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Abstract 

I den här uppsatsen har vi valt att titta närmare på användandet av litteratur i dagens samhälle. Vi 

har riktat in oss på användandet av ljudböcker och skillnaden mellan ljudböcker och tryckta 

böcker. Vi har använt kvalitativa intervjuer som metod när vi samlat in empiri till uppsatsen. 

Fokus har legat på läsande och lyssnande människor i olika åldrar. Syftet med uppsatsen har varit 

att ta reda på den tryckta bokens värde, om det finns några skillnader mellan att lyssna och läsa 

samt frågan om den tryckta boken är påväg att dö ut. Med hjälp av intervjuerna med våra 

respondenter har vi fått en bild av hur de ser på litteraturens värde idag. Det finns en klar bild av 

den tryckta boken som mycket värdefull även om de flesta inte har eller tar sig tiden till att läsa. 

Ljudboken har kommit in som ett substitut för den förlorade lästiden och vi har kunnat urskilja 

att många som läst mycket förut söker sig till ljudboken för att få ta del av litteratur idag. En 

orsak till den minskade läsningen är utan tvekan bristen på tid. Samtidigt har förmågan att kunna 

slappna av varit en anledning till att många inte orkar läsa. Det finns en underliggande stress i 

dagens samhälle som påverkar läsandet.  

Nyckelord: Ljudbok, litteratur, värde, tid, stress,  
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Abstract  

This essay focus on the using of audiobooks today. The main focus is the use of audiobooks and 

the differences between audiobooks and original literature, actual books. To get an insight in how 

people think about this we used qualitative interviews. We looked at the value of the old 

fashioned literature, if theres any differences between listening and read and the crucial question: 

Is the actual book fading out? Due to the interviews with our responders we´ve manage to sort 

out some interesting facts when it comes to how people value literature. Theres no question 

about that the book is highly valued, but the intensity of peoples life has pushed that quality time 

aside. The audiobook has become a substitut for the loss of time for actual reading. All through 

the intervjus we acknowledge that people who used to read a lot, now turns to the audiobooks so 

they can use literature. A big reason for the loss of reading books seems to be the lack of time. 

On the other hand it seems like the inability to relax with an actual book is one of the reasons. 

The amount of stress in peoples life seems to have increased during the last decade. 

Keywords: Audiobooks, literature, value, stress  
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“Litteratur handlar inte om att klamra sig fast vid en identitet eller vid en föreställning, 

det handlar om det motsatta: det handlar om att släppa taget och falla” 

Karl Ove Knausgård, april 2019 
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Inledning 

Tänk dig att öppna en helt ny bok, du känner sidorna tjockna åt vänster under tiden som du läser. 

Lukten av de tryckta orden på papper som fylls med vikta hörn och kaffefläckar. Är den känslan 

historia nu? Eller iallafall väldigt sällsynt? Allt fler böcker läggs upp som e-böcker och 

ljudböcker. Allt detta är väldigt typiskt för vår tid och även miljövänligt vilket är ett stort plus.  

Upplever man samma intensitet av ett skrivet verk när någon läser upp det för en samtidigt som 

man städar eller promenerar? När allt blivit så lätt och tillgängligt är det lätt att den där delikata 

känslan försvinner. Som om champagne skulle börja säljas för femtio kronor, fortfarande gott 

men inte särskilt exklusiv längre. Det är detta vi vill undersöka med denna studie. Hur har dessa 

nya tekniker, appar och sajter fått litteraturens värde att stiga eller sjunka för den läsande 

människan? Är det ens någon skillnad? Kan det till och med vara bättre att få något uppläst för 

sig än att läsa det själv? I 2018 års-undersökning som gjordes av Svenskarna och Internet tog 

man fram siffror som att 37% av svenskarna använder sig av ljud och e-böcker. Det nosar på två 

femtedelar av den läsande befolkningen, en markant ökning jämfört med undersökningen som 

gjordes för två år sedan då 20% använde sig av ljud och e-böcker. 12% uppger att de lyssnar på 

en ljudbok i veckan.  1

Syfte 

Det preliminära syftet med studien är att studera vilket sätt man upplever den nya digitala 

bokvärlden och den gamla. Särskilt intressant är det att ställa de båda mot varandra och få en bild 

av de digitala användarnas tankar och hur de som håller sig kvar vid det fysiska verken tänker. 

Tankar, åsikter, likheter och skillnader. Vi vill studera och förstå hur resonemangen för de ena 

eller andra går. Litteraturen är en av de viktigaste uppfinningarna som människan alstrat. Allt 

från spridning av kunskap till spänning och avslappning har vi litteraturen att tacka för. Nu finns 

allt detta att komma över väldigt lätt tack vare digitaliseringen. Vad kommer att hända med detta 

anrika kulturarv som tryckta böcker är? Kommer den tryckta boken att dö ut?  

 https://2018.svenskarnaochinternet.se/lasa-yngre-laser-dagstidning-pa-natet/37-procent-laser-e-1

bocker-eller-ljudbocker/
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Frågeställningar 

Varför väljer man det ena före det andra? 

Är en lyssnad bok detsamma som att läsa den?  

Kommer ljudboken att konkurrera ut den tryckta boken i framtiden?  

Begreppsförklaring  

Ljudbok - Begreppet Ljudbok används för ett inspelat litterärt verk som går att lyssna på i olika 

enheter. Ljudboken misstas ofta för Talbok, vilken är ett inläst litterärt verk för personer med 

funktionsnedsättningar, etablerad på 1950-talet av DBF (De Blindas Förening) i samarbete med 

folkbiblioteken.  

Tryckt bok -  Vi har valt att använda begreppet “tryckt bok” om den traditionella boken för att 

understryka vad vi talar om. En bok är enligt tidigare definition en samling blad eller ark, 

vanligen med text, som ihophäftats längs ena sidan. 

Modaliteter - Enligt Lars Elleström ett sätt att beskriva olika medier. Härstammar från 

engelskans “mode” som betyder “sätt att vara”.  

Tidigare forskning 
Inledning 

Vi har behövt information för att överleva. I takt med tiden har vi utvecklat 

informationsspridningen markant, även om det skett över ett långt tids-spann. När 

boktryckarkonsten gjorde entré så kunde information börja spridas internationellt och sakta men 

säkert börjar vår historia närma sig där vi är idag. Men det är långt kvar. Främst var skrifterna 

som trycktes till för präster och utvalda personer. Det skulle dröja många år innan läsning för alla 

blev en självklarhet.  

