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At læse en lydbog  
 

En lydbog er en elektronisk bog, der er indtalt så den høres i stedet for at blive læst i 

traditionel forstand. Længe før e-bøger blev tilgængelige, har litteratur optrådt som 

lydbøger i elektroniske og digitale formater. Historisk er lydbogen blevet beskrevet som 

en slags biprodukt af den trykte bog og som en service for læsere, der af forskellige 

grunde har svært ved at læse trykte bøger – enten fordi de ikke ser godt nok, ikke har lært 

at læse (endnu), eller fordi de er ordblinde. Dette har ændret sig med fremkomsten af 

digitale medier: For det første er lydbogen ikke længere et biprodukt, der, hvis 

salgstallene er høje nok for den trykte bog, bliver indlæst som lydbog længe efter den 

trykte udgivelse. I dag er markedet for lydbøger så stort, at lydbøger ofte udkommer 

samtidigt med den trykte såvel som e-bogen, hvilket allerede fra udgivelsesdagen skaber 

fleksible læsemuligheder. For det andet er lydbøger ikke længere for de få, men for alle: 

Den digitale lydbog appellerer til meget bredere og større brugergrupper end lydbøger 

tidligere har gjort. Allerede i 2006 viste en amerikansk undersøgelse at lydbogslytterne i 

gennemsnit blev yngre og mere velstillede (Audiobook Market Survey, 2006: 1). Dertil 

kommer, at omkring halvdelen af lydbogskunderne er mænd, der ellers kun køber en ud 

af fire solgte bøger (Arvin 2010). Sideløbende med eksplosionen i lydbogsbrugen har 

lydbogen således løsrevet sig fra den trykte original og er blevet et medie i sin egen ret. 

Lydbogens mobilitet og dermed muligheden for at læseren kan tilegne sig litteratur 

samtidig med at man fx motionerer eller pendler på cykel, i tog eller bil passer desuden 

godt til en moderne livsstil. 

 Dette kapitel lægger op til en række metodiske analysestrategier, der både tager 

højde for teknologiske aspekter ved lydbogsbrugen (fx som streaming afspillet gennem 

en smartphone), hvordan den konkrete læsesituation er (fx om man løber, strikker eller 

pendler, mens man læser) og samtidig er lydhør over for de specifikt lydligt sensoriske 

aspekter ved lydbogen (fx stemmen og tidslige aspekter ved oplevelsen). 

Kapitlet har et kontekst- og brugerperspektiv på læsning af lydbøger og en  

grundlæggende anliggende er spørgsmålet om, om vi kan sige , at vi ”læser” en lydbog. 

At læse er begrebsliggjort som en institutionaliseret kompetence, som læres i skolen, og 

som er koblet til samarbejdet mellem syn og kognition. Hvis læsning i daglig forståelse 
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bl.a. betyder “at opfatte indholdet af skrevne eller trykte tekster”, som det fremgår af 

Gyldendals Store Danske (tilgået 20.2 2016) kan vi oplagt ikke tale om, at man læser en 

lydbog. Hvis læsning handler om at ”genskabe et forestillingsindhold på basis af 

identifikation af tekstens ord”, som det fremgår sammesteds (ibid.), kan man derimod 

godt argumentere for, at vi kan læse ved at lytte til litteratur på same måde som man også 

anvender læsningsbegrebet, når der tales om blindskrift. Vi mener godt, at man kan 

inkludere brugen af lydbøger som en læseaktivitet og som en læseaktivitet, der bør 

analyseres ved at inkludere den mediesensitive læsesituation i sin helhed. 

De første to afsnit i kapitlet handler om, hvad lydbogen er for et medie, hvordan 

vi bruger det og hvilken type læseoplevelse, det giver anledning til. Herefter følger  tre 

afsnit, der med afsæt i Helle Helles roman Ned til Hundene (2008) foreslår, hvordan 

lydbogsoplevelsen som helhed kan analyseres ud fra henholdsvis ’fortælling og 

tematikker’, ’teknologisk rammesætning’, ’læsesituationer’ og ’stemmen’. Efter de tre 

analysemetodiske afsnit bliver lydbogslæsningen diskuteret i relation til 

oplevelsesdimensionerne tid og dybde inden kapitlet afsluttes med en kort opsamling. 

 

Lydbogens formater  

Det kan diskuteres, om det giver mening at kalde en lydbog en bog, da den både som 

medie, som oplevelse, og i brug adskiller sig grundlæggende fra den trykte bog (Have & 

Stougaard Pedersen 2016). Teknologisk og materielt har lydbogen intet til fælles med den 

trykte bog; i stedet deler den teknologi og formater med musik [hen visning til 

formatkapitel?]. Lydbogens og den indspillede musiks teknologiske historie forløber 

således parallelt. Udgangspunktet var Edisons opfindelse af fonografen i 1877, hvis 

oprindelige hensigt var at optage tale. Senere omkring år 1900 kom vinylpladen til og i 

1970’erne blev kassettebåndet lydbogens primære lagringsmedie, så den nu kunne høres 

på båndoptagere, walkman og gennem bilernes indbyggede kassetteafspillere. Det var 

også med kassettebåndene, at man begyndte at bruge betegnelse ’lydbog’ om de indlæste 

bøger (Rubery 2011: 8). 

