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ABSTRACT 
Audio books has become a big player on the literary market, in 
Sweden alone the share is 23 percent as of 2018. In apps like 
Storytel you are able to increase (or decrease) the playback speed. 
This is already becoming a trend in USA where its even a 
definition for it: Speed Listening. But what happens with our 
reading comprehension when the speed is increased? The essay 
contains an experiment on 48 persons separated into two groups 
listening to the same audio book in two different speeds. The 
participants were then asked to take a test with questions on the 
story. The groups where compared and the results show no 
significant difference between the group that listened to 1.0x and 
the one that listened to 1.25x. The essay also presents the result of 
a survey where authors are answering questions on what they 
think about the possible transformation on their books stories 
when listened to at different paces.  

SAMMANFATTNING 
Med ljudböckernas intåg på den litterära marknaden förändras 
vårt sätt att konsumera litteratur. Bara i Sverige står 
ljudbokslyssningen för 23 procent av den totala konsumtionen av 
litteratur. I dagens ljudbokstjänster finns möjligheten att öka (eller 
minska) hastigheten på uppspelningen. I USA är detta redan en 
trend och kallas för “Speed Listening”. Men hur stor del, om 
något, av innehållet går förlorat om hastigheten ökar? Uppsatsen 
undersöker hur läsförståelsen ser ut när samma text spelas upp i 
två olika hastigheter. Två grupper om 24 respondenter vardera har 
jämförts genom att efter att ha lyssnat på en del av en ljudbok fått 
svara på en enkät kring innehållet. Dessa svar har sedan ställts 
emot varandra. Ingen signifikant skillnad har kunnat påvisas 
mellan gruppen som lyssnat på 1.0x och den grupp som lyssnat på 
1.25x. I uppsatsens andra del presenteras resultatet av en 
kvalitativ undersökning där fyra författare fått svara på hur de ser 
på att deras berättelser eventuellt förändras när de spelas upp i 
snabbare hastighet.  

Nyckelord 
Ljudbok; Läsförståelse; Hörförståelse; Speed listening 

1. BAKGRUND 

1.1. Definitioner av begrepp 
Ljudbok: En ljudbok är samlingsnamnet på inlästa böcker, 
tillgängliga i format såsom CD, kassettband, MP3-filer och 
strömmat via internet till dator och mobiltelefon. Ljudböcker i 
digitalt format kan även finnas på förpreparerade minneskort. I 
vissa fall är det bokens författare som själv läser, men ofta är det 
skådespelare. En ljudbok är till skillnad från talbok en 
kommersiell produkt som säljs av bokklubbar, bokhandeln och på 
internet. Ett urval ljudböcker finns även tillgängliga på bibliotek 
på samma villkor som tryckta böcker, samt i strömmat format via 
bibliotekens webbplatser, en så kallad e-ljudbok. 

Talbok: En talbok är en bok som är inläst, som en ljudbok, under 
speciella undantagsregler i upphovsrätten för att underlätta för 
personer med läshinder. Talböcker utgör en vidareutveckling av 
böcker i blindskrift eller punktskrift och framställs och 
tillhandahålls på liknande villkor. 

Läsförståelse: Definitionen av läsförståelse är att förstå det 
skrivna språket, oavsett vilket läsmedium läsaren använder. 

Hörförståelse: Definitionen av hörförståelse är att förstå det talade 
språket direkt i talsituationen, avsett vilket medium som används i 
dialogen. 

