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En Megafonmåling viser, at over halvdelen 
af danskerne benytter sig af en streaming- 
tjeneste som f.eks. TV-tjenester (66%), 
musiktjenester (56%) eller filmtjenester 
(56%), og sammenlignet med tallene fra 
sidste år, er forbruget steget.  
 
Når det kommer til danskernes forbrug  
af lydbogstjenester, er andelen dog stag-
neret. Her svarer 44% af danskerne at de 
lytter til lydbøger. Tallet er identisk med 
målingen fra sidste år. 

Til gengæld er forbruget blandt de danskere, 
som lytter til lydbøger, steget med 9%. 
Muligheden for at høre lydbøger har med-
ført, at 49% af danskernes samlede for-
brug af lydbøger er steget.  

Når man kigger på andelen af befolkningen, 
hvis samlede forbrug af litteratur det 
seneste år udelukkende eller næsten  
udelukkende har bestået af lydbøger,  
er der også sket en stigning på 9% – fra 
38% til 47%.

Hvor meget, 
hvor og hvordan 
lytter vi? 

40%

50%

60%

30%

20%

10%

0%
Lytter til én  

eller flere bøger 
om ugen

Lytter til én  
eller flere bøger 

om måneden

Lytter til én  
eller flere bøger 

halvårligt

Lytter til én  
eller færre bøger 

om året

Lytter aldrig 
til lydbøger

Danskernes forbrug af lydbøger

2022 2023 *Data fra Megafon-måling 2023

af danskerne lytter 
til lydbøger

44% Blandt Mofibos lyttere har 57% øget deres 
forbrug af lydbøger det sidste år. Over 
halvdelen af Mofibos brugere lytter ude-
lukkende eller næsten udelukkende til lyd-
bøger. 

Befolkningsundersøgelsen viser, at 40% af 
danskernes forbrug af lydbøger er steget  
indenfor det sidste år. 
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Hvem lytter til lydbøger? 
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Udvikling i aldersfordeling af befolkningen, som hører minimum én lydbog om måneden. 

Lydbøgers betydning for vores 
samlede litteraturforbrug 
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En undersøgelse blandt ca. 9000 af Mofi-
bos brugere viser, at hele 40% lytter til lyd-
bøger flere gange dagligt. 37% lytter dag-
ligt, og 14% af brugerne lytter flere gange 
om ugen. 

Som nævnt i tidligere afsnit, har lydbøger 
haft en stor indvirkning på danskernes 
samlede forbrug af litteratur. Nogle af 
årsagerne til dette vil blive belyst senere i 
denne rapport. Megafons måling viser, at 
72% af danskerne, som lytter til lydbøger, 
lytter fordi de føler, at de får muligheden 
for at foretage sig andre/flere ting imens. 
29% af dem lytter, fordi de får mulighed 
for at koble af med lydbøger.  *Data fra Megafon-måling 2023

af de danskere, som lytter 
til lydbøger har haft et 
stigende lydbogsforbrug  
indenfor det seneste år
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Hvor i landet bliver der 
lyttet til lydbog? 
I 3 ud af 5 regioner, er der sket en stigning 
blandt andelen, der lytter til lydbøger. Den 
største stigning er i Region Syddanmark, 
hvor 20% af befolkningen lytter til en lyd-
bog minimum en gang om måneden. Det 
er en stigning på 7%-point, sammenlignet 
med sidste års måling. I Region Midtjylland 

lytter 22% af befolkningen til minimum en 
lydbog om måneden, hvilket gør det til den 
region, hvor flest lytter til lydbøger. I Region 
Hovedstaden og Region Sjælland, er der 
sket et fald i andelen af befolkningen, som 
lytter til lydbøger på henholdsvis 1%-point 
og 3%-point. 

Hovedstaden:

17%

Sjælland:

18%
Syddanmark:

20%

Midtjylland:

22%

Nordjylland:

21%

*Data fra Megafon-måling 2023. Sammenholdt med Megafonmåling 2022 angivet i parantes.

Blandt ca. 9000 Mofibo-brugere, finder 60% 
af dem deres næste lydbog ved hjælp af 
lister i Mofiboappen. 15% finder den ved  
at få anbefalinger fra venner, og 7% finder 
den via sociale medier som f.eks. Facebook, 
Instagram eller TikTok.

Hvordan finder vi vores  
næste lydbog?  

(+2%)

(-1%)

(-3%)

(+7%)

(+5%)

62% 57% 63% 
får lyst til at lytte til  

en lydbog, hvis den er 
skrevet af en forfatter,  
som de godt kan lide.  

får lyst til at lytte til  
en lydbog, hvis det  

er en genre, som 
de godt kan lide.  

får lyst til at lytte til  
en lydbog, hvis det  
er en oplæser, som 
de godt kan lide.  

Top 3

Det giver Mofibo-brugere lyst til at lytte til en lydbog:

*Data fra Mofibos egen lytterundersøgelse 2023
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Hvad lytter vi til?  

