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Abstract:   This thesis studies how readers of  the  electronic book (the e-

book) use and perceive the electronic medium as a carrier of 
fiction. In this study it is assumed that fiction is mostly read in 
printed format. Therefore it is interesting to ask why some readers 
choose to read on screen. As there are all too few studies 
conducted on how readers perceive and use the e-book as a 
medium, this study aims to enrich an undeveloped research area. 

 
The study is based upon a qualitative questionnaire. It focuses on 
the e-book as a carrier of written text, which means that e-books 
such as mp3-books are not taken into account.  
 
The media theory Uses and Gratifications is used as a perspective 
from which the results are analysed. The theory also provide the 
reader of the study with a cognitive framework and a context in 
which the study is placed. The results are analysed using themes 
constructed from the answers of the respondents.  
 
Among the diverse result, the major conclusion is that there are 
two different reading situations, which decide how the respondents 
experience and use the e-book. The first reading situation is 
limited, because of the use of desktop computer or laptop when 
reading, in which the respondents are emotionally attached to the 
paper book. The other situation is flexible because of the use of 
palm computer or mobile phone, which makes flexible reading 
possible for the respondents who appreciate the e-book and the 
paper book as two separate media.  
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Inledning 
 
Det finns en bok som heter Inred med böcker1 som innehåller vackra bilder av rum på olika 
sätt fyllda med böcker. De fyller ett inredande syfte. Böcker är vackra att se på, sköna att hålla 
i och bekväma att läsa ur. De förmedlar status och intellektuell karisma. Dess elektroniska 
motsvarighet går inte att inreda med och många gånger går den inte att hålla i handen. Den 
utvecklade teknologin har fött den elektroniska boken2 som till sitt utförande är annorlunda 
den trycka. Den tryckta boken och den elektroniska boken kan sägas komplettera varandra 
eftersom de existerar sida vid sida och fyller olika funktioner. Det får dock inte tolkas som att 
den gamla och nya textbäraren kan samexistera utan att det påverkar läsningen som aktivitet 
eller upplevelsen under läsningen.  
 
Jag utgår från att det fortfarande är den tryckta boken som generellt dominerar när det gäller 
läsande överlag och speciellt när det gäller den skönlitterära genren. Fråga dina vänner och 
bekanta, hur många läser skönlitterära e-böcker? Själv har jag endast läst facklitteratur i 
elektronisk form. Därför tycker jag det är intressant att studera varför vissa läsare väljer att 
läsa skönlitterära e-böcker trots den dominans som den tryckta boken fortfarande innehar som 
textbärare av skönlitterära verk. Lika intressant är att undersöka hur läsupplevelsen påverkas 
av det faktum att texten läses i ett elektroniskt medium som besitter helt andra kvaliteter och 
värden än den tryckta boken med sin pärm och sina papperssidor. 
 
Hur har läsningen påverkats av e-bokens intåg? Hur uppfattas elektroniska böcker av läsare? 
Det finns en omfattande forskning som uppmärksammar den elektroniska boken, vilken även 
omfattar hur läsning har förändrats av det nya mediets utveckling. Dock verkar det saknas 
förutsättningslös forskning på dagens lässituation och hur läsare ser på den relativt nya 
textbäraren. Mats Dahlström skriver i artikeln ”På vilken fråga är e-boken ett svar? Del 1” om 
de utmaningar den ställer läsare inför. Läsning som aktivitet kan enligt honom delas in i två 
grupper, beroende på om den riktats mot en tryckt eller elektroniskt text. Läsning av tryckt 
text sägs vara av intensiv art medan den elektroniska gagnar till extensivt arbete. Vidare finns 
det tankar kring vilka genrer som, med tanke på de egenskaper som genren i fråga besitter, 
passar att bli digitaliserade och vilka som passar att läsas i tryckt skrift. Till den senare 
kategorin hör skönlitteratur3, som är central i denna studie. Dahlström nämner också att 
litteratur som rör elektroniska böcker oftast är skriven utifrån den producerande sidans 
perspektiv och att det nästan uteslutande handlar om publicering och distribuering. Detta 
innebär att vi vet lite om hur läsare använder sig av och uppfattar den elektroniska boken som 
textbärare.4 Denna situation är nationell såväl som internationell och det är denna situation 
som jag ska utgå från i min studie, dock endast med nationell fokus. Jag vill därför försöka 
berika ett outforskat forskningsområde med min studie. 
  