Studier i litteratur har varit väl etablerat sedan länge och det finns en del att rota i. 

Men låt oss börja från allra första början. Walter Ong tar i boken “muntlig och skriftlig kultur” 

upp att kunskap om relationen mellan muntligt och skriftligt inte nödvändigtvis behöver följa 
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teoretiska ramar, utan en mer rimlig syn är att reflektera över skilda aspekter av människans 

olika villkor. De är alldeles för många för att kunna räkna upp, menar Ong.  

Det mänskliga samhället formades av det talade ordet, skriftspråkets intåg kom mycket sent i vår 

historia. Den äldst daterade skriften är bara 6000 år gammal.  2

Tidigare studier av ljudboken  

Lutz Koepnic, professor i mediestudier skriver i sin artikel “Reading on the go” att det ofta sägs 

att för att kunna läsa ordentligt måste man anamma konsten att ta en paus. Koepnic menar att vi 

måste parera vardags-hetsen och tillåta oss att sjunka in i läsningen. Vidare menar Koepnic att 

under senare år har det publicerats många böcker som tar upp läsandet av tryckta böcker och dess 

sjunkande siffror. I en av dessa böcker skriver Pulitzer prisvinnaren Jane Smiley att noggrann 

och närvarande läsning är en del av en gammal tradition som ser läsakten som en privat stund 

mellan läsare och text. Det är en akt som kräver att man har förmågan att stänga ute det som är 

runt om en och enbart fokusera på texten.   3

När det kommer till ljudboken finns det tre faktorer som Koepnic tar upp. Den första är att 

ljudboken främst är designad för den som är på på väg någonstans och som gör något annat 

samtidigt. Det kan vara allt från att köra bil till jobbet till kvällspromenaden med hunden. 

Koepnic menar att ljudboken fyller ett tomrum med innehåll i rutiner som annars varit utan. Tack 

vare ljudboken har man klivit in i en era där man kan göra många saker samtidigt som man 

lyssnar till litteratur.  Den andra aspekten är att användare av ljudböcker ofta lägger stor vikt vid 4

uppläsningens hastighet samt den röst och energi som uppläsaren har i läsandet. Den tredje 

aspekten handlar om att kunna ta in innehållet av en ljudbok så spelar många faktorer in. Man 

måste anamma förmågan att ta in texten trots att man ser världen utanför. Vissa delar av historien 

 Ong, Walter J. (1991). Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet. Göteborg: 2

Anthropos, s. 14

 Koepnick, L. (2013) ”Reading on the Move”, PMLA, Volume 128, Number 1, Januari 2013, 3

pp.s. 232-233  

 Ibid s. 2354
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tenderar att fastna i vårt minne från olika element man omedvetet lagt märke till under 

lyssningen. Noggrant lyssnande av ljudbok kan vara lika utmanande som att läsa noggrant.   5

En annan intressant artikel är “Sonic meditization of the book: affordances of the audiobook” 

skriven av Iben Have och Birgitte Stourgaard Pederson. I den här artikeln tar man upp de 

kulturella förändringar som är ett resultat av den ökade användningen av ljudböcker. Man menar 

att den tryckta bokens förvandling till ljudbok har förändrat sättet man läser på. Denna stora 

förändring i nyttjandet av litteratur har tagit den till platser där den aldrig funnits förut. Allt från 

gymmet till trädgårdsarbete. Historiskt sett har ljudboken förknippats med läs och 

skrivsvårigheter och det som vi i Sverige kallar “talboken”, vilken inte blev etablerad förrän på 

50-talet.   Man tar även upp ljudbokens historiska ursprung från allra första början. Thomas 6

Edison uppfann fonografen 1877 och då var den avsedd för just inspelning av tal och inte musik 

som blev dess huvudsakliga syfte senare. Den teknologiska utvecklingen av ljudboken började 

alltså med inspelning av det talade orden. Man tar även upp Matthew Rubery som skrivit den 

första vetenskapliga boken om just upplevelser av ljudböcker. Den portabla ljudboken 

utvecklades på 1970-talet och blev först då introducerad i det syftet. På 1980-talet introducerades 

CD-skivan som ersatte kassettbandet. År 2002 blev ljudböcker tillgängliga för nedladdning och 

senare för streaming. Dessa utvecklingar gäller såväl musik som ljudböcker.   7

I artikeln tar man också upp att e-boken å sin sida är väldigt lik den tryckta boken i det att man 

kan se och läsa boken ord för ord. Man kan då fråga sig om ljudboken ens kan kallas för bok.  

Vidare skriver man att ljudboken ännu är väldigt outforskad rent vetenskapligt trots dess 

popularitet.  Det djupaste budskapet av ljudboken är att kommunikationen sker via ljud. Tryckta 8

 Koepnick, L. (2013) ”Reading on the Move”, PMLA, Volume 128, Number 1, Januari 2013, 5

pp. s. 236

 Have, I., & Pedersen B. (2013) ”Sonic mediatization of the book: affordances of the 6

audiobook”, Mediekultur: Journal of Media and Communication Research, 29(54) 18 p. s.123

 Ibid s.1267

 Ibid s.1278

!8



böcker läses visuellt medan ljudboken uppfattas genom tid men styrs av uppläsaren. Då den 

tryckta boken tas in via fantasi och en inre föreställning utgör det en helt annan upplevelse.   9

I artikeln “Does Modality Matter? The Effects of Reading, Listening, and Dual Modality on 

Comprehension” av Beth A. Rogowsky Barbara M. Calhoun Paula Tallal, har man gjort en studie 

hur man upplever olika slags litteratur. Man har använt sig av 91 slumpmässigt utvalda personer 

för att ta reda på vad det finns för skillnader mellan läst litteratur, lyssnad litteratur och en 

kombination av de båda. Resultatet var att det inte fanns några specifika skillnader mellan de 

olika alternativen. Man kunde efter ytterligare analys konstatera att samtliga deltagare, kvinnor 

och män kom ihåg lika mycket information oavsett vilket sätt de tog in informationen på. Man 

tar upp att The Pew Research Center rapporterat en markant ökning av ljudboks användning i 

samband med att allt fler vuxna använder sig av digitala verktyg. Trots dess ökade popularitet så 

finns det några som anser att det är “fusk” att lyssna på ljudbok. Det råder en stor brist på 

forskning inom fältet. Många har gjort undersökningar och det råder delade slutsatser. Det finns 

exempel på forskning som visat att en läsande grupp klarade ett efterföljande frågeformulär om 

texten än den grupp som lyssnade till samma text. Det finns också exempel på forskning som 

inte fått fram någon skillnad alls mellan de båda modaliteterna.  10

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa med antalet sju personer som ska intervjuas. Ålder och kön har ingen 

betydelse i våra val av intervjupersoner. Faktorer som är grunden för valet av personer är att de 

