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Abstract: The purpose of this thesis is to examine how reading different 

media forms can lead to different experiences for the reader and 

how they choose which media form to read. Two questions are 

posed in the study. Question number one is: How does the media 

form influence the reading experience of the book and question 

number two is: What reasons can be seen behind the different 

choices of media forms?  

The study is based upon qualitative interviews with six readers 

using different media forms. Two different theories are used for 

analyzing the result. When analyzing reading experiences Sten 

Furhammar´s model of reading have been used and a media 

consumption theory for analyzing choices of reading different 

media forms.  

  The results of the examination shows that the experience of the 

  book differs depending on which media form the informants are  

  using and that their choices depends on where they are about to 

  either read or to listen to an audio book. 
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1. Inledning 

Hur står det till med den skönlitterära läsningen i den mediala tidsåldern? Teknikens 

utveckling har lett till att det finns fler aktiviteter för människor att fylla ut sin fritid med och 

konkurrensen om vår tid och om vår uppmärksamhet har ökat. Tekniken erbjuder olika 

medieformer och skönlitterära böcker finns att tillgå i fler utföranden än den tidigare 

traditionellt inbundna. Vad har det inneburit för läsaren och hur påverkas läsupplevelsen av de 

nya medieformerna? I The Gutenberg elegies skriver Sven Birkerts om att vi befinner oss i en 

intellektuell kris som har orsakats av vår vilja att alltid välkomna nya teknologier och medier 

på bekostnad av det tryckta ordet (1995, s.119). Är det verkligen så illa frågar jag mig? Kan 

inte tekniken vara en möjliggörare till nya vägar in i den fiktiva värld som skönlitteraturen 

skänker oss?  

 

Johan Svedjedal (2001, s.7) skriver följande som inledning i Den sista boken: 

"Den skönlitterära boken är en behållare för fantasins mirakel. Den består i att tänka sig något 

som inte är. I denna inbillning finns något som kunde har varit eller som kan bli, men som 

inte inträffat - annat än i tankens rymd."  

Detta håller jag till fullo med om. Den skönlitterära boken är den som dominerar bland läsare 

i Sverige idag (Antoni 2006, s.323). Det är om denna bok som den här uppsatsen handlar om. 

Under senare år har förutsättningar för människors konsumtion av kultur förändrats i och med 

digitaliseringens utveckling. Rasmus Fleischer, historiker och journalist, har skrivit Boken och 

Biblioteket. I dessa diskuterar han både bokens och bibliotekets roll i det digitala samhället. I 

delen Boken beskrivs hur definitionen av en bok har ställts på sin spets i och med de nya 

formerna. Definitionen av vad som är en bok har vidgats, numera kan böcker utöver en tryckt 

text också vara både en elektronisk text eller ljudfil (2011,s.12). När nya tekniker tidigare 

gjort sitt intågande så har de var och ett framställts som ett hot mot den tryckta boken och 

bokläsningen. Det har varit TVn, videon, dataspelet och till sist Internet. Datorn 

introducerades och fick allt större plats i samhället i början och mitten av 90-talet. Trots 

domedagsprofetior finns den tryckta boken här än och visar inga tecken på att försvinna. Ann 

Steiner skriver i Litteraturen i mediesamhället att utgivning i nya former tvärtom har lett till 

ökat intresse för skönlitteratur och läsande (2012, s.9).  

Teknikens förfining har lett till att både ljudboken och e- boken blivit mer attraktiva val för 

vissa läsare. Ljudboken hade en trevande start i Sverige på 1990-talet, men i takt med att 

tekniken utvecklats så har populariteten växt. De har övergått från kassettband till cd-skivor 

och sedan även mp3-format (Weibull & Nilsson, 2010, s.357). E- boken hade också en 

trevande start på marknaden i början av 2000-talet men har stadigt ökat i popularitet de 

senaste åren (E- boksutredningen 2011, s.11). 

Det finns många fördelar med digital skönlitteratur. Den tar ingen plats i bokhyllan, läsaren 

behöver inte lämna hemmet för att hämta hem det som önskas läsa och man kan bära med sig 

otaliga böcker i väskan eller telefonen utan att de väger något extra eller tar plats.  Det 

traditionella skönlitterära verket kan däremot ha fina omslag, de kan vara vackra att titta på, 

sköna att hålla i händerna och att läsa ur. Att lyssna på ljudböcker skiljer sig från övrig 

läsning då man använder hörseln istället för synen. Det innebär att man kopplar in ett annat 

sinne än det som traditionellt används vid läsning. Det är en variant som kan vara intressant 

om man kanske inte hinner läsa det tryckta verket själv, men kan passa på i till exempel bilen 

till och från arbetet eller när man lagar mat. Man har händerna fria men kan ändå tillgodogöra 

sig en skönlitterär bok. Den ena typen av bok behöver inte utesluta någon annan. Man läser 
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kanske en pocket vid ett tillfälle och väljer ljudboken vid ett annat. Den kommersiella e- 

boken har funnits på den svenska marknaden sedan början av 2000-talet och ljudboken sedan 

1970-talet. Läsare har i dag ett brett utbud på olika medieformer av skönlitteratur att tillgå. 

Jag är nyfiken på hur de olika framställningarna av boken, de olika medieformerna, påverkar 

läsupplevelsen hos läsaren. Jag vill undersöka vilken påverkan bokens medieform har för 

läsupplevelsen av skönlitteratur vad det är som avgör vilken typ av medieform som väljs. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Undersökningar visar att människors läsvanor och val av böcker förändrats. Vilken roll spelar 

bokens medieform för läsupplevelsen? Och vad är det som påverkar vilken medieform som 

väljs?  

 

1.2 Syfte 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att försöka öka förståelsen för hur medieformen av den 

skönlitterära boken påverkar läsupplevelsen och vilka drivkrafter som kan tänkas ligga bakom 

vilken typ av medieform man föredrar att läsa i olika situationer. Det är relevant för både 

bokförlagen, bibliotekarieprofessionen och för att andra yrkesverksamma inom fältet för att 

på bästa sätt kunna möta läsaren och dennes behov. 

     

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur påverkar medieformen läsupplevelsen av det skönlitterära verket?  

 

 Vilka drivkrafter ligger bakom de olika valen av medieformer? 

 

1.4 Definitioner av begrepp  
 

För att det ska bli lättare för läsaren att följa med i texten och vad som menas med begrepp i 

texten så kommer några förtydliganden.  

Med benämningen läsare utgår jag ifrån Schultz Nybackas definition av vad en läsare är: ”en 

person som självmant införlivar böcker och läsande i sitt liv”(Nybacka, 2005, s.44).  

Jag utgår ifrån att en läsare är en person som själv identifierar som läsare och självmant tar till 

sig skönlitteratur i olika former i sitt liv.  

 

Begreppet upplevelse kan betraktas från olika perspektiv. Jag har valt att utgå ifrån Sten 

Furhammars definition. Han menar att begreppet är mångtydigt och i det instämmer jag. 

Furhammar har skrivit boken Varför läser du från 1997, som handlar om vad läsare får för 

utbyte av sin läsning. Han menar att man tala om upplevelse både som erfarenhet och 

förstörelse. Upplevelser som ger erfarenhet är personligt givande och ger oss vidgade 

perspektiv om vår tillvaro. I betydelsen av förströelse menar Furhammar att det kan ge 

möjlighet till att glömma nuet och att få försvinna in i en annan värld (ibid., s.138). Jag 

instämmer i hans uppfattning och tolkning av begreppet. 

 

Begreppet medium går att härleda till latinets medium och som betyder mittpunkt. Det är 

något som ligger mellan två poler och utgör en instans för förmedling av något mellan dem 

(Bjurström, Fornäs, Ganetz, 2000, s.70). I denna uppsats ligger fokus på den skönlitterära 



3 
 

boken i medieformerna som tryckt på papper, som e- bok eller som ljudbok. Medieformerna 

är vad som befinner mellan läsaren och det skönlitterära verket.  

 

1.5 Avgränsningar   
  

Jag exkluderar talböcker då det inte är en kommersiell produkt som riktas till allmänheten på 

samma sätt som ljudboken. Talboken riktas till personer med någon typ av läshandikapp och 

är en tjänst som tillhandahålls av biblioteken. Uppläsningen av verket skiljer sig mellan 

ljudbok och talbok. Talboken framställs med stöd av 17 § i Upphovsrättslagen (1960:729).  

När det skrivs om boken i texten avses den skönlitterära, och vid de tillfällen då andra typer 

av litteratur nämns förtydligas det vilken typ det gäller.  

1.6 Disposition 
 

Här ges en översiktlig redogörelse av uppsatsen innehåll. 

 

I kapitel ett presenteras inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar. Det lämnas 

även definitioner på olika begrepp och avgränsningar. Kapitlet avslutas med denna 

disposition. 

 

Kapitel två omfattas av tidigare forskning och beskrivningar ges av de medieformer som 

behandlas i uppsatsen. De är uppdelade i olika avsnitt med en medieform i varje. Kapitlet 

avslutas med två avsnitt som tar upp läsvanor och läsupplevelsen.  

 

I kapitel tre presenteras metoden som är semistrukturerade intervjuer. Här beskrivs även 

forskningsetik, reliabilitet, validitet, mitt urval av informanter samt hur jag tillämpat metoden 

i praktiken.  

 

I kapitel fyra beskrivs de teorier som är till hjälp i analysen av det insamlade materialet. Det 

är Sten Furhammars läsutbytesteori och Bjurström, Fornäs och Ganetzs konsumtionsteori. 

 

I kapitel fem presenteras informanterna, resultatet från intervjuerna, en analys av resultatet 

utifrån teorin och avslutas sedan med en diskussion och en sammankoppling till tidigare 

forskning och avslutas sedan med en analys av resultatet utifrån teorierna i kapitel fyra.  

 

I kapitel sex presenterar jag mina slutsatser och kopplar dem till syftet med uppsatsen och 

mina frågeställningar.  

 

I kapitel sju rundar jag av uppsatsen men reflektioner över mina val och vad jag kommit fram 

till samt vad hade jag kunnat göra annorlunda och vad har jag lärt mig? Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt om tips för vidare forskning.  

 

Därefter följer en käll - och litteraturförteckning samt en bilaga. 
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2.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och olika medieformer av boken. Det är 

ljudboken, e- boken och den tryckta boken. För att ta del av alternativen till den tryckta boken 

behövs det olika tekniska lösningar. Det finns mycket forskning om läsning på skärm, om hur 

gränssnittet upplevs och om digitala texter men det har däremot varit svårt att hitta forskning 

om ljudboken. Detta fält verkade vara begränsat vilket förvånat mig.  

2.1 Ljudböcker  
 

 I Nationalencyklopedin definieras ljudboken på följande sätt: 

"ljudbok, hörbok, inläst bok som är uppspelningsbar i t.ex. MP3-spelare, CD-spelare, CD-

ROM-spelare, mobiltelefon eller dator." (http://www.ne.se/ljudbok)[2013-12-14] 

I Talboken 50 år från 2005 skriver Christina Andersson, tidigare chef för Bonnier Audio, om 

när talböckerna kom till Sverige och om mediets utveckling till vad det är idag. Ljudboken är 

en kommersiell förlängning av talboken som riktar sig till personer med synskador eller andra 

former av läshandikapp. Inläsningen till talbok ska vara så neutral som möjligt för att läsaren 

själv ska kunna göra sin tolkning. Ljudboken skiljer sig på detta plan från talboken. I 

ljudboken tolkar uppläsaren författarens ton och låter det genomsyra verket (ibid., s.164). 

Det var radiouppläsningar som ledde till ljudbokens genombrott. Den första kommersiella 

ljudboken släpptes 1952 i USA, men det dröjde fram till 1970-talet innan försäljningen tog 

riktigt vid. Det var när det blev populärt med kassettspelare i bilen (ibid., s.165). I Sverige 

gick utvecklingen lite långsammare. Talböcker började spelas in 1955 av De blindas förening. 

På 1970-talet vidgades tillgången genom att inte bara synskadade utan även personer med 

andra typer av läshandikapp fick ta del av talböckerna. 1986 startade SRF Kassettbok AB med 

försäljning av kassetter och som förebild hade de den amerikanska marknaden. I början av 

1990-talet genomfördes en storsatsning att värva medlemmar till bokklubben. Ljudboken fick 

ett uppsving och verksamheten och tekniken runt ljudboken kunde utvecklas vidare (ibid., 

s.166).  

  

Människans väg till boken - en studie om böcker och läsande efter momssänkningen från 2005 

och handlar om relationen mellan människa–bok–läsning.  

Studien är skriven av Pamela Schultz Nybacka som är verksam vid Södertörns högskola och 

forskar i frågor som rör kultur och ekonomi. Rapporten är en förstudie till avhandlingen 

Bookonomy: The consumption Practice and value of book reading (2011). Undersökningen 

hon genomför i rapporten innefattar både tryckta böcker och ljudböcker. Schultz Nybacka 

menar att boken skall ses som en kulturprodukt och att det är en produkt som fungerar med en 

"ackumulerande logik". Med det menar hon att ju mer man läst, desto mer vill man läsa. 

Schultz Nybacka menar också att boken skiljer sig från andra kulturprodukter då boken kräver 

läskunnighet (2005., s.4). Hon skriver att även om ljudboken fått ett genomslag hos 

allmänheten så har den inte fått så stor uppmärksamhet bland forskare. Det tycker hon är 

märkligt eftersom läsaren förvandlas till lyssnare och det medför annorlunda förutsättningar 

än vid traditionellt läsande (ibid., s.74). 

  

I sin studie genomförde Schultz Nybacka intervjuer i både grupper och med enskilda personer 

om böcker och läsning. Hon träffade två grupper, totalt tio personer, som är medlemmar i 

Bonnier Audio/Lyssnarklubben och under intervjuerna framkom olika anledningar till varför 

de hade börjat lyssna på ljudböcker. Några tyckte att det var ett bra komplement till den 

http://www.ne.se/ljudbok
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traditionella boken och ett flertal uppgav att deras syn försämrats och att de av den 

anledningen hade börjat med ljudböcker (ibid., s.75). Vissa av informanterna betecknades 

som riktiga bokslukare och de värderade inte ljudboken lika högt som en traditionell bok. De 

menade att ljudboken inte alstrar lika många bilder i sinnet i jämförelse med en tryckt. En del 

av informanterna håller inte med utan tycker att tycker att ljudboken och den tryckta är 

likvärdiga. Schultz Nybacka drar slutsatsen att ljudbokens popularitet ligger i dess förmåga att 

kunna användas parallellt under tiden andra sysslor genomförs. Flera av informanterna 

uppgav att de lyssnade på ljudbok när de körde bil, diskade eller strök tvätt. En informant 

uppgav att hon hade sömnsvårigheter men att när hon lyssnade så kunde hon komma till ro 

med hjälp av uppläsarens röst (ibid., s.76). Enligt informanterna i studien så är uppläsaren 

viktig för upplevelsen. Några väljer böcker utifrån vem uppläsaren är och vissa hävdar att 

uppläsaren i vissa fall bidragit till att de ogillat boken (ibid., s.78). Ljudboken verkar inbjuda 

till rörelse och frihet att kunna göra saker samtidigt som man lyssnar. Schultz Nybacka frågar 

sig om det är konsekvens av lyssna på ljudböcker? Att kroppen måste utföra rörelser för att 

kompensera för att sinnet blir begränsat på andra vis? (ibid., s.77). 