 
 
 
 

                                                 
1 Powers, Alan, 2004. Inred med böcker.  
2 Definition av den elektroniska boken, e-boken, och termens komplexitet kommer att tas upp i kapitel 3.3. 
3 Dahlström, Mats 2005a. ”På vilken fråga är e-böcker ett svar? Del 1”, Ikoner- vision och tradition, nr 3, s. 49-
50. 
4 Ibid., s. 50. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med undersökningen är att öka kunskaperna kring varför och hur 
skönlitterära5 e-böcker läses, vilket kan vara användbart för alla bibliotek som tillhandahåller 
e-bokservice. Studien inriktar sig därför på att identifiera ett antal läsares motiv till att läsa 
skönlitteratur i elektronisk form, de fördelar som läsarna anser att mediet har samt 
gränssnittets betydelse för läsupplevelsen. Det är även intressant att vända på problematiken 
och ta reda på om det är den skönlitterära genren som avgör medievalet och om det är vissa 
former av skönlitteratur som läsarna föredrar i elektronisk form. På så vis hoppas jag kunna 
bidra till att belysa ett ganska outforskat område inom bokstudier, det vill säga läsning och 
skönlitteratur i elektronisk miljö. Följande frågor är centrala för att kunna uppfylla studiens 
syfte:  
 

• Vilka motiv uppger respondenterna ligger bakom valet att läsa skönlitteratur i 
elektronisk form? 

  
• Hur pass avgörande är genre för valet av bokmedium för respondenterna?  

 
• Vilken roll spelar gränssnittet för läsupplevelsen av e-boken för respondenterna i 

jämförelse med läsupplevelsen av den tryckta boken?  
 

• Hur använder och förhåller sig respondenterna till e-boken som textbärare i jämförelse 
med den tryckta boken?  

 
Frågor till respondenterna som följer de ovanstående är: Hur påverkar uppfattningen av de 
båda bokformerna användningen av e-boken? Föredras det att läsa skönlitteratur elektroniskt 
framför andra genrer? Finns det i sådana fall skönlitterära subgenrer som föredras att läsas 
elektroniskt framför andra? Vilka fördelar kan urskiljas med den elektroniska boken? Dessa 
frågor kompletterar och syftar till att fördjupa uppsatsens forskningsfrågor.  
 
Med gränssnitt avser jag ett förenklat användargränssnitt, det vill säga det som läsaren möter 
på skärmen. Användargränssnittet möjliggör för läsaren att påverka systemet i hårdvaran samt 
för systemet att visa resultatet av läsarens påverkan. Likadant gäller denna definition den 
tryckta bokens gränssnitt, det vill säga den yta som möter läsaren vid användning. 
 

1.2  Avgränsningar 
 
Studien är genrefokuserad vilket innebär att jag endast intresserar mig för läsares användning 
av skönlitterära e-böcker. Studien är genrefokuserad eftersom, som tidigare nämnts, 
skönlitteratur är en genre som vanligtvis inte läses elektroniskt på grund av traditionell 
bundenhet till den tryckta boken. Den utförs via ett urval av folkbibliotek som köper e-
boktitlar från företaget eLib. Hypertextuella6 skönlitterära verk tas inte i beaktning då e-

                                                 
5 Den skönlitterära genren innefattar i denna studie de kategorier som e-bokdistributören eLib arbetar med. 
Dessa är subgenrerna aforismer & citat, historiska romaner, deckare & spänning, dramatik, fantasy, science 
fiction, humor, kåserier, lyrik, noveller, romaner samt tecknade serier. Dessa kategorier benämns även som 
subgenrer. eLib presenteras utförligare i kapitel 3.4.  
6 Hypertextuella texter är icke-sekventiella, det vill säga de erbjuder läsaren att själv bestämma sin väg genom 
texten.  
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böckerna som eLib distribuerar till folkbiblioteken inte är av sådan sort. Därtill är studien 
inriktad på skönlitteratur skriven för vuxna. eLib distribuerar endast digitaliserade e-böcker 
och det är denna form av digitalt verk som avses i studien. Studien är vidare fokuserad på att 
undersöka läsares användande av e-böcker såsom textmedium, därför undersöks endast 
läsares uppfattning av e-boken som förmedlare av skönlitterär text samt deras läsupplevelse 
kopplad till e-bokens gränssnitt och form. Ljudböcker och mp3- böcker är exkluderade från 
studien eftersom ljudböcker skulle kräva en bredare definition av begreppet läsning vilket jag 
inte är intresserad av att göra. Det empiriska materialet är insamlat genom en e-postenkät 
skickad till låntagare på olika svenska folkbibliotek, vilket innebär att studien uteslutande 
avser svenska läsare och deras användning av e-böcker. 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar, 
avgränsningar, litteraturgenomgång och tidigare forskning. Det finns även en diskussion kring 
en liknande studie som utfördes för sex år sedan. 
 