 Ibid s.1319

 Rogowsky B. A., Calhoun B. M., and Tallal, P., (2016) ”Does Modality Matter? The Effects of 10

Reading, Listening, and Dual Modality on Comprehension” , SAGE Open, July-September 
2016:1-9 
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är läsande, lyssnande eller både och för att få så vid bredd som möjligt när vi analyserar 

intervjuerna. Genom urvalet föll det sig som så att åldrarna går från 17 år till 54, något som 

gynnat vår studie då vi fått ett brett ålderspann på våra respondenter vilket kan ge ett vidare 

perspektiv.  

Teoretisk ram 
Den teoretiska utgångspunkt som är intressant för vår studie “Uses and Gratification”. Uses and 

Gratification-teorin passar in då människor gör ett aktivt val när de väljer ett medie och tar in det 

i sitt liv. Den tar upp varför och hur människor väljer ett specifikt medie för att tillfredställa sina 

behov. Den skiljer sig från andra teorier inom medieforskning som ifrågasätter vad media gör för 

människor, den här riktar in sig på vad människor gör med medier. Flera typer av medier 

konkurrerar med varandra och det passar vår studie. Det medier som gör människan mest nöjd 

blir också mer använt än andra mindre tillfredsställande medier.  De första forskningarna inom 11

denna ram är daterade redan på tidigt 1940-tal. Då låg fokus mest på radioprogram, såpoperor 

och läsning av dagstidningar. Dessa studier ledde till några oväntade slutsatser. Ett exempel var 

att man fann såpopera på radio som något ytligt och meningslöst att fördriva tiden med, medan 

de (kvinnliga) lyssnarna fann det som något betydelsefullt. Det fungerade som en avslappning i 

vardagen för en hemmafru och var även en vägledning för en kvinna.  Under tidens gång har 12

teorin utvecklats. Vi har valt att rikta in oss på Katz, Blumler och Gurevitch olika 

medierelaterade behov som är sammanfattade i fem olika kategorier: 

● Affective needs  

Den känslomässiga upplevelsen och behovet av nöje som människor får av tex tv-serier, 

filmer, böcker och musik. Man kan känna en emotionell tillhörighet med det man 

upplever som glädje och sorg.  

 McQuail, Denis (1997). Audience analysis. London: SAGE, s.70 11

 Ibid, s.7012
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● Cognitive needs  

Människan använder sig av olika mediekanaler för att hålla sig informerad och uppfylla 

sina mentala samt intellektuella behov. Det kan vara nyheter, frågeprogram dokumentärer 

etc.  

● Social integrative needs 

Människor använder sig av media för att socialisera och interagera med familj och 

vänner. Genom att ta del av saker på medier får man ideer och ämnen att diskutera 

tillsammans.  

● Personal integrative needs  

Att inspireras av den media man konsumerar för att kunna ändra ens livsstil och utefter 

det känna en tillhörighet och social status.  

● Tension free needs 

Människor lyssnar på låtar och ser på tv för att lindra stress och koppla av. Att konsumera 

medier kan hjälpa att släppa på olika spänningar i livet och fungerar även som ett 

tidsfördriv om man är uttråkad. Media hjälper människan att fly vardagen.  

I vår studie är även Lars Elleström, professor i litteratur vid Linnéuniversitetets medieteori som 

han presenterar i Media Borders, Multimodality and Intermediality, av värde. Elleström tar upp 

fyra olika modaliteter som kan beskriva media. Modaliteter är ett sätt att vara eller olika aspekter 

av ett fenomen. Dessa fyra modaliteter är relevanta för våra frågeställningar brukandet av ett 

medie innehåller olika slags sätt att ta in informationen på.  

● Material modality 
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Definierar ett mediums fysiska gränssnitt. Till exempel består musik av ljudvågor och en 

bok består av en platt yta med text. Ibland kombineras olika gränssnitt, som när man ser 

på en film där ljudvågor kombineras med den rörliga bilden på skärmen eller filmduken. 

● Sensorial modality  

Den här modaliteten handlar om hur man tar emot ett mediet rent känslomässigt genom 

sinnena. Elleström menar att läsning inte bara handlar om att man ser bokstäver på ett 

ark. Man använder sig av inre bilder, fantasi och den inre rösten. Det är svårt att sätta 

fingret på vilka sinnen som sätts i rullning när en människa läser, det finns faktorer från 

den enskilda personens livserfarenheter som spelar in. 

● Spatiotemporal modality 

Den här modaliteten är en blandning av fyra olika dimensioner som är höjd, bredd, tid 

och djup. Det finns medier som består av alla fyra dimensioner och vissa som består av 

två. Ett exempel är att en tavla har två dimensioner, höjd och bredd. Om det däremot är 

något rörligt som en teaterpjäs, då finns alla fyra dimensioner med. Ser man på en tavla 

kan man titta bort eller blunda utan att missa något. Ser man på en teaterpjäs kan man 

riskera att missa något om man tittar bort. 

●  Semiotic modality 

Den här modaliteten handlar om vad mottagaren skapar för mening när hen brukar ett 

medie med olika slags tankar och tolkningar.  13

Metod 
I denna del förklarar vi hur vi har gått tillväga för att finna svar på våra frågeställningar. Metoden 

vi har använt är kvalitativa intervjuer vilken vi har valt för att få en djupare förståelse av det vi 

undersöker. Vi ska använda oss av kvalitativa intervjuer med användare av ljudböcker för att få 

en inblick i varför man väljer att använda sig av det. Vi vill även höra vad de som fortfarande 

använder sig av fysisk litteratur tänker för att kunna jämföra svaren och uppfattningarna. Det 

 https://www.academia.edu/3126014/13

The_modalities_of_media_A_model_for_understanding_intermedial_relations s.36
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finns också en tredje aspekt, de som använder sig av båda alternativen, där kan man få fram 

värdefulla svar på skillnader mellan att läsa en fysisk bok och lyssna på en bok. Respondenterna 

är utvalda enbart av anledning att de är aktiva användare. Ålder och kön har ingen betydelse i vår 

undersökning.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi vill ha en grundstruktur 

men också ge intervjupersonerna fritt utrymme så att intervjuerna blir mer avslappnade och 

således också autentiska. Vi kommer alltså att utgå ifrån en lista med punkter som vi anser är 

relevanta i de vi vill studera, men inte slaviskt följa den. När man är fler än en forskare så är 

detta val av semistrukturerade intervjuer att föredra i syfte att säkerställa jämförelserna.  