 

Carina Bergman och Cathrine Larssons kandidatuppsats, Läsande lyssnare - lyssnande läsare, 

från 2007 handlar om läsares om väljer att lyssna på ljudböcker. De presenterar en överblick 

av ljudboken och hur den ändrat utseende över tid. Deras uppsats fokuserar på upplevelsen av 

att lyssna på ljudböcker och vad som är viktigt för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. 

Som användare av ljudböcker ställs man inför andra val än inför att välja en tryckt. Utöver 

innehållet i boken ska de även ta ställning till vilken teknik som passar bäst och i vilken 

situation man tänker lyssna. Informanterna i studien var överens om det var viktig att det var 

en bra uppläsare av verket (ibid., s.36). 

 

2.2 E- böcker 
 

Definition av e- bok: 

I Nationalencyklopedin definieras den enligt följande: 

"e- bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av 

datorbaserad utrustning. En e- bok är en bok i elektronisk form som kan läsas på en vanlig 

dator, handdator, mobiltelefon, surfplatta eller specialanpassad e- bokläsare (s.k.läsplatta). 

Vanligen hämtas e- böcker, i form av datafiler, hem från webben till den egna utrustningen. 

För att kunna läsa e- böcker laddar användaren först (kostnadsfritt) ned och installerar ett 

särskilt program avsett för e-bokläsning, t.ex. Adobe Reader, Microsoft Reader eller Kindle." 

(http://www.ne.se/e-bok)[2013-12-14] 

  

Anne Mangen är verksam vid Stavangers universitet i Norge och forskar om frågor kring 

läsande, läsförståelse och hur detta påverkas av ny teknik. I texten Putting the body back into 

reading - kropp og hjerne, lesing og grensesnitt från 2013 skriver hon om hur den 

teknologiska utvecklingen här förändrat människans läsvillkor. Hon skriver om de materiella 

skillnaderna mellan att läsa på papper eller på skärm. När vi läser får vi en text presenterad för 

oss på olika typer av materiella fysiska plattformar. Dessa plattformar måste vi fysiskt ta i 

bruk och hålla i, öppna, stänga och manövrera på olika sätt under tiden vi läser (ibid., s.13). 

Hon menar vidare att plattformen vi läser texten på har en märkbar effekt på centrala aspekter 

av läsningen. Aspekter hon nämner är bland annat; den visuella uppmärksamheten, de 

tekniska färdigheterna och även de emotionella aspekterna vid läsning av skönlitteratur (ibid., 

s.14). 

http://www.ne.se/e-bok
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Läsning är en aktivitet som inbegriper hela kroppen, enligt Mangen, och hon menar att 

läsning av längre texter på skärm kan ha en negativ inverkan på både kognitiva och de 

emotionella aspekterna av läsning. Läsning är en färdighet som består av tre faktorer: en 

läsare, en text och ett medium eller en teknologi/plattform. Vi läser med mer än bara ögonen 

och hjärnan. Mangen skriver vidare att vi bokstavligt talat hanterar texten annorlunda när vi 

läser på skärm i jämförelse med en tryckt bok. Att läsa på skärm är ergonomisk men också en 

motorisk interaktion mellan läsaren och de olika gränssnitten som finns (ibid., s.14). Den 

tryckta bokens omfång är synligt för läsaren. När texten blir digital kan inte längre läsaren 

uppleva omfånget av den (ibid., s.16). Hon skriver vidare att i den mesta forskningen inom 

ämnet fokuseras det på de visuella intrycken av att läsa på skärm. De ergonomiska aspekterna 

uteblir, men att även de är en del av upplevelsen (ibid., s.19). Ett uttryck hon använder sig för 

läsning av längre sammanhängande texter är "deep reading". Skönlitterär läsning ingår i det 

begreppet. Skönlitteratur handlar ofta om andra människor som ingår i små mikrokosmos med 

relationer till andra personer i boken, precis som i verkligheten. Genom att ta del av dessa 

mikrokosmos så kan vi utforska olika områden inom oss själva utan fara för oss själva eller 

andra. Denna utforskning kan i sin tur öka vår förståelse och insikt för andra människors 

handlingar, tankar och intentioner men även för våra egna (ibid., s.20).  

 

Mangen skriver att den taktila känslan som många förknippar med att läsa tryckta böcker 

uteblir när man läser på skärm. Det uppstår en saknad för att det inte känns som det ska (ibid., 

s.22). 

 

 I Den sista boken från 2001skriver Johan Svedjedal om att e- boken inte imponerar på 

bokmänniskan. Svedjedal är professor i litteraturvetenskap med inriktning på 

litteratursociologi vid Uppsala universitet. Han skriver att bokmänniskan älskar 

pappersböcker för deras skönhet, vardaglighet, för deras lukt och för tyngden av dem för att 

nämna några av egenskaperna (2001, s.87). Med e- boken går den materiella form som vi 

identifierar en bok med förlorad. Den fysiska känslan försvinner när vi inte längre kan 

bläddra. Bokens utveckling över tid kan ses som en ständigt pågående evolution, och den 

form som fungerar bäst för användarna är den som till slut slår ut de former som fyller mindre 

funktion (ibid., s.20). 

 

Hanna Rosendals magisteruppsats Tolv böcker i datorn – bättre än en i handen? från 2007, 

fokuserar på läsare av skönlitterära e- böcker. Uppsatsen visar att det finns en indelning 

mellan användarna gällande läsning av e- böcker. Indelningen är enligt följande: de som läser 

på laptop eller stationär dator och de som läser på läsplatta och/eller i mobiltelefonen. Det 

råder skillnader mellan grupperna i attityd och åsikter när det gäller läsning av e- böcker. 

Gruppen som läser på dator såg fler nackdelar med e- boksläsning eftersom de kände sig 

begränsade av hårdvaran. De upplevde en sämre mobilitet i jämförelse med pappersboken och 

såg det som ett problem. Den grupp som läste e- böcker på läsplatta eller i mobiltelefonen 

upplevde inte det som ett problem och hade en mer positiv upplevelse av att läsa e- böcker 

(ibid., s.40–41). Rosendahls uppsats är skriven som en uppföljning på en tidigare 

användarstudie om e- böcker som gjordes i magisteruppsatsen: Bokslut? Den skönlitterära e-

boken ur ett läsarperspektiv av Christel Larsen och Helén Olsson från 2001. Den studien visar 

att respondenterna ser många fördelar med e-boken men samtidigt menar de att vissa aspekter 

av den skönlitterära läsningen går förlorade. Respondenterna menar att e- boken ger en känsla 

av oöverskådlighet och att den digitala texten inte upplevs ge samma kvalitet på 

läsupplevelsen som den tryckta boken (ibid., s.76).   
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2003–2004 genomfördes en enkätundersökning av Elib. Elib är den största distributören av e- 

böcker i Norden och det är dem Svenska folkbibliotek har avtal med gällande 

tillhandahållande av e- böcker. Deras undersökning visade att den typiska e- boksanvändaren 

är en man mellan 30–60 år. Kvinnor som deltagit i undersökningen läser mer tryckta 

pappersböcker än män. (http://www.elib.se/presentation/rapporter/enkat.pdf)[2013-10-04] 

 

2010 genomfördes en liknande undersökning av Forum för boken och bloggkooperativet 

Bokhora. Det var ett gemensamt projekt mellan näringsliv och akademi i samarbete med KK- 

stiftelsen. KK-stiftelsen arbetar med att utforska förändringar som sker i bokbranschen. 

Undersökningen handlade om vad läsarna tycker om e- boken och 1011 personer deltog. Av 

dessa var 86 % kvinnor och 14 % män. Majoriteten av respondenterna var mellan 21–30 och 

31–40 år. Undersökningen visade att e- boksläsning är vanligare bland män än kvinnor. 19 % 

av kvinnorna som deltog hade läst e- böcker och 35 % av männen. Den visade också att de 

med vana att handskas med Internet har testat läsplattor i större utsträckning och att de läser 

fler e- böcker än genomsnittet. (http://kulturekonomi.se/uploads/bokhora_e-boken.pdf)[2013-

10-04]   

2.3 Den tryckta boken 
 

Definition av bok: 

 
I Nationalencyklopedin definieras den följande: 

"bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats 

längs ena sidan. År 1964 definierade FN-organet UNESCO boken som "en icke-periodisk 

tryckt publikation bestående av minst 49 sidor, exklusive omslagssidor". Numera begränsas 

boken inte till att enbart vara en tryckt pappersprodukt. Genom ny teknik, inom bl.a. 

datorteknik och telekommunikation, kan böckernas innehåll förpackas, förmedlas och 

presenteras på en rad olika sätt." (http://www.ne.se/bok/132314)[2013-11-14]   

I Läsa och bläddra från 2004 skriver Rudolf Antoni om hur bokläsning förändrats över tid. 

Antoni har varit doktorand på institutionen för journalistik och masskommunikation vid 

Göteborgs universitet. Han har även ansvarat för SOM-institutets kultur- och livsstilsanalys 

under ett flertal år. I Läsa och bläddra skriver han att syftet när den första litteraturen skrevs 

var att den skulle bevaras och inte spridas. De äldsta egyptiska skrifterna man funnit har varit 

i gravar dit ingen haft tillgång på flera tusen år. Berättelser spreds genom muntlig tradition 

och även nyheter, idéer och kunskap. När ordet började spridas med bokens hjälp gavs dessa 

berättelser och idéer ökad livskraft och skrivna verk har hjälpt till att påverka samhället till 

hur det ser ut idag, och vår syn på det (ibid., s.105). Han beskriver hur läsningen ser ut i 

dagens samhälle och hur det skiljer sig mellan olika åldrar. I åldrarna över 30 år verkar 

bokläsningsvanorna vara etablerade. Flest som aldrig läser böcker återfinns i de övre 

åldersgrupperna, de mellan 50–85 år.  Här framkommer det också att läsandet skiljer sig, dels 

mellan olika åldersgrupper men också mellan olika grupper vad gäller utbildning och 

yrkesutövning (ibid., s.108–110). 

Var man bor spelar inte någon roll för bokläsningen, men däremot hur man får tillgång till det 

man läser. Mönster i tillgång till böcker visar att det råder samband mellan tillgång och 

bokläsning. De som läser mycket har mer böcker hemma än de som läser mindre. Frågan om 

orsak och verkan tas upp och om de som växer upp i ett hem med böcker är de som blir 

vaneläsare. I texten lämnas inget svar men ett antagande görs att inställningen till bokläsning 

http://www.elib.se/presentation/rapporter/enkat.pdf
http://kulturekonomi.se/uploads/bokhora_e-boken.pdf
http://www.ne.se/bok/132314


8 
 

och eventuellt vanan påverkas av de ramar och horisonter man ser i sin hemmiljö (ibid., 

s.112). Vidare skriver Antoni att förändringar i livet kan vara en orsak till att man börjar 

intressera sig för läsning. Genomgår man en klassresa så kan det vara en variabel som spelar 

in. Nuvarande klass har större betydelse än uppväxtklass (ibid., s.132). 

 

Hur man får tag i sin litteratur är något som skiljer sig åt och Antoni ser att män är mer 

benägna att köpa mer litteratur via näthandel än kvinnor, och kvinnor tenderar att låna mer 

böcker än män (ibid., s.113). 

 

I en annan text av Rudolf Antoni, Svenska läsvanor från 2006, beskrivs att läsandet har en 

stark tradition i Sverige. Även om de elektroniska medierna; Tv, video, dataspel och Internet 

beskrivits som bokens dödgrävare så finns den här än (ibid., s.323). Det som ändrats är 

villkoren för boken, men det behöver inte betyda att den försvinner utan att läsarens mönster i 

stället förändras. Mycket böcker säljs idag via näthandel och förlagen väljer att satsa på billiga 

format som är lättsålda. Internet bidrar till att göra användarna mer medvetna, aktivt 

uppsökande och målinriktade (ibid., s.330). 

2.4 Läsvanor  
 

I följande avsnitt skriver jag om hur läsningen utvecklats över tid i Sverige och hur läsvanorna 

ser ut idag. Avsnittet presenterar inte forskning som berör läsupplevelsen utan här ligger 

fokus på hur och vad vi läser i Sverige. Avsnittet kan ses som en bakgrund till och ge en 

överblick över hur läsvanorna ser ut idag. Jag tycker det är viktigt att läsvanorna presenteras 

för att få en bild av hur läsandet ser ut i Sverige i dag men även för att läsning är en del av 

läsupplevelsen.  

En betydelsefull och avgörande roll för läsandet i Sverige var reformationen. Detta skriver Ulf 

Fredriksson och Karin Taube om i boken Läsning, Läsvanor och läsundersökningar. Ulf 

Fredriksson är docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet 

och Karin Taube är professor emerita på Umeå universitet. I sin bok skriver de att år 1527 

drev Gustav Vasa igenom att katolska kyrkan skulle överges till förmån för den lutherska 

läran. Alla skulle själva ha rätt till att ta del av Guds ord och tolka bibeln, och inte enbart de 

katolska prästerna. För att underlätta läsandet av Guds ord trycktes Lilla katekesen upp med 

en sammanfattning av de viktigaste budskapen. Kyrkan var en del av staten och den hade stor 

makt över medborgarna. Det ansågs viktigt enligt den lutherska traditionen att varje 

medborgare själv skulle kunna läsa dessa ord. För att kunna uppnå detta behövde fler lära sig 

att läsa. Genom kyrkolagen från 1686 fick kyrkan medel att understödja läskunnigheten bland 

folket. Präster reste runt och höll husförhör där medborgarnas läsfärdigheter kontrollerades, 

bokfördes och förbättrades där det behövdes. Föräldrar som inte såg till att deras barn läste 

och studerade Luthers lilla katekes kunde dömas till böter (2012, s.49). 1842 infördes den 

allmänna folkskolan. Varje församling skulle inrätta minst en skola med en lärare. Cirka 85–

90 % av befolkningen kunde redan läsa, och det var inte läskunnigheten som stod i centrum 

som skäl till att införa allmän folkskola. Man ville öka befolkningens delaktighet i landets 

styrelse. Genom införandet av folkskolan ökade läskunnigheten ytterligare och i slutet av 

1800-talet kunde nästan alla i Sverige läsa (ibid., s.50). 

 

Mediebarometer är en årlig räckviddsundersökning som startade 1979. Det är det statligt 

finansierade forsknings- och informationsinstitutet Nordicom-Sverige som har ansvaret för 

Mediebarometer och grundfinansieringen kommer från Kulturdepartementet. Undersökningen 

handlar om hur stor andel av befolkningen som årligen använder olika massmedier under en 
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genomsnittlig dag, hur många som lyssnar, läser och tittar på TV samt hur länge de använder 

de olika medierna. Metoden för undersökningen är telefonintervjuer och urvalet är 

slumpmässigt utvalda personer mellan 9–79 år. Mediebarometer från 2012 baseras på ca 4500 

genomförda intervjuer (Mediebarometer 2012, s.4). I den framkom det att 34 % av 

befolkningen läser olika typer av medier dagligen och 55 % läser varje vecka.  Den 

genomsnittliga tiden som ägnas åt aktiviteten är 55 minuter. Lästiden har minskat något sedan 

slutet av 1990-talet, särskilt bland de unga, men i de övriga åldersgrupperna har det inte skett 

några drastiska förändringar (ibid., s.106). Skönlitteratur är den genre som dominerar bland 

läsarna. 34 % av läsarna ägnar sig åt läsning av skönlitteratur en genomsnittlig vecka. Läsning 

av skönlitteratur är mer utbredd hos kvinnor än hos män. 42 % kvinnor läser skönlitteratur en 

genomsnittlig vecka och för män är siffran 26 %. E- böcker och ljudböcker ingår tillsammans 

med den tryckta boken i undersökningen (ibid., s.108).    