I 1980’erne begyndte den digitale compact disc langsomt at overtage markedet for 

lydbøger. Først som digitale audio-cd’er til afspilning på traditionelle cd-afspillere og 

senere som mp3-cd’er. Mp3-cd’er kan afspilles i stuens eller i bilens cd-afspiller, men de 
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komprimerede filer kan også via en computer overføres til de fleste computerbaserede 

afspilningsmedier så som smartphone’en (Sterne 2010). Selvom lydbøger i dag stadig er i 

omløb som både cd og sågar som kassettebånd, så har lydbogen mistet sin fysiske 

materialitet og formidles i dag primært via internettet som downloads eller streaming.. 

Med den teknologiske udvikling er brugen af lydbøger således blevet lettere både i vægt 

og brug. Med et eksempel fra Mathew Ruberys indledning til bogen Audiobooks, 

Literature, and Sound Studies (2011) er der sket en udvikling i lydbogens lagringsmedier 

fra, at Tolstojs’s Krig og fred i en uforkortet udgave engang krævede 119 vinylplader, 45 

kassetter eller 50 cd’er til, at det i dag med mp3-filen er blevet vægtløst (Rubery 2011: 9). 

Når det alligevel giver mening at tale om en lydbog, på trods af både teknologiske 

æstetiske og brugsmæssige forskelle til den trykte bog, så skyldes det ifølge vores 

definition af en lydbog, at den kræver en forudgående eller samtidig trykt bog og en 

institutionaliseret litterær kontekst i form af forfattere, forlag, boghandlere, biblioteker 

etc. Det betyder at det ikke er alle indspilninger af oplæste tekster, der er lydbøger, og at 

en indspillet mundtlig fortælling uden forudgående bog heller ikke er en lydbog. Det 

betyder også, at der er forskel på lydbøger, taleradio og podcasts – selvom de alle består 

af mere eller mindre oplæste tekster – eftersom de to sidste typisk udspringer af 

henholdsvis medieinstitutioner og kulturen omkring blogging. Samtidig med at lydbogen 

indgår i det litterære kredsløb, indgår den også i kulturen omkring mobile lydmedier – det 

som Michael Bull bekrev som ”iPod kultur” (2007), men som i dag er blevet en del af en 

”smartphone kultur”. Med smartphone’en som primær platform for lydbogslytning er 

diskussionen af lydbogen som medie desuden indskrevet i den bredere diskussion af 

mediekonvergens, hvor den smelter sammen med andre forskellige dagligdags private og 

sociale digitale aktiviteter (Schulz 2004). 

Ved at definere lydbogen som en lydoptagelse af en skøn- eller faglitterær bog, 

der læses højt, typisk af professionelle oplæsere eller forfatterne selv, accepterer vi også 

lydbogen som en remediering af bogen (Bolter og Grusin 2000), men understreger at den 

lydlige mediering af litteraturen tilfører værket væsentlige nye komponenter. 

Fortællingen og dens strukturelle opbygning er den samme, men måden den fremtræder 

på, og dermed opleves på, ændrer sig radikalt med lydbogen (Bednar 2010, 80). I et 

længere perspektiv er lydbogen ikke blot en remediering af den trykte bog, men trækker 
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tråde helt tilbage til den orale tradition omkring mundtlige fortællinger og højtlæsning af 

romaner) længe før litteratur opstod som institutionelt begreb (Ong 2010) 

 

Læser man en lydbog? 

Vi tilgår aktuelt tekster på et antal forskellige måder, bl.a. via bøger, papir, smartphones, 

tablets og computere. Når vi lytter til en lydbog, læser vi så i bogen eller lytter vi til den 

og er disse to aktiviteter grundlæggende forskellige? Tilbage i 1994 skrev Sven Birkets i 

kapitlet “Close Listening” i bogen Gutenberg Elegies (1994) både om en fascination af 

og aversion i forhold til lydbogsoplevelsen: 

 

[O]nce we grant the audio book its attractions, we are still confronted with the 

question of its whatness. This is no mere epiphenomenon; it is a full-fledged 

trend. As life gets more complex, people are likely to read less and listen more. 

The medium shapes the message and the message bears directly on who we are; it 

forms us. Listening is not reading, but what is it? (Birkerts 1994, 145) 

 

Lydbogsforskere i dag er ikke nødvendigvis enige med Birkets i, at man ikke læser en 

lydbog, når man lytter til den. For at kunne diskutere forskellene på lytning og læsning er 

der imidlertid behov for at omtale lytte-aktiviteten som noget andet end læsning, forstået 

som afkodning af skrift. Et argument for en sådan skelnen er, at vi i vores daglige 

mediebrug skifter mellem platforme, også når vi ’læser’. 