Snöbolls eller kedjeurval kan vara bra för den här studien, då vi vill rikta in oss på särskilda 

grupper där man kan få kontakt med andra i samma grupp via detta urval . Vi kommer då att 14

intervjua ett antal personer och sedan utifrån den data vi samlar in gå igenom och analysera det 

för att få fram en slutsats och svar på våra frågeställningar. Vi kommer att utforma våra frågor för 

intervjuerna i enlighet med vårt syfte med undersökningen för att få en så klar bild som möjligt 

över resultatet. Att vi väljer en kvalitativ metod istället för en kvantitativ är för att vi vill 

undersöka olika uppfattningar och betydelser. Vi vill få en djupare förståelse över det vi studerar 

då passar kvalitativa intervjuer då vi vill få ett grepp om människors individuella tankar och 

erfarenheter kring det vi undersöker.  En kvantitativ metod hade varit bra om vi var ute efter 15

siffror över användandet av litteratur. Vi skulle även kunnat göra enkäter och dela på internet för 

att samla in data. Vi väljer bort det av den anledningen att ett verkligt möte med personerna kan 

ge oss mer och genuin information, något man inte kan få i en enkätundersökning.  

Reliabilitet, eller enklare förklarat: tillförlitlighet är en väsentlig del i alla former av studier. Det 

är en grundpelare att luta sig mot för att påvisa att det som tagits fram är av kvalitét och att det är 

trovärdigt. I vår studie kommer vi att göra intervjuer med användare av litteratur i alla dess 

former och noggrant analysera den empiri vi får in. Det ger en reliabilitet för det vi kommer fram 

 Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber, s. 19614

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red. ) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 15

uppl. Lund: Studentlitteratur, s.54
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till. Validiteten av studien är också en viktig del, validitet är detsamma som att något är att något 

är giltigt, att det vi kommit fram till är vad det utger sig för att vara.  16

Att använda sig av en kvalitativ metod som vi valt  är ett starkt redskap för att göra studien så 

giltig som möjligt, då man kan se olika aspekter inom ett särskilt område.  Den teoretiska 17

utgångspunkten vi valt kommer att hjälpa oss att förstå ämnesfältet vi är inne på. Den passar in i 

vårt metodval av intervjuer då den till stor del tar upp det vi undersöker, det är ett naturligt 

avstamp in i studien.  

Genomförande 

Insamling av semistrukturerade samtalsintervjuer 

Den kvalitativa insamlingen av empiri är baserad på semistrukturerade samtalsintervjuer med sju 

respondenter. Intervjuerna hölls delvis hemma hos respondenterna och dels i grupprum på 

bibliotek. Att vara hemma hos respondenterna gav en mer avslappnad känsla inför intervju-

momentet. Intervju-samtalen spelades in (med mobiltelefon). Att bli inspelad kan påverka 

respondenterna, vi gjorde bedömningen att mobiltelefonen inte hade någon avgörande roll i hur 

respondenterna svarade eftersom de är vana vid att telefoner ligger på borden. Alternativt hade 

man kunnat filma eller föra anteckningar. En kamera kan kännas främmande för den som inte är 

van vid att bli filmad. Att föra anteckningar innebär risken att man missar viktigt material. Att 

spela in intervjuerna på telefon var således det alternativ som var bäst för syftet. När intervjuerna 

var genomförda transkriberades dem ord för ord, med undantag för upprepningar och onödiga 

detaljer.  

Redovisning av intervjuernas innehåll 
För att kunna förstå det transkriberade materialet har vi plockat isär det för att sedan fokusera på 

relevanta delar för studien. Det är en förutsättning att man väljer ett perspektiv som man utgår 

 Lindstedt, Inger (2017). Forskningens hantverk. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur,  s. 11516

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red. ) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 17

uppl. Lund: Studentlitteratur, s.50 
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ifrån när man analyserar materialet. Våra frågeställningar koncentrerar sig på den teoretiska 

utgångspunktens fem kategorier.   18

Resultat  

Inledning 

I den här delen tar vi upp de teman som funnits i intervjuerna. Respondenternas åsikter vädras 

med varandra. Med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter har vi gått igenom den insamlade 

empirin och kunnat urskilja olika trender, likheter och skillnader. Vi har delat upp de olika 

mönster vi hittat i olika kategorier efter Uses and gratifications fem punkter.  

Respondenter alias:  

Anna  

Bea  

Carl  

Daniella  

Elin 

Fia 

Greta 

Affective needs - Känslomässig upplevelse och emotionell tillhörighet 

Litterärt värde 

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. 18

Lund: Studentlitteratur, s.21 
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I samtalen med respondenterna tog vi upp den tryckta litteraturens värde. Alla utom två av 

respondenterna ser ett stort värde i den tryckta boken. Det rådde delade meningar om vad som är 

värdefullt.  

Carl menar att han vill äga böckerna som han har läst och tycker om.  

Jag skulle ha svårt att skiljas från dom. Jag vet inte varför, men formatet pappersbok är ett av de 

finaste sakerna som finns. Att ha en bok att bläddra i, jag älskar det. - Carl  

Bea säger menar att all litteratur inte går att lyssna på och att det finns ett värde i att ha böckerna 

hemma i hyllan så att man kan bläddra i dem och leta efter recept eller liknande.  

Grejen är det att fast jag inte kan läsa böckerna så händer det att jag beställer hem böcker för 

att ha dom och bläddra i efter citat eller bilder. Vissa böcker vill man ju bara ha i bokhyllan. - 

Bea 

Daniella är tycker att böckerna har ett stort värde. Hon försöker sortera bland sina böcker men 

har svårt för att skänka bort eller sälja dem med undantag för de som hon tycker är dåliga.  

Det är böcker som hon tyckt om som är värdefulla och hon vill ha dem kvar.  