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM är 

en förkortning och står för samhälle opinion medier. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat 

tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att 

förstå svensk samhällsutveckling. De genomför årliga undersökningar som fokuserar på 

befolkningens vanor, åsikter, beteenden och värderingar gällande politik, samhälle och 

medier. Deltagarna är slumpvis utvalda från befolkningsregistret och befinner sig i åldern 16-

85 år.(http://www.som.gu.se)[2013-11-14] I rapporten från 2011, Kulturvanor i Sverige 

1987–2010, framkom det att 87 % kvinnor och 67 % män läst en skönlitterär bok under de 

senast 12 månaderna. För läsning av alla typer av böcker kan man mellan 1988–1991 och 

1993–1996 se en uppåtgående trend. 1998–1998 sker en nedgång för med följs av en stadig 

ökning mellan 2005–2006 (Nilsson 2011, s.55).     

Ann Steiner är lektor i litteraturvetenskap samt förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds 

universitet. Hennes forskning är inriktad mot modern bokmarknad, litteratur och digitala 

medier samt bokhistoria. Hon har skrivit boken Litteraturen i mediesamhället. I den beskriver 

hon litteraturens plats i samhället och hur bokens form påverkats med hjälp av utvecklingen 

av nya medier. Internet har blivit en central förmedlare av text och litteratur. Texterna som 

sprids innebär inte att läsandet skiljer sig nämnvärt åt från läsandet av en bok, förutom att det 

möjligen att svårare att hänga med i långa textstycken (2012, s.150). Steiner skriver att de 

huvudsakliga faktorerna som styr vårt läsande i dag är ålder, kön, klass utbildning och 

bostadsort (ibid., s.158). Förmågan till läsning och att kunna skriva har ofta varit en fråga om 

makt, kunskap, bildning och status. Historiskt har det funnits både slavar och tjänstefolk som 

kunnat läsa, men det har generellt sett varit kunskap som varit förbehållen de rika och mäktiga 

(ibid., s.154). Innan boktryckarkonsten tog fart på 1400-talet och böcker kunde spridas på 

bredare front så var skönlitteratur något man tog del av genom högläsning. Böcker var dyra 

och ovanliga och den allmänna uppfattningen var att skrift skulle man dela med sig av genom 

att läsa högt. Det kunde betyda att man koncentrerade sig genom att läsa tyst, men många 

ansåg det som syndigt, lättjefullt och att det kunde vara farligt eftersom andra inte kunde höra 

vad man läste.  

 

Numera är högläsning något man gör för barn eller på författaraftnar. Högläsning har i idag 

blivit något exklusivt enligt Steiner. Att läsa högt tar tid och tid är en bristvara i det moderna 

samhället. Förutom övergången till tyst läsning så har det även skett en förändring från 

omläsning till engångsläsning (ibid., s.165). När romanen kom gav den upphov till nya sätt att 

läsa. Den uppmuntrade till personlig identifiering av gestalterna i berättelsen. Läsandet 

handlade inte längre att läsa för fördjupad kunskap, utan om nyheten. Det blev modernt att 

läsa så många böcker som möjligt och ha koll på de senaste trenderna. Förändringen av 

läsandet pågick under 1700- och 1800-talet. Att ha koll på det senaste är intressant än 
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idag(ibid., s.165). Steiner skriver att det som har ändrats om vi jämför med 1700- och 1800-

talet är varför vi läser, vilka val vi gör och hur vi talar om och diskuterar litteratur (ibid., 

s.176).   

2.5 Läsupplevelsen 
 

Här presenterar jag tidigare forskning och litteratur om läsupplevelsen som är relevant för 

mina frågeställningar.  

 

Åse Kristine Tveit arbetar på högskolan i Oslo på avdelningen för biblioteks- och 

informationsvetenskap. Hennes bok Innganger från 2004 handlar om litteraturförmedling och 

om litteraturförmedlare och om hur läsning kan fylla olika funktioner. Det kan vara både 

praktiska och sociala som till exempel avslappning, utbildning, ett försök att fly vardagen, för 

personlig utveckling och för att det finns ett informationsbehov. Boken tar även upp varför 

människor läser och Tveit diskuterar motivationens betydelse för läsningen. Hon menar att det 

bland annat kan vara känslomässiga upplevelser eller en önskan om att få ny kunskap som 

motiverar till läsning (ibid., s. 66). Tveit tar även upp olika sätt som man kan komma i kontakt 

med litteraturen på. Valet av litteratur kan påverkas av vilket mål läsaren har med sin läsning 

och de krav som läsaren kan ställa på litteraturen kan vara exempelvis att böckerna ska 

utspela sig under en viss tidsperiod eller ingå i ett speciellt tema. Valet av litteratur kan också 

påverkas av vilka källor som läsaren använder sig av för få tag i litteraturen, till exempel tips 

från familj och vänner, boktips i tidningar eller att titta bland hyllorna i en bokhandel. Andra 

saker som kan påverka valet av litteratur kan vara författare, titeln, hur omslaget ser ut samt 

tillgängligheten.(ibid., s.67–68).   

 

Professorerna Catherine Sheldrick Ross, Lynne McKechnie och Paulette M. Rothbauer har 

skrivit Reading Matters: what research reveals about reading, libraries and community. De 

arbetar vid institutionen för information- och mediastudier på universitetet i Western Ontario. 

Boken är från 2006 och handlar om läsning och vilka upplevelser läsarna får genom 

aktiviteten. I boken beskrivs hur läsare tycker att läsningen är en del av deras identitet och att 

den ger dem upplevelser som inte kan ges av andra aktiviteter än just läsning (ibid., s.160). 

Det framkom att det finns olika känslomässiga dimensioner av läsning. Böckerna blir som 

vänner under jobbiga perioder för vissa och för andra kan det handla om verklighetsflykt då 

den bokens värld är mer spännande än verkligheten. Många läsare uppger att platsen för 

läsning spelar roll för upplevelsen. Man kan läsa överallt men föredrar vissa platser som till 

exempel sin favoritsoffa eller sängen (ibid., s.152–156). Författarna såg att erfarna läsare har 

ett antal strategier som de använder sig av när de väljer ut vilka böcker de ska läsa. Dessa 

strategier kan vara att välja bok utifrån olika författare, genre men också genom tips (ibid., 

s.198).   

Kandidatuppsatsen The best book in the world is quite simply the one you like best från 2012, 

av Emelie Kallin och Jenny Olsen, handlar om män och kvinnors skönlitterära läsvanor och 

vad läsningen ger dem. De genomförde en enkätundersökning bland manliga och kvinnliga 

läsare och resultaten de fick fram var att skönlitteratur har en central betydelse för 

respondenterna. De såg samband mellan genreval och hur ofta man läser och även mellan 

plats och orsak till läsning. Väljer man att läsa hemma så är det framförallt för avkoppling och 

underhållning. Det gäller även för läsning på semestern. De som läser mest på tåg eller buss 

har uppgett att det är tidsfördriv. De som läser på arbetsplatsen, biblioteket eller skolan läser 

främst för att få ny kunskap men även vid tillfälle uppges nöjesläsning. Majoriteten av de 

kvinnliga läsarna väljer skönlitterär läsning framför andra aktiviteter i större utsträckning än 
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männen som deltog i undersökningen (ibid., s.40). Vilket utbyte man får av läsningen beror på 

vilken plats man befinner sig och vilken genre man läser (ibid., s.41).   

 

Sten Furhammar, tidigare prorektor vid Högskolan i Borås, var en av dem som under 1990-

talet ledde det omfattande SKRIN - projektet. SKRIN är en förkortning av Skriftkultur och 

mediebruk i nordiska familjer. Syftet med den undersökningen var att belysa skriftliga 

mediers, framför allt bokens, under senare delen av 1900-talet då förändringar i medieutbudet 

ägt rum (ibid., s.7). Boken Varför läser du från 1997 är ett resultat av undersökningen och i 

den framgår det att vuxnas läsning av skönlitteratur görs främst för avkoppling och förströelse 

(ibid., s.78). Inställningen till skönlitteratur kan påverkas av ändrade livsförhållanden som till 

exempel pensionering. De som uppgav att de läste lite skönlitteratur hänvisade till annan 

läsning som de ansåg viktigare, till exempel läsning i yrkesutövningen (ibid., s.15).  

 

Louise M. Rosenblatt är professor emerita i engelska vid New York University, där hon 

undervisat och forskat i litteraturvetenskap under många år. Hon beskriver läsning som ett 

möte, en transaktion, mellan läsare och text. Detta skriver hon om i sin bok, Litteraturläsning 

som utforskning och upptäcktsresa. Hon har en teori, transaktionsteorin, som innebär att varje 

situation som innefattar läsning är unik. Läsningen pågår alltid under speciella omständigheter 

som berör texten, läsaren och samspelet mellan dem. Omständigheterna kan vara tidigare 

erfarenheter som läsaren har med sig och men beror också på vilken typ av text man läser. 

Textens mening uppstår vid läsarens möte med bokstäverna och tecknen. Det är i mötet 

transaktionen sker. Enligt Rosenblatt är känslomässiga aspekter närvarande vid all läsning 

men att känslorna kan variera beroende på vilken typ av text man läser. Läsning av 

skönlitteratur är vad Rosenblatt kallar "estetik läsning". Det är en läsart som tillåts påverka 

känsloliv och inlevelseförmåga (ibid., s.235).  

 

Alberto Manguel, författare och översättare, har skrivit boken En historia om läsning. 

Manguel ger oss i överblick på läsningens historia från det att skriftspråket och läsning 

uppstod och har sett ut fram till nutid. Han skriver att böckernas förbindelse med läsaren är 

olik den som finns mellan andra föremål och användare. Antingen det är möbler, verktyg eller 

kläder så de har de var och ett en symbolisk funktion. Böcker lägger en symbolik på läsaren 

som inte är jämförbart med andra redskap och det är en komplicerad symbolik. Innehav av 

böcker antyder social ställning och en viss intellektuell prestige. Man visar vem man är 

genom vad man läst (1999, s.208).  

2.6 Sammanfattning 

I kapitel två har jag delat in boken utifrån de medieformer som avses undersökas i studien. 

Tidigare forskning som presenteras är relevant för ämnet och resultaten som tidigare 

forskning och undersökningar kommit fram till kommer jag att anknyta till i kapitel fem. 

Avsnitt 2.4 tjänar som syfte att ge en överblick över hur läsandet ser ut i dag och hur 

människor läser. Avsnittet 2.5 handlar om att ge en historisk återblick om aktiviteten läsning 

och om hur detta ändrats över tid.   
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3. Metod och urval 

I följande avsnitt presenterar jag mitt val av metod, hur jag har tillämpat den och hur jag gått 

tillväga i mitt urval av informanter. Metoden som presenteras är semistrukturerade intervjuer, 

vilket lämpar sig bra för mitt syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
Semistrukturerade intervjuer är en flexibel kvalitativ metod som betonar fördjupning, närhet 

och kvalitet. Pål Repstad, professor i religionssociologi, skriver om detta i sin bok Närhet och 

distans; kvalitativa metoder i samhällskunskap från 2007. Tonvikten ligger på hur 

intervjupersonen tolkar frågorna och upplever vara viktigt vid en förklaring av beteenden och 

mönster.  

Alan Bryman skriver om semistrukturerade intervjuer i sin bok Samhällsvetenskapliga 

metoder från 2011. Han skriver att det är inte bara intressant vad som sägs utan även hur det 

sägs. Han menar också att styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 

undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal. Statistisk generalisering och 

representativitet är inte de centrala syftena i en kvalitativ studie och man kan inte uttala sig 

om hel population. Urvalet är ändå viktigt och en avgörande del av undersökningen. Om 

studien ska vara trovärdig måste urvalet kunna uttala sig om fenomenet. En fördel med denna 

metod är också att följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden kan ställas om intervjuaren 

anknyter till något informanten sagt (ibid., s.415). Kvalitativa studier omfattar ofta ett mindre 

antal personer, till skillnad från kvantitativa, men försöker i gengäld gå på djupet i stället. 

Forskningsprocessen är oftast induktiv, det vill säga att man försöker med hjälp av 

iakttagelser eller data komma fram till en förklaring (ibid., s.27).  

 

3.2 Urval av informanter  
 
Min avsikt med undersökningen är att få förståelse om hur läsupplevelsen för några läsare 

påverkas genom valet av olika medieformer. Målet med kvalitativa ansatser är inte att 

generalisera utan att få en förståelse av fenomenet som studeras. Intervjuer kan inte ge någon 

statistisk representativitet men det är en metod som kan ge en fördjupad förståelse av sociala 

mönster och fenomen. I urvalsprocessen gäller det att få tag i informanter eller respondenter 

som har information och kan svara på de frågor man har.  Det är ett målstyrt urval som 

inbegriper ett försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 

2007, s. 434). Då jag är intresserad hur olika medieformer av den skönlitterära boken kan 

tänkas påverka läsupplevelsen så har jag valt informanter som jag på förväg har förvissat mig 

om ser sig själva som läsare. De införlivar böcker och läsande i sitt liv och de använder sig av 

böcker i olika former. Jag har frågat runt bland vänner och kollegor och på så sätt fått ihop 

personer som kunnat svara på mina frågor. En av informanterna förmedlades via en vän och 

denne hade jag inte träffat tidigare. Jag har inte skickat ut något informationsbrev till 

informanterna utan har presenterat undersökningen muntligen antingen via telefon eller 

ansikte mot ansikte. De har inte behövt svara direkt utan getts möjlighet att fundera på om de 

vill eller inte. Jag har frågat nio personer och samtliga har återkommit med positivt besked. 

Det har inneburit att jag inte kunnat intervjua alla som kunde tänka sig att vara med. När jag 

bestämde mig för metod var jag först rädd att jag inte skulle få tillräckligt med informanter. 

Mitt mål var sex personer och jag var inställd på att någon av de tillfrågade skulle avböja.    
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När samtycke till deltagande getts så har vi kommit överens om tid och plats för intervjun. 

Intervjuguiden har skickats till informanterna några dagar innan intervjutillfället för att de ska 

få möjlighet att tänka på frågorna. I samband med utskicket har de fått information om att det 

är en intervjuguide och att det kan ställas följdfrågor. Då jag vill göra en jämförelse är det 

viktigt att jag får med läsare som läser olika medieformer.  Även om de föredrar en form 

betyder det inte att de utesluter någon annan. Min avsikt är att belysa ett mindre antal läsares 

läsupplevelser och val och hur dessa kan skifta beroende på vilken medieform de väljer att ta 

del av. 