1.2. Teori och relaterad forskning  
Ljudboken är ett relativt outforskat område, mycket på grund av 
dess ringa ålder. Vid Lunds Universitet finns en uppsats från 2016 
“Med en bokhylla i byxfickan – En undersökning av Storytel-
användare och ljudbokslyssning”, där Cecilia Imberg och Sara 
Petersson kartlägger användaren av ljudbokstjänsten Storytel. 
Deras slutsats blir att uppläsaren snarare än genren avgör om en 
bok fungerar som ljudbok eller inte. Enligt resultatet av enkäten i 
undersökningen är uppläsaren till och med viktigare än 
författaren. Dramatisering och röstförställande anges som faktorer 
som kännetecknar en bra uppläsare men för att gå djupare in i 
uppläsarens roll krävs vidare forskning skriver författarna. 
Uppsatsen visar också på att användarna som intervjuats helst 
utför hushållssysslor i kombination med ljudbokslyssning, och 
detta, menar författarna, kan bero på att ljudboken tillför något 
positivt till en monoton aktivitet [1]. En nyligen utförd studie av 
studenter på KTH presenteras i uppsatsen “Hur påverkas 
effektiviteten av studenters inlärning av läromedlen ljudbok och 
tryckt bok?”[2]. Här undersöker Mattsson-Johansson och 
Curtsson i en fallstudie hur ett antal respondenter tagit till sig 
fakta i en text via läsning och lyssning. Studien mätte även hur 
lång tid de respektive grupperna tog på sig att ta sig igenom 
materialet samt en möjlig koppling mellan så kallade lärstilar. 
Studien visade att ingen signifikant skillnad i hur mycket man lär 
sig från en tryckt bok och en ljudbok finns. Däremot hittade 
författarna en signifikant skillnad i tidsåtgången, där en tryckt bok 
visade sig vara ett mer effektivt läromedel för inlärning än en 
ljudbok. Studiens resultat indikerade att det fanns en korrelation 
mellan studenternas styrka i den auditiva lärstilen samt deras 
lyssnarvanor och hur väl de presterade på proven, men 
korrelationen visade sig vara statistiskt insignifikant. En tryckt 
bok visade sig alltså vara mer effektiv än en ljudbok då den gick 
fortare att läsa [2]. 

Desto mer forskning finns samlat kring läsförståelse, hörförståelse 
och talböcker som ju inte ska förväxlas med ljudböcker, se 
tidigare begreppsförklaring. Redan 1992 publicerades en 
avhandling av Barry Arons på MIT Media Lab i Cambridge [3] 
där författaren genomfört en kvalitativ studie kring litteratur som 
beskriver vad som sker när inspelningar av talat ljud komprimeras 
och förändras. Han har även i sin avhandling genomfört 
experiment. Han kommer till slutsatsen att det är en viktig fråga 
för framtiden att låta användaren få möjligheten att påverka 
uppspelningshastigheten:  

Allowing the user to interactively change the speed at which 
speech is presented is important in getting over the ‘time 
bottleneck’ often associated with voice interfaces. The 
techniques described in this paper can thus aid in user 
acceptance of voice applications. Barry Arons, 1992. [3] 

Enligt en studie som utförts av D.B Orr [4], är människan fullt 
kapabel att utveckla och förbättra sin förmåga att lyssna till och 
förstå text som spelas upp i högre hastighet. Enligt 
undersökningen krävs det så lite som 8-10 timmar av träning 
innan vi klarar av att lyssna till märkbart högre hastigheter än 
2.0x. Detta motsägs dock av en undersökning utförd hos 
Microsoft Research i Washington som i sin studie över flera 



tillfällen i stället märkte att respondenterna valde sin föredragna 
högre hastighet och aldrig frångick den [5]. Foulke och Sticht 
jämförde en grupp seende elever med en grupp av elever med 
synnedsättning. Den ursprungliga hastigheten på uppspelningen 
var 175 upplästa ord per minut. Det föredragna medelvärdet hos 
den seende gruppen blev 212 ord per minut medan gruppen med 
synnedsättning föredrog en hastighet om 236-275 upplästa ord per 
minut. Detta antyder att människor med synnedsättning lär sig att 
ta till sig information på ett mer effektivt sätt [6]. Mikael 
Holmquist, som arbetar som Interim CTO på Storytel antar att 
läsförståelsen påverkas vid ökad uppspelningshastighet. Storytel 
har emellertid inte utfört några egna tester.  

