veckor senare publicerades flera svar på artikeln. Där försvarades ljudbo-
ken med argument som att läsa med öronen behöver inte vara sämre eller annorlunda än att 
läsa med ögonen och ljudboksformatet kan i vissa fall vara bättre. Iliaden ges som exempel på 
litteratur som med fördel skulle passa som ljudbok då den är sprungen ur ett muntligt berät-
tande.  
 
Russel Baker, kolumnist på The Times menar att liknande kvalitetsdiskussioner tidigare har 
ägnats filmade böcker och att snarlika argument nu framförs ifråga om tryckt bok och ljud-
bok. Liksom många filmer grundar sig på en bok så är fallet också med ljudböcker och Sho-
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koff anser att denna diskussion inte kommer att avslutas förrän den första ljudboken, utan en 
tryckt förlaga, ser dagens ljus.  
 
Ljudboken fungerar ofta simultant med andra sysslor men för att göra lyssnandet full rättvisa 
krävs en viss inskränkning av den syssla som försiggår samtidigt. Att göra inköpen i matbuti-
ken i kombination med ljudbokslyssnande kan innebära problem men Shokoff menar att bil-
körning på motorväg är den ideala miljön med det transliknande tillstånd som långfärdskör-
ning kan innebära. Inläsningens betydelse av ljudböcker kan inte nog betonas. Naomi Woro-
nov skriver i en krönika att ”the special joy of talking books lies less in the tale than in the 
telling”. Även det omvända förhållandet gäller naturligtvis också, en bra originalbok kan inte 
rädda en dålig inläsning (Shokoff 2001, s. 171-179). 
 
Johan Svedjedal, professor vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet skri-
ver på kultursidorna i Dagens Nyheter (2006-02-01) om ljudboken och anledningen till hans 
artikel är Temoundersökningen som nyligen hade publicerats. Svedjedal menar att Temoun-
dersökningen visar att ljudbokens uppgift är att ”lägga en hinna av litteratur” mellan de aktivi-
teter som äger rum under tiden som ljudbokslyssnande pågår. Är då ljudbokslyssnandet ett 
utslag för lättja och kanske också att betraktas som fusk, att låta någon annan göra jobbet, det 
vill säga få boken uppläst? Fråntar i själva verket inte ljudboken läsaren dess makt över bo-
ken, makt att kunna läsa i sin egen takt, bläddra, hoppa över eller skumläsa, undrar artikelför-
fattaren.  
 
Med utgångspunkt i dessa frågor menar Svedjedal att ljudboken utmanar ”vissa tabun inom 
det litterära livet”. Ljudbokens fördelar kan inte skiljas från dess nackdelar, visserligen är 
ljudboken anpassningsbar men lyssnaren pris för detta är att bli mer underordnad författaren 
genom en förmedlare – uppläsaren. Professionella skådespelare som inläsare menar Svedjedal 
garanterar en korrekt inläsning ifråga om frasering, tonfall och rytm. Dock ifrågasätter han 
lämpligheten i författarinläsningar som han menar är ett utslag av ”litteraturens intimisering”. 
Det vill säga att författarinläsningar skulle förstärka läsarens bild av att boken är självupplevd 
eller att den speglar författarens egna åsikter och personlighet.  
 
Svedjedal avslutar sin artikel med att konstatera att litteraturkritiken hittills inte har funnit ett 
fungerande förhållningssätt till ljudböcker utan istället ansett att den har varit en förädlad och 
ljudsatt form av en bok, och därför har ljudböcker inte förtjänat någon större uppmärksamhet.  
Artikelförfattaren framhåller istället att ljudboken ska ses som en tolkning eller ett framföran-
de av ett litterärt verk, som en teaterföreställning eller klassisk musik och att litteraturkritiken 
inte ska se ljudboken som ordkonst utan som ljudkonst (Svedjedal 2006, s. 5). 
 
Jason Camlot framför i en artikel i Book History, en liknande åsikt som Johan Svedjedal. 
Camlot beskriver hur varningssignaler skickas ut mot ljudböcker med den meningen att när 
man lyssnar till en bok så finns inte möjligheten att själv kontrollera vad man tar till sig av 
uppläsningen och det hindrar lyssnaren från att stanna upp, tänka efter och bilda sig en egen 
bild eller röst av texten. Detta håller Camlot inte alls med om utan istället vill han framhålla 
skillnaderna som det positiva, dels att lyssna till någon som försöker slå an författarens ton, 
dels läsandet där man själv gör sin egen tolkning och att detta i slutänden kan höja kvalitén 
och ge lyssnaren/läsaren nya dimensioner. Han menar också att det är att föredra att använda 
sig av utbildade skådespelare vid inläsningarna eftersom de är skolade i att dramatisera verken 
och att det är en hjälp för lyssnaren i sin tolkning (Camlot 2003, s. 167-168). 
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5.5 Sammanfattning 
 
I kapitel fem visar vi inledningsvis på vår informationssökningsprocess. Vi fick ganska snart 
övergå till breda sökningar inom flera närliggande ämnesområden till biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen. De läsvaneundersökningar och projekt som vi ansett vara relevanta att an-
vända oss av för att belysa vårt ämne handlar om att undersöka andra sätt att tillägna sig litte-
ratur förutom att läsa. Till sist presenterar vi ett urval artiklar om ljudboken så som den pre-
senteras i svensk massmedia, med ett undantag för USA där debatten om ljudböcker pågår 
sedan flera år tillbaka. 
 

6. Metod och urval  
 
I en studie med kvalitativ ansats berör begreppen validitet och reliabilitet såväl datainsamling 
som den efterföljande analysen av insamlade data. Beskrivningen av vårt tillvägagångssätt 
med det empiriska arbetet samt vårt val av metod är en del i denna process. Kapitlet beskriver 
också hur vi gick tillväga vid vårt urval av informanter, motivering för vår intervjuguide, hur 
vi tog kontakt med våra blivande informanter samt hur vi genomförde intervjuerna. Kapitlet 
avslutas med en presentation av vårt tillvägagångssätt för att analysera det empiriska materia-
let. 
 

6.1 Kvalitativa intervjuer  
 
Valet av metod vid en undersökning bör hänga nära samman med det syfte och den frågeställ-
ning som ska besvaras. När vi övervägde vilken metod som passade vår frågeställning fann vi 
att kvalitativ metod var det som passade bäst. Pål Repstad, professor i religionssociolog, för-
klarar i en jämförelse mellan kvantitativa och kvalitativa metoder hur man inom kvalitativa 
metoder vill försöka återge människors egna upplevelser och erfarenheter. Detta för att försö-
ka få en bättre och djupare förståelse för vardagliga, men kanske inte alltid uppenbara förete-
elser i verkligheten. Syftet är att informanterna själva ska ge så fylliga och detaljerade rappor-
ter som möjligt (Repstad 1998, s. 41). Detta stämmer väl överens med vad vi vill göra. 
 
Janet M. Ruane, professor i sociologi vid Montclair State University, skriver att explorativ 
forskning genomförs med syftet att ge bättre insikter och öka förståelsen av ett nytt eller föga 
utforskat område eller fenomen. Forskare inom detta område använder sig ofta av små urval 
av undersökningspersoner vilka kan ge en nära inblick och förstahandsinformation (Ruane 
2006, s. 22). Vår undersökning gränsar till explorativ forskning. Det passar, anser vi, vårt syf-
te och vår frågeställning då ljudboksområdet inte är beforskat i någon större utsträckning. 
 
Ruane menar vidare att en bra intervju kan ses som ett informationsutbyte mellan informant 
och intervjuare och att det ställer stora krav på intervjuarens sociala kompetens. I detta fall 
betyder det att intervjuaren måste kunna få informanten att slappna av och att lyssna aktivt till 
vad informanten har att säga. Inte alla forskare innehar denna sociala färdighet och har då 
sämre förutsättningar att genomföra en bra intervju (ibid., 2006, s. 176). Utifrån vår fråge-
ställning ansåg vi att en kvalitativ metod skulle vara lämpligast att använda och vi valde halv-
strukturerade intervjuer för att få till stånd en mer avslappnad intervjusituation med våra in-
formanter. 
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6.2 Urval 
 
Vanligen görs inte urvalet av informanter inom kvalitativ forskning för att uppnå statistisk 
representativitet, istället är målet att få ett urval som leder till en förståelse av de variationer 
som kan förekomma i det fenomen som studeras. Vår avsikt är att belysa ett mindre antal 
människors upplevelser av sitt ljudbokslyssnande, där begreppet upplevelse innebär både ut-
bytet av ljudboken men även när, var, hur och varför man lyssnar för att få en möjlighet att 
ringa in hela upplevelseaspekten.  
 
För oss som biblioteksarbetare föll det sig naturligt att utgå från ljudbokslåntagare vid ett bib-
liotek när vi sökte informanter. Vi arbetar i två olika kommuner varför vi valde att göra vår 
undersökning i en kommun där vi inte är verksamma. Vid val av bibliotek som vi skulle till-
fråga om samarbete utgick vi från statistik från Statistiska Centralbyrån och Statens Kulturråd. 
Vi sökte ett bibliotek som de senaste åren satsat på att köpa in mycket ljudböcker samt att 
detta avspeglade sig i utlånen av detsamma. Detta hade ingen betydelse utifrån vår frågeställ-
ning utan mer för att vi ville besöka ett bibliotek som verkligen satsat på ljudböcker.  
 