I kapitel två redovisas vald metod där även urval av respondenter, förfaringssätt och 
analysmetod presenteras. Även ett resonemang kring validitet och representativitet finns. 
 
I kapitel tre, ”Läsning och dess artefakter då och nu”, redovisas utvecklingen av bokens form 
från kodex till teknologiskt verktyg och hur läsningen som aktivitet förändrats med den. 
Därefter följer en problematisering kring hur termen ”e-bok” ska definieras samt en 
genomgång av dess olika komponenter. Avslutningsvis presenteras två digitaliseringsprojekt 
samt eLib kort.  
 
I kapitel fyra, ”Teoretiska utgångspunkter”, redogörs min teoretiska förståelseram. Jag har 
valt att använda mig av medieteorin Uses and Gratifications som tankeverktyg i analysen av 
varför e-bokläsare väljer att läsa skönlitterära e-böcker. Även teorier om gränssnitt redogörs. 
 
I kapitel fem, ”Resultatredovisning”, finns en presentation av respondenterna och e-
postenkätmaterialet.  
 
Kapitel sex, ”Analys och diskussion”, inleds med att Larsens och Olssons resultat jämförs 
med och analyseras i förhållande till denna studies resultat. Sedan följer en analys av studiens 
resultat. 
 
I kapitel sju följer en avslutande diskussion i vilken jag diskutera intressanta aspekter och 
återknyter till Larsens och Olssons studie. I slutet följer en diskussion kring studien och dess 
resultat ur ett retroperspektiv.  
 
I kapitel åtta, ”Slutsatser”, sammanställs resultatet från analysen. 
 
I det nionde och sista kapitlet återkopplar jag till studiens syfte och frågeställningar i en 
sammanfattning. 
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1.4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Det finns ingen nämnvärd forskning på förhållandet mellan läsare och e-böcker i Sverige 
eftersom e-böcker utgör en förhållandevis liten del av litteratursamhället och därmed finns det 
få läsare som använder sig av mediet. Bland dem som skriver mycket om textualitet, 
hypertextualitet och elektronisk publicering är Mats Dahlström, lektor vid institutionen för 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Han har bland annat skrivit 
artikelserien ”På vilken fråga är e-boken ett svar?” i bibliotekstidskriften Ikoner- vision och 
tradition som Bibliotekstjänst ger ut. I artikel nummer ett problematiserar Dahlström kring 
existerande föreställningar kring e-boken och dess framtid samt e-boken som begrepp.7 I 
nummer två av artikelserien problematiserar Dahlström ytterligare om e-bokens framtid, inte 
minst i förhållande till biblioteken. E-boken som underordnad den tryckta boken och som 
forskningsobjekt avhandlas även i artikeln.8 
 
I Ikoner- vision och tradition9 finns för övrigt ett antal andra artiklar som berör den tryckta 
bokens nya förutsättningar på grund av e-bokens utveckling och e-bokens plats och 
möjligheter i litteratursamhället. Exempel på sådana artiklar är ”Boken dematerialiserad”10 
och ”E-bok på bibliotek”11. Det finns en e-tidskrift som behandlar digitala verk av olika 
former som heter electronic book review

12. Organisationen Electronic Literature 

Organisation är en non-profitorganisation inriktad på att främja skrivandet, publicerandet och 
läsandet av elektronisk litteratur.13 e-books.org är en icke-kommersiell webbsida vars syfte är 
att uppmuntra bidragande och analys av idéer rörande e-böcker för att skapa en förståelse 
kring deras möjligheter och begränsningar. Webbsidan fungerar som informationsskälla 
relaterad till forskning kring e-böcker och variabler som uppdrag, gränssnitt och system är i 
fokus snarare än innehåll. 14 
 