Jag kanske vill läsa dem igen. Jag tycker om böcker. Det är inte så att jag tycker att det är fint 

med mycket böcker i bokhyllan, det är att jag vill ha dem kvar. Det är svårt att förklara, jag har 

inte tänkt på det så mycket faktiskt. Jag vet bara att jag vill ha dem. - Daniella  

Elin pratar om böcker som en fin detalj i hemmet. Hon menar också att vissa böcker vill man 

bara ha eftersom de är bra litteratur som bör läsas och inte lyssnas på.  

Mina fysiska böcker är jätte värdefulla för mig, dom vill jag ha kvar. Jag kan inte slänga böcker. 

Kanske någon gammal deckare. Men bokhyllan på min app skiter jag ju fullständigt i. - Elin  
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Fia är en av våra respondenter som inte alls tycker om ljudboken. Hon anser att litteraturen ska 

läsas och vill inte lyssna på den. Hon ser ett stort värde i den tryckta litteraturen och tycker det är 

tråkigt att så många unga inte brukar litteratur alls.  

Tycker jag om en bok så har jag kvar den så jag kan läsa den fler gånger. Man kan uppleva den 

på olika sätt, beroende på hur man läser dem. Man kanske missar något, man får reda på mer än 

man gjorde första gången. Man får en större relation till själva boken. - Fia  

De två andra respondenterna anser att böckerna är fina som inredning, men sätter inget värde i att 

äga eller spara böckerna egentligen.  

Röstens påverkan 

När man läser en tryckt bok använder man sig av sin fantasi, ser inre bilder och läser med en inre 

röst, ordens ljud. Under lyssning av ljudbok är det någon annan som läser högt för dig. 

Respondenterna har delade åsikter i frågan. Respondenten Fia klarar inte av att lyssna på ljudbok 

då hon inte får litteraturen i sitt eget tempo. Hon menar också att rösten som läser upp förefaller 

sig “tom” och utan någon inlevelse.  

Jag tycker verkligen inte om det, det är obehagligt. Jag minns att jag hatade när läraren läste 

högt i skolan, för jag läste mycket snabbare. - Fia  

  

Fia menar också att det är stor skillnad på att ha en fysisk bok framför sig och att lyssna.  

Hon förklarar att det inte känns som att det är flera personer, utan det är rösten i ljudboken som 

blir identiteten.  

När man var liten och läraren läste upp då ändrade ju läraren rösten när karaktärer byttes, det 

ger en helt annan inlevelse, men de låter så tomma när de läser, som om de inte tycker om det 

dem läser. - Fia 
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Anna förklarar att vissa uppläsare kan göra henne sömnig och att det är av stor vikt att 

uppläsaren har en bra röst och tempo för att hålla kvar hennes uppmärksamhet.  

Jag tror det känns mer när man lyssnar, men det beror helt på uppläsaren. Vissa böcker kan jag 

inte lyssna på bara för jag inte står ut med rösten. En del röster får ju en att bli sömnig.- Anna 

Carl anser att den inre rösten är mer ren än när en uppläsare läser. Han menar att han själv sätter 

tonen när han läser en tryckt bok medan den inlästa blir filtrerad genom en skådespelare. Han 

brukar provlyssna böckerna innan och kan välja bort böcker just på grund av att rösten inte 

passar.  

När jag läser böcker så blir det författaren och jag. När det är en uppläst bok så blir det ett filter 

däremellan så då är det ytterligare en person inblandad. Jag tycker nog att böckerna blir lite 

sämre upplästa. - Carl  

Daniella har inte lyssnat mycket alls på ljudbok. Hon försökte ett par gånger men fastnade inte 

för det. Hon tycker att det är en bra idé men hon vill känna bladen och hålla i boken. Hon blir 

mer känslomässigt berörd av att läsa själv med sin egen röst.  

Man får en annan känsla av det. Men om någon som aldrig läser böcker och börjar lyssna på 

ljudböcker kanske tycker att det är fantastiskt. Jag tror säkert att det kan vara jättebra med 

ljudbok, men för mig är det pappersboken som gäller. - Daniella 

Bea säger att hon inte känner någon väsentlig skillnad mellan att läsa och lyssna. Däremot så kan 

hon känna sig mer känslomässigt tagen om det är en uppläsare som är duktig på att berätta. 

  

“Är det en bra berättarröst så kan jag bli tagen av det, om det är någon som är duktig på att 

läsa högt.”- Bea 
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Elin försöker beskriva skillnaden mellan att läsa och lyssna. Hon menar att hon kan känna att 

hon lever sig in mer i boken och ser karaktärer framför sig när hon läser en tryckt bok med sin 

inre röst. När hon lyssnar så kan hon göra annat samtidigt som kan få henne ur fokus även om 

hon kan fokusera på ljudboken också, men inte i samma på samma sätt som när hon läser själv.  

Det är en annan känsla att läsa än att lyssna. Även om jag är helt fokuserad när jag lyssnar så 

känns det ju ändå annorlunda mot för att läsa. Det är svårt att sätta fingret på det men det är 

någon mer känsla när man läser. - Elin  

Greta föredrar däremot ljudboken framför att läsa själv. Hon tycker att det är skönare att lyssna 

då hon inte kan slappna av riktigt för att kunna läsa en tryckt bok.  

Jag tror att jag blir mer berörd av att lyssna. Det blir lite mer inlevelse. När jag läser vill jag 

bara veta slutet och vad som ska hända. Så jag blir mer stressad av att läsa själv än att lyssna. - 

Greta  

Cognitive needs - Att hålla sig informerad och fylla mentala och intellektuella 

behov 
Ljudboken - En genväg till litteraturen oavsett förutsättningar 

Ljudboken är ett bra verktyg för den som vill njuta av litteratur men av olika anledningar inte 

kan läsa en tryckt bok. Det kan vara allt från bristande tid till faktiska funktionsnedsättningar 

som gör att läsandet blir en utmaning.  

Anna tycker om att lyssna på självbiografier och verkliga händelser för att få en förståelse över 

saker som hänt runt om i världen. Hon berättar även att när hon väntade tvillingar lånade en 

tryckt bok från biblioteket för att läsa på om det.  

När det kommer till fakta så är böcker mest pålitliga. - Anna  
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Carl anser att böcker med mycket fakta i passar sig bäst i tryckt form.  