*Data fra Megafon-måling 2023

 

Krimi (25%)

Roman (18%)

Biografi (10%)

Børnebøger (1%)

Erotik (1%)

Fakta/True crime (7%)

Fantasy (8%)

Ved ikke (9%)

Historie (6%)

Romantik (3%)

Personlig udvikling (7%)

Økonomi (1%)

Young Adult (1%)

Klasikkere (3%) Ser vi på hvilke genrer befolkningen i de fem 
regioner lytter til, kan man konkludere, at 
krimi er den foretrukne genre på tværs af 
hele landet. 

Hvilke genrer lytter 
vi mest til? 

Region Hovedstaden: 
Krimier (22%) 

Romaner (20%) 
Biografier (11%) 

Region Sjælland:  
Krimier (38%) 

Romaner (10%) 
Biografier (9%) 

Region Syddanmark: 
Krimier (22%) 
Biografier (15%) 
Romaner (13%)  

Region Midtjylland: 
Krimier (24%) 
Romaner (19%) 
Personlig udvikling (10%)

Region Nordjylland: 
Romaner (25%) 

Krimier (25%) 
Fantasy (10%)  

Regionernes top 3 ser således ud:  

25%
foretrækker  

Krimi
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Hvornår lytter vi?  
Lydbogsformatet tillader danskerne at lytte til bøger  
samtidig med, at de foretager sig andre ting. 

Sådan lytter 9000 Mofibo-brugere:

38%
lytter mens 
de går tur

Created by Aidan Cooke
from the Noun Project

Created by Made by Made
from the Noun Project

38%
lytter mens 
de gør rent

2%
lytter mens 
de er i bad

30%
lytter mens  
de laver mad

13%
lytter når de 
er på ferie

42%
lytter mens 
de kører bil

3%
lytter når 
de handler

6%
lytter når  
de cykler

12%
lytter når de  
kører offentlig 
transport

13%
lytter når 
de er i haven

19%
lytter mens de 
ligger i sofaen

4%
lytter når  
de keder sig

*Data fra Mofibos egen lytterundersøgelse 2023

Hvorfor lytter vi?
Som det fremgår af resultaterne i denne 
undersøgelse, har danskerne taget lydbøger 
til sig, og det indgår i manges daglige for-
brug af streamingtjenester. Men, hvorfor 
er lydbogen blevet så populær, og hvad 
betyder det for vores hverdag og for vores 
litteraturforbrug? Vi har spurgt Ph.d. og 
lektor i Medievidenskab ved Institut for 
Kommunikation og Kultur på Aarhus Uni-
versitet, Iben Have. Iben Have peger på tre 
indsigter fra forskningen, som vi har bedt 
syv Mofibo-brugere om at forholde sig til.

Indsigterne er følgende:
1.  Lydbøger har vundet indpas i vores 
     hverdag, da lydbøger som medie beriger      
     os med underholdning på tidspunkter vi      
     normalt vil kategorisere som ”spildtid”  
     – dette bliver altså til ”kvalitetstid”  

2. Der er ingen evidens for, at et øget  
     forbrug af lydbøger mindsker forbruget 
     af fysiske bøger 
 
3. Litteratur bliver mere tilgængeligt med 
     lydbøger. 
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38% har svaret, at de lytter andre steder, som f.eks. når de strikker,  
skal sove eller lægger puslespil



Lydbøger har vundet indpas i vores hver-
dag, da  lydbøger som medie beriger os 
med underholdning på tidspunkter, som  
vi normalt vil kategorisere som ”spildtid” 
– dette bliver altså til ”kvalitetstid”.  

Ifølge Iben Have, så er en af de store styrker 
ved lydbogen det element, at man kan 
foretage sig andre ting, imens man lytter. 
Lydbøger bliver dermed et underholdnings-
element, som man bruger når de foretager 
sig handlinger, der enten er kedelige eller 
føles som ”spildtid”.  

I forbindelse med sin forskning ser Iben 
Have, ”at der måske er ved at være nået 
et mæthedspunkt med de audiovisuelle 
medier. Der er næsten ikke flere steder, 
hvor vi kan putte dem ind. Hvis man der-
imod kigger på lydmedierne, som f.eks. 
lydbøger, så har de fundet vej hen til nogle 
steder i vores hverdag, hvor der ikke var 
noget medieforbrug før. På den måde kan 
spildtid blive til kvalitetstid”.

Lydbøger har vundet indpas 
i vores hverdag

Indsigt 1: Indsigt 2: 

Der er ingen evidens for, at et øget 
forbrug af lydbøger mindsker forbruget       
af fysiske bøger. 

Et amerikansk studie viser, at det øget for-
brug af lydbøger ikke skyldes, at forbruget 
af fysiske bøger er blevet mindsket*.  