Jag tror att läsförståelsen framförallt påverkas negativt om 
man inte är fokuserad på det man lyssnar på, vilket lätt 
händer även den bäste, när hen lyssnar på ljudbok och 
t.ex. försöker diska samtidigt eller liknande. Men i min 
erfarenhet kan det också hända att man lättare svävar iväg 
i tankarna om inläsaren läser alldeles för långsamt. 
Samtidigt, så kan det vara svårt att hänga med om det går 
för fort. Så ja, jag tror helt enkelt att uppspelnings-
hastigheten kan påverka läsförståelsen åt båda hållen. Sen 
kan man ju faktiskt ändra hastigheten åt båda hållen också 
vilket gör det svaret ännu rimligare. Att det alltså kan 
påverka både positivt och negativt. – Mikael Holmquist, 
Storytel 

Holmquist antar också att lyssningshastigheten skiljer sig åt 
beroende på vilken genre man väljer att lyssna på, detta “på 
samma sätt som vi kan anta att de flesta håller en högre 
läshastighet vid läsning av ett fysiskt exemplar av en deckare, än 
då de läser lyrik”. Likt Imberg och Petersson [1] betonar 
Holmquist också vikten av uppläsarens inläsning. Han påtalar att 
inläsare hos Storytel i snitt läser = 13.6 tecken (inkl. blanksteg) 
per sekund (se Figur 1) men att det inte betyder att samtliga 
inläsare läser in i samma tempo. En genomsnittlig boksida 
innehåller 1700 tecken som kan överslagsberäknas till 280 ord – 
(30 rader med 55 tecken per rad). En studie utförd av Rayner och  
Clifton 2009, visar att en person läser i genomsnitt 250-300 ord 
per minut. Vid lyssning blir motsvarande siffra 120-200 ord per 
minut.[7]. I vissa fall kan ljudbokslyssnare möjligen känna att det 
finns anledning att öka hastigheten, medan det i andra fall (då 
inläsaren redan håller ett högt tempo) inte finns någon anledning 
att snabba upp boken. 

Figur 1. Spridning av antal inlästa tecken per sekund 

Det finns också anledning att tro att bokens totala längd spelar in 
när det kommer till lyssningshastighet menar Holmquist, att det 
finns en större benägenhet att vilja öka tempot när man lyssnar på 
en lång bok, det vill säga att fler ökar hastigheten vid lyssning på 

en 15 timmar lång bok än på en kortare novell om 1 timme. 
Holmquist understryker att detta dock fortfarande får anses vara 
hypoteser, och säger att dessa kommer att testas mer utförligt när 
Storytel har mer tillförlitlig data. Den mest populära 
lyssningshastigheten hos Storytel är 1.0x (normalhastighet) som är 
absolut överlägsen. Detta skulle också kunna bero på att alla inte 
har hittat funktionen för att påverka uppspelningshastigheten i 
tjänsten. Fördelningen kring lyssningshastigheterna ser ut som 
följer:  

Tabell 1. Fördelning i uppspelningshastighet Storytel, 2018  

Siffrorna till höger visar proportionerna. 4 gånger så många 
lyssnar i 1.25x  jämfört med de som lyssnar i 1.75x.  

Uppsatsens andra del undersöker hur upphovsmännen, alltså 
författarna, ser på ökad uppspelningshastighet och en möjligen 
komprimerad eller förändrad läsupplevelse. Holmquist menar att 
såväl upphovsmännen som förlagen bör se det positivt, i alla fall 
ur ett kommersiellt perspektiv. “Ju fler av ens böcker användarna 
hinner lyssna på, desto mer royalty.”, säger han. 

1.3. Avgränsningar 
Det finns flera andra ljudbokstjänster på marknaden utöver 
Storytel. Då Storytel innehar den absolut största marknadsandelen 
av ljudböcker i Sverige [8], har jag valt att fokusera på denna 
tjänst. Jag har även valt bort personer som helt saknar vana av att 
lyssna till ljudböcker. 

1.4. Syfte och problemformulering 
Frågeställningar: 

• Vad händer med läsförståelsen vid ökad uppspelningshastighet? 

• Hur påverkas innehållet av kompressionen, vad anser 
upphovsmännen? 