 

Don Katz, der er stifter af Amazons lydbogstjeneste Audible, og som har et 

markedsførings- og ikke et forskningsfunderet perspektiv på sagen, siger: 

 

We’re moving toward a media-agnostic consumer who doesn’t think of the 

difference between textual and visual and auditory experience [...] It’s the story, 

and it is there for you in the way you want it. (Don Katz in Alter 2013) 

 

De enkelte semiotiske og sensoriske udtryk - enkeltvis eller sammen - fungerer ifølge 

Katz i højere grad end tidligere som kanaler, der medierer narrativer. Katz har måske ret 
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i, at vi i den daglige brug tænker mindre over det specifikke sensoriske medium (fx lyd 

eller skrift), som historien optræder i. Omvendt kan der argumenteres for, at både det 

teknologiske medium, oplevelsen og den konkrete brug er forskellige alt efter om man 

læser Scott Fizgeralds roman Den store Gatsby (1925) som sort blæk på hvide sider med 

et hårdt bogomslag, om man lytter til Jack Gyllenhaal, der læser romanen op, gennem 

høretelefonerne på en smartphone, eller om man sammen med andre biografpublikummer 

lader sig opsluge i biografens mørke, mens man ser Batz Luhrmans filmatisering fra 

2013. Mediet betyder noget og denne transposition er ikke en friktionsfri konvergens, 

forstået som en gnidningsfri overgang., men altså forandrer selve objektet. En analyse af 

en lydbog må derfor være mediespecifik og -sensitiv. Et narrativ forandrer sig, når det 

flyttes til et andet medie og derfor må der udvikles analysestrategier, der er sensitive over 

for disse materielle og teknologiske forskelle (Hayles 2004). Den samtidige 

tilstedeværelse af forskellige input fra fx smartphonen giver teknologisk mulighed for 

både at læse med øjnene og ørerne fra samme platform fx gennem Amazons feature 

Whispersync for Voice, der gør det muligt at skifte ’sømløst’ (som de selv beskriver det) 

mellem en e-bogs- og en lydbogsversion, hvilket understøtter Don Katz argument om den 

altædende medieforbruger. 

I daglig tale er det stadig udbredt at tale om lydbogslæseaktiviteten som lytning, 

men det er ikke vores oplevelse at brugere af både lyd- og papirbøger specifikt skelner 

mellem hvilke bøger de har læst og hvilke de har lyttet til. Når man har lyttet til Jake 

Gyllenhaal, der læser Den store Gatsby eller til Helle Helle, der læser sin egen Ned til 

hundene (2008) har man så ikke læst denne bog? I et perspektiv har oplæseren læst bogen 

for én, men vi vil i dette kapitel insistere på at læsning ikke bør reduceres til afkodning af 

skrift, men også kan være en auditiv afkodning af en lydbog.  

 

Med den danske forfatter Helle Helles roman Ned til hundene som gennemgående 

eksempel vil vi i det følgende beskrive hvilke parametre, det er vigtigt at inddrage i en 

analyse af lydbogen som medie og af konkrete lydbogsoplevelser. Den specifikke 

teknologi, adgang og læsesituation er vigtig og betydningsbærende, når vi analyserer 

mediesensitivt. Med denne metode lægger vi os op ad den amerikanske teknologifilosof 

Don Ihdes såkaldte postfænomenologi, en analytisk strategi, der søger at integrere et 
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materielt perspektiv i en oplevelsesorienteret fænomenologisk filosofisk position, der ofte 

har lidt under at blive forstået som en subjektorienteret position med for ensidigt et fokus 

på subjektets oplevelse. Ihde skriver at “postphenomenology is a modified 

phenomenology hybrid” (2009, 23). Den fundamentale præmis ved en 

postfænomenologisk position indebærer at man forstår både teknologi og objekter som 

noget agerende, der sammen med situationen som helhed udgør en dynamisk forståelse af 

vores livsverden. På den måde forsøges det, også i dette kapitel at “to probe and analyze 

the role of technologies in social, personal, and cultural life” (Ihde 2009, 23).	

 

Fortælling og tematikker i Ned til hundene af Helle Helle 

 

 
 

Helle Helles roman Ned til hundene er fra 2008 og udkommer på Gyldendal Lyd samme 

år, indlæst af forfatteren selv. Helle Helle læser generelt sine tekster selv, og hun er ofte 

blevet fremhævet som eksemplarisk i forhold til vellykkede forfatterindlæsninger. Efter 

en kort præsentation af romanens handling og dens fortælletekniske karakteristika, vil der 

følge nogle vigtige metodiske nedslag, der søger at medtænke lydbogens særtræk som 

medie og læseoplevelse.	