Till vår empiriska undersökning valde vi att göra en avgränsning i ålder hos ljudbokslåntagar-
na där myndighetsålder skulle vara uppnådd för att få ingå i urvalet som informant. Detta 
grundade vi på vår erfarenhet av att många vuxna lånar ljudböcker till sina barn, barnen själva 
är inte med och väljer. Vi tror inte heller att barn i samma utsträckning som vuxna kan påver-
ka i vilka situationer som de har möjlighet att lyssna på ljudböcker och att de inte heller re-
flekterar i samma omfattning som vuxna över hur och varför de lyssnar på ljudböcker. De två 
kriterierna för att delta som informant blev följaktligen att de är myndiga samt att de lånar till 
sig själva. 
 
Vi valde mellan två olika urvalsförfaranden. Ett sätt att välja informanter till intervjuerna kal-
lar Janet M. Ruane för bekvämlighetsurval eller tillfälligt urval. Hon menar att det förmodli-
gen är den äldsta formen av urvalsteknik och med detta tillvägagångssätt använder man sig av 
informanter som mer eller mindre finns tillgängliga vid urvalstillfället. Hon menar dock att 
det finns uppenbara nackdelar med detta tillvägagångssätt då vissa individer inte har någon 
möjlighet att komma med vid urvalet, till exempel personer som aldrig använder biblioteket 
(Ruane 2006, s. 142). Om vi skulle välja denna form av urval så skulle vi besöka biblioteket 
för att på plats höra oss för med ljudbokslåntagare om de är villiga att bli intervjuade vid ett 
senare tillfälle. 
 
För att inta en objektiv hållning skulle erbjudandet om att delta i undersökningen kunna gå ut 
i skriftlig form till alla vuxna ljudbokslåntagare vid det aktuella biblioteket vilket då gäller det 
andra urvalsförfarandet vilket vi tyckte passade vår undersökning bättre. Vi skulle då också 
kunna kringgå problemet med samtyckeskravet. Ruane menar att informanter ska ha möjlig-
het till eftertanke efter det att informationen har presenterats för att på så sätt tänka över om 
de vill medverka i studien. Den tiden för begrundan finns ofta inte vid muntliga samtyckes-
procedurer (ibid., 2006, s.34).   
 
Vi valde ut den kommun i vårt hemlän som satsat mest pengar av sin budget på inköp av ljud-
böcker i relation till sin storlek och kontaktade bibliotekschefen som gav oss tillåtelse att 
genomföra undersökningen. Dagen efter vårt samtal informerades övrig personal om projektet 
och de gav sitt samtycke till att undersökningen genomfördes. Veckan innan vi planerade att 
genomföra intervjuerna besökte vi det utvalda biblioteket för att se vilka lokaler som kunde 
komma ifråga när intervjuerna skulle genomföras. Ett studierum som kunde bokas fanns att 
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tillgå och ett konferensrum som vi kunde disponera vid behov, om till exempel studierummet 
skulle vara upptaget. Någon inköpspolicy när det gäller ljudboksinköp fanns inte utan i stort 
sett allt som Bibliotekstjänst erbjuder i ljudboksformat köps in. Samma dag som vårt besök 
hade dessutom de första mp3-böckerna ställts ut på hyllan, ett format som efterfrågats av lån-
tagarna. Även nedladdningsbara mp3-filer hade efterfrågats av låntagare. Personalen upplevde 
att storläsarna läser allt som köps in och ibland lämnar låntagarna även inköpsförslag. Ljud-
böckerna är mycket centralt placerade i biblioteket, tillsammans med övrig av-media som till 
exempel dvd-filmer, vilket medför att de är lätta att hitta för låntagarna. 
 
Vi bestämde oss för att höra med personalen vid det utvalda biblioteket om hjälp med att hitta 
ljudboksanvändare. Ett informationsbrev till ljudbokslåntagare författades (bil.1) och över-
lämnades till personalen tillsammans med porto och kuvert. Personalen kunde på så sätt välja 
att skicka ut brevet till låntagare som kunde tänkas vara intresserade av att ingå i undersök-
ningen eller att dela ut brevet på biblioteket.  Låntagarna fick med detta förfaringssätt en möj-
lighet att läsa och begrunda i lugn och ro, för att sedan avgöra om de var villiga att delat i stu-
dien.  
 
De låntagare som var intresserade av att delta lämnade ut sina telefonnummer till biblioteks-
personalen som i sin tur mejlade dessa till oss. Vi ringde sedan upp låntagarna för att få sam-
arbetet bekräftat samt för att komma överens om en tid. Personalen bokade ett studierum för 
den överenskomna tidpunkten och tre intervjuer genomfördes under två dagar. Sammantaget 
genomförde vi fem intervjuer med pilotundersökningarna inkluderade. 
 
Urvalet av informanter har till viss del också gjorts med hänsyn till kön och ålder. Vi valde 
medvetet en kvinna och en man till vår pilotundersökning och de är också något yngre än res-
terande informanter. Efter att vi genomfört pilotintervjuerna så valde vi informanter efter kön 
och ålder för att få en någorlunda spridning inom intervjugruppen. Urvalet av informanter 
skedde på så vis stegvis för att få denna spridning. 
 
Vårt förfaringssätt vid urvalet av informanter är dock inte oproblematiskt. Ett problem är att 
kunna säkerställa så att våra informanter inte ska kunna identifieras i vår undersökning. I och 
med att personalen har gett oss telefonnummer till låntagare som visat intresse för att delta, 
även om alla inte har intervjuats, så kan personalen på det aktuella biblioteket troligen identi-
fiera våra informanter. Detta tror vi dock att våra informanter är medvetna om då intervjuerna 
skedde på deras kommunbibliotek och då det är en relativt liten kommun där personalen kän-
ner sina låntagare väl. 
 

6.3 Intervjuguide 
 
Utifrån uppsatsens frågeställning och vår förförståelse utformade vi en intervjuguide (bil.2). 
En intervjuguide inbjuder till flexibilitet. Vi har medvetet kallat den guide för att vi inte ska 
känna oss låsta till mer precisa frågeställningar utan att vi kan anpassa frågorna efter våra in-
formanter. Intervjuguiden innehåller mer generella frågeställningar vilka vi vill ha svar på 
under intervjun. En guide lämnar stort utrymme till respondenterna att bestämma innehållet 
och utformningen av sina svar. Eftersom vi vill att våra informanter ska beskriva hur och var-
för de använder ljudböcker så passar en guide bäst utifrån vårt syfte. Dessutom kan ett ostruk-
turerat samtal vara mer effektivt för att motverka minnesluckor eller motstånd hos responden-
ten, de har friheten att plötsligt inse något som man kanske inte tidigare varit riktigt medveten 
om (Ruane 2006, s. 176-177).  
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6.4 Genomförande av intervjuer 
 
En undersöknings reliabilitet har en speciell innebörd när det gäller kvalitativa intervjuer. 
Intervjusituationen är beroende av vilka personer det är, i vilken situation intervjun utspelar 
sig i och vilka upplevelser och erfarenheter som intervjuaren och informanten besitter.  
Därmed påverkas reliabiliteten i studien. Det kan bli svårt att få samma svar upprepade vid ett 
annat intervjutillfälle, även om det är samma personer som intervjuas. Det kan därför vara 
mer meningsfullt att bedöma en kvalitativ intervjustudie utifrån dess trovärdighet snarare än 
utifrån dess reliabilitet (Bell 2000 s. 89f).  
 
Utifrån dessa antaganden så genomförde vi varsin pilotundersökning före intervjuerna, dels 
för att finslipa intervjutekniken men också för att se hur våra intervjufrågor uppfattades. Detta 
förfarande är också viktigt för att säkerställa undersökningens validitet, det vill säga att våra 
frågor också besvarar vår frågeställning. Vi valde ut varsin låntagare från våra respektive ar-
betsplatser som vi på förhand visste lyssnade mycket på ljudböcker. Vi genomförde våra in-
tervjuer under två dagar. Vi ansåg att det skulle bli en onaturlig situation för informanten om 
vi bägge närvarade vid intervjuerna och valde att dela upp dem emellan oss och att genomföra 
dem enskilt.  
 
En studies trovärdighet är också beroende av att mätinstrumenten är pålitliga. Vårt val blev att 
använda bandspelare för att dokumentera utsagorna från informanterna. Vi frågade naturligt-
vis om lov först. Vid början av varje intervju berättade vi vilka vi var, vårt syfte med intervjun 
och lite vad den skulle handla om. Varje intervju tog cirka 30-45 minuter, vilket både vi och 
våra informanter upplevde som lagom långt.  
 

6.5 Bearbetning av empiriskt material 
 
Vid bearbetningen av intervjusvaren valde vi att transkribera materialet för att få en så rätt-
visande bild som möjligt av informanternas utsagor. Allt som vi ansåg ha anknytning till vår 
undersökning nedtecknades ordagrant, men det som låg utanför ämnets ram bedömdes inte 
som relevant för uppsatsen och utelämnades. 
Analysen av det empiriska materialet genomfördes med hjälp av de valda teorierna. För att få 
med lyssnandeperspektivet har vi strävat efter att vidga begreppen i Furhammars läsutbytes-
kategorier. De frågor som utgjorde intervjuguiden har fungerat som ett sätt för oss att struktu-
rera intervjuerna och vi har gett de frågor som belyser de olika upplevelseperspektiven stor 
plats i vår analys medan vi fäst mindre vikt vid de övriga.  
 