I urvalsprocessen har jag tagit hänsyn till vad Repstad skriver om att få ett så brett 

datamaterial som möjligt, och att försöka sprida både ålder, kön och positioner (Repstad 2007, 

s.62). Den yngsta informanten är 26 år och den äldsta är 47 år. De har olika positioner i 

samhället och bor på olika orter. Jag hade en fördel i urvalsprocessen och det var att jag hade 

fler som ville delta än vad jag hade möjlighet att intervjua.  Jag valde medvetet ut två som 

huvudsakligen läste tryckta böcker, två som lyssnar på ljudböcker och två som läser e- 

böcker.  

 

3.3 Tillämpning av metoden 
 

Statistisk generaliserbarhet är inte i fokus utan i stället närhet till det som ska undersökas och 

att kunna gå på djupet. Det finns forskningsetiska regler att ta hänsyn till när man genomför 

undersökningar. De som deltar ska veta syftet med undersökningen och deltagande ska vara 

frivilligt. Deltagarna ska kunna garanteras anonymitet och materialet som samlas in ska bara 

användas för forskningsändamålet (Repstad 2007, s. 90).   

Jag genomförde sex intervjuer. Innan genomförandet så hade jag informerat deltagarna 

muntligen om studiens syfte och om att det var frivilligt att delta. Det framgick även 

önskemål från min sida att få spela in intervjun och det gick samtliga med på. De blev 

informerade om de garanterades anonymitet samt att materialet från intervjuerna endast skulle 

användas till min uppsats. På så vis tog jag hänsyn till de forskningsetiska reglerna som 

Repstad hänvisade till (ibid.). Innan intervjun blev de tillfrågade om de hade något speciellt 

önskemål om namnval och fick själva välja sina fingerade namn.  

 

Under intervjuerna har jag fokuserat på lyssnandet och har försökt tänka på att vara tyst även 

efter det att jag trodde att informanten pratat klart. Det gav oftast utdelning och efter en liten 

paus så fortsatte informanten att prata. I bland fortsatte tystnaden och då använda jag mig av 

"Har jag förstått dig rätt med att..." och har på så sätt fått ett fortsatt flöde av information. 

Som avslutningsfras använde jag mig av "Finns det något mer som du kommer på eller vill 

tillägga om det som vi pratat om?" (Repstad 2007, s.101). Jag har även frågat om det är så att 

jag får återkomma om det är något som skulle behövas kompletteras. Samtliga informanter 

har uppgivit att det inte skulle vara några problem.  

  

Bryman poängterar vikten av platsen för genomförandet av intervjun. Det är viktigt att kunna 

sitta ostört så att det känns avslappnat och att informanten känner sig trygg. 

Intervjusituationen ska efterlikna ett vanligt samtal så mycket som möjligt(Bryman 2011, 

s.430). Fyra av intervjuerna har genomförts i informanternas hem. En genomfördes på ett 

bibliotek och en genomfördes virtuellt via Skype på grund av det geografiska avståndet. Det 

var ett intressant alternativ som visade sig lika fruktbart som de övriga intervjuerna. Ljudet 

från inspelningen blev aningen sämre men det störde inte transkriberingen. Ett annat alternativ 

hade varit att genomföra intervjun över telefon men då hade det inte varit möjligt att spela in. 

Det hade varit omöjligt att minnas allt som blivit sagt, och även om jag hade fört anteckningar 
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under intervjun så hade det varit många nyanser som gått förlorade genom att inte spela in. 

Genom att använda Skype då ett fysiskt möte inte var möjligt så möjliggjordes ändå känslan 

av närhet vilket kännetecknar kvalitativa intervjuer.  

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till intervjutillfällena. Informanterna har 

delgetts transkriberingarna och tillfrågats om det är något de vill korrigera. Genom detta har 

trovärdigheten på materialet kunnat säkerställas. Jag genomförde två pilotundersökningar av 

min intervjuguide innan intervjuerna för att säkerställa att jag skulle få svar på de frågor som 

min studie avsåg att undersöka.  

 

De informanter som ställde upp med intervjuer i sitt hem eller över Skype tilldelades en 

chokladask som tack, och informanten som blev intervjuad på ett bibliotek blev bjuden på 

förtäring i bibliotekets cafeteria. Då jag och den informanten inte träffats tidigare så fungerade 

det även som en presentation och vi kunde bekanta oss med varandra innan intervjun.  

 

4. Teorier 

Teorierna jag kommer att använda mig av är Sten Furhammars läsutbytesteori och Bjurström, 

Fornäs och Ganetz konsumtionsteori gällande mediebruk. Dessa teorier använder jag mig av i 

analysen av mitt empiriska material.   

4.1 Läsutbytesteorin 
 

I slutet av 1990-talet genomfördes ett stort projekt som gick under namnet SKRIN– 

projektetet (Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer). Det syftade till att belysa sociala 

och psykologiska aspekter på skriftliga mediers, främst bokens, villkor i de skandinaviska 

länderna. Boken Varför läser du av Sten Furhammar från 1997 är ett resultat av projektet. 

Som titeln avslöjar så ville man genom projektet få svar på frågan om varför och hur 

människor läser.  

 

Furhammars läsutbytesteori grundar sig i Steen Folke Larsens kunskapstaxonomi. Teorin 

handlar om hur läsaren upplever texten och tar den till sig.  I Larsens taxonomi kombineras 

dimensionerna situationell–icke situationell med en personlig–icke personlig dimension.  

Kunskapsformerna är strikt åtskilda från de innehållsrelationer som kan finnas mellan 

kunskapens subjekt och objekt. I Furhammars användande av taxonomin så läggs det stor vikt 

vid den relation som uppstår i samspelet mellan läsaren och texten. I Larsens ursprungliga 

modell skiljer han mellan situationellt vetande och icke situationellt. I SKRIN-studien 

motsvaras det av Furhammars skiljande mellan ett upplevelseorienterat och ett instrumentellt 

utbyte av läsning (1997, s.146–147). 

I studien kombinerades dimensionerna personlig- opersonlig läsning och upplevelseläsning - 

instrumentell läsning. Personlig eller opersonlig läsning handlar om hur mycket man 

engagerar sig i texten man läser. Läsaren kan antingen identifiera sig själv med personerna i 

boken och refererar handlingen till det som utspelar sig i sin egen verklighet eller så lämnar 

man sin personliga verklighet utanför och läsningen blir på så vis ren avkoppling eller rent 

informativ. Upplevelseläsning eller instrumentell läsning handlar om skillnaden mellan 

läsning som har som syfte att endast skänka förströelse eller upplevelse och den som har som 

syfte att ge konkret nytta till läsaren som ny kunskap inom olika områden.  

 

Utifrån dessa dimensioner kan man urskilja fyra olika kategorier av läsutbytet.  
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Dessa kategorier är: 

 

 Personlig upplevelseläsning 

 Opersonlig upplevelseläsning 

 Personlig instrumentell läsning 

 Opersonlig instrumentell läsning 

 

Personlig upplevelseläsning:  

Denna kategori handlar om läsning där det ursprungliga utbytet är upplevelser som präglas av 

läsarens personliga identitet. Det är läsarens personliga inlevelse som utgör grunden i 

sammanhanget. Texten tolkas i förhållande till läsarens egna minnen, värderingar och 

erfarenheter. Läsaren är ingen neutral observatör utan lever sig in och identifierar sig med 

personerna i handlingen. Läsaren kan till och med bli så engagerad i handlingen att denna 

upplever känslorna som sina egna. Något som också kännetecknar den personliga 

upplevelseläsningen är att upplevelsen är viktigare än själva upplösningen av boken. Slutet av 

historien upplevs ofta som ett vemodigt avsked till berättelsens värld och dess karaktärer 

(ibid., s.140–141).    

Opersonlig upplevelseläsning:  

Denna kategori handlar om läsning som inte engagerar läsaren på det personliga planet. 

Läsaren är en neutral observatör och relaterar inte handlingen till sina egna erfarenheter och 

den opersonliga upplevelseläsningen blir endast ett tidsfördriv. De känslor som driver läsaren 

till att fortsätta läsa är känslor som inte leder till reflektioner som berör den egna personen. 

Att läsaren läser för att få veta hur historien slutar är något som kännetecknar den opersonliga 

upplevelseläsningen och upplevelserna som läsaren får under läsningen är inte lika viktiga 

som spänningen och nyfikenheten att få veta hur historien slutar. Det är inte samspelet mellan 

läsare och text som är av värde utan det som händer i själva texten (ibid., s.137–140).    

Personlig instrumentell läsning:  

Denna kategori handlar om läsning där läsarens personliga identitet vävs samman med de 

instrumentella egenskaperna av läsningen. Den personligt instrumentella läsningen 

kännetecknas av att vara terapeutisk och den har en redskapsfunktion, läsaren reflekterar över 

sin identitet och livssituation och kan på så vis få ökad självinsikt. Denna typ av läsning kan 

också bestå av mer konkreta lösningar på personliga problem, men även genom att ge läsaren 

faktakunskaper också öka självkänslan hos läsaren (ibid., s.143–144).    

Opersonlig instrumentell läsning:  

Denna kategori handlar om läsning som har en nyttofunktion för läsaren men som inte är 

knuten till läsarens personliga identitet. Den opersonligt instrumentella läsningen 

kännetecknas av att den fungerar som ett redskap för att få information, kunskap, vetande och 

orientering inom ett visst ämne men som inte berör läsaren på det personliga planet. Termen 

”objektiv kunskap” använder Furhammar som den term som mest kännetecknar denna typ av 

läsning. Läsningen förknippas oftast med läsning av facklitteratur men även läsning av 

skönlitteratur kan ge ett opersonligt instrumentellt utbyte, till exempel i form av kunskaper 

om levnadsförhållanden i främmande miljöer (ibid., s.142–143).    
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I boken läggs stor vikt vid hur personen själv uppfattar sitt läsutbyte, och den beskriver 

personers förhållande till text ur ett livsperspektiv. Furhammar lägger stor vikt vid hur och 

varför texter läses (ibid., s.136). Han betonar att flera av kategorierna kan förekomma 

samtidigt i samma läsupplevelse. Gränserna mellan dem är flytande och i en del fall kan ett 

läsutbyte leda till ytterligare utbyten. Den ursprungliga intentionen med läsningen och 

upplevelsen av den, i sin tur genererar en eller flera andra läsupplevelser som kan kopplas till 

andra kategorier(ibid., s. 144–145). Resultaten av SKRIN - undersökningen visade att den 

opersonligt instrumentella läsningen var den form av läsutbyte som var vanligast hos vuxna. 

Män ägnade sig vanligtvis åt den opersonligt instrumentella läsningen medan kvinnor hade ett 

mer varierat utbyte av sin läsning (ibid., s.367–368).  

  

4.2 Konsumtionsteorin  
 

Konsumtionsteorin handlade från början om det ekonomiska perspektivet av konsumtionen 

men har efterhand fått en bredare betydelse och nu vägs även det kulturella och sociala 

perspektivet in. Konsumtionsbegreppet består av en dubbelhet som omfattar både köpet eller 

lånet av varan men även användandet av den. Konsumtion kan i dag ses som mer än en 

ekonomisk aktivitet. Den kan även handla om drömmar, estetik och social och psykisk 

identitet (Bjurström, Fornäs, Ganetz 2000, s.19). Konsumtionsvaror diskuteras som element i 

relation till frågor om aktivitet, identitet och konstruktionen av självet. Detta gör att 

konsumtionsteorin kan ses ur det perspektiv som rör mediebruket som handlar om när, var, 

varför, hur och till vad människor använder olika slags medier. När och var syftar till i vilken 

utsträckning och på vilket sätt människors användning av olika medier är beroende av tid och 

rum. Man intresserar sig för om det är ett vanemässigt bruk av medier som återkommer vid 

samma tid och plats eller om dessa varierar. Det är framför allt om när, var och varför olika 

medieformer används som jag är intresserad av.  Frågan hur anspelar på de sociala handlingar 

och relationer som mediebruket ingår i. Den sociala kontexten förändras om man gör saker 

ensam eller tillsammans med andra. Till vad hänvisar till användningsområdena för medierna 

och är tydligare för vissa medier än andra. En dator kan användas på olika sätt beroende på 

vad man vill. Man kan spela spel, men även söka information eller skicka e- post. Bjurström, 

Fornäs och Ganetz menar att ett mediebruk alltid innebär något inslag av produktiva moment. 

Meningen med mediets innebörd finns inte i själva budskapet utan skapas först i tolkningen 

av människan (ibid., s.94–97).  

Vanor och mediebruk är ömsesidigt beroende av varandra. Vanorna påverkar när och hur man 

utnyttjar olika medier samtidigt som mediebruket påverkar ens vanor. Detta kan yttra sig 

genom att en stunds bokläsning för avkoppling per dag lätt utvecklas till en ny vana.  

Författarna menar att smak och vanor är två grundläggande urvalskriterier och dessa kan 

betraktas som en del av en persons tidigare historia och livserfarenhet. Utifrån frågorna när, 

varför, hur och till vad människor använder medier framstår smak och vanor som 

selektionsmekanismer.  Urvalet görs utan reflektion över varför man tycker bättre eller sämre 

om vissa saker eller varför de utförs rutinmässigt (ibid., s.97–98). 

 

4.3 Sammanfattning  
 

I detta kapitel har två teorier presenterats. För att försöka öka förståelsen för hur valet av 

medieform påverkar upplevelsen av boken för läsaren använder jag mig av Furhammars 

läsutbytesteori. För att se hur läsaren väljer medieform i olika situationer använder jag mig av  
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Bjurström, Fornäs och Ganetz konsumtionsteori om medieanvändning. Med hjälp av 

konsumtionsteorin kan jag få svar på hur, när och var olika medieformer används och hur 

vanorna kan påverka medieanvändningen.  
 

5. Resultatredovisning 

 
I följande kapitel presenteras undersökningens informanter samt resultat och analys av de data 

som framkommit.  

 

5.1 Presentation av mina informanter 
 
Här följer en presentation av informanter som deltagit i mina intervjuer. Deras namn är 

fingerade för att säkerställa deras anonymitet. Presentationen ges för att läsaren en överblick 

om vilka medieformer de använder sig av få en uppfattning och en liten överblick över deras 

skönlitterära läsvanor.  

Frans 

Frans är 41 år och sambo.  Han arbetar heltid med säkerhetsfrågor på en statlig myndighet.  

Frans har växt upp på landet men flyttade till staden när han började studera. Han har sedan 

flyttat ut på landet igen och pendlar till arbetet. Frans läser när tillfälle ges och tycker om 

böcker. Han läser övervägande tryckta böcker och tycker att pocket är ett bra format. Han 

tycker att det bra med ljudböcker vid bilkörande. Frans brukar köpa böcker och lånar sällan. 

Han tycker om att läsa historiska romaner men säger att det är slumpartat från gång till gång 

vilken genre han läser. I bland läser han populärvetenskap och en del fackböcker. Frans läser 

oftast innan han ska gå och lägga sig. Det är en rutin han har och han vill ha ro när han läser. 

Han skulle gärna vilja jobba mindre så att han kunde lägga mer tid på att läsa.   