Romanen foregår i en provins et sted i Danmark, hvor vi møder en 42-årig 

kvindelig hovedperson, Bente, som ved romanens begyndelse befinder sig på et sted med 

en kuffert. Vi forstår at hovedpersonen har forladt sit hjem uden et klart mål og hun 
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sidder og venter på en bus i en afkrog af den danske provins. Bussen udebliver pga. en 

varslet storm og hovedpersonen inviteres hjem til Putte og John, der bor med deres hunde 

på samme lokalitet. Vi er altså på den ene side vidne til en form for opspændt situation, 

hvor nogen er rejst fra noget på en uklar, men potentielt problematisk baggrund. Denne 

baggrund bliver vi aldrig helt kloge på, men læseren følger hovedpersonens liv hos John 

og Putte og deres omgangskreds, mens vi i glimt præsenteres for Bentes fortid, hendes 

mand Bjørnvig, der er hudlæge, og fortælleren selv, en forfatter i skrivekrise, der har 

forladt sit skrantende ægte- og måske forfatterskab.	

Romanen følger livet hos John og Putte, hos hvem forfatteren har taget ophold og 

tager del i hverdagen med fodring af hunde, lottokuponer, der skal afleveres, et antal 

brætspil og besøg hos John og Puttes familie. Fortællingen beskriver overordnet dette 

scenarie fra en dansk provins, hvor der nok lurer eksistentielle grundspørgsmål under 

overfladen, men de eksponeres eller behandles sjældent eksplicit i teksten. Slutteligt 

modtager fortælleren et opkald fra sin ægtemand, og Putte formulerer det potentielt 

eksistentielle spørgsmål til protagonisten: ”Vil du gerne findes?”.	

Hvor indledningsscenen lægger op til en form for dannelsesrejse kommer 

fortællingen til at foregå i og skildre det provinsielle hverdagsscenarie med en sær 

lakonisk og loyal stemmeføring. Den situation, vi som læsere dumper direkte ned i fra 

romanens begyndelse, intonerer en spænding i retning af en dramatisk kurve, men den 

ventende position forbliver stationær, bl.a. qua fortællingens tonefald, dens stillestående 

handlingsforløb og dens forkærlighed for detaljeregistrering.	

Der anvendes en del direkte tale i romanen, afbrudt af beskrivende, registrerende 

og reflekterende passager. Romanen er bygget op omkring en række tilsyneladende 

modsætninger, der fFortælleteknisk viser sig i en vekslen mellem indre monolog og et 

handlingsplan bestående af beskrivelser og direkte tale. På det indholdsmæssige plan ved 

at detaljer som beskrivelsen af besværet med at spise en croissant med hønsesalat og en 

dvælen ved knæstrømper sættes over for en uudtalt eksistentiel krise og en tilsyneladende 

dramatisk optrapning; en kiste bliver fx beskrevet som både velegnet til opbevaring af 

brætspil og til at teste hvordan det må føles at være død. Slutreplikken omkring hvorvidt 

man vil findes eller ej intonerer en betydningsmæssig kortslutning eller eksistentiel tvivl, 

der lurer i romanens kulisse, men som sjældent artikuleres.	
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Teknologisk rammesætning 

Ned til hundene er en forholdsvis kort roman på 157 sider, og som lydbog varer den kun 

3 timer og 39 minutter, hvilket er kort tid for en lydbog. Købes den som lydbog på de 

store internetboghandler som fx Saxo kan man under kategorien ”indbinding” i 

oversigten over produktdetaljer se, at den kan købes som download, der koster det halve 

af den trykte udgave. Når bogen er købt og e-handlen bekræftet sendes den således 

indpakket som en komprimeret ZIP-fil, som kan downloades gennem et link sendt i en 

mail til køberen. Ned til hundene kan nu downloades og pakkes ud for at få adgang til de 

53 MP3-filer, der udgør selve lydbogen. Det tager et par minutter. Det er nu op til 

brugeren at navngive mappen med filerne på sin egen computer, der i dette tilfælde 

kommer med en visuel bogforside (se illustration), som er vigtig for at give købet en 

genkendelig æstetisk repræsentation og ’materialitet’. Lydbogen kan efterfølgende 

overføres til brugerens øvrige enheder fx en smartphone, men må ikke lovligt deles med 

andre – i modsætning til den trykte bog, som frit kan udlånes til venner og familie. 

 Lydbogen kan også tilgås gennem en streamingtjeneste, fx Storytel, der 

udelukkende tilbyder lydbøger og fungerer ligesom det amerikanske Audible og andre 

streamingtjenester som Spotify og Netflix, hvor man mod etn månedligt abonnement får 

afgang til at streame lydbøger. Når man streamer kan man kun læse lydbogen, når man 

har internetdækning, og man får ikke fornemmelsen af at eje lydbogen, som man gør med 

downloads. 