7. Resultat och analys 

 
Följande kapitel inleds med att vi presenterar våra informanter, varpå vi lägger fram, analyse-
rar och tolkar resultatet av vår empiriska undersökning. Analysen genomförs med hjälp av två 
teorier, dels konsumtionsteorins tolkning av begreppet mediebruk för att visa på informanter-
nas ljudboksanvändning och dels Furhammars teori om läsutbyte, som beskrevs i teorikapitlet 
(kapitel tre).  
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7.1 Presentation av våra informanter 
 
Här följer en kortare presentation av våra informanter. För att säkerställa deras anonymitet 
använder vi fingerade namn. Vi vill visa på deras livssituation i presentationen för att ge läsa-
ren en uppfattning om deras ljudboksanvändning. 
 
Anna  
 
Anna är i 45-årsåldern. Hon arbetar heltid inom omsorgen. Hon är gift och har fyra barn. Hon 
berättar att hon läser mycket tryckta böcker, minst en i veckan och föredrar då deckare och 
thrillers. Som hon minns har hon varit biblioteksbesökare i hela sitt liv. Anna upptäckte ljud-
böcker för ett par år sedan när hon blev tipsad på biblioteket. Nu lyssnar hon till cirka en i 
månaden. Då använder hon sig oftast av mp3-formatet för det tycker hon är mest praktiskt 
eftersom hon sällan sitter still och lyssnar.  
 
Bengt  
 
Bengt närmar sig de sextio. Han är sjukpensionär sedan tre år tillbaka på grund av en ärftlig 
synskada. Tidigare hade han en egen firma. Han är gift och har vuxna barn. Han har ingen 
direkt läsvana sedan ungdomen och säger sig ha läst max 30 böcker under sitt vuxenliv, då 
mest fakta och för arbetets skull. Bengt har lyssnat sedan lång tid. Han började med kassett-
böcker för över tio år sedan. Den första cd-boken fick han av en dotter i julklapp efter att han 
tvingats sluta arbeta. Bengt har varit en mycket flitig ljudbokslyssnare men för tillfället lyss-
nar han knappt alls då han är besviken på utbudet som han inte tycker passar hans smak. 
 
Carl  
 
Carl är 48 år och arbetar inom kommunal förvaltning. Han är sambo med två barn. Hans läs-
ning sträcker sig till högst en bok per år när det gäller skönlitteratur, kanske en del fakta för 
arbetets del, men beskriver sina läsvanor som mycket sporadiska. Det han läser är gratistid-
ningar och möjligen en del tidskrifter. Carl upptäckte ljudboken för ett år sedan. Han laddar 
ner från nätet. För fem-sex år sedan lyssnade han på ett par kassettböcker varje semester men 
har inte tänkt på möjligheten förrän han genom sitt arbete med funktionshindrade lånade tal-
böcker på biblioteket och blev informerad om att även ljudböcker gick att låna. Nu lyssnar 
han på ungefär två per månad. 
 
David  
 
David är pensionär, frånskild och ensamboende. Han läser inga tryckta böcker längre på 
grund av nedsatt syn på ett öga. Hans syn klarar inte sammanhängande längre läsning utan det 
kan bli artiklar i datortidskrifter och vetenskapliga tidskrifter. Han upptäckte ljudböcker när 
han åkte med sin syster i hennes bil och hon lyssnade på kassettband. David är en storkonsu-
ment av ljudböcker. Han lyssnar till minst tre per vecka. För att stilla sitt behov lånar han både 
på biblioteket och i två ljudboksklubbar, förutom att han laddar ner från olika nätbokhandlare. 
 
Eva  
 
Eva har ett par år kvar till pensionsåldern och arbetar halvtid inom den kommunala omsorgen. 
Eva har fyra vuxna barn och är sammanboende. Hon är reumatiker och har besvärligt att hålla 
i en bok. Sjukdomen går i skov och när hon är bättre läser hon tryckta böcker och har då svårt 
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att släppa en bra bok. Hon beskriver sig själv som att alltid ha varit en bokslukare. Eva börja-
de med ljudböcker på kassett för mer än tio år sedan då hon fick låna av en bekant. Nu lyssnar 
hon till cirka fem cd-böcker i månaden. Hon är nöjd med det biblioteket har att erbjuda, lad-
dar ibland även ner e-ljudböcker från bibliotekets hemsida. Köper cd-böcker gör hon inte, då 
hon ”tycker att det är förspilld kvinnokraft att damma dem sedan”. 
 

7.2 Kategorisering och analys av ljudbokslyssnande 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för vårt empiriska material. För analysen använder vi de teorier vi 
tidigare redovisat. Den teori vi tycker passar bäst för att visa på användningen av ljudboken är 
konsumtionsteorins tolkning av begreppet mediebruk.  
 
Vi har valt att utgå från Furhammars fyra kategorier, opersonlig upplevelseläsning, personlig 
upplevelseläsning opersonlig instrumentell läsning och personlig instrumentell läsning, då vi 
analyserar våra informanters upplevelse av ljudboken, även om det ibland kan kännas svårt att 
dra tydliga gränser dem emellan. Vi kan se att dimensionen opersonlig kan blandas ihop med 
uttrycket så som det används i vardagslag vilket ger andra associationer än vad Furhammar 
menar, detta kan göra det svårt att förstå kategorierna opersonlig upplevelseläsning och oper-
sonlig instrumentell läsning. Medan Furhammar menar att den är ett uttryck för en relation 
mellan läsare och text utan sociala förpliktelser kan den i vardagligt tal ge uttryck för någon-
ting intetsägande och utslätat. Furhammar menar att läsaren intar betraktarens roll i förhållan-
de till händelser och personer i berättelsen och att texten saknar betydelse för läsarens förhål-
lande till sig själv och till andra människor. I de opersonliga kategorierna saknas alltså de so-
ciala förpliktelser som ryms i våra mänskliga relationer, avsändaren är likgiltig för läsaren och 
texten är fristående från ett socialt sammanhang. Kategorin personlig läsningen betraktar Fur-
hammar däremot som en social aktivitet och menar att relationen text - läsare är jämförbar 
med andra sociala relationer i våra liv. (Furhammar 1997, s. 146-147).   
 
Denna distinktion är i sig problematisk då vi anser att all läsning på ett eller annat sätt ger 
insikter och egentligen aldrig kan vara passiv. Det kanske är i ännu större grad märkbart vid 
ljudbokslyssnande där en slags social relation byggs upp mellan uppläsare och lyssnare. Som 
ljudbokslyssnare krävs också en närvaro i berättelsen för att kunna följa handlingen, då det är 
besvärligt att leta sig bakåt i ljudboken för att hitta det man eventuellt har missat. I bakhuvu-
det har vi även några av Adelmanns delprocesser för begreppet lyssnande. Relevant litteratur 
och undersökningar vi presenterat tidigare i uppsatsen används för jämförelse av vårt eget 
resultat.  
 

7.2.1 Helhetsupplevelse  
 
När Bjurström, Ganetz och Fornäs talar om mediebruk och människors vanor så menar de att 
de är beroende av och påverkar varandra, på så vis att vanorna påverkar när och hur man ut-
nyttjar olika medier samtidigt som mediebruket påverkar ens vanor (2000, s. 97). De parallel-
ler vi kan dra till våra informanter är till exempel Carl, som i princip alltid lyssnar på en ljud-
bok på bussen till och från arbetet. Det gjorde även Bengt när han arbetade. Anledningen till 
att Carl och Bengt lyssnar på ljudböcker när de åker kollektivt är för att kunna avskärma sig. 
Carl har tydligt utvecklat detta till en vana och rutinen blir störd om han inte har hunnit ladda 
om sin mp3-spelare kvällen innan eller om batterierna tar slut under färden. 
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Anna lyssnar när hon är ute och går eller när hon tränar, men också när hon gör hushållssyss-
lor i hemmet som till exempel bakning. Eva säger att hon sällan sitter ner och bara lyssnar. 
Hon lyssnar när hon diskar och stryker och ibland även när hon sitter vid datorn men att hon 
då har lätt för att tappa bort sig. Schultz Nybacka drar i sin undersökning slutsatsen att ljud-
bokens popularitet beror på att den kan användas samtidigt som man gör någonting annat. 
Hon har i sin undersökning fått liknande svar som vi i vår på frågor om när och var man lyss-
nar på ljudbok (Schultz Nybacka 2005, s.76). Detta visar även undersökningen gjord av Temo 
(2005, s.21), där 25 % svarar att de använder ljudboken när de åker kollektivt och 32 % när de 
gör hushållssysslor.  
 