Elsa  

Elsa är 26 år och arbetar med ekonomiskt bistånd inom Socialtjänsten. Hon har växt upp 

utanför en större stad i ett ganska stort samhälle. Hon flyttade söderut för att studera och bor i 

en storstad nu. Hon arbetar inte på hemorten utan pendlar och trivs med detta. Pendlingen tar 

cirka en timme i anspråk per dag. Det är på tåget den mesta av hennes skönlitterära läsning 

äger rum. Hon läser mestadels e-böcker, men även en del tryckta böcker. Hon lyssnar på 

ljudböcker ibland då tillfälle ges. Elsa ha läst mycket ända sedan hon lärde sig läsa. Hon har 

varit en flitig biblioteksbesökare upp till vuxen ålder. Hennes skönlitterära läsande avtog när 

hon började studera på högskolan på grund av att läsning av facklitteratur tog mycket av 

hennes tid i anspråk. När hon efter utbildningen fick jobb på annan ort tog hon upp det 

skönlitterära läsandet igen. Elsa älskar att läsa deckare. Hon lånar oftast de böcker hon läser.  

Paul  

Paul är 47 år och ensamstående. Han är stadsbo sedan ett par år tillbaka. Under sin uppväxt 

han Paul bott både i stadsmiljö och på landet. Han har två små barn sedan ett tidigare 

äktenskap och som han träffar varannan helg. Paul arbetar i Kriminalvården och har gjort det 

sedan 1989. Uppgifterna han har jobbat med har varierat genom åren och Paul trivs. Paul 

lyssnar övervägande på ljudböcker. Han har läst mycket tryckta böcker tidigare, och tror att 

han kommer att ta upp det igen. Paul promenerar fram och tillbaka från jobbet och är även ute 

och går på lunchen. Det är vid dessa tillfällen som han lyssnar på ljudböcker. Han lyssnar på 
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Mp3-böcker genom sin mobil och tycker att det är smidigt. Paul föredrar thrillers och 

historiska romaner men vill inte utesluta någon genre. 

Tina 

Tina är 39 år och bor på landet med sambo och två barn. Tina har tre barn men det äldsta har 

nyligen flyttat hemifrån. Hon arbetar med produktionsplanering och förbättringsprojekt på ett 

större privat företag. Tina läser tryckta böcker och det är oftast pocket. Tina tycker om 

storleken på pocketboken och den är smidig att ha med i väskan. Hon har provat att lyssna på 

ljudböcker men det var inget hon fastnade för. Tina har alltid läst mycket och läser så fort 

tillfälle ges. Hon pendlar till jobbet och tycker det är ett bra tillfälle att läsa. Om det inte blir 

läsning på tåget så brukar det bli på kvällen innan hon ska sova eller om hon är ensam hemma 

och tyst i huset. Tina läser övervägande deckare, men läser även fantasy och biografier.   

Anna  

Anna är 44 år och arbetar som vårdare i Kriminalvården. Hon har arbetat i sitt yrke i fem år 

och trivs mycket bra. Anna är frånskild och har två barn som är i tonåren. Hon har delad 

vårdnad med sin före detta man och de turas om att ha barnen varannan vecka. Hon har växt 

upp i ett mindre samhälle men flyttade som vuxen till en mindre stad. Hon bor där än. Anna 

lyssnar mest på ljudböcker men läser även pocket när hon sitter på tåget. Det mesta av hennes 

lyssnande sker i hemmet på lediga dagar men även på kvällen innan hon ska somna. Anna har 

lyssnat på ljudböcker i cirka 14 år. Hon började med det när barnen var små. Det var ett 

smidigt och trivsamt sätt att ta del av böcker. Anna brukar låna ljudböcker på biblioteket, men 

även av vänner. Hon köper sällan böcker. Anna har ingen favoritgenre men det hon har 

lyssnar mest på är deckare och thrillers. Det är mest att välja mellan i den genren och Anna 

upplever att det kan bli enformigt. Hon gillar biografier och som ljudböcker är den genren en 

bristvara.  

Marianne 

Marianne är 38 år och studerar. Hon bor på en mindre ort med sambo och två små barn. För 

tillfället läser hon övervägande e- böcker, men har även lyssnar mycket på ljudböcker de 

senare åren. Marianne tycker även om att läsa tryckta böcker så vi får kalla henne allätare av 

medieformer. E- böckerna läser hon på sin surfplatta och ljudböckerna lyssnar hon på i sin 

mobil. Tryckta böcker läser hon övervägande när hon sitter på tåget. Marianne lånar oftast de 

böcker hon läser. Hon brukar promenera till barnens dagis och då lyssnar hon på ljudböcker. 

Hon brukar läsa e- böcker på kvällen i sängen. Det är övervägande vid dessa tillfällen som 

hon läser eller lyssnar på skönlitteratur, men i bland även vid andra tidpunkter om tillfälle ges.   

 

5.2 Resultat och analys 
  

För att få en överblick av materialet så gör jag till att börja med en sammanställning av varje 

informants svar. Detaljer som inte är väsentliga utifrån uppsatsen frågeställningar utelämnas.  

I sammanställningen har jag tagit hänsyn till teorierna som jag kommer att använda mig av i 

analysen och jag försöker ge svar på konsumtionsteorins när, var, varför men även till viss del 

hur och till vad de använder sig av olika medieformer. För själva läsupplevelsen används 

Furhammars läsutbytesteori. Furhammars teori handlar om hur läsaren upplever texten och tar 

den till sig. När det gäller ljudböcker råder en avsaknad av text men jag anser att även 

ljudboken skänker upplevelser och är därför lämplig för mina frågeställningar. Genom att 

kombinera läsutbytesteorin med konsumtionsteorin så omfattas de olika medieformerna som 

undersökningen omfattas av. 
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Frans läser tryckta böcker och trivs med det. Han tycker att tjockleken och storleken på texten 

spelar in för upplevelsen och uppger att han har en känsla för vad som är en lagom bok. 

Pocket kan i bland vara mer kompakt än en inbunden men den väger samtidigt mindre. "Är 

texten kompakt och man blir avbruten är det svårt att hitta tillbaka där man var". Frans vill att 

böckerna han läser ska bestå av papper, men att ljudböcker kan vara ett bra alternativ vid 

bilkörning. En fördel han ser med tryckta böcker är att han kan göra understrykningar i texten 

och göra anteckningar i marginalen. Han har lyssnat en del på radioteatern och tyckte att det 

var roligt och underhållande. Uppläsaren är viktig för att upplevelsen ska bli bra, men även 

om det är en bra uppläsare så tycker han oftast att handlingen går för sakta framåt. Han läser 

snabbare själv. När han tänker på e- boken ser han olika nackdelar. "Formen känns flyktig och 

man är beroende av el och en teknisk apparat". En riktig bok känns inte lika ömtålig. Han 

uppger samtidigt att om han hade haft tillgång till en läsplatta så hade han kunnat tänka sig att 

prova alternativet e- bok. Frans har en stationär dator som han spelar på och betalar räkningar 

med, och en smartphone. Han tycker inte att det skulle vara behagligt att sitta och läsa 

skönlitterära böcker på den stationära datorn och skärmen på telefonen tycker han är för liten.  

Frans vill ha ut något av sin läsning. Med det menar han att han vill ha dels en upplevelse men 

även substans i form av kunskap eller förståelse. Han vill ha böcker som ger honom något att 

fundera på och som påverkar honom. Frans tycker att en bra bok blir som en film i tanken. 

Han vill ha böcker som påverkar honom på olika sätt och som han inte glömmer. Förr läste 

han det mesta han kom över, men nu är han mer kräsen. I bland sträckläser han, inte för att 

boken är bra utan för att det inte finns något annat alternativ än att fortsätta. Historien är 

uppbyggd så att det bara finns ett läge och det läget är framåt. "Det blir som med snabbmat, 

man slevar i sig stora mängder men det ger inte direkt någon smakupplevelse". Han tycker om 

historiska romaner men uppger att det är ganska slumpartat från gång till gång vad han läser. 

Han väljer för det mesta ut vilka böcker han ska läsa utifrån tips från vänner men även från 

recensioner i tidningar. Frans uppger att hans läsande har avtagit på senare år. Han tror att det 

beror på att han blivit mer kräsen och han inte har samma ro i kroppen nu som tidigare. Han 

önskar att arbetsveckan skulle vara kortare för då hade han haft mer tid över till läsning.  Det 

har blivit rutin för honom att läsa på kvällen i sängen innan han ska sova. Det har blivit ett sätt 

att skingra tankarna och att slappna av.  

Elsa läser övervägande e- böcker. Det mesta av hennes läsning sker till- och från jobbet på 

tåget. Anledningen till att hon började läsa e- böcker var för att hon var nyfiken. Hon köpte en 

läsplatta och började låna e- böcker via sitt bibliotek. Det är två år sedan och hon är väldigt 

nöjd med sitt val. Elsa upplever att det är väldigt smidigt och säger att genom ett par 

knapptryckningar så har hon boken tillgänglig i sin läsplatta. Läsplattan tar inte någon större 

plats i hennes väska och hon tycker inte att den väger mycket mer än en vanlig bok. Elsa har 

alltid läst mycket. När hon var yngre betade hon av hylla för hylla på biblioteket på hemorten. 

Hon har alltid gillat deckare men utesluter inte andra genrer. Hon tycker fantasy är väldigt bra 

också. Fram till hon slutade gymnasiet läste hon allt hon kom över. Hon tror att hennes 

mormor har spelat en avgörande roll för hennes läsande. Hennes mormor har alltid lämnat 

boktips och hon har mycket böcker i sitt hem. Det är tack vare sin mormor som Elsa började 

läsa Agatha Christie. Elsa gillar böcker som inte har allt för mycket verklighetsförankring. 

Hon vill bli uppslukad av historien och få något som bryter av det vardagliga en stund. Hon 

lever sig in i böckerna och lär känna karaktärerna.  

 

Även om Elsa läser övervägande e- böcker så utesluter hon inte andra medieformer. Hon läser 

tryckta böcker och lyssnar även på ljudböcker. När hon lyssnar på ljudböcker upplever hon att 

uppläsaren är viktig för upplevelsen. Det har hänt att hon inte har lyssnat färdigt på ljudböcker 
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för att uppläsaren har varit för överdriven i sin framställning. När Elsa lyssnar på ljudböcker 

så ska det vara mp3 så att hon kan lyssna i sin mobiltelefon. Elsa har en laptop, en smartphone 

och en läsplatta. Hennes läsning av e- böcker sker bara på läsplattan. Det är yttre 

omständigheter som avgör vad hon läser vid olika tillfällen. Tillgänglighet och bekvämlighet 

är två faktorer som spelar in när hon själv väljer och då upplever hon att e- böcker är 

smidigast. Hon lånar det hon läser och köper väldigt sällan böcker. Om hon skulle köpa skulle 

hon välja den traditionella boken då priset inte skiljer så mycket mellan en vanlig bok och en 

e- bok. Hon tycker hon får mer för pengarna om hon köper en tryckt bok. E- boken är knuten 

till läsplattan, vilket innebär att om den går itu så har hon inte boken längre. 

 

Elsa upplever att den största skillnaden mellan tryckta böcker och e- böcker är att man inte 

vänder blad på samma sätt. Hon menar att det blir en naturlig paus när man läser vänder blad i 

tryckta böcker, att man kanske ändrar sittställning eller tittar upp en stund. Det momentet 

uteblir när man läser på skärm. Hon upplever inte att hon tar till sig texten annorlunda av e-

böcker utan hon blir lika uppslukad oavsett om det är en e- bok eller en tryckt bok hon läser. 

Hon ser en klar fördel med e- boken då hon kan förstora upp texten på skärmen om hon vill. 

När hon lyssnar på ljudböcker så saknar hon texten. Avsaknaden av ha en text att koncentrera 

sig på gör att tankarna kan fara i väg och det kan vara svårt att orientera sig var man är 

någonstans i berättelsen. Ibland är det långa kapitel och ibland lite kortare vilket hon upplever 

kan vara jobbigt. 

 

Elsa har nyligen fyllt år och fick då böcker i present. Det tycker hon är kul, för att när hon får 

böcker så är det inte alltid vad hon själv skulle välja och då ges hon chansen till att få upp 

ögonen för nya författare. Hon brukar titta på topplistor på Akademibokhandeln, Elib, 

Adlibris för att få idéer om vad hon ska läsa. Hon tycker att en bra bok ska ge henne 

eftertanke och ett oväntat slut. Elsa vill ha verklighetsflykt och tycker om att lära karaktärerna 

i boken. Hon upplever att boken blir som en parallellvärld om den är riktigt bra."Det blir som 

en parallellvärld med andra personer och det är inte något jag skulle vilja vara utan". Ingår 

boken i en serie så brukar hon läsa samtliga delar av serien för att följa karaktärerna. Elsa 

tycker att det är roligt att diskutera böckerna hon läst med andra. Är det personer som läst 

samma böcker kan det ge intressanta diskussioner och Elsa tycker att det är extra roligt om 

texten tolkats på olika sätt.  

 

Paul lyssnar övervägande på ljudböcker. Tidigare har han läst uteslutande tryckta böcker men 

blev nyfiken på ljudboken och provade. Han blev positivt överraskad och har fortsatt att 

lyssna. Han lyssnar på ljudböcker i sin mobiltelefon när han ute och går. Han promenerar till-

och från sitt arbete och är även ute och går på sin lunch. De dagar han arbetar blir det cirka två 

timmars lyssnande totalt. Han tycker det är pratiskt att utnyttja tiden då han går till att lyssna. 

Det blir två flugor i en smäll tycker han, både nytta och nöje. Hade han inte haft möjlighet att 

promenera till jobbet vet han inte om han hade börjat lyssna på ljudböcker.  

Han läser tryckta böcker i bland och det brukar oftast vara på kvällen innan han ska sova. Han 

tycker att pocket är det format som är bäst när det gäller tryckta böcker.  

 

Pauls läsande har skiftat över åren. Tidigare läste han mer rena faktaböcker, men har gått över 

mer och mer till skönlitteratur de senaste åren. Han väljer böcker att läsa utifrån författare och 

via tips från vänner. Han tycker om historiska romaner men även deckare. Det som avgör 

vilken medieform som väljs är tillgänglighet och pris. Mp3 tycker Paul är överlägset bäst för 

det tar ingen plats. Han är nyfiken på att testa e- böcker men känner inte att han har en trivsam 

plattform för det. Han upplever inte att telefonen är ett alternativ för den typen av läsning och 

sin stationära dator känner han inte riktigt lämpar sig för att läsa skönlitteratur. Han läser e- 
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post och nyheter men tycker inte att det är riktigt samma sak även om han uppger att det 

också är en typ av läsning. Hade han haft tillgång till en läsplatta så hade han gärna testat e- 

böcker.  

 

Paul upplever att det är stor skillnad mellan att lyssna på böcker och på att läsa själv. 

Avsaknaden av texten gör att det krävs stor koncentration för att inte tappa tråden. Om 

persongalleriet är stort i boken kan det vara rörigt att hänga med. Paul säger att om han blir 

distraherad när han läser själv så stannar han upp i texten. Blir han distraherad när han lyssnar 

så vet ju inte uppläsaren i boken det utan boken fortsätter. Paul ser många fördelar med både 

formen ljudbok och med den tryckta. Han tycker det är mysigt att lyssna på ljudböcker men 

uppger att det är lättare att fastna i berättelsen om han läser själv. Uppläsaren läser inte alltid 

som han vill och det påverkar mycket. Rösten på uppläsaren måste stämma överrens med 

figurerna i boken anser Paul. Han tycker att den skönlitterära boken kan vara ett trivsamt 

alternativ till vardagen, en annan värld att titta in i och att en bra bok kan ge en lika häftig 

upplevelse som en film eller ett bra dataspel. Paul vill få en upplevelse genom 

skönlitteraturen, något som är både spännande och intressant.  