 På e-reolen, udbudt af de danske biblioteker, er det muligt både at downloade og 

streame de elektroniske e- og lydbøger i 30 dage ad gangen. Især udlånet af lydbøger på 

e-reolen har været så stor en succes, at enkeltforfattere og flere store forlag, fx Gyldendal 

i 2015, valgte at trække samtlige udgivelser tilbage fra e-reolen af hensyn til deres egen 

omsætning og forfatternes honorarer. De uendelige digitale kopier af bøger på e-reolen 

har naturligt skabt en debat, hvor borgernes frie adgang til litteratur i Danmark står over 

for produktionsaktørernes indtjeningsmuligheder. Man har forsøgt at begrænse udlånet, 

ved at brugerne kun kan låne tre lydbøger ad gangen, og ved at sætte et begrænset antal 

digitale eksemplarer af nye bøger til udlån. 
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 Når Ned til hundene er overført til telefonen ligger den sammen med de øvrige 

lydfiler i telefonens musikbibliotek. I iTunes manifesterer den sig som 53 ’sange’ under 

’albummet’ Ned til hundene. I modsætning til e-reolens downloads og 

streamingtjenesterne ligger bogen ikke som et langt forløb, men som 53 individuelle filer, 

og iTunes husker heller ikke, hvor du er kommet til, hvis du lytter til andre lydfiler ind 

imellem lydbogen. Der mangler derfor en form for virtuel bogmærkefunktion, som 

fungerer langt bedre i forbindelse med streaming. Bortset fra dette ligner interfacet en 

traditionel musikafspiller med ikonerne for ’play’, ’stop’, ’rewind’ og ’forward’ samt 

angivelse af volumen og muligheden for at blande rækkefølgen af filerne under 

afspilningen, hvilket næppe er hensigtsmæssigt i forbindelse med en sammenhængende 

narrativ fortælling. Lydbøger høres ofte gennem høretelefoner, der også tillader andre 

lydlige signaler fra telefonen at bryde ind i læsningen. Således stopper fortællingen eller 

glider kortvarigt ud, når der indgår opkald eller sms’er på telefonen. Lydbøger optages 

typisk ikke i stereo, så der kommer det samme signal ud af begge sider på 

høretelefonerne. Det er klart at de små ear buds i modsætning til lukkede hørebøffer 

lukker mere omverdenslyd ind og de kan derfor være bedre egnet til situationer, hvor 

man fx ønsker at kunne orientere sig i trafikken samtidig med, at man lytter til lydbogen. 

 I analysen af lydbogen (den konkrete og mere generelt) er det vigtigt 

indledningsvist at forholde sig til den aktuelle teknologi og distribution, der rammesætter 

lytninger, ved at spørge ind til følgende karakteristikker: 

 

• Lagringsmedier (mp3-filer, den personlige computer, ”skyen”)  

• Distributionsmedie (Internettet) 

• Udbydere (bibliotek, boghandler, streamingtjeneste)  

• Afspilningsmedier (computer, tablet, smartphone, højtalere, høretelefoner). 

 

Hver af disse har også nogle visuelle repræsentationer og funktionsstrukturer, som kan 

beskrives yderligere: bogforsider koblet til mp3-filerne, interfaces, funktioner og 

organisering på udbydernes Internetsider eller apps og ikoner til betjening af 

afspilningsmediet. 
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 Teknologien omkring selve produktionen af lydbøger ligger uden for dette 

kapitels indhold, og vil ikke blive yderligere behandlet, men i det følgende vil vi give 

nogle eksempler på, hvordan forskellige brugssituationer også har betydning for 

lydbogslæseoplevelsen. 

 

Læsesituationer	

Når vi læser en lydbog kan det foregå på et relativt stort antal forskellige måder. Læser 

man en papirbog kan man befinde sig på alverdens forskellige lokationer, men 

læseaktiviteten vil altid fastholde synet så længe aktiviteten foregår. Man kan læse på 

stranden, i toget, i sengen, i lænestolen eller i bussen. Læser man en digital lydbog kan 

man, ud over de allerede skitserede læsesituationer, læse i sin bil, og anvender man en 

mobil teknologi på vej til arbejde, i motionscenteret, mens man strikker, graver have, på 

arbejde (hvis man har et primært manuelt arbejde) eller på løbe/cykelturen.	

Denne forskel i mulige læsesituationer peger samtidig på store forskelle i modale 

oplevelsesrum. Sker der fx noget med oplevelsen af Helle Helles roman hvis vi lader 

læsningen foregå på en længere gåtur gennem en by sammenlignet med hvis vi læser 

bogen i sengen i mørke inden sengetid? Går man igennem et bymiljø og herefter langs 

havet og skoven mens man lytter, vil de hverdagsrum, man befinder sig i selvsagt spille 

ind i læsningens rum. De indre billeder af kvinden, der sidder og venter på bussen, af 

hønsesalaten på ærmet, af dvælen ved knæsokkerne, af lottokuponen i hånden får en 

anden klangbund når de rent faktisk opleves i en kropsligt funderet og mobil relation til 

en livsverden. Der foregår altså en transport af indtryk fra det virkelige til det litterære 

univers og samtidig kan man forestille sig at karakternerne og lokationerne i bogen også 

potentielt påvirker opfattelsen af de fysiske omgivelser. Landskabets karakter i den reelt	

sansede	 verden kan blive klangbund for de litterære forestillingsrum eller bogen kan 

tilføje en stemning til det, man er i færd med at foretage sig. Kroppen, der bevæger sig, 

kan også opleves som aktør i oplevelsen. Den leverer en rytme og et åndedræt til 

læsningen, der enten kan tale med eller imod Helle Helles diktion, pausering og 

stemmekvalitet.	