Vi tycker oss se kopplingen mellan vanor, rutiner och mediebruk på så vis att ljudbokslyss-
nandet blir integrerat i användarnas vardag. Även frågan till vad är viktig i sammanhanget. 
Användningen av ljudboken är av essentiell betydelse för upplevelsen. Som vi visat ovan så är 
både Anna och Eva oftast aktiva på så sätt att de utför till exempel hushållssysslor samtidigt 
som de lyssnar på ljudbok, medan Carls syfte är att avskärma sig.  Detta visar på olika anled-
ningar till att välja ljudbok. Temoundersökningens informanter (2005, s. 32) uppger att en av 
de största fördelarna med ljudboken är att de kan lyssna i situationer där det inte går att läsa. 
Uttrycket man använder är att ljudboken är en ”tidsoptimerare”, det vill säga, man kan göra 
mer än en sak samtidigt. I Temoundersökningen svarar man dessutom att det är mer avkopp-
lande och bekvämare att lyssna istället för att läsa. 
 
Bengt och David däremot verkar vara de av våra informanter som är mest fokuserade på att 
enbart lyssna. Männen gör ibland andra saker under ljudbokslyssnandet som till exempel 
Bengt som kan ha med sig ljudboken när han sysslar i trädgården eller på skogspromenader. 
För Anna och Eva verkar det vara mer regel än undantag att ljudboken används simultant med 
annat. Om detta handlar om vanor och rutiner för männen kan vara svårt att utläsa, men vi 
tycker att det tydligt visar att upplevelsen är nära förknippad med hur man använder sig av 
ljudboken. Smak och vanor är två grundläggande urvalskriterier och dessa kan betraktas som 
en del av en persons tidigare historia och livserfarenhet. Detta urval görs utan reflektion över 
varför man tycker bättre eller sämre om vissa saker eller varför de utförs rutinmässigt menar 
Bjurström, Fornäs och Ganetz (2000, s. 97). Även Schultz Nybacka är inne på samma tanke-
banor då hon menar att läsvanor grundas genom återkommande rutiner (2005, s. 43).  
 
Vilket format man använder anser vi vara av stor betydelse för upplevelsen. Om tekniken stäl-
ler till problem eller inte fyller den funktion som krävs för situationen så påverkas även upp-
levelsen i sin helhet. Alla våra informanter var mycket tydliga i detta och åsikter om vad som 
fungerar bra och mindre bra engagerar samtliga. Cd-formatet är det dominerande vilket var 
samma resultat som undersökningen gjord av Temo visar (Temo s. 24).  
 
Anna har en cd-spelare för cd-böcker men tycker att det är opraktiskt när man som hon sällan 
sitter stilla och lyssnar ”cd-böcker är inte så lätta att lyssna på när man går omkring, då fö-
redrar jag mp3”. Hon använder då istället en mp3-spelare som hon laddar med böcker från 
nätet. Eva har löst sitt lyssnande på så sätt att hon har en cd-spelare som är inkopplad till elnä-
tet och den flyttar hon med sig mellan rummen beroende på vad hon gör.  
 
David har cd-spelare i alla sina rum ”utom på toa”. Han har en musikanläggning i köket och i 
vardagsrummet har han en dvd-spelare som klarar cd-skivor. I sin bil har han både bandspela-
re och cd. Annars laddar han även ned mp3-filer från bokhandlare på nätet eller lyssnar på 
mp3 när en sådan skiva medföljer en inköpt cd-bok från en ljudboksklubb. Han säger att han 
föredrar mp3-format men går han och lägger sig för att lyssna vill han ha cd-skiva ”för det är 



 29 

enklare att hitta tillbaka där man var om man somnar, men har jag en mp3-fil på 70 minuter 
då får jag ju lyssna om hela jäkla skiten. Det är nackdelen, det är så långa filer på mp3”. 
 
Bengt använder sig av en bärbar cd-spelare som han kan använda både via elnätet och med 
batteri. Det tycker han är praktiskt om han någon gång vill ta med sig den ut i trädgården eller 
på promenad. Han blev visad en talboks-spelare, en så kallad Daisy, av bibliotekspersonalen, 
men han blev avskräckt av att spelaren var för stor och inte gick att ha med sig, eftersom det 
är viktigt för honom att inte känna sig bunden. Enligt Temo så lyssnar kvinnorna i högre grad 
hemma via stationär cd-spelare medan yngre mest lyssnar via datorn eller portabel spelare 
(2005, s.24). Carl är den ende av våra informanter som enbart använder mp3. Tekniken eller 
det format man väljer för sitt ljudbokslyssnande ser vi däremot främst som ett mycket medve-
tet val. Våra informanter har provat sig fram för att hitta det som fungerar bäst för dem. 
 

7.2.2 Ljudboksupplevelse 
 
Utifrån det som framkom under våra intervjuer försöker vi här kategorisera våra informanters 
utsagor i Furhammars läsutbytesperspektiv, opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevel-
seläsning opersonlig instrumentell läsning och personlig instrumentell läsning. Vi delar Fur-
hammars uppfattning om att man kan tillhöra flera kategorier samtidigt. En bok kan dessutom 
ge olika upplevelser för samma person vid olika tillfällen i livet. Människor befinner sig i 
olika situationer och faser genom hela sitt liv och när vi träffade våra informanter så var det 
deras erfarenhet av ljudboksupplevelsen för tillfället som de då uttalade sig om.  
 
Vi tycker oss tydligast se att Carl, David och Anna främst tillhör kategorin opersonlig upple-
velseläsning. De verkar inställda på att handlingen ska drivas framåt och att den kommer till 
en upplösning. De använder sig av ljudboken för stunden, som avkoppling, som avledande 
eller förströelse. Den opersonliga upplevelseläsningen kännetecknas just av att personen inte 
identifierar sig med texten, även om olika känslor mycket väl kan uppstå. Den här typen av 
läsning/lyssnande hänger samman med lustbetonad och avkopplande läsning/lyssnande. 
 
Anna uppger att ljudbokslyssnandet blir allt viktigare för henne eftersom hon har större chans 
att lyssna till en bok än att läsa den. Hennes livsstil är mycket aktiv och hon tycker att ljud-
böckerna representerar ett bekvämt sätt att läsa böcker på. Det ger henne en stunds avkoppling 
och saker och ting blir roligare att utföra, eller som hon också säger ”allting går mycket lätta-
re om jag har en ljudbok att lyssna på, för då glömmer man bort det andra man håller på 
med”.  Carl ser ljudbokslyssnandet främst som avkoppling när han pendlar till och från arbe-
tet ”det är bra att ta till när man behöver skingra tankarna”. 
 
David uppfattar upplevelsen av en ljudbok främst som en förströelse men den kan även funge-
ra som tankeställare och han ger deckarförfattaren Henning Mankell som exempel. Han säger 
att ”jag kan gärna missa ett tv-program för en bra bok”. David berättar att ljudböckerna är en 
mycket viktig del av hans liv. Han beskriver det som en frihet i att lyssna istället för att läsa. 
 
Eva är den av våra informanter som tydligast ger uttryck för sin upplevelse av ljudbokslyss-
nandet. Hon njuter verkligen av att få till exempel en naturbeskrivning uppläst för sig och hon 
beskriver det som ”halvbio”. Med det menar hon att hon ser scenerna framför sig i bilder. 
Hon berättar också att hon förr ofta lyssnade på radioföljetongerna på radio. För henne är 
ljudbokslyssnandet hennes sätt att resa även om hon beskriver sig själv som en person som 
inte längtar efter att resa, hon reser hellre i fantasin. Detta är ett konstaterande hon kommer på 



 30 

under intervjuns gång och som hon inte reflekterat över tidigare. Hon nämner också en bok 
som hon lyssnat på som ”finns kvar i mig” [ingen titel]. ”Ljudböcker ger eftertanke, absolut 
värderingar, vad som är viktigt och sånt, ja, man snappar ju upp lite” säger Eva och menar 
att det är flera ljudböcker som hon lyssnat på som gett henne mycket. Evas utsagor tycker vi 
oss kunna koppla till Adelmanns båda delar av lyssnandeprocessen, tolkning och bedömning, 
där Adelmann menar att tolkning och bedömning innebär att lyssnaren använder sin egen per-
son både för att förstå, reflektera och fatta nya beslut. 
 
Den vi tycker tydligast växlar mest mellan olika kategorier av våra informanter är Eva. Hon 
kan genom sin egen beskrivning tillhöra två, kanske tre av kategorierna. Hon lyssnar efter vad 
Furhammar kategoriserar mest personligt. Hennes lyssnande passar in både i den personliga 
upplevelseläsningen och tangerar ibland även den personliga instrumentella läsningen då hon 
verkar införliva handlingen i en del böcker till insikter om sig själv. Hennes utsaga om att 
boken finns kvar i henne vittnar om denna insikt. Den personliga upplevelseläsningen känne-
tecknas av den personliga inlevelsen, där personen använder texten till mer än nöje och av-
koppling. Läsningen/lyssnandet kan bidra till självreflektion och verka berikande för perso-
nens identitet. Vi tycker oss se att Davids lyssnande ibland övergår från den opersonliga till 
den personliga upplevelseläsningen i och med hans exempel om att böcker kan ge tankeställa-
re.  
 
Den personligt instrumentella läsningen innebär att man reflekterar över den egna personen 
vilket kan leda till ett ökat självförtroende genom att personen ifråga utvecklar kunskap som 
sedan integreras. Många gånger sker denna användning mot bakgrund av ett intresse, även om 
det inte är intresset i sig som ligger till grund för läsningen, utan vad som finns bakom beho-
vet av det specifika intresset. Eller som Eva själv uttrycker det ”… lite uppfostrande, det är 
uppfostrande för gamla tanter…”. 
 