Tværtimod viser forskningen, ifølge Iben 
Have faktisk, at en stor del af dem som  
lytter meget til lydbøger, også læser mange 
fysiske bøger. Den føromtalte øget tilgænge- 
lighed kan i høj grad have en indvirkning 
på dette.

Lydbøger mindsker ikke 
forbruget af fysiske bøger

Laura – Mofibo-bruger

Jeg føler, at jeg får 
historien på en anden 
måde, end hvis jeg læser 
den selv. Jeg kan også 
godt lide at læse bøger,  
men jeg føler, at jeg  
opfanger nogle ting  
på en anden måde,  
når det er en oplæser, 
der læser bogen.

”

Laila – Mofibo-bruger

Jeg kan godt lide at 
læse bøger, men jeg  
kan godt nogle gange  
få en anden opfattelse 
af en bog, hvis jeg har 
lyttet til den. Der er 
nogle gange, hvor jeg 
har tænkt, at jeg må 
ned på biblioteket og 
låne bogen fysisk efter 
at have lyttet til den.

”

Birgitte – Mofibo-bruger

Når jeg lytter til lydbøger 
(imens jeg laver pligter, 
red.), tænker jeg ikke over 
hvor lang tid det egentligt 
tager eller hvad det er jeg 
laver, fordi jeg har lydbo-
gen. Det bliver nemmere 
med den (lydbogen, red). 
Mit fokus er på lydbogen, 
og det andet er bare noget 
jeg foretager mig.

”

Jannie – Mofibo-bruger

At lytte til lydbøger 
øger værdien af at  
gennemføre noget  
andet, som f.eks.  
vaske tøj eller at  
tage bussen, fordi  
jeg bliver underholdt.

”

*Have, I., & Pedersen, B. S. (2015). Digital Audiobooks: New Media, Users, and Experiences.12
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Litteratur bliver mere  
tilgængeligt med lydbøger

Indsigt 3: 

Metode – Sådan gjorde vi

Denne rapport er udarbejdet på baggrund 
af to forskellige spørgeskemaundersøgelser 
og en række interviews. 

Den første undersøgelse tager udgangs-
punkt i danskernes holdning til, og brug af 
lydbøger. Undersøgelsen blev foretaget af 
MEGAFON A/S for Geelmuyden Kiese på 
vegne af Mofibo, som en internetunder- 
søgelse med 2100 respondenter. 

Den anden undersøgelse er lavet af Mofibo 
i forbindelse med Mofibo Awards 2023.  

Undersøgelsen er foretaget blandt Mofibos 
egne lyttere og havde ca. 9000 respondenter. 
Iben Have, som er Ph.d. og lektor i Medie- 
videnskab ved Institut for Kommunikation 
og Kultur på Aarhus Universitet, er blevet 
interviewet som ekspert og til baggrund. 
Syv Mofibo-brugere er tilfældigt udvalgt 
blandt de ca. 9000 af Mofibos brugere, 
som har deltaget i undersøgelsen.  
Brugerne er blevet interviewet telefonisk. 
Interviewene har været semi-struktureret 
interviews og har haft varighed af 10-15 
minutter.

Da det at lytte til en lydbog ikke kræver, 
at man bruger sine øjne, sker der ifølge 
Iben Have det, at kroppen bliver sat fri.

”Når øjnene bliver sat fri, kan vi bevæge 
os frit rundt. Dette er helt vildt vigtigt, når 
vi taler om lydbøger, da det er et medie, vi 
tager med os rundt” – Iben Have, Ph.d og 
lektor. 

Dette gør det også muligt for folk, som 
enten har vanskeligt ved at læse eller som 
blot ikke er interesseret i at læse fysiske 
bøger, at få et øget litteraturforbrug. 
Iben Have peger på folk, der lider af ord-
blindhed som en gruppe, hvor lydbøger i 
høj grad er med til at gøre litteratur mere 
tilgængeligt. 

Mofibos brugere giver udtryk for, at en af 
de store årsager til, at de vælger at lytte til 
lydbøger er, at de derved får mulighed for 
at få litteratur ind på tidspunkter i deres 
dagligdag, hvor de ellers ikke har mulighed 
for at læse litteratur. 
 

Birgitte – Mofibo-bruger

Det giver mig en added 
on-value, hvis jeg kan 
lytte til litteratur der er 
så let, at jeg kan fore-
tage mig andet imens.

”
Trine – Mofibo-bruger

Jeg sætter mig ikke  
bare og ikke laver  
noget, når jeg lytter  
til lydbøger. Jeg får 
altså ordnet noget, 
imens jeg laver noget, 
jeg godt kan lide.

”

Det giver bare mere værdi  
i mit liv, når jeg kan få  
mere litteratur ind i det.
Marianne – Mofibo-bruger

”
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Mofibo er danskernes  
foretrukne lydbogstjeneste. 
Mofibo er en del af Storytel 
og har Danmarks største  
udvalg med adgang til  
mere end 600.000 titler.