 

Tina läser enbart tryckta böcker. Hon har provat att lyssna på ljudbok men hon gillade inte 

det. Uppläsaren läste inte lika fort som hon själv och hennes tankar fladdrade i väg på annat 

håll. Tina upplevde att det var svårt att hålla tråden. Hon har provat vid ett par tillfällen men 

har lagt det alternativet åt sidan. E- böcker upplever hon inget behov av att testa nu men tror 

att hon på sikt kommer att göra det.  Hon har både laptop och surfplatta i hemmet, men de 

använder hon till att spela spel, kolla sin e- post, betala räkningar och för att se på olika 

program. Tina tycker om känslan av att hålla boken i sina händer. Hon tycker om doften från 

pappret och känslan i fingrarna när hon bläddrar mellan sidorna och det är anledningar till 

varför hon är tveksam med e- böcker.  "Andra alternativ... det känns inte på riktigt liksom".  

 

Tina har varit en bokslukerska sedan hon själv lärde sig läsa och läst så mycket hon hunnit så 

fort det getts tillfälle. Sedan hon fick barn så har fritiden minskat och nu sker det mesta av 

hennes läsning på tåget till och från arbetet eller på kvällen innan hon ska sova. Hon läser när 

barnen är på aktiviteter och det är tyst i huset. Hon vill ha ro när hon läser. Tina har tre barn. 

Det som påverkat hennes läsning mest har varit omställningen till att bli mamma. När barnen 

varit riktigt små har det inte funnits någon tid över, men i takt med att de blivit större så har 

läsningen fått mer och mer utrymme igen. Dagsformen spelar roll också för läsandet. Är hon 

trött och det har varit körigt på arbetet så har hon inte ro att läsa på tåget. Då slappnar hon 

bara av i stället.  Tina har alltid älskat spänningsromaner och när hon var yngre slukade hon 

allt av Stephen King och Dean R. Koontz. Hon funderar inte så mycket över att det finns olika 

medieformer att tillgå när hon väljer vad ska läsa. För henne består en bok av papper. Hon 

gillar den traditionella boken och som hon uppger "hela paketen runt den". Tina föredrar att 

läsa pocket framför inbunden. Den väger inte lika mycket och är lättare att bära med sig. En 

inbunden känns mer värdefull och mer ömtålig.  

 

Upplevelsen av boken beror på hur man mår när man läser berättelsen. Hon menar att när man 

läser om någon annans upplevelser så har man hela tiden med sig själv. "När man tittar in i 

någon annans liv i boken så är det som att gå bakom och tjuvtitta in hos någon annan". Tina 

lever sig in i boken och blir uppslukad.  Är böckerna för hemska så klarar hon inte av att läsa 

vidare. Hon klarar inte av att läsa om barn som far illa. Tina säger att hon blivit blödigare 

sedan hon själv fick barn även om hon tycker om att läsa böcker som handlar om bestialiska 

mord så går gränsen när det blandas in barn. Skönlitterära böcker ska vara en vän i vardagen 

och en verklighetsflykt tycker Tina, samtidigt uppger hon att det inte går att bli vän med alla 
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böcker man läser. En del gör henne ledsen och de känns inte som vänner, men de kan vara 

givande på andra sätt och ge förståelse eller insikt. En bra bok ger enligt Tina ett avtryck. Det 

är en bok som finns kvar hos henne efter att hon läst ut den. Oftast måste hon vänta ett tag 

efter att hon läst ut en bok innan hon kan påbörja en ny. Hon tror att sinnestämningen spelar 

in undermedvetet när hon väljer ut böcker.   

 

Anna har lyssnat på ljudböcker i cirka fjorton år. Hon gillade radioteatern som barn och har 

alltid tyckt om att bli läst för. När hon började lyssna på ljudböcker så var utbudet litet och det 

var inspelat på kassettband. Nu har den formen utgått och är ersatt av cd-skivor och Mp3. 

Anna lyssnar på cd-skivor antingen i sin stereo eller i datorn. Hon väljer att använda sig av 

datorn vid sängdags för då kan hon ha den i sängen. Hon har en laptop. Hon föredrar att 

lyssna på stereon för att det är bättre ljud i den.  

 

Anna lyssnar på ljudböcker när hon är ledig och är hemma. Hon tycker mycket om det och 

lyssnar så fort hon får tillfälle. När hon började sitt lyssnande så kombinerade hon inte det 

med andra aktiviteter utan bara satt eller låg och lyssnade. Efter ett tag började hon att göra 

annat och i dag städar hon och lagar mat samtidigt som hon lyssnar på böcker. Hon upplever 

att det är en frihet att kunna lyssna på en bok samtidigt som hon gör annat. Hon pendlar till 

arbetet men då lyssnar hon inte utan föredrar pocket. Den är liten, nätt och oftast billig. E- 

böcker känner hon inget behov av att prova men uppger att om hon hade fått en låna en 

läsplatta så hade hon nog testat.   

 

Annas läsande har skiftat över åren. Skoltiden förknippar hon inte med någon rolig läsning. 

Allt var på tvång och man fick inte välja böcker själv. Hon läste en del själv på fritiden men 

upplevde det inte lika lustfyllt som efter skoltiden. När den var över ökade hennes 

nöjesläsning och hon tyckte om att själv få välja ut vilka böcker hon ville. Hon började med 

ljudböcker när hennes barn var små. Det var ett sätt att få in ett avbrott i vardagen och tänka 

på annat än blöjor. Hon blev fast direkt och har fortsatt att lyssna. Uppläsaren är väldigt viktig 

för upplevelsen.  

Anna lyssnar mest på deckare. Inte för att det är det hon gillar mest, utan för att det är den 

genre som det finns mest att välja inom när det gäller ljudböcker. Hon ser sig som allätare och 

skulle tycka det var roligt om det fanns mer biografier som ljudböcker. Hon köper nästan inga 

böcker utan lånar det mesta. I bland kan hon köpa men då ska den vara inbunden och fin att 

titta på. "Det blir ju lite mer tyngd med en grej som man har i bokhyllan".  

Ljudböcker väljer hon utifrån vem som är uppläsare och tryckta böcker väljer hon utifrån 

omslag. Omslaget måste vara fint. Hon brukar hålla koll på nyheter på biblioteket när det 

gäller ljudböcker och för tryckta böcker brukar hon titta på Pocketshops tio-i-topp på 

stationen som hon passerar när hon åker tåg. Vad och hur Anna väljer att läsa upplever hon är 

situationsbundet. När hon är hemma vill hon ha en ljudbok och till pendlingen vill hon ha 

pocket. Läsningen på tåget blir mer som ett tidsfördriv än när hon lyssnar på ljudböcker i 

hemmet.  Hon tänker på priset på böckerna och föredrar att låna. Biblioteket besöker hon 

flitigt. I bland gör hon ett uppehåll för att de ska hinna få in nya ljudböcker. Anna tycker att 

utbudet av ljudböcker hade kunnat vara större.   

Oavsett om Anna läser eller lyssnar så upplever hon att det är film som spelas upp framför 

ögonen på henne. Hon tycker att uppläsaren ofta gör boken bättre än om hon själv läser den. 

Hon vill att uppläsaren ska läsa tydligt, med bra inlevelse och inte för långsamt. Rösten är 

oerhört viktig för upplevelsen tycker Anna. Rösten är inte bara en uppläsare utan ett sällskap 

man ska trivas med och som lyssnare får man en relation till uppläsaren tycker hon. Under 
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tiden hon lyssnar funderar hon mycket över vad författarens motiv till historien varit. Hur har 

karaktärerna vuxit fram? Hon upplever att hon lär känna författaren också.  Anna tycker att 

böckerna blir som vänner. När en historia tar slut är det en relation som kommit till ända. Hon 

måste smälta det innan hon kan påbörja en ny och upplever i bland det som ångestladdat. En 

bra bok kan ge både trygghet, glädje, den kan fylla ett slags tomrum och den ger en sällskap.  

Hon tycker inte att upplevelsen av själva berättelsen skiljer sig åt i jämförelse mellan cd-

skivor och kassettband. Skillnaden i upplevelsen mellan ljudböcker och tryckta är att bilderna 

som rullas framför henne i fantasin ser annorlunda ut när hon lyssnar i jämförelse med när 

hon själv läser. Anna upplever att när hon lyssnat klart har hon fått något exklusivt. En 

upplevelse som är bara hennes.  

Marianne läser övervägande e- böcker. Periodvis har hon lyssnat mycket på ljudböcker och 

även läst mycket traditionellt tryckta. Hon läser e- böcker på sin surfplatta. Hon köpte den i 

somras efter att ha läst e- böcker i sin telefon. Hon gillade medieformen men tyckte att 

telefonen var lite för liten att läsa på. Hon valde surfplattan framför läsplattan eftersom hon 

kan använda den som dator samtidigt.  Hon läser när tillfälle ges och det är oftast på kvällen 

innan hon ska sova. Marianne är småbarnsförälder och då barnen tar mycket tid i anspråk har 

hon inte möjlighet att läsa lika mycket som tidigare. Marianne tycker att det är bra att det 

finns olika medieformer att välja. Det finns något för varje tillfälle och hon ser tekniken som 

ett inslag som underlättar för att kunna ta del av litteraturen.  Hon upplever att det är en frihet 

att kunna kombinera olika alternativ och välja det som passar bäst vid olika tillfällen. Hon 

upplever att hon läser mer över lag än vad hon gjorde innan hon började lyssna på ljudböcker 

och köpte sin surfplatta.   

Mariannes vanor har skiftat över åren. Hon upplevde inte att den påtvingade läsningen i 

skolan var rolig och tyckte inte alls om det."Jag kan säga att jag hatade det". Att få välja ut 

vilken bok man vill är ju en av sakerna som gör det roligt tycker Marianne. I dag betyder 

skönlitterära böcker spänning, avslappning, att få titta in i en annan värld och ta del av något 

annat än det som är synligt.  

Hon blev tipsad av sin mamma att testa ljudböcker. Hon var skeptisk till att börja med men i 

samband med en renovering lyssnade hon och tyckte att det var väldigt smidigt att ha 

händerna fria och att det var riktigt underhållande att lyssna och måla samtidigt. Fram till 

renoveringen hade Marianne mest läst pocket. Hon tycker att de är smidiga att bära med sig 

och är lätta att läsa ur när man ligger ner.  

Marianne lånar det mesta av den litteratur hon läser och hon upplever att det är "väldigt 

smidigt". Det som är avgörande för valet av medieformen är priset, men även tillgänglighet 

och bekvämlighet. "Att låna e- böcker via bibliotekets hemsida är gratis, vilket är mycket 

bra". Bekvämligheten tycker hon inte kan bli bättre, och det samma gäller för tillgängligheten. 

"Det enda som behövs är några knapptryckningar".  

Hon tycker inte att läsupplevelsen skiljer sig åt om hon läser på surfplattan eller tryckt text, 

däremot tycker hon det skiljer sig när hon lyssnar på ljudböcker. Hon tycker det är tomt att 

inte ha text framför sig, och det är svårare att komma ihåg historien än om hon själv hade läst 

den. Vilken medieform hon använder beror på vilken situation hon befinner sig i. Sitter hon 

på tåget eller bussen har hon surfplattan, är hon ute och går lyssnar hon på böcker i sin mobil 

och är hon hemma använder hon också surfplattan. Den väger inte mer än en bok tycker hon.  

Marianne läser främst för att få avslappning men även verklighetsflykt. Hon lever sig in i 

historien när hon läser. Hon tycker att en bra bok ska ge underhållning och nöje och en 

alternativ värld att titta in i. I bland läser hon engelska böcker och då tränar hon ett annat 
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språk samtidigt. Det tycker hon är en extra bonus. Marianne läser de flesta genre men 

utesluter science fiction. Deckare, kriminalromaner och kärlekshistorier är det som det läses 

mest av.  

Nu följer en sammanställning av intervjuerna och som analyseras med hjälp av teorierna som 

presenterades i kapitel fyra. Jag använder mig av Sten Furhammars läsutbytesteori för att 

analysera läsupplevelsen och konsumtionsteorin för att analysera valet av medieform.  

Furhammars läsutbytesteori: Jag utgår från de fyra kategorier som Furhammar 

utkristalliserade i SKRIN-projektet; personlig upplevelseläsning, opersonlig 

upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig instrumentell läsning. I de 

opersonliga kategorierna saknas de sociala förpliktelser som ryms i våra mänskliga relationer. 

Läsaren intar en betraktares roll i förhållande till händelser och personer i texten och den 

saknar betydelse för läsarens förhållande till sig själv och till andra människor enigt 

Furhammar. Kategorin personlig läsning betraktas som en social aktivitet och relationen 

mellan texten och läsaren är jämförbar med andra sociala relationer i vårt liv (1997, s.148).  

Både Elsa, Anna och Tina går att placera i kategorierna personlig upplevelseläsning och 

opersonlig upplevelseläsning. Anna och Tina uppger att de kan känna vemod när boken tar 

slut. De beskriver det som ett sorligt avsked och jämför det med när en relation som tar slut. 

De måste smälta boken innan de kan påbörja en ny. Anna uppger att det kan vara ångestfyllt 

när sista skivan tar slut. Hon lyssnar på ljudböcker och upplever det som att det är en film som 

spelas upp framför ögonen på henne. Anna uppger att ljudböckerna är en viktig del i hennes 

liv. När hon läser pocket på tåget är det främst för tidsfördriv, men när hon lyssnar på 

ljudböcker i hemmet är det för sällskapet och för upplevelsen. Den personliga 

upplevelseläsningen kännetecknas av den personliga inlevelsen, där läsaren använder texten 

till mer än bara nöje och avkoppling. Den kan verka berikande för läsaren läsarens identitet 

genom självreflektion som fås genom texten. Läsaren lär känna huvudpersonerna i boken 

världen de befinner sig i. Annas upplevelse av boken är knutet till att det är någon annan som 

läser för henne och hon uppger att det är rösten hon vill åt. Elsa uppger att hon följer 

karaktärer och att det är ett sätt för henne att välja böcker. Böckerna blir en parallell värld för 

henne, en värld som hon inte skulle vilja vara utan. Hon beskriver att hon måste vidare i 

texten för att få reda på slutet. Är boken riktigt spännande så kan hon inte sluta förrän hon vet 

hur upplösningen blir. Det gör att hon även placeras i kategorin opersonlig 

upplevelseläsningen. Så är det för Tina och Anna också beroende på vad det är för typ av bok 

de läser eller lyssnar på. Den opersonliga upplevelseläsningen förhindrar inte att det uppstår 

känslor under tiden man läser men läsaren identifierar sig inte med texten. Läsaren vill framåt 

i texten och komma till upplösningen av historien.  

Frans, Paul och Marianne befinner sig också i kategorierna opersonlig upplevelseläsning och 

opersonlig instrumentell läsning. Frans vill ha substans i texten och få förståelse och kunskap 

om olika fenomen samtidigt som han vill att boken ska ge avslappning och en upplevelse. Om 

boken är riktigt bra beskriver han att det kan bli som en film i tanken och det utbytet berör 

kategorin personlig upplevelseläsning. Det gör att han går att placera i tre kategorier.  