Læser man i mørket mens man falder til ro er det muligvis nogle andre 

billeddannelsesprocesser, der opstår. Her kan man forestille sig, at detaljerigdommen i 
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sproget og de potentielt absurde situationer, der beskrives, kommer til at stå tydeligere 

frem, muligvis i et samspil med et forøget fokus på stemmens diktion og skiftene i 

toneleje fra beskrivelse/refleksion til direkte tale. Det stemningsmæssige kan her 

potentielt blive knyttet tættere til en stilistisk sensibilitet, der både vedrører sprogets 

karakter, men også – og måske især – en øget fornemmelse for oplæserens stemme. 

Brugen af henholdsvis termerne lytning, læsning og oplevelse er relateret til 

forestillinger om koncentrationen hos læseren. Der kan være forskel på graden af 

indlevelse og fordybelse i en lydbog, når man kører en døgnlang tur i sin lastbil og når 

man går rundt i sit hus og foretager forefaldende husarbejde, der kræver en varierende 

grad af opmærksomhed. Lydbogen har kæmpet mod forestillingen om at lytning er en 

mere distraheret form for læsning end papirbogslæsning, bl.a. fordi man kan gøre andre 

ting imens. Spørgsmålet er dog om ikke netop omverdensvendtheden og den kropslige 

deltagelse faktisk kan føre til ’dybe’ læsninger. I artiklen “Reading on the Move” foreslår 

Lutz Koepnick at: 

 

To read between an audiobook’s lines – to read an audiobook deeply – means to 

open your minds and senses to the productive interplay of ears, eyes, and bodily 

motions during the act of attending to the movements of a text. (Koepnick 2013, 

236)  

 

Det som kan forstås som forstyrrende eller distraherende elementer i lytteoplevelsen: 

landskabet, der passerer eller en cykel, der overhaler, kan faktisk nogle gange være med 

til at forstærke fornemmelsen af indlevelse og fordybelse i fortællingen, og ikke omvendt. 

Hermed gør vi også op med forestillingen om at lydbogslytning er en mere passiv form 

for læsning end papirbogslæsning – den kan være ligeså fængende og gribende, men den 

er anderledes og kræver derfor andre metoder.	

 	

Stemmen	

Stemmen er det medie, der tydeligst peger på forskellen på papirbogen og lydbogen, og 

derfor bør en analyse af lydbogen inddrage stemmens rolle. Stemmen leverer en 

fortolkning af teksten og bliver herved et nyt medie for litteraturen. Til brug for en sådan 
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analyse kan man med fordel inkludere fem punkter, som er listet op nedenfor, og som kan 

glide sammen og kombineres efter behov (Have & Stougaard Pedersen 2016, 87). 

 

• Teknologisk processering af stemmen	

• Stemmens materialitet, rytme og diktion	

• Stemmen som retorisk situation, henvendelse til læseren	

• Stemmens udsigelse, fx forfatter/fortæller forhold	

• Stemmen i kontekst: Alder, køn, etnicitet	

  

Indlæsningen af Ned til hundene opleves som en meget lydtæt produktion; Der høres få 

klip i optagelsen, hvor man særligt lægger mærke til, når stemmens intonation ændres. 

Der er enkelte lyde fra oplæserens mund, der åbnes og lukkes samt enkelte ord, der 

intoneres med en stille hvislen/læspen.	

 Helle Helles stemme har en behagelig lyd, der klinger i mellemlejet. Stemmen er 

hverken særligt komprimeret eller særligt luftig, men fremstår klangligt velfungerende, 

rolig og behagelig at lytte til i den forstand, at det er en stemme, der ikke gør opmærksom 

på sig selv på en uhensigtsmæssig måde. Oplæsningen leveres med en fin og afbalanceret 

diktion, der dramatiseres let ved direkte tale, hvor stemmen lægges lidt op i tonehøjde. 

Når der læses registrerende afsnit bliver oplæsningen mere monoton. Helle Helle har 

generelt valgt at give slutningen af ordene vægt, hvorved der opstår en behagelig 

rytmefornemmelse. Oplæsningens fornemmelse for pauser fungerer understøttende for 

narrativet uden at pege for meget på sig selv. Der er generelt tilstræbt en relativt 

transparent oplæsning, hvor man bedst muligt søger at forholde sig loyalt til den skrevne 

tekst.	

 Retorisk virker oplæsningsstilen relativt monoton med beskedne udsving. 