Sapiens finns som ljudbok, men när det blir så där att det är så mycket fakta så vill jag kunna 

stanna upp och fundera, jag vill kunna läsa om stycket. Det hade jag nog inte haft hjärna till att 

tillgodogöra mig med i det tempot som man läser den rakt upp och ner. - Carl  

Daniella anser också att faktaböcker bör hållas i tryckt litteratur. 

Jag köper mycket faktaböcker. - Daniella  

Respondenten Bea är sjukskriven för utmattningssyndrom. 

Bea berättar att den litteratur hon lyssnar på handlar om just psykisk ohälsa för att hon vill kunna 

förstå sin sjukdom och således också sakta men säkert bemästra den. Bea använder alltså 

litteraturen för att få information och för att förstå sin sjukdom. Hon har just nu svårt att läsa 

fakta och väljer därför att lyssna. 

Nu har jag valt bok efter måendet, eller jag vill lära mig mer av min så kallade sjukdom, 

utmattningssyndrom, så jag har valt böcker som handlar om hjärnan. - Bea 

Respondenten Fia menar att skolan kommer att ha en betydelse för den tryckta bokens 

överlevnad.  

Man kommer att behöva använda böcker, för där finns information som inte går att få på nätet, 

man måste ju gå till biblioteket när man letar fakta i studierna. Jag tycker det är mer trovärdigt 

att använda böcker än att ta information från internet, man vet ju att det är en säker källa. - Fia  

Elin konstaterar att när man lyssnar så missar man en hel del lärdom som just den tryckta 

litteraturen kan ge en. Man lär sig väldigt mycket språkmässigt av att läsa.  
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Både vad gäller stavning och och det svenska språket. Man lär sig mycket av att läsa, 

grammatiskt sett. Jag kan  tycka att det är lite synd nu när jag lyssnar på böcker för jag tycker 

att jag tappar det ganska snabbt.- Elin  

Greta förklarar att när hon letar efter något särskilt rent faktamässigt så tycker hon att det är 

lättare att läsa själv.  

Det är lättare att leta i böcker då man kan bläddra tillbaka och läsa mer noggrant än när man 

lyssnar. - Greta  

Social integrative needs - Att socialisera och interagera  
Högläsning som en social aktivitet/Lyssna tillsammans  

Några har provat på att både läsa och lyssna tillsammans med andra men av olika anledningar är 

det inte att föredra. Respondenterna tycker att högläsning för barn ur tryckta böcker är viktigt 

både i skolan och hemma.  

Anna berättar att inte brukar lyssna på böcker med andra som en social aktivitet men hon brukar 

läsa högt för sina barnbarnen. Hon anser att hon har mer tid för det nu när hon inte har små barn 

hemma själv.  

Man göra till rösten för då tycker dem att det är roligt. Man får inte bara läsa rakt av. Jag hade 

ju aldrig tid med mina egna barn, men nu gör jag mig tiden för dom är ju inte här jämt. - Anna  

Carl har hållit den tryckta litteraturen så högt att han till och med haft tv-förbud med barnen, att 

läsa högt har varit viktigt för honom när det gäller barnen. Han berättar också att han tycker om 

att läsa högt med sin partner, framförallt gillar han att läsa högt, särskilt på bilsemestrarna.   

I andra fall har en av oss läst en bok och sagt att “den här är bra”, då byter vi bok och sen 

fortsätter man i den andras, så kan man prata om det. - Carl  
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I Daniellas fall så har man lyssnat mycket på Astrid Lindgren böcker tillsammans med barnen i 

bilen. Hon har även sett ett värde i att läsa högt för barnen när de var mindre.  

När barnen var små har det varit viktigt att läsa högt för dom. Jag tycker att det är roligt också, 

det är roligt att läsa högt. Jag brukar fråga min man Niklas ibland “vill du att jag ska läsa för 

dig?” - Daniella  

Bea berättar att barnen gillar när man läser högt för dem. Hon själv läser sällan utan det är oftast 

hennes man som läser för dem.  

Barnen gillar ju fysiska böcker, det är lättare och de tycker om när man läser och visar bilder. - 

Bea  

Elin berättar att både hon och hennes partner gillar att läsa högt för varandra, men problemet är 

att de gillar olika sorts litteratur. Hon är uppväxt med högläsning då hennes föräldrar läste högt 

för henne när hon var mindre.  

Vi har läst högt för varandra i perioder och vi har tyckt om det väldigt mycket. Men det som har 

varit problemet är väl att vi tycker om lite olika typer av böcker. Och sen har båda varit den som 

vill läsa, så då får vi ju turas om om det och då blir det lite problem ibland. Fast nu var det 

längesen vi gjorde det. - Elin  

Fia anser att läsandet är en privat stund och inget hon gör med andra. Hon vill vara ensam med 

litteraturen. Hon anser att när man ska vara social så pratar man med varandra, man har kontakt 

på ett annat sätt. Man pratar eller skriver.  

När man läser en bok är man avskärmad med boken, man läser boken, man tänker inte på den 

som sitter bredvid en - Fia 
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Greta berättar att högläsning är något hon inte varit med om sedan hon gick i skolan, då tyckte 

hon att det var mysigt när läraren läste högt. I vuxen ålder har hon inte ägnat sig åt högläsning 

men ljudbok har hon lyssnat på i grupp.  

Senast jag lyssnade på en bok tillsammans med någon var med mina systrar när vi åkte bil, till 

Ullared, det var ganska kul. Då satt ju vi och diskuterade lite om boken också. - Greta  

Personal integrative needs - Det personliga behovet av tillhörighet 
När Anna berättar om vilka böcker hon föredrar att läsa märker man en tydlig trend i att hon 

gillar att läsa om offentliga personers livshistorier. Några namn som nämns är Zlatan, Patrik 

Sjöberg och Mikael Persbrandt. Hon berättar också om hur hon läste när hon var yngre och då 

var det mycket böcker om hästar som var populärt just då.  

Numera när jag lyssnar på böcker går jag oftast in på boktips när jag vill hitta en ny bok att 

lyssna på. - Anna  

Carl berättar att han aktivt söker böcker i sin app och stoppar in dem i den digitala bokhyllan. 

Oftast handlar det om klassiker som August Strindberg och Vilhelm Mobergs verk.  

Jag går aldrig efter tips, de tips som dyker upp är alltid deckare och sånt som jag inte tycker om. 