Marianne vill att böckerna ska ge spänning, avslappning och att få ta del av något annat än 

vad som är synligt för ögat. Hon läser litteratur på engelska ibland och tycker att det blir en 

extra bonus att kunna träna språket samtidigt. Paul vill få upplevelser som är spännande och 

intressanta genom ljudböckerna.  

Kategorin personlig instrumentell läsning var det ingen som kunde placeras i. Den kategorin 

kännetecknas av att vara terapeutisk och att den har en redskapsfunktion. Läsaren reflekterar 
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över sin identitet och livssituation och kan på så vis få ökad självinsikt. Denna typ av läsning 

kan ge läsaren faktakunskaper och kan ge en ökad självkänsla (Furhammar 1997, s.144).  

I analysen tyckte jag att det var svårt att skilja upplevelserna åt och placera in informanterna i 

de olika kategorierna. Furhammar menar att man tillhöra flera kategorier samtidigt och det 

håller jag med om. Frans kunde placeras i tre av de fyra olika kategorierna vilket visar att det 

utbytet av texten kan variera.  

Bjurström, Fornäs och Ganetz menar att människors vanor och mediebruk är beroende av och 

påverkar varandra. De menar att vanorna påverkar när och hur man utnyttjar olika medier 

samtidigt som mediebruket också påverkar ens vanor. En stunds bokläsning för avkoppling 

kan till exempel lätt utvecklas till en ny vana (2000, s.97). Utsagorna från informanterna 

möjliggör att paralleller kan dras. Frans har som vana att läsa på kvällen innan ska sova. Det 

är inte något han gjort alltid utan tidigare läste han så fort tillfälle gavs. Elsa valde att köpa en 

läsplatta och använder den flitigt när hon pendlar till och från sitt arbete. Anna lyssnar på 

ljudböcker när hon är hemma men väljer pocket när hon pendlar. Hon utför sysslor i hemmet 

samtidigt som hon lyssnar. Paul har gjort det till en vana att lyssna på böcker i sin mobil när 

han är ute och promenerar men uppger att han föredrar att läsa tryckta böcker om han ska läsa 

när han är hemma. Marianne läser böcker på sin surfplatta, lyssnar på ljudböcker i sin 

mobiltelefon men läser även tryckta böcker när tillfälle ges. Marianne låter platsen hon ska 

läsa på avgöra vilken typ av medieform hon ska använda sig av. När hon är ute och går 

lyssnar hon på böcker och när hon sitter på tåget eller hemma eller ligger i sängen i på kvällen 

så använder hon sig surfplattan och i bland tryckta böcker. I Pauls fall tycker jag det är extra 

tydlig att mediebruket påverkar ens vanor precis som Bjurström, Fornäs och Ganetz menar. 

Han uppgav i intervjun att han hade en bra plattform att lyssna på, sin mobiltelefon, och hade 

han inte haft den hade han kanske aldrig testat. För Mariannes del var mobiltelefonen som 

gjorde att hon provade att läsa e- böcker.  

Det verkar finnas en koppling mellan vanor, mediebruk och rutiner. Informanterna uppger att 

de försöker läsa eller lyssna när tillfälle ges, men samtidigt har de vissa bestämda tider eller 

platser som de utför aktiviteten på. Frans vill läsa mer än vad han har möjlighet till, men har 

ändå en bestämd rutin och det är att läsa innan han ska sova på kvällen. Det är likadant för 

Tina och de övriga informanterna. Eftersom boken är viktig i informanternas liv så tar de sig 

tid och finner utvägar för hur och när de ska kunna läsa.  

Bjurström, Fornäs och Ganetz menar att ett mediebruk alltid innebär något eller några inslag 

av produktiva moment (2000, s.96). Beroende på vilken medieform informanterna använder 

sig av så skiftar de produktiva momenten i omfång. Anna lånar ljudböcker på biblioteket 

vilket innebär att hon måste ta sig fysiskt till en annan plats. Paul använder sig av ljudböcker i 

Mp3-format och hämtar filen till sin dator genom ett par knapptryckningar. Han för sedan 

över filen till sin mobiltelefon. E- boksläsarna Elsa och Marianne genomför ungefär samma 

procedur, fast med ett par knapptryckningar färre. De lånar e- böckerna som de vill läsa på 

bibliotekets hemsida. Tina och Frans föredrar tryckta böcker och de köper oftast sina böcker. 

Det var intressant att samtliga av informanterna var nyfikna på att prova på nya medieformer. 

Det är nyfikenheten som gjort att samtliga provat att lyssna på ljudböcker. Två av 

informanterna har inte provat att läsa e- böcker men uppger att de gärna skulle testa det om de 

fick möjlighet att låna en läsplatta. De produktiva momenten skiftar i omfång men den 

gemensamma faktorn som samtiga informanter uppgivit för sitt eller sina val är smidigheten. 

Uppfattningen jag fått utifrån intervjuerna är det ska vara lätt att få tag i de böcker man vill 

läsa.  
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Bjurström, Fornäs och Ganetz menar också att smak och vanor är två grundläggande 

urvalskriterier och dessa kan betraktas som en del av en persons tidigare historia och 

livserfarenhet. Utifrån frågorna när, varför, hur och till vad människor använder olika medier 

så framstår deras smak och vanor som selektionsmekanismer. Urvalet görs utan reflektion 

över varför man tycker bättre eller sämre om vissa saker eller varför de utförs rutinmässigt. 

(2000, s.97–98). Här skiljer sig informanterna från ovanstående påstående. Konsumtionsteorin 

omfattar fler medier än vad som denna undersökning omfattar men enligt resultaten utifrån 

intervjuerna så görs informanternas urval med reflektion och inte utan. Smak och vanor är 

närvarande i deras val men även reflektion över varför de väljer som de gör. De verkade 

väldigt medvetna om vad de vill ha för medieform beroende på vilken situation det är tänkt att 

de ska läsa eller lyssna i. Oavsett vilken medieform de använder sig av så vill samtliga få ut 

något av sin läsning; avslappning, verklighetsflykt, tid för sig själv, kunskap eller något att 

fundera på för att nämna några av anledningarna.  

 

5.4 Diskussion  
 

 I detta avsnitt knyter jag ihop analysen med kapitel två som behandlade mediebruk och 

läsupplevelsen samt vad jag har kommit fram till med min undersökning och om jag får svar 

på mina frågar. Frågorna som jag önskat ha svar på är:  

 Hur påverkar medieformen läsupplevelsen av det skönlitterära verket?  

 Vilka drivkrafter ligger bakom de olika valen av medieformer? 

Jämför vi resultatet från ovanstående kategorisering så stämmer mina informanter in på 

slutsatserna i Furhammars studie. Männen som deltog i den studien placerades övervägande in 

i kategorin opersonlig instrumentell läsning. Mitt underlag är inte tillräckligt stort för att 

kunna dra generella slutsatser men både Paul och Frans kunde placeras i samma kategori som 

männen i SKRIN-projektet och det tycker jag är spännande. Eftersom min studie bara 

omfattas av sex informanter så kan jag inte dra några generella slutsatser men det är roligt att 

det ändå framträder likheter. Kvinnorna som deltog i SKRIN-projektet hade ett varierat utbyte 

av sin läsning och det var likadant för informanterna i min studie. Även om Paul och Frans 

kunde placeras in i kategorin opersonlig instrumentell läsning så placerades de samtidigt även 

i opersonlig upplevelseläsning vilket visar att de också har ett varierat utbyte. Frans förekom 

även i personlig upplevelseläsning. Furhammar betonar att flera av kategorierna kan 

förekomma samtidigt i samma läsupplevelse och att gränserna mellan kategorierna är flytande 

(1997, s.144–145). Paul uppgav att när han var yngre läste mestadels faktaböcker. 

Faktaböcker omfattas inte i denna studie men om det hade varit så hade han även kunnat 

placeras in i kategorin personlig instrumentell läsning. 

I Talboken 50 år från 2005, skriver Christina Andersson om att det var radioteatern som ledde 

till ljudbokens genombrott. Både Anna och Frans uppger att de lyssnat på radioteatern. Det är 

inget de lyssnar på i dag men det är intressant att de uppger att det var det som gjorde att de 

sedan testade ljudboken. Annas upplevelse av boken är knutet till att det är någon annan som 

läser för henne och hon uppger att det är rösten hon vill åt. De informanter som lyssnar på 

ljudböcker uppger att de ägnar sig andra aktiviteter samtidigt. Paul och Marianne är ute och 

går och Anna ägnat sig åt olika hushållssysslor. Pamela Schultz Nybacka ställer sig frågan om 

detta är en konsekvens av själva lyssnandet. Ljudboken verkar inbjuda till rörelse och frihet 

att kunna göra saker samtidigt som man lyssnar, och genom att utföra annat samtidigt så 

kompenserar man för att sinnet blir begränsat på annat vis (2005, s.77). Anna uppgav att när 

hon började lyssna på ljudböcker så gjorde hon inte annat än att just lyssna. Det tog ett tag för 

henne att vänja sig vid att lyssna och efterhand insåg hon att hon kunde göra annat samtidigt. 
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Hon upplever det som en frihet att kunna göra saker när hon lyssnar. Marianne upplevde att 

renoveringen blev roligare genom att lyssna på ljudböcker under tiden hon målade.  

Uppläsaren verkar vara viktig för att upplevelsen av ljudboken ska bli bra. Även de 

informanter som bara provat att lyssna betonar vikten av att en bra uppläsare. Elsa, Anna, 

Marianne och Paul uppger att om uppläsaren inte är tillräckligt bra så kan de stänga av boken 

och inte vilja lyssna mer. Anna uppger att redan när hon väljer bok så händer det att hon väljer 

bort om det är "fel uppläsare". Detta uppgav informanterna i Schultz Nybackas studie också 

och även i Bergman & Larssons uppsats Läsande lyssnare - lyssnande läsare från 2007. En 

intressant aspekt som Anna uppgav var att hon upplever att boken kan vara bättre som ljudbok 

än om hon läser den själv. Hon upplever att hon en film spelas upp framför ögonen på henne 

när hon läser, och att när hon lyssnar på en bok så presenteras hon inför någon annans bilder. 

Detta tycker jag är väldigt spännande. Rösten och uppläsningen av boken tillsammans bidrar 

till att hon upplever sig få en bättre upplevelse än om hon bara läst texten själv. Hennes 

upplevelse blir mer personlig när hon lyssnar på ljudböcker.  

 

De flesta av informanterna uppger att de tycker det är smidigt att låna de böcker som de vill 

läsa. Om de ska köpa en bok föredrar de en inbunden för att det känns som den är mer 

prisvärd. Detta tyckte jag var väldigt intressant eftersom det visar att det finns en skillnad i 

hur man värderar en bok. Det verkar vara mer accepterat att betala för en bok om den är tryckt 

på papper. Denna värdering verkar finnas hos både dem som läser e- böcker men även för 

dem som lyssnar på ljudböcker. I Schultz Nybackas (2005) undersökning uppgav vissa 

informanter att de inte värderar ljudboken lika högt som en traditionell bok.  Elsa läser 

övervägande e- böcker men ska hon själv köpa en bok så blir det en tryckt, och Anna som 

lyssnar på ljudböcker säger detsamma. Elsa uppger att hon inte tycker att upplevelsen av 

historien skiljer sig åt om hon jämför mellan e- bok och vanlig, men som föremål verkar den 

tryckta vara värd mer för henne. Detta tycker jag är mycket intressant. Informanterna är 

nyfikna på att prova på nya medieformer och att ta del av böcker på olika sätt. Men när det 

kommer till att köpa en bok, då verkar det som den ska den vara tryckt.  

Vilken medieform man använder sig av spelar roll för upplevelsen. Det framkommer att det är 

skillnad mellan att läsa och lyssna på böcker. De som lyssnar på ljudböcker uppger att de 

saknar att ha texten framför och boken i händerna. Några av dem uppger också att det är 

lättare att tappa tråden än om de läser. Skillnader i upplevelsen mellan att läsa tryckta böcker 

och e- böcker verkar inte vara påtaglig.  Elsa upplever att det finns en ergonomisk skillnad 

men att den inte påverkar själva upplevelsen av boken. Anne Mangen påpekar att det finns en 

avsaknad om forskning just om de ergonomiska aspekterna av att läsa på skärm. Mangen 

skriver att den taktila känslan som man förknippar med läsning uteblir när man läser på en 

skärm. Det uppstår en saknad hos läsaren för att det inte känns som det ska. (2013, s.22). De 

informanter som läser e- böcker har uppgett att de inte upplever någon skillnad i just 

tillägnelsen av texten och att det inte är någon större skillnad mellan att läsa tryckta böcker 

eller på skärm. Marianne upplever det som positivt att hon har bakgrundsbelysning på sin 

surfplatta, och Elsa upplever att det är smidigt att kunna förstora upp texten. Tina läser 

övervägande tryckta böcker men hon uppger att en av anledningarna till att hon inte testat att 

läsa på skärm är att det inte känns riktigt som det ska. Paul uppger att han tycker att det skulle 

kännas främmande att läsa böcker på sin stationära dator.  

Rosendahls kunde i sin uppsats se en klar skillnad mellan de som läser böcker på en stationär 

dator och de som läser i sin mobiltelefon eller på en läs- eller surfplatta. De som läste på sin 

mobiltelefon eller på någon typ av platta hade en mer positiv inställning till läsning av e-

böcker. De som läste på sin stationära upplevde att de kände sig begränsade av hårdvaran 

(2007, s.40) Ingen av mina informanter läser e- böcker på en stationär dator, men ämnet 
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diskuterades och både Paul och Frans uppgav att de inte skulle känna sig bekväma med att 

göra det. Samtliga av informanterna kan tänka sig att testa att läsa e- böcker men då vill de 

flesta prova att göra det på en läsplatta. Frans tycker om att kunna anteckna i sina böcker och 

det upplever han inte att han skulle kunna göra på samma sätt i en e- bok. Marianne och Elsa, 

de av informanterna som läser e- böcker och trivs med det använder sig av mobila lösningar. 

Elsa har en läsplatta och Marianne en surfplatta. I Larsen & Olssons studie från 2001, Bokslut 

- den skönlitterära e- boken ur ett läsarperspektiv, uppger deras respondenter att den digitala 

texten inte upplevs ge samma kvalitet på läsupplevelsen som den tryckta boken. Elsa och 

Marianne upplever det inte på det viset. Larsen & Olssons studie är från 2001 och det kan 

tänkas att nya tekniska lösningar inbjuder till en bättre upplevelse än vad de tidigare gjorde. 

Ett annat tänkbart alternativ är att det är 12 år sedan studien gjordes och att e- boken 

accepterats av en större skara i dag och att fler ställer sig positiva till den.    

I boken Innganger från 2004 diskuterar Åse Kristine Tveit olika funktioner för läsning i 

människors liv. Även här tas det upp att det är för att de önskar avslappning och att det är ett 

sätt att fly vardagen. Hon beskriver hur människor väljer ut vad de ska läsa och hur de går 

tillväga. Valet av litteratur kan påverkas av vilket mål läsaren har med sin läsning (ibid., s.67). 