3. METOD 

3.1 Insamling av data 
För att undersöka hur hör/läsförståelsen kan påverkas har en 
testgrupp om 48 personer fått lyssna på en ljudfil i två olika 
hastigheter. För att säkerställa att ingen av deltagarna i testet kan 
ha hört stycket som läses upp i ljudfilen innan testets början, var 
texten specialskriven och inläst för detta tests ändamål och ej 
tidigare publicerad. Texten var ett utdrag ur en skönlitterär roman 
som i 1.0x var 11,0 min lång. Texten lästes in i freeware-
programmet Audacity. Detta program användes sedan även för att 
efterlikna Storytels komprimeringsteknik. Genom att välja Effect/
Change tempo, ökades tempot utan att påverka pitchen med 25 

Hastighet Fördelning

0.75x 1.12

1.0x 89.78

1.25x 4.13

1.5x 2.38

1.75x 1.07

2.0x 1.52



procent. Detta gav ljudspåret en ny längd om 9 min 14 sekunder. 
Därefter användes Effect/Truncate Silence för att eliminera 
oönskad tystnad. Detta påverkade dock inläsningens text så pass 
negativt att oavsett insatt värde försvann en mening 44 sekunder 
in i filen som gjorde att testet fick göras utan denna justering. 
Storytel använder dock inte den typen av algoritm för sina 
ljudböcker varför detta inte kan sägas påverka utfallet av vårt test.  

Algoritmen vi sedan använder för snabblyssning, snabbar upp 
ljudet och kompenserar för pitch-förändringen. Det är allt. Det 
finns också andra typer av snabb-uppspelnings-algoritmer som 
försöker vara ännu smartare och snabba upp pauser mer än 
faktisk text. Sådana algoritmer (som alltså vi inte använder) 
tror jag har större påverkan än våra på inläsningen och visst, i 
sin tur texten. – Mikael Holmquist, Storytel.  

Vid en jämförelse mellan en ljudbok hos Storytel om 9 timmar 
och 5 minuter uppspelad i normal hastighet, dvs 1.0x blir 
skillnaden 20 procent i uppspelningstid (07:16:41) när hastigheten 
ökas till 1.25x. När samma fil i stället spelas upp i 1.5x minskar 
uppspelningstiden till 6 timmar, 3 minuter och 55 sekunder 
(06:03:55) och skillnaden blir 30 %. Med vår testfil var skillnaden 
21 procent vilket ger vår ljudfil en upplevelse av att ligga strax 
över 1.25x Enligt Storytel lyssnar användarna främst på normal 
hastighet,  men proportionerna visar på att i de fall man väljer att 
öka hastigheten hamnar de flesta runt 1.5x eller lägre  [Tabell 1]. 
Vår testfils hastighet får därför anses vara representativ för 
användare som lyssnar snabbare än originaltempo. 
Respondenterna hi t tades via en Facebookgrupp för 
ljudbokslyssnare. En förfrågan om att delta i studien ledde till 48 
stycken deltagare som anmälde sig via mail. De fick instruktioner 
om att lyssna endast en gång på en ljudbok via länk till Google 
Drive och sedan svara på en enkät som också den fanns på Google 
Drive direkt efteråt. Miljön begärdes vara sedvanlig plats där 
respondenten vanligen lyssnar på ljudböcker. 

3.2 Analys av data 
Deltagarna i undersökningen fick i uppgift att efter att ha lyssnat 
på ett utvalt stycke ur ej tidigare publicerat ljudboksmaterial, 
svara på 10 frågor. Dessa hade 4 svarsalternativ vardera där endast 
ett svar var korrekt. Båda grupperna fick svara på samma frågor. 
Detta skedde direkt efter en första genomlyssning, att lyssna fler 
gånger var ej tillåtet. Deltagarna i undersökningen visste inte 
vilken hastighet de lyssnade i.  
Grupp 1 som lyssnade i 1.0x bestod av 24 personer i åldrarna 
24-70 år med fördelningen 7 män och 17 kvinnor. Grupp 2 som 
lyssnade till 1.25x bestod av 24 personer i åldrarna 25-60 år med 
fördelningen 4 män och 20 kvinnor. I den första gruppen 
noterades 198 rätta svar av 240 möjliga. I grupp två noterades 203 
rätta svar av 240 möjliga. 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse av provresultat 
för grupp 1 och 2 