Læseren adresseres således ikke særlig tydeligt. Stilistisk set synes det nærmest tilstræbt 

at modsætninger i teksten ikke markeres med pauser og/eller ændringer i stemmens 

intensitet i oplæsningen: Sætningerne: ”Osteoperose – helvede på jord” ; ”Det er Bente” ; 

Skal du ha’ lever? – her lugter godt af løg” – leveres fx i een strøm uden synderlig meget 

ekspressivitet eller dynamisk udsving. Denne type oplæsning er med til at understrege 

tekstens minimalistiske præg: De eksistentielle vanskeligheder udpensles eller fortolkes 
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ikke i teksten, men åbenbares i revnerne af fx hverdagsiagttagelser, det være sig 

lottokuponerne eller fødevarer. Dette træk understøttes her af stemmebrugen, der overlagt 

udelader pauser, der typisk ville intonere skift i tekstens niveauer.	

 Tekstens udsigelse handler bl.a. om hvem der taler. I en tekst kan der både være 

flere fortællere og de kan være pålidelige og upålidelige. Disse fortællere er som bekendt 

ikke identiske med forfatteren, men når forfatteren selv indlæser sine lydbøger sker der 

noget med stemmens relation til teksten (se fx Have og Stougaard Pedersen 2016, p. 

116). Tekstens fortællere og forfatteren knyttes fysisk tæt sammen, og tekstens positioner 

bliver dermed forhandlet på nye måder. I Helle Helle’s tilfælde har dette flere 

interessante implikationer: Dels er der et metafiktivt lag i romanen, hvis fortæller er en 

forfatter i skrivekrise og som skriver om ”almindelige mennesker, der drikker kaffe og 

snakker og sådan noget”. Dette metafiktive træk forstærkes på sin vis i lydbogsudgaven. 

Dels er der relationen mellem forfatteren, der læser, og de figurer, som forfatteren 

beskriver. Opererer oplæseren og forfatteren Helle Helle med en ironisk gestus i retning 

af de figurer, der skildres, eller er stemmeføringen i romanen loyal over for John og 

Puttes relativt beskedne hverdagsunivers? Dette er på sin vis uafgjort – men denne 

ambivalens – at vi både ler af og med John og Putte – fremstår muligvis mindre 

ambivalent i lydbogsversionen, da oplæsningen faktisk fremstår relativt loyal over for 

romanens persongalleri.	

 Stemmen i kontekst kunne i denne sammenhæng diskutere køn, socialklasse. Man 

kunne her fortsætte den førnævnte diskussion af ambivalens. Helle Helles romaner taler 

til en vis grad ind i en finkulturel kultur, men det miljø, hun beskriver, er langt fra den 

litterære offentligheds forestillinger om sig selv. Så selv om lydbogens oplæsning vidner 

om en loyalitet eller kærlighed til de figurer, den beskriver, udstiller og lever med, 

rummer den stadig et eksplicit eller sammenstød mellem det beskrevne og den litterære 

offentlighed, som Helle Helles romaner indgår i.	

 

Vi har i analysen ovenfor fremhævet tre væsentlige parametre i en analyse af en konkret 

lydbogs-læseoplevelse. Kombinationen af den specifikke teknologi, læsesituation og 

oplæsningsstemme er med til at definere læseoplevelsen i mødet med den individuelle 
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lytters personlige disponering og erfaring, som vi i parentes bemærket ikke metodisk har 

taget højde for i denne fremgangsmåde. 

 Ved at inddrage teknologi, situation og stemme i analysen tegner der sig en 

læseoplevelse, der er væsensforskellig fra at læse bogen som trykt bog eller som e-bog. 

Alt afhængig af hvordan de tre parametre falder ud i den enkelte læseoplevelse kan denne 

oplevelse yderligere analyseres i relation til to overordnede oplevelsesdimensioner, der 

har fokus på, hvorledes lydbogsbrug forhandler oplevelsens forhold til tid og oplevelsens 

grad af fordybelse – eller med metaforiske betegnelser en horisontal og en vertikal 

dimension i tilegnelsen. 

 
Lydbogslæsningens oplevelsesdimensioner: tid og dybde  

Empiriske studier viser, at lydbogslæsning gør noget ved vores oplevelse af tid 

(Dalsgaard 2015; Have & Pedersen 2016). Selvom det også er tilfældet ved visuel 

læsning, har lydbogens popularitet de seneste år måske netop noget med det moderne 

menneskes forhold til tid at gøre. Lydbogslæsning	 tilfører	 vente-	 og	 spildtid	 et	 positivt	

element	 ved	 at	 tilføje et ekstra mentalt oplevelseslag til cykelturen, gåturen eller venten 

på perronen, så vi føler, vi udnytter tiden bedst muligt. En amerikansk 

surveyundersøgelse fra 2012 viste at 62 procent af de adspurgte nævnte, at de valgte 

lydbøger frem for trykte bøger, fordi de kunne læses, mens de kørte bil. 46 procent 

fremhævede lydbogens mobilitet og 31 satte kryds i rubrikken “it helps me multitask”. 