Den kategori Eva inte verkar passa in i är den opersonliga instrumentella läsningen för hon 
lyssnar inte för att ha nytta av det hon hör.  Med opersonlig instrumentell läsning menas en 
nyttobetonad läsning/lyssnande som inte hänger samman med personens egen identitet. Denna 
typ av läsning/lyssnande kan innebära att man genom texten samlar på sig kunskaper som kan 
föras över till andra sammanhang där personen behöver dessa kunskaper. 
 
Däremot kan Bengt kategoriseras som en resultatinriktad lyssnare. Han verkar vara mycket 
funktions- och nyttoinriktad och han trivs alldeles säkert bäst i kategorin opersonlig instru-
mentell läsning. Han lyssnar alltid mycket koncentrerat och är kanske den av våra informanter 
som är mest fokuserad i sitt lyssnande. Han lyssnar dagtid för att ”fylla tiden” och då är det 
viktigt att boken ger honom något, ”Jag vill att det ska vara någon nytta med det jag lyssnar 
på” för att använda hans egna ord.  

7.2.3 Uppläsare  
 
Vi har tidigare visat på Jason Camlots (2003) åsikt om att det är skillnaderna i upplevelsen av 
att läsa och att lyssna som han ser som positiva. Kvalitén höjs och nya dimensioner kan ges 
menar han när man både kan få lyssna till en skolad skådespelares tolkning av boken och som 
läsare kan lägga in sin egen.  
 
Vår informant Anna tror att det ger henne samma upplevelse att läsa en bok som att lyssna på 
en ljudbok om uppläsaren är bra. Uppläsarens stora betydelse för upplevelsen är alla våra in-
formanter rörande överens om och vi ser i Andersson och Hjertströms uppsats att även chauf-
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förerna var av samma åsikt. En uppläsare som inte faller lyssnaren i smaken riskerar att i fort-
sättningen bli ratad och uppläsaren kan ibland vara viktigare än innehållet i boken. Schultz 
Nybackas undersökning visar på samma resultat. Här säger informanterna att man till och 
med ogillat en bok på grund av uppläsaren.  
 
Schultz Nybackas tillägg till Certeaus bild av hur läsaren kan ses som en tillfällig hyresgäst 
och att ljudboksläsaren, till skillnad från traditionell läsning, får sällskap av uppläsaren i den-
na boning, tycker vi visar tydligt hur det kan förhålla sig vid en ljudboksupplevelse (Schultz 
Nybacka 2005, s. 73-78). Både Svedjedal och Camlot anser att professionella skådespelare är 
de som är bäst lämpade att läsa in ljudböcker. Att författarna själva agerar inläsare är Svedje-
dal mer tveksam till då detta, menar han, kan ge fel signaler. 
 
Våra informanter framhåller att uppläsaren är av stor betydelse för upplevelsen och för Carl är 
betydelsen av vem som läser a och o, ”Om jag inte gillar uppläsaren så ‘kastar’ jag boken”. 
Han vill att uppläsaren ”ska spela lite teater”. Anna vill att uppläsaren ska vara lätt att höra 
på, som till exempel skådespelare, men det viktigaste är att den som läser gör det med inlevel-
se.  
 
David uppger sig inte vara så författarbunden men däremot mera uppläsarbunden. Skådespe-
lare tycker han är de bästa uppläsarna och att ljudboken tillför ytterligare en dimension. Han 
väljer alltså hellre en favorituppläsare före titel. Även Bengt har favoriter ”Thorsten Wahlund 
till exempel, sen är det en till som jag glömt namnet på som har en behaglig röst…”.  Eva 
säger först att uppläsaren inte betyder så mycket men så ändrar hon sig och säger att ”jag blir 
glad när det är någon jag tycker om som läser”. I Temos undersökning så uppgav över hälf-
ten av de tillfrågade att de föredrog en skolad skådespelares röst och hela 94 % ansåg att det 
viktigaste av allt var en inlevelsefull röst (2005, s. 23). 
 

7.2.4 Genre 
 
De genrer som de flesta lyssnar till är deckare och thriller. Alla verkar ha börjat där i alla fall. 
Ett par har tröttnat, Eva definitivt och Bengt som till exempel nämner Henning Mankells 
deckare ”Mankell har jag lyssnat mycket på, men det blir så tjatigt, om man får säga så. Han 
är duktig men… det blir så lika”. David uttrycker sig på ett liknande sätt ”det blir mycket 
kriminalare och deckare, jag läser vad som finns, men ibland… det är som serier på tv, efter 
ett tag blir det tjatigt… samma sak med Marklund och Läckberg”. Eva lyssnar nu till böcker 
om relationer och kärlek medan Bengt gärna vill ha tag på böcker som ligger mer åt ”verklig-
heten”. ”Jag vill lyssna till historiska dokumentärer, memoarer och liknande. Jag har tröttnat 
på deckare och annat lättsmält” som han uttrycker det. Anna och Carl uppger däremot att det 
är deckare och thriller som de föredrar. Carl vill ha sådant som är lättlyssnat och inte kräver 
total koncentration när han sitter på bussen till och från arbetet. Han säger att det är viktigt för 
honom för då kan han slappna av och avskärma sig och att lyssnandet hjälper till att skingra 
tankar, men för det krävs det att boken är bra och fångar hans uppmärksamhet.  
 
Temoundersökningens fråga om vilken genre som föredras av informanterna ger ett liknande 
svar då hela 85 % svarat att de vill ha böcker med spännande innehåll (2005, s.22). Magister-
uppsatsen om vägkrogsbiblioteken och yrkeschaufförer visade att flertalet av chaufförerna 
föredrog litteratur av mer lättsmält karaktär vilket författarna menar kan ha sin förklaring i att 
chaufförerna samtidigt måste behålla koncentrationen på körningen. Men de flesta var benäg-
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na att prova nya genrer och var mindre kräsna i sitt val av ljudböcker än de skulle ha varit om 
det gällt tryckta böcker (Andersson & Hjertström 2006, s.42- 43).  
 

7.2.5 Teknik 
 
Svårigheten att orientera sig i en ljudbok kan ge ljudbokslyssnaren problem i sin upplevelse. 
Enligt Schultz Nybacka så aktualiseras endast ljudboken i realtid vilket gör det svårt att få en 
överblick. En tryckt bok ger ju just den möjligheten, man kan bläddra och se var man befinner 
sig, hur många sidor som är kvar, uppdatera personer och platser (2005, s. 73-78). 
 
Annas största problem med ljudboksupplevelsen uppger hon vara att hitta tillbaka till rätt stäl-
le, speciellt om hon blir distraherad och måste ta av lurarna och stänga av ofta. Hon säger 
också att ljudboken har ett annat användningsområde för henne än en tryckt bok. Även Carl 
uppger problemet att hitta tillbaka där man var om man blir avbruten men säger att det är 
bland annat därför han lyssnar på lättillgängliga texter ”för då gör det inte så mycket om man 
missar lite här och där”. För honom är cd helt uteslutet ur praktisk synvinkel, medan Bengt 
inte ser några som helst problem med cd. Davids åsikt som vi tidigare redogjort för är att han 
föredrar cd-spelaren framför mp3 när han ligger och lyssnar för om han somnar så blir det 
svårt att hitta tillbaka på grund av att mp3’n är uppbyggd av så långa filer. Överlag verkar inte 
tekniken vara något stort problem för våra informanter som i de flesta fall är erfarna ljudboks-
lyssnare. De har provat sig fram till den teknik och det sätt som passar dem bäst. 
 

8. Diskussion och slutsatser 
 
I den följande diskussionen redogör vi för våra egna reflektioner om de svar vi fått på vår frå-
geställning: Vilka upplevelser kan ljudbokslyssnandet ge sina användare? Denna frågeställ-
ning inbegriper enligt vår mening helhetsupplevelsen kring ljudboksanvändandet. Ur dessa 
reflektioner drar vi några slutsatser av vårt arbete. Vi försöker också plocka upp de trådar som 
hänger lite löst som till exempel våra inledande tankar i vår bakgrund om samhällsförändring 
och visa hur vi tänkt om dem i det större sammanhanget. I vissa fall kan vi även jämföra med 
vad andra kommit fram till för slutsatser. Avslutningsvis konstaterar vi vad vi kunde ha gjort 
annorlunda i vår studie och presenterar förslag till vidare forskning inom området.  
 

8.1 Samhällsförändring  
 
Som vi flera gånger konstaterat så har användningen av ljudböcker ökat markant de senaste 
åren, vilket vi uppmärksammat på våra respektive arbetsplatser. En av våra egna utgångs-
punkter när vi började penetrera ämnet handlar om att vårt samhälle genomgått ganska radika-
la förändringar de senaste decennierna. Framförallt har takten drivits upp och människor ställs 
inför ständiga förändringar. Samtidigt som människor ska prestera mer och vara mycket ef-
fektiva både i arbets- och privatliv så motreagerar våra sinnen och kroppar för att få avkopp-
ling, förströelse och avledning. Stressen kring att få livet att gå ihop gör att människor utveck-
lar olika sätt att hantera den, det man inom stressforskningen allmänt benämner copingmeka-
nismer.  
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Schultz Nybackas åsikt om att kroppen måste utföra rörelser för att kompensera effekten av 
att sinnet blir begränsat (2005, s.77), ställer vi oss lite frågande till. Dels kan man fråga sig 
vilket sinne hon menar blir begränsat och på vilket sätt. Vi tror mer på det omvända förhål-
landet, att en person som till exempel känner sig stressad eller är en av rastlös natur har svårt 
att sitta stilla och koncentrera sig och eftersom ljudboken inbjuder till rörelsefrihet så kan vis-
sa lyssnare uppleva möjligheten att röra sig samtidigt som de lyssnar som en stor fördel. Detta 
kan då innebära att det blir enklare att koncentrera sig och på så sätt kan upplevelsen öka för 
den som lyssnar. 
 