I Tabell 2 ser vi att såväl medelvärdet som standardavvikelsen inte 
skiljer sig nämnvärt mellan de båda grupperna, om något så är de 

båda värdena högre i gruppen som lyssnat på 1.25x än den grupp 
som lyssnat på 1.0x. En högre standardavvikelse hos gruppen som 
lyssnat på 1.25x innebär att fler individer ligger längre bort från 
medel och ger en flackare och mer utsmetad fördelning, alternativt 
kan det vara så att några individer har mer avvikande svar. Detta i 
sig kan vara en effekt av att majoriteten inte alls påverkas, att det 
inte finns någon total förskjutning av kurvan utifrån hastighet, 
utan att endast ett fåtal får problem.  

Figur 2. t-test för grupp 1 och 2 

Ett t-test (se Figur 2) visar på att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan de två grupperna.  

4. RESULTAT 

4.1 Vad händer med läsförståelsen 
Samtliga deltagare i båda grupperna har inte svarat gemensamt 
korrekt på någon av de tio frågorna. Däremot har lika många från 
de båda grupperna svarat rätt på samma frågor.  
• Fråga 2: Vad har krossat hennes [huvudpersonens] hjärta? Här 

svarar 21 personer från de båda grupperna vardera korrekt.  
• Fråga 5: Vilka husdjur har hon? Här svarar 16 personer från de 

båda grupperna vardera korrekt. “ 
• Fråga 9: Vad chattar huvudpersonen med kundtjänst om? Här 

svarar 22 personer från de båda grupperna vardera korrekt.  
Däremellan varierar de rätta svaren mellan frågorna och 
grupperna på ett sådant sätt att det får anses vara minimal skillnad 
på de som lyssnat i normalt tempo och de som ökat hastigheten på 
uppspelningen. På frågan om huruvida de kände till att ljudböcker 
kan spelas upp i olika hastigheter svarade 6 stycken nej och 18 ja i 
Grupp 1 medan det i Grupp 2 fanns 2 stycken som inte kände till 
att tempot kan påverkas och 22 stycken som var medvetna om 
denna funktion. I Grupp 1 angav 87 procent att de oftast lyssnar i 
1.0x medan 8 procent svarade 1.25x och 4 procent svarade 2.0x. I 
Grupp 2 var motsvarande siffror 70 procent som angav att de 
vanligtvis lyssnade på 1.0x, 16 procent angav 1.25x och 12 
procent av de tillfrågade angav 1.75x som sin vardagliga 
lyssningshastighet. I slutet av enkäten fick deltagarna möjlighet 
att fritt kommentera undersökningen: 

Lyssnar i stort sett alltid i dubbla hastigheten, men vet att jag 
missar mycket, särskilt när tankarna vandrar i väg. 
Anledningen till mitt tempoval är att det finns så många 
böcker jag vill lyssna på, men så lite tid. Detta var en 
intressant undersökning, jag tror jag lyssnade i tempo 1.0x 
eller 1.25x. Jag vet att jag missade på var hon bor och exakt 
hur många barn hon har. Jag tänkte två, men jag tror aldrig 
hon sa hur många det var? Hmm, nu blev jag nyfiken och får 
lyssna igen, utan att svara igen såklart!  

1.0x 1.25x
Medelvärde 8.25 8.46
Standard-
avvikelse

2.25 2.76



– Respondent Grupp 1 
Samtliga svar från uppsatsens första del redovisas som bilaga till 
denna uppsats. 

4.2 Hur påverkas innehållet och vad anser 
upphovsmännen 
För att få veta mer om hur upphovsmännen ser på den tryckta 
textens förvandling till ljud och dess eventuella förändring vid 
ökad uppspelningshastighet kontaktades fyra etablerade svenska 
författare, samtliga med flera års verksamhet inom yrket bakom 
s ig och f ler ta le t böcker publ icerade hos Storyte l . 
Respondentenerna fick inte lyssna på ljudfilen i uppsatsens första 
del utan endast svara på en för de fyra unikt utformad enkät. Då 
denna andra del av uppsatsen får anses vara en kvalitativ 
undersökning redovisas här frågor och svar  i sin helhet och inte 
som bilaga.  
Frågor: 
1. Kände du till att ljudböcker kan spelas upp i ökad eller minskad 
hastighet? 
2. Tror du att förändrad hastighet påverkar hur lyssnaren tar till sig 
innehållet? 
3. På vilket sätt? 
4. Hur känner du som författare inför det faktum att texten får ett 
annat tempo och pauser som möjligen fyllt sin funktion i texten 
tas bort till förmån för ökad hastighet? 
Respondent 1, man: 