Kun 11 procent svarede, at de valgte lydbøger, fordi de havde svært ved at læse trykte 

bøger (Have & Stougaard: 101). Det blev bekræftet af et kvalitativt studie, vi selv har 

foretaget, hvor lydbogslæsningen kvalificerede den tid, vores informanter ellers følte 

blive spildt på fx transport eller rengøring og som et tilvalg, der skabte værdi til 

hverdagsaktiviteter (Have & Stougaard 2016: kap 6). Vores undersøgelse bekræftede 

desuden, at lydbogslæsere typisk også læser mange trykte bøger, og derfor ikke erstatter 

de trykte bøger med lydbøger, men derimod skaber nye rutiner for læsning, i situationer, 

hvor de ikke kan læse med øjnene (Have & Stougaard, 2016). Som rapporten Når 

Danmark læser (Dalgård et al 2015) også bekræfter, så tilbyder lydbogen nye muligheder 

for læsning i en tid, hvor mange ikke synes de har tid til at læse trykt litteratur. Folk med 

rutinearbejde eller pendlere har tid eller opmærksomhed i overskud til også at lytte til 
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litteratur (Dalsgaard: 33). 

 Der har været tendens til at betragte lydbogslytning som en distræt og overfladisk 

form for læsning og litteraturtilegnelse, men når lydbogslæsere beretter om, at de får 

spildtid til at gå hurtigt ved at læse lydbøger, så handler det også om, at man fortætter 

tiden gennem fordybelse. Vi kan derfor skelne mellem to former for lydbogslytning med 

hver deres kvaliteter. Der er tale om en analytisk skelnen som i praksis vil berige 

hinanden. Den stemningsorienterede lydbogslytning, som minder om musiklytning og 

som betoner de æstetiske aspekter i stemmen og en ’fortykkelse’ af det sproglige i 

lydlig/stilistisk fortand og den indholdsorienterede lydbogslytning. I begge tilfælde kan 

der være tale om fordybelse alt efter om vi fordyber os i lydbogens handling eller i en 

stemning foranlediget af sprogets lydlighed og af fortællerstemmen, der fx i Helle Helles 

tilfælde kan skabe nærvær og mental ro. Der er altså tale om to forskellige måder at læse 

’dybt’ på, og lydbogen kan siges at forøge sensibiliteten for sammenhængen mellem det 

lydlige, stemningsorienterede og det handlingsorienterede niveau. Lyd opleves i reel tid, 

men lydbogslæsning kan enten få tiden til at gå hurtigere eller give tiden en 

stemningsmæssig og indholdsmæssig fylde. Derfor hænger tidsdimensionen tæt sammen 

med den vertikale dimension, som handler om fordybelse og koncentration. Alt efter 

hvilken læsesituation, man befinder sig i kan det at læse en lydbog ’dybt’ både handle om 

at man er opslugt af en fortælling i et hermeneutisk drevet begær, men det kan også 

betyde at lydbogens tone sætter en, delvist sensorisk forankret stemning for oplevelsen, 

der påvirker læserens relation til sin omverden. 

 Som den trykte bog kan lydbogen læses med forskellige grader af 

opmærksomhed, og som traditionel læsning kræver det øvelse at læse en lydbog 

koncentreret, at forstå og leve med i den strøm af ord, der møder øret i et fast tempo. En 

af de pointer, vi ønsker at fremdrage i dette kapitel er, at man kan tale om forskellige 

måder at læse en lydbog på, og at det kan kræve tilvænning og disciplinering at tilgå 

lydbøger på forskellige måder, på samme måde som læsning af skrift forudsætter øvelse 

og disciplin. 

 

Afsluttende opsamling 

 



	 17	

Kapitlet har haft til hensigt at give den digitale lydbog en stemme i analysen af 

litteraturlæsning. Vi definerer lydbogen som en lydoptagelse af en bog, der læses højt, 

men opfatter den ikke som et biprodukt af bogen, den er ikke alene en remediering, men 

også et selvstædigt medie, der tilbyder andre og udvidede former for litteraturlæsning. 

Den digitale lydbogs store udbredelse kalder på nye metoder og ved at fremlægge nogle 

anderledes analyseparametre, der supplerer traditionel litterære analyser, har vi skitseret 

en metode, der analyserer mediesensitivt og giver teknologien, læsesituationen og 

stemmen agens i læseoplevelsen. Sammen med det narrative indhold giver de forskellige 

kombinationer af disse parametre anledning til en bred vifte af lydbogsanalyser, som kan 

kvalificeres yderligere ved at diskutere dem i relation til to typer af læsning henholdsvis 

den stemningsorienterede og den indholdsorienterede læsning, der på forskellig vis 

bygger på lydbogens særlige potentialer inden for oplevelsesdimensionerne tid og dybde. 

Ved at insistere på at man læser lydbøger håber vi også på, at vi kan være med til at 

udfordre de fordomme, der stadig måtte eksistere om lydbogslæsning som overfladisk og 

kompensatorisk. 
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