Strategier i valet kan vara att man följer en viss författare, eller på hur omslaget ser ut men 

också hur tillgänglig boken är. Läsning är en aktivitet som drivs av motivation. Marianne och 

Anna upplevde inte den påtvingande läsningen i skolan som lustfylld, men efter att de gått ut 

skolan och själva får bestämma vilka böcker de vill så är det an aktivitet som de utför så fort 

de får tillfälle. Det tycker jag är intressant. Ross, McKechnie och Rothbauer (2006) skriver 

om läsning och om bokens roll i läsaren liv. I Reading matters: What research reveals about 

reading, libraries and community beskriver de hur läsare tycker att läsningen är en del av 

deras identitet, och att det ger dem upplevelser som inte kan fås på annat sätt än just genom 

läsning. Böckerna blir som vänner, och för vissa är bokens värld mer tilltalade än den 

verkliga. För att välja ut vad som ska läsas lyssnar läsarna på tips från vänner, att de följer 

vissa författare men även att valet kan vara genrestyrt. Mina informanter blev tillfrågade om 

hur de gick tillväga för att välja ut vad de skulle läsa. De uppgav att de lyssnar på tips från 

vänner, läser boktips i tidningar och på Internet och att de följer vissa författare. För de som 

lyssnar på ljudböcker spelar även uppläsaren av boken en viktig roll i valet. Anna vill utöver 

de strategier som nämnts att boken ska vara fin att titta på. Tina uppgav att hon trodde att det 

undermedvetna som på något sätt spelar in i valet, att man väljer utifrån vilka behov man har. 

Rosenblatt kallar skönlitterär läsning för estetisk läsning och menar att det är en läsart som 

påverkar känsloliv och inlevelseförmåga (2002, s.235). Det är ett bra uttryck som beskriver 

väldigt målande med få ord vad skönlitterär läsning kan ge. En känsla som stannar kvar och 

som berör. Anna beskriver hur hon ser filmen spelas upp lika målande som när Tina beskriver 

sin upplevelse av texten. Anna får inte bara ett möte med berättelsen utan även till ännu större 

del med uppläsaren, vilket gäller för de övriga informanterna som också lyssnar på 

ljudböcker. Samtliga som lyssnar på ljudböcker får en relation till uppläsaren. Samtliga av 

informanterna får olika upplevelser och blir berörda på olika sätt av det de läser.    

I kapitel två, under rubriken e- böcker, ingår två stycken med resultat från två undersökningar 

om vem det är som läser e- böcker. De undersökningarna visar att det är övervägande män 

som läser e- böcker. Mitt underlag är för magert för att kunna dra några slutsatser men det är 

ändå intressant av ingen av de män som var med i min undersökning läste e- böcker. De 

uppgav att de var nyfikna att prova så ett intresse finns och inte bara hos dem utan hos de 

övriga av mina informanter också. Som sagt så är underlaget för litet för att kunna dra 

generella slutsatser, men jag tycker att det är roligt att ett så litet underlag som sex stycken 

ända kan visa på vissa skillnader.    
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Läsandet är en aktivitet som skiftar genom livet. Antoni skriver om detta dels i Läsa och 

bläddra från 2004 och dels i Svenska läsvanor från 2006. Förändringar i livet kan vara en 

orsak till att man börjar intressera sig för läsning eller att läsandets mönster förändras. Även 

Furhammar tar upp att inställningen till skönlitteratur kan ändras över tid och genom att 

livsförhållandena ändras. Informanterna har berättat om olika händelser som gjort att deras 

läsning ändrats på olika sätt. För Tina, Marianne och Anna var det en stor förändring att bli 

föräldrar och tiden räckte inte till att läsa lika mycket som tidigare. För Pauls läsande blev det 

en förändring när han blev stadsbo igen. Promenaderna till och från jobbet har gjort att han 

börjat lyssna på ljudböcker. Förr läste han övervägande faktaböcker. Marianne började med 

ljudböcker under en husrenovering och e- böcker för att det verkade smidigt. Elsa började läsa 

e- böcker när hon fick jobb på annan ort. Samtliga av informanternas mönster har ändrats men 

ingen har uteslutit den skönlitterära boken. Tvärtom så läser de lika mycket och vissa till och 

med mer.  

Beroende på vilken medieform informanterna använder sig av så har det framkommit att det 

finns olika faktorer som påverkar upplevelsen, och även att man väljer olika medieformer 

beroende på i vilken situation man ska använda sig av den. Den största skillnaden som 

framkommit är att mellan att läsa själv och att lyssna på ljudböcker. Skillnaden mellan att läsa 

tryckta böcker och e- böcker skiljde sig inte år för upplevelsen av boken. De som läser e- 

böcker upplever att boken är lika bra oavsett om de läser på skärm eller håller en bok i 

handen. Två av informanterna föredrar att läsa tryckta böcker. De känner inget behov att byta 

ut den eller ersätta den med andra medieformer. De är ändå nyfikna på att prova nya 

medieformer men har svårt att se att de skulle välja bort den tryckta helt i framtiden.   

Drivkrafterna som framträder för de olika valen är dels nyfikenhet till att prova nya saker, 

men även tillgänglighet och pris. Det ska vara lätt att få tag på de böcker man vill läsa. Orden 

smidigt och lätt är återkommande i intervjuerna. De som läser samtliga medieformer låter 

situationen som de ska läsa i vara avgörande för vilken av medieformerna de väljer.  

 

6. Slutsatser 
 

Mitt syfte med uppsatsen var att försöka öka förståelsen för hur medieformen av den 

skönlitterära boken påverkar läsupplevelsen och vilka drivkrafter som kan tänkas ligga bakom 

valet av medieform som läsaren föredrar att läsa i olika situationer.  

Samtliga av informanterna har provat att lyssna på ljudböcker, men inte alla har gillat det. För 

de som lyssnar aktivt på ljudböcker verkar frihetskänslan som ljudboken skänker och 

möjligheten att göra annat samtidigt vara det som gör att de använder sig mest av den 

medieformen. För en av informanterna blir upplevelsen bättre om hon lyssnar på en bok än 

om hon läser den själv. Uppläsaren är oerhört viktig och spelar en stor roll för upplevelsen. 

Både Elsa, Anna och Paul uppger att om de inte trivs med uppläsaren så stänger de av 

ljudboken. Anna väljer i bland bort ljudböcker direkt på grund av vem uppläsaren är. Utifrån 

vad som sagts om ljudboken verkar det som om det är lättare att komma ihåg boken om man 

själv läser den. Något som de flesta påpekar är att det är lättare att tappa tråden i ljudböcker än 

när man har text framför sig. Av de som inte läser e- böcker finns en nyfikenhet de tror att de 

på sikt kommer att prova på medieformen.  

Beroende på vilken medieform informanterna använder sig av så har det framkommit att det 

finns olika faktorer som påverkar upplevelsen. De väljer olika medieformer beroende på i 

vilken situation de ska använda sig av den. Att man har teknik tillgänglig ökar chanserna att 

man ska prova på nya former av boken. För Pauls del var det avgörande att han har en 
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mobiltelefon. Han testade att lyssna på ljudböcker och gillade det. Både i hans och i 

Mariannes fall var tekniken det som möjliggjorde en ny väg för att ta till sig böcker.  

De som lyssnar på ljudböcker läser och tar till sig böcker i samtliga medieformer. När jag 

gjorde mitt urval ville jag ha en spridning mellan ljudböcker, tryckta böcker och e- böcker. De 

som har införlivat e- böcker i sitt liv har också tagit ljudböcker till sig. Här verkar Schultz 

Nybackas teori om ackumulerande logik spela in. Ju mer man läser desto mer vill man läsa 

oavsett medieform för vissa av informanterna. De väljer medieform utifrån vad som passar 

bäst i olika situationer. De väljer ofta böcker utifrån tips från olika personer och det vittnar om 

att de pratat om böcker med andra. Elsa och Anna tycker det är roligt att prata om böcker och 

se om deras tolkning av texten stämmer överrens med andras.  

Frans och Tina läser övervägande tryckta böcker. Formen de föredrar är pocket. Båda har 

provat ljudböcker men inte e- böcker. De har inte upplevt något behov av att ersätta den 

tryckta boken. Elsa och Marianne läser övervägande e- böcker och Anna och Paul lyssnar 

övervägande på ljudböcker. De som lyssnar på ljudböcker läser även tryckta böcker. De 

använder sig av samtliga medieformerna som undersökningen omfattar. Samtliga av 

informanterna läser tryckta böcker och samtliga har uppgett att pocket är den form av den 

tryckta som är smidigast. Den är lätt att bära med sig, tar inte så stor plats i väskan och den är 

inte ömtålig. 

Marianne och Elsa läser övervägande e- böcker och tycker inte att det är någon större skillnad 

mellan att läsa på skärm eller tryckta böcker. Elsa gör en reflektion över att det är en 

ergonomisk skillnad, men att den skillnaden inte påverkar upplevelsen av boken. 

Svaren jag har kommit fram till är att läsupplevelsen inte skiljer sig åt mellan att läsa tryckta 

böcker och e- böcker men att upplevelsen av ljudboken gör det. Informanterna tycker att 

skönlitteraturen inbjuder till en intressant alternativ värld. Informanterna är bestämda i sina 

val av medieform och de väljer medvetet utifrån vilka situationer eller platser de ska läsa i.  

 

7. Reflektioner och förslag till vidare forskning 
 

I följande avsnitt reflekterar jag om mina val av teorier och metod och om vad jag hade 

kunnat göra annorlunda.  Som avslutning presenterar jag förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Reflektioner 
 

I slutskedet av arbetet kan jag konstatera att tiden har flugit i väg. Från början hade jag tänkt 

göra en studie som fokuserade på enbart e- böcker men när jag sökte runt bland tidigare 

forskning kunde jag se att jag inte varit ensam om att ha haft de tankarna, och det fanns 

många uppsatser som behandlade ämnet. Mitt arbete mynnade i stället ut i att behandla olika 

typer av medieformer av boken.  

 

Jag inledde arbetet med att söka efter relevant litteratur och tidigare uppsatser i ämnet. Jag 

sökte om både e- böcker, ljudböcker, läsupplevelser, läsvanor och skönlitteratur. Jag har även 

tagit hjälp av andra uppsatser källhänvisningar för att finna vad jag letat efter. Jag har använt 

mig av bibliotekskatalogen Libris, Högskolan i Borås bibliotekskatalog och Malmö högskolas 

bibliotekskatalog. Jag har även gjort sökningar på Internet med hjälp av sökmotorn Google. 

Det som har varit svårast att hitta relevant litteratur om har varit ljudböcker. När jag sökte 

efter det så provade jag med bland annat "audio books", "recorded books" och"lyssna på 

böcker". Det blev många träffar där träffarna i sig var ljudböcker. Jag tycker det har varit svårt 
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att välja exakt vad jag skulle ha med och inte av materialet jag funnit. Vissa avsnitt hade 

kanske kunnat utvecklats ytterligare, samtidigt känner jag att begränsningar är nödvändiga då 

en kandidatuppsats har vissa ramar som ska hållas.  

 

Jag är mycket nöjd med intervjuerna och med den information som jag fått genom 

informanterna. Jag använde mig av bandspelare för att inga nyanser av intervjuerna skulle gå 

förlorade och om jag inte haft möjlighet att gå tillbaka i mitt material så hade det varit svårt 

att få fram något resultat. Jag är tacksam över att samtliga av informanterna var positivt 

inställda till att intervjun spelades in.  

 

Jag tror inte att det har spelat någon roll för resultatet att jag har varit bekant med några av 

informanterna. Tvärtom tror jag i stället att det har varit en fördel och bidragit till att 

intervjuerna blivit mer avslappnade och att informanterna känt sig i trygga i situationen. En av 

informanterna var en helt ny kontakt. Vi möttes på biblioteket och tog en fika innan intervjun. 

Det förfaringssättet var också avslappnat och bra. Jag tror det var en fördel att vi möttes på en 

offentlig plats just för att vi inte var bekanta sedan tidigare.  

 

Att få information genom intervjuer är en rolig metod och det hade varit intressant om det 

funnits tid till att genomföra fler. Det hade kunnat bidra till mer varierat underlag än vad som 

framkom utifrån de sex intervjuer som gjorts. Om mer tid funnits hade det varit intressant att 

göra en förstudie med enkäter för att få fram ett underlag om hur vanligt det är läsare 

kombinerar flera medieformer. I förstudien hade man kunnat dela upp läsare i olika åldrar för 

att se om åldern är en faktor som spelar in för användandet av olika medieformer. Ett annat 

förfaringssätt som hade varit intressant hade varit att använda sig av fokusgrupper. Samtliga 

informanter hade fått läsa samma bok i olika medieformer och sedan fått diskutera 

upplevelsen.  

 

Jag kombinerade två teorier för att analysera resultatet från intervjuerna. Det fungerade bra 

och med hjälp av dem kunde jag få ett grepp om informanternas upplevelser av läsning och 

deras val olika medieformer. Det finns säkert andra teorier som jag hade kunnat använda mig 

av men jag är nöjd över mitt beslut och tycker att det fungerat bra. Att skriva uppsats har varit 

en intressant process, tidskrävande men samtidigt mycket givande.   

   

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Det hade varit intressant att se om läsning av skönlitteratur har fått en annan roll för de läsare 

som inte hade tillgång till Internet och andra digitala alternativ under uppväxten. Det hade 

även varit intressant att fördjupa sig i fenomenet ljudbok. Intresset för ljudböcker visade sig 

var större än vad jag från början trodde. Det visade sig att de som läste e- böcker även tyckte 

om att lyssna på ljudböcker. Som Ann Steiner skrev så är högläsning en lyxvara i den 

moderna människans vardag. Då ljudboken sedan i början av 2000-talet fått ett uppsving 

kanske är ett tecken på att högläsning är något som efterfrågas i moderniteten.   

Ett annat ämne som hade varit intressant att fördjupa sig i är frågan om hur värderar man en 

bok? Vilket värde har den, både prismässigt och emotionellt? 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Ålder? 

Man/Kvinna 

Uppväxt? Stad /landsbygd? Nuläge? 

Yrke och utbildning? 

Ingångsfrågor:  

Vilken typ av bok läser du mest av? (tryckt, ljudbok eller e-bok?) 

Kan du berätta om dina skönlitterära läsvanor?  

Har dessa vanor skiftat genom åren? Hur i så fall?  

Hur väljer du ut vilka böcker du ska läsa?  

Är det någon genre du föredrar att läsa? 

Funderar du över olika alternativ av medieformer inför ditt bokval? ? (Pocket, inbunden, 

ljudbok eller e-bok?)  

Har du en dator eller någon annan typ av teknisk apparatur för multimedia?(I-pad, läsplatta, 

smartphone eller annat?)  

Är du nyfiken att prova på nya medieformer? Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

Vad är det som avgör vilken typ av form som väljs på boken? (tillgänglighet, pris, 

bekvämlighet?) 

Läsupplevelsen: 

Vilken betydelse har bokens form (digital textfil, ljudbok eller tryckt bok) för din 

läsupplevelse?  

Finns det någon skillnad i bokupplevelsen om du jämför mellan att läsa eller lyssna på bok?  

Finns det någon speciell tidpunkt på dygnet som du föredrar att läsa på? Någon speciell 

situation?  

Vad betyder den skönlitterära boken för dig? Kan du beskriva? 

Vad skulle du säga att en bra bok ger dig? 

 