1. Ja 
2. Ja 
3. Snabbare tal, snabbare språk, missade detaljer (möjligen). 
4. Jag reflekterade inte över skillnaden mellan text/ljud förrän 
mina böcker blev ljudbok och har svårt att förhålla mig till 
ljudformatet. Jag skriver främst för textformatet. Insikten att 
mina böcker inte kommer lika mycket till sin "rätt" i 
ljudformat pga tonalitet och stil gör mig ibland frustrerad, men 
det är ett val du får göra som författare: anpassa dig eller inte. 
Jag har ännu inte kommit till anpassningsfasen. Det kanske är 
dumt. 

Respondent 2, man: 
1. Ja. 
2. Ja. 
3. Jag tycker i allmänhet att uppläsningen går för långsamt 
och tröttnar eller tappar fokus, men om det går snabbare 
fungerar lyssningen bättre. (Om det verkligen betyder att jag 
tar till mig innehållet på ett annat sätt kan jag förstås inte 
riktigt svara på. Krävs kanske en vetenskaplig undersökning 
för det.) 
4. Varje läsning är ju unik, problemet är här att lyssnaren blir 
påtvingad en läsning, men det gäller ju även om man lyssnar i 
normal takt. 

Övrig kommentar: 
Lyssnar väldigt lite på ljudböcker, nästan inte alls. Har 
försökt, men jag kan inte fokusera. Många ser fördelen att 
man kan lyssna medan man sysslar med annat, städar, kör bil, 
utför ett arbete som inte kräver så mycket uppmärksamhet. 

För mig fungerar det inte alls. Antingen har jag för dålig 
simultankapacitet, eller så är jag för intresserad av litteratur 
för att använda den som skvalradio. 

Respondent 3, kvinna: 
1. Ja 
2. Ja 
3. Jag tänker att fokus blir mer på innehållet (intrigen, drivet) 
än språket om man väljer att lyssna på ökad hastighet. Som en 
konsekvens av det är det nog vissa genrer som passar bättre 
för lyssning på högre hastighet (t ex deckare och spänning). 
Prosalyrik på max, t ex, känns som ett svårt koncept. Kanske 
missar man en del nyanser i språk och text också (här ska 
tilläggas att jag själv föredrar pappersböcker och inte är 
superinsatt i ljudboksvärlden annat än att mina böcker finns 
inlästa).  
4. När man släpper ifrån sig en text tappar man också 
kontrollen över den. Det är en oundviklig del av 
författarskapet. Kanske får man tänka på ljudböcker som ett 
annat sätt att ta till sig litteratur? Oavsett hastighet är det ju 
många språkliga aspekter - radbrytningar, kommatering, 
kursivering etc etc - som inte nödvändigtvis framgår i en 
ljudbok. Så som författare känner jag nog inget särskilt inför 
det faktum att texten får annat tempo. Det fina med 
ljudböcker, oavsett hur snabbt eller långsamt man väljer att 
lyssna på dem, är att få komma in i lyssnarens vardag. Om det 
står mellan att lyssna på min bok på ökad hastighet (för att 
hinna, eller för att hinna lyssna på andra böcker) eller att inte 
lyssna alls väljer jag givetvis alternativ nummer ett.  