Vi kan se ljudbokens plats i vårt moderna samhälle och vi har genom hela uppsatsen hävdat 
att upplevelse och användning av den är intimt förknippade. Den av våra informanter som 
tydligast passar in i denna beskrivning är Anna. Hon lever ett mycket aktivt liv, har en stor 
familj och arbetar mycket. Hon ger intryck av att vara urtypen för båda uttrycken ”multita-
sking” och ”tidsoptimering” som vi stött på i arbetet med vår uppsats. Att lyssna på ljudböck-
er kan ge en viss avkoppling för dessa människor men framförallt verka avledande från alla de 
monotona sysslor som det oftast innebär att sköta hushållssysslor och annat som hör till var-
dagens rutiner när man har familj. Eller som Anna uttrycker det ”Det är knepigt att få allt att 
gå ihop”. I detta sammanhang tillkommer en aspekt kring den tid ljudbokslyssnare lägger på 
att lyssna. I Annas fall så känner hon sig effektiv i och med att hon kan göra någonting annat 
som hon upplever monotont och tråkigt samtidigt som hon lyssnar. 
 
Tankar om samhällsförändringens påverkan på oss människor är ingenting som vi kan beläg-
ga men vi tycker att det är viktigt att ändå visa på fenomenet. Vår förförståelse har vi fått ge-
nom att prata med ljudbokslåntagare på våra arbeten. De ger ofta uttryck för liknande situa-
tioner som vår informant Annas. Svedjedals åsikt om att låta andra göra jobbet genom att få 
boken uppläst för sig är kanske precis det man önskar i en del situationer. Att slippa bry sig 
om var man är och vad man läser, släppa kontrollen och bara få koppla av, koppla bort. Det 
kan ses som en motreaktion mot att ständigt behöva prestera, eller som vår informant Carl 
säger ”om det varit stökigt och stressigt på jobbet och så är det fullt på bussen… då är det 
skönt att bara sätta på sig lurarna och trycka på on-knappen”. Detta visar att det är ett val 
man som ljudbokslyssnare gör och vi ser att lyssningstiden prioriteras av våra respondenter 
vilket visar att det dessutom är ett aktivt val man gör. 
. 
 
Vi har genom hela uppsatsen vidhållit att det inte räcker med att se ljudboken ur det perspek-
tiv där vi enbart skulle ha tagit upp upplevelsen av innehållet i ljudboken. Analysen av vårt 
empiriska material har visat att det synsättet är alldeles för snävt. En person som väljer en 
ljudbok framför en tryckt bok har en eller flera anledningar till detta val och dessa anledningar 
är av allra högsta vikt, anser vi, för att kunna föreställa sig vad en ljudbok kan ge sina använ-
dare. De anledningar som våra informanter gett uttryck för är till att börja med avkoppling 
och förströelse, och kan då dessutom vara i avledande eller avskärmande syfte. Ytterligare ett 
par anledningar vi mött är självreflektion och att ljudboken ska vara till nytta, ge nya kunska-
per. 
 
Magisteruppsatsen om vägkrogsbiblioteken tar även den upp anledningarna till att deras in-
formanter lyssnar på ljudböcker. Många säger att ljudbokslyssnandet bidrar till en känsla av 
ro och avkoppling och minskar stressen. Andra skäl som framförs är att läsningen ger allmän-
bildning och uppdatering (Andersson & Hjertström 2006, s.44). Även Schultz Nybackas un-
dersökning visade att ljudboken används för att kunna koppla av och gå ner i varv, vid till 
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exempel sömnproblem (2005 s. 76). Allt detta tillsammans tycker vi oss kunna koppla till den 
alltmer uppskruvade takten i samhället. 
 
Ljudbokens popularitet kan vi se i ljuset av hur vårt samhälle ser ut. En av de viktigaste orsa-
kerna till att den är så populär är naturligtvis att den är mobil. Det är numera enkelt att ha den 
med sig var man än ska eller vad man än har tänkt göra. Då sett främst ur ett individuellt per-
spektiv. När man använder ljudboken tillsammans så ger den mer det som människor förr 
gjorde, nämligen lyssnade tillsammans på radio eller att man lyssnar på högläsning vilket i sig 
kan vara en både berikande och avkopplande aktivitet. Våra informanter har inte gett uttryck 
för att de lyssnar tillsammans med någon annan men i Temoundersökningen hade man en 
svarsfrekvens på 22 % (Temo 2005, s. 21). 
 
Vår informant Bengt passar bra in i Temoundersökningens behovssegmentering som ”fakta-
sökare” (2005, s. 56). Två andra segment är att vara kulturell och allmänbildad med stort bok-
intresse och de som inte läser så mycket men som drivs av ljudbokens alla fördelar. Till den 
senare kategorin tycker vi oss se Carl tillhöra och till den tidigare, till vissa delar med lite oli-
ka behov, David, Anna och Eva. Det finns de människor som vill vara med där det händer och 
gärna provar nya saker. De är teknikorädda, nyfikna, sugna på nyheter och upplevelseoriente-
rade. Utifrån det som kommit fram i intervjun med David ger han intryck av att vara en sådan 
person. Han försöker hitta lösningar. När inte hans ena öga längre kan stå till tjänst så provar 
han nya vägar för att tillfredsställa sin läslust. Även genom våra arbeten har vi stött på männi-
skor som försöker hitta nya vägar, som är förändringsbenägna. Ljudbokslyssnandet kan ge 
dem nya upplevelser. För många kan det handla om tidsfördriv och förströelse men också att 
man får nya insikter och kunskaper om sig själv eller andra.  
 
En av våra slutsatser blir att ljudboken erbjuder möjlighet till aktivitet samtidigt som man kan 
få en litterär upplevelse, vilket i sig alltså erbjuder en helhetsupplevelse för både kropp och 
själ. Den inbjuder till frihet och obundenhet både till sinnet och för kroppen för dess använda-
re vilket på så sätt ökar upplevelsen. Dessutom passar det beteendet bra in på den tidsanda 
som råder just nu. 
 

8.2 Uppläsarens roll  
 
Något som alla våra informanter var överens om och som vi även sett i Temoundersökningen 
(2005, s. 23) och undersökningen av yrkeschaufförers användning av ljudböcker (Andersson 
& Hjertström 2006, s. 44) är att uppläsaren ska ha en inlevelsefull röst. Svedjedal menar att 
ljudbokens fördelar inte kan skiljas från dess nackdelar. Han menar att ljudboken är anpass-
ningsbar men att lyssnarens pris för detta är att man blir underordnad författaren genom en 
förmedlare, vilken då är uppläsaren. Ingen av våra informanter verkar se detta som ett pro-
blem. Tycker man inte om det sätt som uppläsaren återger boken på så avstår man helt enkelt 
från den och väljer en annan. Vi tycker att Svedjedal försöker framställa ljudbokslyssnaren 
som ett viljelöst offer men den uppfattning vi har fått genom vår studie är snarare tvärtom. 
 
Schultz Nybacka är till viss del inne på samma tankebanor som Svedjedal när hon citerar den 
franske sociologen Certeaus bild av läsaren som en tillfällig hyresgäst och att ljudbokslyssna-
ren får sällskap av uppläsaren i denna boning. Är uppläsningen bra så är det en underbar upp-
levelse medan motsatsen kan bli fullständigt outhärdlig (2005, s. 78). Vi tycker att det visar 
att man som ljudboksanvändare visst kan tänka sig att överlåta kontrollen av själva framställ-
ningen av litteraturen till någon som exempelvis läser den för sig men man finner sig inte i att 
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lyssna till vilket pris som helst. Vi tycker oss se att många inte är så strikt bundna till genre 
som när man läser tryckt litteratur utan kan snarare tänka sig att välja en favorituppläsare. 
Detta kan kanske närmast jämföras med att man har en favoritskådespelare och ser alla filmer 
som den medverkar i eller varför inte en favoritartist? 
I ett reklamutskick från en ljudboksklubb (Lyssnarklubben 2007) berättar skådespelaren To-
mas Bolme att han under hela sitt långa liv som skådespelare och tv-man aldrig tillnärmelse-
vis fått så mycket positiv respons som för sina ljudboksuppläsningar. Hans tolkning är att det 
förmodligen blir en så personlig relation med lyssnaren. Vi ser både hos våra informanter och 
i Temoundersökningen att man oftast lyssnar ensam på ljudbok och då kan Bolmes tolkning 
stämma bra med att det blir en personlig relation. Vi tror att det utgör en extra dragningskraft i 
ljudboksupplevelsen att man ibland vågar tillåta sig att känna just detta. Ytterligare en slutsats 
blir att ljudbokslyssnaren får en upplevelse utöver det vanliga när uppläsaren och lyssnaren 
stämmer överens. Detta behöver inte gälla alla ljudböcker lästa av samma uppläsare utan kan 
lika gärna ha med den speciella situation som lyssnaren valt en särskild bok. Bland våra in-
formanter så var Carl och David bägge mycket tydliga i att uppläsaren är ytterst viktig för 
dem om upplevelsen av boken ska bli positiv och även Eva uttrycker glädje över om uppläsa-
ren är någon hon tycker om. 
 