Jag vill ha något mer hårdtuggat. Jag får bara skittips,  jag har aldrig känt att det varit något 

jag vill läsa. - Carl  

Bea söker enbart efter böcker som passar hennes behov för tillfället. Hon läser mest om psykisk 

ohälsa vilket gör att hon får tips i appen om andra liknande böcker. På så vis hittar hon ny 

litteratur att lyssna på.  

Just nu lyssnar jag på Anders Hansens bok “Skärmhjärnan” som jag hittade i och med att jag 
läste han föregående bok “Hjärnstark”. - Bea  
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Daniella är en allätare när det kommer till litteratur, men hon tycker inte om kommersiell 
litteratur. Hon går efter genrer och har ofta flera böcker påbörjade samtidigt. Daniella söker 
aktivt sina böcker ute i handeln.  

Amerikansk litteratur läser jag jättemycket och sen pendlar jag lite. Jag läser lite fantasy och så 
läser jag klassiker. Klassiker är väl det som jag gillar mest. - Daniella  

Elin får i dagsläget sin tryckta litteratur av sin mamma.  Annars kan hon ha köpt böcker men nu 
gör hon absolut inte det. När det kommer till ljudböcker söker Elin sällan aktivt efter böcker, hon 
går mest in på kategorier och väljer något lättsamt utifrån de kategorier hon gillar.  

Antingen tar mamma med sig en bok om hon kommer på besök, eller om jag är hemma hos 
henne så kan hon ge mig en bok  hon tycker är bra och tror att jag skulle gilla. Då får jag låna 
med mig den. - Elin  

Fia lånar i största mån sin litteratur från biblioteket om hon inte köper den på second hand. Hon 
menar att köpa böcker inte är så bra för miljön, men hon vill ändå läsa tryckt litteratur. Därför är 
biblioteket ett perfekt val.  

Jag kollar efter de genrer jag tycker om. Jag tycker även om gamla böcker för då lär man sig 
nya ord. - Fia 

Greta gillar väljer att lyssna på böcker utifrån det hon ser i sociala medier och reklam. Hon 
tycker även om när kända personer släpper en självbiografi. Hon menar också att om hon känner 
igen författaren kan det leda till att hon vill lyssna på boken.  

Om det är någon kändis som släppt en bok tänker jag “den vill jag lyssna på”. - Greta  

Tension free needs - Att lindra stress och känna avkoppling  
Att finna tid för litteratur i ett stressat samhälle 

Anna lyssnar alltid på ljudbok innan hon ska sova för att komma ner i varv och slappna av. Hon 

brukar sätta en klocka på 45 minuter så att hon inte missar något ifall hon somnar. Hon brukar 

också använda sig av ljudboksappen olika alternativ för att kunna somna. Anna berättar också att 
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hon tycker om ljudboken då den möjliggör för henne att göra andra saker samtidigt, som vika 

tvätt eller andra vardagliga sysslor.  

När jag ska sova kan jag också lyssna på avslappningsljud där man leds in i sömnen. - Anna  

Carl använder sig av ljudbok så fort han får en lucka i vardagen. Carl har varit en flitig läsare i 

sitt liv, han berättar att han brukade ha tre böcker på samma gång som han läste hela tiden. Han 

menar att det var enklare förr att ta sig tiden för att läsa böcker och att han såg läs akten som en 

frizon och något han längtade till.  

Då var det någonting jag ville till, som en vila nästan, som en paus i tillvaron. Att fly in i det där 

som hände liksom. Medans nu, så kan jag ju känna att jag inte har energin till att läsa för det är 

en prövning på något sätt. Det är en ansträngning för mig att tillgodogöra med det som står. 

Jävligt tråkig utveckling. Jag trivs inte alls med att behöva erkänna det. - Carl 

För Bea har ljudboken betytt att hon kan njuta av litteratur trots att hon känner svårigheter med 

att hitta lugnet för att läsa. Hennes tillstånd har också gjort att läsandet av tryckt bok nästan är 

omöjligt då bokstäverna inte får något fäste. Bea promenerar en timme om dagen och då har hon 

en stund för sig själv att lyssna på böcker.  

När jag promenerar så går jag ju liksom vilket är det enda jag mår riktigt bra av just nu och så 

kan jag lyssna samtidigt, så det är bara positivt. - Bea 

Elin menar att hon är mindre aktiv läsare nu och känner att hon skulle vilja läsa mer än hon gör. 

En faktor som spelar in är att hon har ett heltidsjobb som också kräver lite övertid. Hon känner 

inte att hon har ro att läsa när hon väl är ledig då hon upplever att det finns viktigare saker att 

göra. Men när hon har semester och är utomlands till exempel känner hon att hon kan slappna av 

och ta sig tiden att läsa en tryckt bok.  
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Om jag skulle åka på en semesterresa och kan ligga på stranden väljer jag helt klart en tryckt 

bok, för det är det jag vill ha, och då känner jag att jag har tiden. Men i vardagen väljer jag att 

lyssna på ljudbok för det är lättast för mig. Jag lyssnar alltid på ljudbok påväg till jobbet och 

när jag går hem för då har jag den tiden för mig själv och kan slappna av. - Elin  

Daniella tar varje chans hon får i vardagen att läsa tryckta böcker för det är hennes avkoppling. 

Hon ser till att ta sig tiden då litteraturen är så viktig för henne.  

Alla har ju någonting som de tycker är viktigt, för mig är det läsningen och då tar jag mig tiden 

till det. - Daniella  

För Fia är det en självklarhet att kunna läsa när hon är ensam hemma och vill koppla av. Hon har 

svårt för att läsa ute bland folk och vill helst sitta i fred med sin bok.  

Det är egentid för mig att kunna sitta och läsa i lugn och ro. - Fia 

Greta tycker om att lyssna på ljudbok när hon varvar ner efter en dag. För att kunna läsa krävs 

det av henne att hon redan är avslappnad medan ljudboken gör så att hon lättare kan koncentrera 

sig.  