Respondent 4, kvinna: 
1. Ja 
2. Nej. 
3.Tänker att det är samma men om man tycker inläsaren läser 
för sakta är det koncentrationsstörande och skönt att kunna 
speeda upp. Men hastighet handlar mest om tycke och smak 
4. Om det det är lyssnarens önskemål är det okej. 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I uppsatsens initiala undersökning påvisas inga större skillnader 
mellan hur de olika uppspelningshastigheterna påverkar 
läsförståelsen hos respondenterna. I stället är det väldigt 
samstämmiga rätt och fel svar på frågorna i de respektive 
grupperna vilket får ge ett antagande om att frågorna var av olika 
svårighetsgrad. Då uppläsaren varit densamme på båda 
gruppernas ljudfiler kan inget sägas om huruvida uppläsarens ton 
eller inläsning inverkat. I teoriavsnittet antas att hastighetsvalen 
hos ljudboksanvändaren påverkas beroende på val av genre. När 
de tillfrågade i slutet av enkäten får ange vilka genres de oftast 
lyssnar på blir svaren relativt samstämmiga. Romaner och 
deckare/thrillers dominerar de båda gruppernas genreval. 
Undersökningen visar att ingen signifikant skillnad kan visas 
mellan de olika uppspelningshastigheterna. Detta skulle kunna 
innebära att ljudböcker i framtiden kan komprimeras ytterligare 
för att spara in tid. Det kan också vara intressant att se till 
läromedel och hur man kan effektivisera inlärningen med 
uppsnabbade läroböcker som ljudböcker. 
Uppsatsens andra frågeställning ämnade ta reda på hur 
upphovsmännen ser på att text som ursprungligen skrivits för 



tryck blir ljudbok som kan spelas upp i olika hastigheter. Tre av 
författarna ansåg att en förändring av grundmaterialet bör uppstå 
medan en inte ansåg att så var fallet. En av författarna påtalar att 
det bör bli skillnad i tonen och två av de tillfrågade nämner att 
detaljer bör gå läsaren förbi. Två av författarna har inte heller tagit 
till sig ljudbok som format. En av författarna anser att det gäller 
att tillfredsställa konsumenten och att texten ändras oavsett så fort 
hen har lämnat den ifrån sig och att det inte är en process som går 
att påverka som upphovsman. En författare känner frustration 
över att textens innehåll påverkas:  

Insikten att mina böcker inte kommer lika mycket till sin 
"rätt" i ljudformat pga tonalitet och stil gör mig ibland 
frustrerad, men det är ett val du får göra som författare: 
anpassa dig eller inte. 

6. FRAMTIDA FORSKNING 
Det kan finnas anledning att utreda huruvida det finns en 
signifikant skillnad i läsförståelse vid olika lyssningshastighet när 
testet innefattar en fullängds ljudbok. Att undersöka fler 
hastigheter och även skillnader mellan genres bör också utföras. 
Upphovsmännen i den här studien visar en övervägande oro kring 
hur deras material förändras vid uppspelning och i takt med att 
ljudbokslyssning tar över läsandet i vardagen stärker det skälet till 
att vidare studier av området behövs.  
Att deltagarna i denna studie redan innan de lyssnat på ljudfilen 
visste om att de därefter förväntades svara på en enkät om bokens 
innehåll kan ha påverkat respondenternas fokus. Detta samt att 
ljudfilen inte har exakt samma kompression som Storytel 
använder sig av kan ha påverkat undersökningens utfall. Vid 
framtida forskning kring längre material bör därför en 
kompression identisk med exempelvis Storytels användas och 
möjligen förhandsinformation begränsas.  

7. TACK 
Ett stort tack till Sten Ternström och Kjetil Falkenberg Hansen på 
KTH, Lisa Ragvals och Mikael Holmquist på Storytel samt till de 
deltagare och författare som medverkat i studien.  
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Bilaga 1 

Ljudfiler som ingick i undersökningen. Utdrag ur romanen “Broken Heart Syndrome” (arbetstitel) av Josefine 
Lindén, 2019. Uppläst av författaren.

1.0x: https://drive.google.com/file/d/1j4ZxKoSmju2L5cvl3i7o4zHCcphmkTWL/view?usp=sharing

1.25x: https://drive.google.com/file/d/1RfIEGmQ8TGaI0_Pz_lUYkfrepr2MzIkS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j4ZxKoSmju2L5cvl3i7o4zHCcphmkTWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfIEGmQ8TGaI0_Pz_lUYkfrepr2MzIkS/view?usp=sharing
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