Någonting som också kan ses som väsentligt i sammanhanget är att den relation som lyssna-
ren kan uppleva sig ha med uppläsaren kan inbjuda till att öka intensiteten i själva upplevel-
sen. Detta innebär att känslan lagras i minnet som Derwinger (2003) visat på och sedan kan 
komma till uttryck, som fallet var med vår informant Eva, i form av glädje över en uppskattad 
uppläsare. Detta kan naturligtvis även omfatta handlingen i boken. 
 
Konstaterandet att man som lyssnare tar till sig en annan persons tolkning av en bok gör 
Svedjedals fråga om ljudbokslyssnandet är ett utslag av lättja, kanske till och med fusk att låta 
någon annan göra jobbet ganska uppseendeväckande i våra ögon. Vi ställer en motfråga och 
undrar om det är detta som är litteraturexperternas syn på ljudboken? Vi tycker att det i så fall 
är ett uttryck för snobbism och elittänkande som det är dags att lämna därhän. 
  
Vi instämmer i Kerstin Sjödéns (2006-02-26) konstaterande att nya målgrupper hittar till litte-
raturen. Vi är övertygade om att det handlar om att det för många är en helt ny dimension av 
litteraturupplevelse i och med att författaren själv eller en skådespelare tolkar texten. Vi tyck-
er inte att Svedjedals invändning mot författaruppläsningar är motiverad. Han menar att för-
fattaruppläsning ger lyssnaren fel signaler och inbjuder till att lyssnaren tror att det är författa-
rens egna åsikter eller stycken av sitt liv som framförs. Det är ytterligare ett tillfälle där han 
ser ur ett ”von-oben-perspektiv” som vi inte ställer upp på. Som vi påpekade i vår bakgrund så 
handlar det om en annan sort fokusering, att man lyssnar istället för att läsa själv, och att man 
inte får se ljudbokslyssnare som passiva litteraturanvändare bara för det.  
 

8.3 Ljudkonst  
 
Vi har hela tiden tyckt att ljudboksanvändning inte ska jämföras med läsning av tryckt text 
men däremot jämställas. Det kanske ligger närmast till hands att använda sig av det uttryck 
som Svedjedal kallar ljudkonst. Detta beroende på att litteraturkritiken inte hittat ett förhåll-
ningssätt som fungerar på ljudböcker utan istället ansett att den är en förädlad och ljudsatt 
form av en bok som inte har förtjänat någon större uppmärksamhet. Det är kanske därför som 
det inte finns vare sig forskning eller debatt i ämnet. Schultz Nybacka noterar också att efter-
som tekniken som används inte är ny så är forskning inte heller av intresse (2005, s. 74). Vi 
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tycker att det är synd att forskningens ramar verkar vara så trångsynta och inte istället tar nya 
grepp och försöker hänga på nya trender lite snabbare. 
 
Adelmann menar att det första sinne människan använder är hörseln, vilket får oss att fundera 
på varför det sinnet inte har använts mer vid till exempel inlärning. Vi förstår att graden av 
lyssnande och uppmärksamhet naturligtvis spelar stor roll vid exempelvis genomgångar och 
föreläsningar, men är även här förvånade över att vi inte hittat mer forskning inom det områ-
det då vi ändå gjort mycket breda sökningar. Det som vi tycker är mycket intressant är Adel-
manns konstaterande att det inte handlar om en homogen process utan beroende på situation 
förutsätts olika lyssnarpositioner och dessutom olika lyssnarförmågor. Vi vet av egen erfaren-
het att berättelser och berättande har förmågan att fängsla de som lyssnar. Våra informanter 
Bengt och David är bra exempel då de båda verkar mycket fokuserade i sitt lyssnande. Även 
Kirsten Thonsgaards antaganden om olika plan som lyssnaren befinner sig på då man lyssnar 
vill vi trycka på fast det inte är vetenskapligt grundat. Vår slutsats blir att beroende på vilken 
situation ljudbokslyssnaren valt så ser upplevelsen olika ut. Det kan gälla samma bok och då i 
olika situationer men också det omvända, olika böcker i liknande situationer. 
 
Kulturrådets undran om all annan läsning än den traditionella verkar bedömas som sämre är 
en intressant fråga i sammanhanget och även deras konstaterande att man i framtiden bör 
täcka in olika typer av läsning vid sina läsvaneundersökningar (Statens Kulturråd 2004, s. 21-
22). Om då ljudböcker enbart räknas som ljudkonst så kanske inte denna typ av litteraturutby-
te kommer att undersökas alls vilket vi tycker skulle vara helt fel. Kanske är det så enkelt att 
ljudbokslyssnande jämförs med det mer passiva lyssnande som att lyssna på till exempel radio 
eller musik? Vi kan vidare reflektera över om begreppet läskunnighet inte ska breddas till att 
mer hantera textförståelse och tolkning och ställer upp på Schultz Nybackas slutsats att ”en 
aktiv kulturpolitik inom litteraturområdet måste göra upp med gamla myter om läsare och 
läsande, för att istället skapa utrymme för nya visioner på området” (Schultz Nybacka 2005, s. 
4).  
 

8.4 Avslutande reflektioner 
 
Trots att vi vill undvika att kategorisera människor alltför strikt så har våra informanters utsa-
gor ändå utkristalliserat sig att kunna ingå i Furhammars olika kategorier. Det tycker vi är 
mycket intressant ur flera olika synvinklar.  Intressant såtillvida att vi tycker att det har funge-
rat att koppla läsutbyteskategorierna även till ett lyssnandeperspektiv. Utifrån våra informan-
ters utsagor om sin ljudboksanvändning kan vi bilda oss en uppfattning ur analysen hur deras 
upplevelse ser ut. Vi kan också se att olika människor tilltalas av olika typer av litteraturupp-
levelser. Man väljer och är ganska kritisk i sina val. Ett viktigt konstaterande blir alltså att 
ljudbokslyssnande inte är ett mer passivt konsumerande än läsning av text, utan upplevelsen 
är fullt möjlig att jämställas vare sig det handlar om ”nytta eller nöje”. 
 
Som ljudbokslyssnare ställs man inför fler val än vid val av en tryckt bok. Förutom själva 
innehållet i boken ska man även ta ställning till vilken teknik som passar bäst och i vilken 
situation man tänker lyssna. Detta visar att man som person är förändringsbenägen, nyfiken 
och mycket motiverad. Om man skulle uppleva tekniken som mycket problematisk så skulle 
man troligen ge upp ganska snart. Den frihet som ljudboken erbjuder, med stöd av konsum-
tionsteorin, kan till och med framkalla ett sorts beroende. Det viktigaste valet verkar dock 
vara vem som tolkar boken och då framförallt att uppläsaren har en inlevelsefull röst.  
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Å andra sidan så ställer ljudboken även krav på sin lyssnare som vi visat tidigare och passar 
därmed inte alla. Har man svårt för att släppa kontrollen så kanske upplevelsen uteblir vilket 
knappast ökar motivationen att fortsätta. Är man i sin litteraturanvändning ute efter väldigt 
olika upplevelser så kan vi tänka oss att det ultimata är att använda tryckta böcker när det så 
passar och att använda sig av ljudbok när man tycker att det är ett val med större fördel. Detta 
ger en stor frihet som kan generera ett enormt litteraturutbyte för den motiverade. 
 

8.5 Reflektioner kring teori och metod 
 
När vi nu börjar närma oss slutet av arbetet med vår uppsats och ser tillbaka på vad vi kunde 
ha gjort annorlunda så är det ett par saker vi kan konstatera. Till att börja med skulle vi inte ha 
lagt så mycket energi på att i ett tidigt stadium försöka hitta teorier som vi trodde skulle passa. 
Det kanske vi inte heller hade gjort om vi varit mer rutinerade vid akademiska studier. Magis-
terhandboken kan där vara både ett stöd och ett fall. Visst skulle vi kunna ha tänkt oss att ska-
pa en egen teori som passade sammanhanget men en kandidatuppsats har inte de tidsramar 
som vi tror skulle ha krävts. Dessutom kan vi bara stämma in i Göte Edströms uttalande i ma-
gisterhandboken att ”den mest komplicerade teori trots allt endast kan ge en förenklad bild av 
hur verkligheten ser ut” (Edström 2006, s. 21). 
 
Det är också intressant att notera att vår tanke från början att göra en kvantitativ undersökning 
som framförallt skulle handla om bibliotekens synsätt på ljudböcker utmynnade i en kvalitativ 
undersökning av upplevelsen för ljudboksanvändare. Att vi valde om efter att blivit mer insat-
ta i ämnet känns däremot helt riktigt.  
 