 

Jag brukar lyssna på ljudbok när jag badar badkar, det är väldigt avkopplande för mig. - Greta  

Analys och diskussion  
I förhållande till den tidigare forskning som vi använt har man kunnat urskilja många liknande 

drag i den empiri vi samlat. Till exempel Lutz Koepnics artikel där han tar upp de tre olika 

faktorer som handlar om ljudboken. I intervjuerna har de respondenter som är mycket aktiva 

ljudboks-användare tydligt angett att det är just på grund av tid som de väljer ljudboken. Det har 

framgått att man använder ljudboken under promenader, vardagliga sysslor, på arbetet, när man 

åker bil med mera. Detta kan knytas an till den första faktorn som Koepnic tar upp, att ljudboken 
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är designad för den som är på språng. Den andra faktorn är att användare av ljudböcker lägger 

stor vikt vid uppläsarens röst och tempo, något som respondenterna också har angett i 

intervjuerna. Den tredje faktorn handlar om att kunna stänga ute det som man ser omkring sig 

när man lyssnar på en bok. Där uppger respondenterna i enlighet med detta att det beror på vad 

man gör när man lyssnar som avgör hur aktivt man lyssnar.  19

I Iben Have och Birgitte Stourgaard Pedersons artikel tar man upp den stora kulturella 

förändringen som skett i och med ljudbokens ökande användning. Det kan kopplas till 

respondenternas svar om att de använder sig av litteratur på ett helt annat sätt än förut.  20

I vår analys av materialet har det varit en delad uppfattning om huruvida man tar in en läst text 

bättre än en ljudbok och tvärtom. En del har tyckt att den tryckta boken ger mer och vissa kan 

eller vill inte ens använda sig av ljudböcker. Andra har angett att man förstår bättre när man 

lyssnar än när man läser. Det vi har kunnat se utifrån deras svar är att det är beroende på 

individuella förutsättningar som vart i livet man befinner sig. Det handlar allt från jobb, tidsbrist, 

sjukdomar och stress. I artikeln “Does Modality Matter” tar man upp att det har funnits olika 

utgångar i undersökningar om skillnader i läsandet och lyssnandet. En del har inte sett några 

skillnader alls medan andra har kommit fram till markanta skillnader.  I vår analys har vi märkt 21

stora skillnader i hur respondenterna upplever litteratur. Det enda alla har varit helt enade om är 

att den tryckta litteraturen var bättre förut, då det fanns tid för den. Alla utom en av våra 

respondenter uppger att de inte har tid till att läsa så mycket som de skulle vilja.  

 Koepnick, L. (2013) ”Reading on the Move”, PMLA, Volume 128, Number 1, Januari 2013, 19

pp s. 232-233

 Have, I., & Pedersen B. (2013) ”Sonic mediatization of the book: affordances of the 20

audiobook”, Mediekultur: Journal of Media and Communication Research, 29(54) 18 p. s.123

 Rogowsky B. A., Calhoun B. M., and Tallal, P., (2016) ”Does Modality Matter? The Effects of 21

Reading, Listening, and Dual Modality on Comprehension” , SAGE Open, July-September 
2016:1-9 
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Slutsats  

Det vi har kommit fram till under analysen av intervjuerna är att den tryckta boken har en väldigt 

stor betydelse för alla våra respondenter, även om en del av dem föredrar att lyssna. Det har varit 

svårt för respondenterna att sätta fingret på vad det är som gör den tryckta boken så värdefull.  

Alla har inte tyckt att det är viktigt att äga böckerna men uppger ändå att känslan av att bläddra i 

en bok och sätta i ett bokmärke är speciell. Den största anledningen till att man har valt bort den 

tryckta boken är att tiden inte finns. Även respondenter som värderat den tryckta boken högst har 

fått kompromissa och använda ljudböcker för att hinna med i vardagen. I ljudboken har 

uppläsarens röst varit en viktig faktor och ibland en anledning till att lyssna eller inte lyssna på 

just den boken. Alla är överens om att det är en stor skillnad på att läsa själv och att lyssna, vissa 

ser fördelar i att läsa själv medan andra tycker att få en text uppläst är lättare att ta in. När det 

kommer till sökandet av kunskap och fakta är alla överens om att den tryckta boken är att 

föredra. Alla utom en tycker att läsning kan vara en social aktivitet men de har inte fått det att 

fungera som en del i vardagen. Däremot så är alla överens om att högläsning för barn är väldigt 

viktigt. Det råder delade åsikter i frågan om hur man väljer litteratur. Något vi har kunnat urskilja 

i intervjuerna är att det råder en typ av klasskillnad i vad som anses som bra och dålig litteratur.  

I dagens samhälle är man uppslukad av tidskrävande faktorer. Sociala medier och den ständiga 

uppkopplingen är en faktor som kan ligga bakom den krympande tiden. I och med att 

smartphonen gjort intåg i våra liv har den också skapat ett stort slukhål av tid. Ständig 

uppkoppling leder också till ständig upplysning, något som inte fanns förut. Samtliga 

respondenter uppger att de läste mer förr. Orsaker som sägs ligga bakom detta svinn av tid är allt 

från arbete till familjerelationer. Tiden är en riktig utmaning när det kommer till att avsätta den 

för litteratur. För att kunna slappna av och öppna en bok känner många av respondenterna att det 

är viktigt att inte känna någon press utifrån. Främst är anledningen till att inte läsa en tryckt bok 

att det finns andra saker att uträtta. Respondenterna menar att deras vardag inte tillåter läsandet i 

samma mån som förut. Tillgången ljudböcker har lett till att man kan göra saker samtidigt som 

man läser. För att kunna läsa en tryckt bok behöver man anamma kunskapen att stänga av det 

som händer runtomkring. Där är Elleströms teori om de olika modaliteterna relevant. Men trots 

att ljudboken till stor del tagit över i den läsande människans liv råder det inga tvivel om att den 
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tryckta boken är bestående. Samtliga respondenter redogör för att det är något särskilt med en 

tryckt bok. 
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Bilaga 1. Mall för semistrukturerad intervju  

Hur pass aktiv läsare är du?  

När lyssnade du på en bok senast om du har lyssnat på en bok?  

När finner du tiden att läsa?  

Hur går du tillväga när du väljer litteratur? 

Händer det att du lyssnar eller läser tillsammans med någon som en social aktivitet? 

Om du söker kunskap, vad väljer du då helst?  

Vilket är den vanligaste anledningen till att du läser/lyssnar på en bok? 

Hur känner du rent känslomässigt när du läser eller lyssnar?  

Varför väljer du att läsa istället för att lyssna?  

Varför väljer du att lyssna istället för att läsa?  

Finns det några tydliga skillnader mellan att läsa en bok och lyssna på den, vilka?  

Hur ser du på hastigheten en bok läses upp?  

Hur pass avskärmad från världen känner du dig när du lyssnar på en bok?  
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