Det hade kanske varit enklare att avgränsa sig till enbart en yrkesgrupp av människor eller 
någon annan kategorisering, men då vi anser att det är svårt att dela in människor i fack eller 
inte tror att det inom en viss grupp råder enhetlighet så hoppas vi att vi inte missat något på att 
vara så vida i vår avgränsning som vi varit nämligen, ljudboksanvändare 18 år eller däröver. 
 
I redovisningsarbetet kunde det ibland kännas som om vi hade lite få informanter, men samti-
digt kan det inom en kandidatuppsats knappast rymmas fler i en kvalitativ studie än de fem vi 
haft. Det är nog mest vår egen vilja att kunna ösa ur en outsinlig informationskälla som styrt 
det önskemålet. Vi är mycket nöjda med den information vi fått av våra informanter och som 
visat sig varit mycket värdefull. 
 

8.6 Förslag till vidare forskning 
 
Det här ämnesområdet är som sagt i princip outforskat och det finns alltså många olika trådar 
att nysta i. Uppsatsen om yrkeschaufförernas läsvanor, vilket är ett mansdominerat yrke, visar 
att ljudböcker tilltalar män i mycket hög grad. Vi har inte i vår undersökning haft genus med i 
vårt syfte men som Statens Kulturråd i sin granskning av läsvaneundersökningar visar att ga-
pet mellan kvinnor och mäns läsning ökar medan man i Temoundersökningen säger att 46 % 
av männen lyssnar och använder ljudböcker vilket är en ganska hög siffra i sammanhanget 
[finns inte med i vår genomgång av Temo, vår kommentar]. Att undersöka ljudböcker ur ett 
mer jämförande genusperspektiv skulle kunna vara givande. Även i ett jämförande perspektiv 
mellan tryckt litteratur och ljudböcker då avseende kvinnor och män skulle vara intressant. 
Männen i vår undersökning visade sig vara mer fokuserade på att enbart lyssna medan kvin-
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norna använder ljudboken samtidigt som de gör någonting annat kan även det vara underlag 
för en genusundersökning. 
 
En undersökning vars syfte vore att undersöka skillnader mellan att läsa och att lyssna skulle 
kunna fylla en viktig funktion ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi vet av egen yrkeserfarenhet att 
många invandrare hellre vill lyssna och prata när de ska lära sig svenska än att läsa och skriva. 
Kan det finnas underlättande omständigheter för människan att lyssna och tala först och 
främst framför att läsa/skriva eller är det framförallt en individuell egenskap? 
Vad vi då osökt kommer in på är om det faktiskt anses vara sämre litteraturanvändning att 
lyssna? Inom biblioteksvärlden har vi ibland sett tecken på detta och som ett exempel så an-
vänder många av våra kollegor uttrycket ”läsa ljudbok/talbok” vilket kan vara ett uttryck för 
omedvetenhet eller kan det vara ett så att man inte är tillräckligt vidsynt?  Här finns mycket 
att arbeta med och undersöka. 
 

9. Sammanfattning 
 
I våra arbeten har vi märkt ett allt ökande intresse för ljudböcker. Ljudbokens popularitet har 
växt markant bara de senaste åren. Däremot upptäckte vi att detta område inte var särskilt 
beforskat inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Med denna bakgrund så bestämde vi 
oss för att försöka penetrera orsaken till populariteten och kom så småningom fram till vårt 
syfte att öka förståelsen av människors ljudbokslyssnande och vår frågeställning: Vilka upple-
velser kan ljudbokslyssnandet ge sina användare? 
 
Vi menar att användningen av ljudboken måste ses med en helhetssyn på människan. För att 
kunna fånga upplevelsen av ljudboken för dess användare så måste upplevelsen ses ur flera 
perspektiv. En av de två teorier som vi använder som stöd för vår analys är konsumtionsteo-
rins definition och användningsområde för mediebruk. Människors bruk av medier visar på 
frågeställningar som var, när, hur och till viss del varför. Dessa frågeställningar visar på de 
faktorer runt ljudboksanvändaren som hjälper till att förstärka upplevelsen av ljudboksanvän-
dandet ur ett helhetsperspektiv.  
 
För att analysera människors upplevelse av själva innehållet i ljudboken så använder vi Sten 
Furhammars teori om läsutbyte. Han har delat in läsutbytet i fyra olika kategorier: den oper-
sonliga upplevelseläsningen, den personliga upplevelseläsningen, den opersonliga instrumen-
tella läsningen och den personliga instrumentella upplevelseläsningen. Ljudbokens mening är 
att lyssna på en uppläsning och ett framförande av text. Därför tycker vi inte att vi kan använ-
da läsutbytesteorin utan att tillämpa den utifrån vår förmåga till att gälla lyssnande. Det har vi 
gjort genom att använda några delprocesser av begreppet lyssnande som presenteras i en dok-
torsavhandling av Kent Adelmann. Dessa processer har vi försökt anpassa till läsutbytesteorin 
för att göra analysen mer begriplig.  
 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Då vi själva arbetar på biblio-
tek såg vi fördelen med att använda ett folkbibliotek som utgångspunkt för att hitta informan-
ter till vår empiriska undersökning. Mjölby biblioteks personal var positiva till att hjälpa oss 
med urvalet bland sina ljudbokslåntagare och vi kunde även genomföra intervjuerna på biblio-
teket. Intervjuerna spelades in på band för att därefter transkriberas. 
 
Vi redovisar och analyserar sedan vårt empiriska material genom de teorier vi valt. Ett utmär-
kande drag vi ser är att människor föredrar ljudbokslyssnande när man vill känna sig fri och 
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obunden så att man kan göra någonting annat samtidigt. Några använder ljudboken för att de 
har funktionshinder som till exempel nedsatt syn. Ljudbokens användningsområde kan ge 
avkoppling, vara avledande från monotona sysslor eller som ren förströelse. För vissa och i 
vissa situationer är den även berikande och utvecklande. 
 
Upplevelsen av en ljudbok kan se väldigt olika ut för människor i olika situationer precis som 
lyssnandet inte heller är en homogen process. Som ljudboksanvändare ställs man inför fler val 
än när man väljer tryckt text. Man måste hitta en teknik som passar den eller de situationer när 
man tänker använda ljudboken men även välja en uppläsare som man tilltalas av.  
 
Vår studie bekräftar att ljudboken erbjuder möjlighet till aktivitet samtidigt som man kan få 
en litterär upplevelse, vilket i sig alltså skänker en helhetsupplevelse för både kropp och själ. 
Den inbjuder till frihet och obundenhet vilket på så sätt ökar upplevelsen. Vidare så får ljud-
bokslyssnaren en upplevelse utöver det vanliga när uppläsaren och lyssnaren stämmer över-
ens. Upplevelsen ser olika ut beroende på vilken situation ljudbokslyssnaren valt. 
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Brev till informanter   Bilaga 1 
 

 
 
 
 
 
 

Hej! Borensberg den 9 november 2006   
 

 
 
 
Vi är två studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås som arbetar med vårt exa-
mensarbete. Det handlar om hur människor använder och upplever sitt ljudboks-
lyssnande. Som ett led i detta söker vi personer som lyssnar på ljudböcker och 
som kan tänka sig att bli intervjuade av oss.  
 
Vår avsikt med intervjuerna är att få en bild av vilken roll ljudboken spelar i 
människors liv, vilka vanor som styr ljudbokslyssnandet och upplevelsen av det-
samma.  
 
Intervjun, som är i form av ett samtal, genomförs på Mjölby bibliotek vid ett 
tillfälle under senare delen av november månad och kommer att ta cirka 20-30 
minuter i anspråk. Vi kommer att använda bandspelare för att dokumentera in-
tervjun och Du kommer att vara anonym. De inspelade och utskrivna intervjuer-
na kommer endast vi att ha tillgång till. 
 
 
Tack på förhand! 
 
För mer information, ring: 
 
Cathrine Larsson  eller Carina Bergman 
XXXX-XXXXX  XXXX-XXXXX 
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Intervjuguide     Bilaga 2 
 
?  Man   ?  Kvinna Ålder… 
 
Läsvanor? Beskriv?  
I så fall: Vad läser du? Hur mycket? När läser du? Var? 
Biblioteksvana? 
 
Ljudboksvanor 
 
”Ingångsfrågor”: 
 
Hur upptäckte du ljudböcker? 
Hur länge har du lyssnat på ljudböcker? 
I vilka situationer (när) lyssnar du på ljudbok? 
Hur många ljudböcker lyssnar du på per vecka/månad? 
Vilken typ (format) av ljudböcker lånar du?  
Vilken/vilka sorts böcker (genre) lånar du? Därför att… 
Lånar eller köper du ljudböcker? 
Tycker du att det är viktigt med ljudböcker? I så fall: Varför och på 
vilket sätt?  
Läser du fler, färre eller lika många tryckta böcker efter att ha börjat 
lyssna på ljudbok? 
 
”Upplevelse”: 
 
Hur viktigt upplever du att ditt ljudbokslyssnande är för dig? 
En i ditt tycke bra ljudbok ger dig…? 
Tycker Du att det är någon skillnad mellan att läsa en bok och att 
lyssna till en? (Ur ett upplevelseperspektiv) 
Hur stor betydelse har uppläsaren av ljudboken för dig? 
Ser du några problem med ljudboksupplevelsen? (T ex att uppläsaren 
läser för fort, svårt komma tillbaka till den plats man var på förra 
gången…) 
 
 