Johan Svedjedal är litteratursociolog vid Uppsala universitet och har skrivit boken The 
literary web som behandlar bokens plats i dagens samhälle. I The literary web kan Svedjedal 
sägas diktera de nya villkoren för den tryckta boken och problematisera kring e-bokens 
påverkan av densamma. E-bokens framfart innebär nya förutsättningar för författare, förlag, 
boklådor och läsare samt för den tryckta boken som får en annan betydelse än tidigare: att 
vara någonting annorlunda än den elektroniska och att ha fördelar som inte e-boken besitter. 
Den tryckta boken har revolutionerats genom diverse digitaliseringsprojekt rörande kulturarv 
och genom att den får ytterligare spridning genom att finnas tillgänglig i elektronisk form. 
Som titeln på boken antyder ligger dock tyngdpunkten på litteraturens plats på webben vilket 
bland annat innebär ”print on demand”15, hypertextualitet och tillgänglighet för ”alla”.16 

                                                 
7 Dahlström 2005a. 
8 Dahlström 2005b. ”På vilken fråga är e-böcker ett svar? Del 2” Ikoner- vision och tradition, nr 4. 
9 Ikoner- vision och tradition är en fristående tidskrift som Bibliotekstjänst ger ut, enligt publikationens 
webbplats. 
10 Lundblad, Kristina 2001. Ikoner- vision och tradition, nr 2. 
11 Zetterlund, Boris U 2001. Ikoner- vision och tradition, nr 2. 
12 electronic book review’s webbplats.  
13 Electronic Literature Organization’s webbplats under ”about”.  
14 e-book.org’s webbplats. 
15 I  Nationalencyklopedin skriver Marika Taillefer att ”tryck-på-begäran, beställningstryck, tillämpning av 
digitalt tryck för produktion av exakt det antal trycksaker som behövs vid ett tillfälle utan tryckning av 
överupplaga mot lager. Med digitalt tryck menas tryck där alla steg fram till färdig trycksak sker digitalt. Då är 
kostnaden per trycksak i princip oberoende av upplagan, och det finns inget skäl att beställa fler exemplar än vad 
som behövs för stunden.”  
16 Svedjedal, Johan 2000. The literary web. 
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Svedjedal har även skrivit Den sista boken som kan beskrivas som en populärvetenskaplig 
framställning av frågor rörande hypertext och boken som textbärare, den tryckta som den 
elektroniska. I hans inledande kapitel problematiserar han kring hur vi normalt talar om boken 
som om den vore synonym med texten den presenterar. Svedjedal menar istället att boken är 
ett medium skapat för att lagra text, det vill säga boken är skild från sitt innehåll17. En 
diskussion kring läsning och genrer leder till ett problematiserande kring det hypertextuella 
verket, dess vara och icke vara, nu och i framtiden. 18 Den hypertextuella genren är för 
Svedjedal ett barn av datautvecklingen och alltså ett nytt grepp, även om det kan sägas ha 
funnits i den tryckta bokvärlden sedan länge i form av exempelvis uppslagsböcker. 
 
En amerikansk studie värd att nämnas presenteras i artikeln ”Reading behavior in the digital 
enviroment: Changes in reading behavior over the past ten years” och är gjord av Ziming Liu 
vid School of Library and Information Science vid San José State University i California, 
USA. Studiens syfte var att studera hur läsning i elektronisk miljö ser ut genom att analysera 
hur människor har förändrat sina läsvanor de senaste tio åren (1994-2004). Studien visar att 
allt mer tid läggs på att läsa elektroniska dokument vilket har lett till ett skärmläsande som 
inte fanns tidigare. Denna skärmläsning innebär browsing och skanning, letande efter 
nyckelord, icke-linjär och selektiv läsning med mindre djup och koncentrerad läsning som 
följd. Dock har vanliga beteenden i fysisk miljö, som att stryka under och kommentera texten 
under läsningen, inte förts över till den elektroniska. Författaren påpekar att studiens resultat 
baserar sig på en snäv och liten grupp respondenter och att det därför inte kan anses vara 
representativt för andra grupper.19 Trots detta menar jag att studien kan förmedla någonting 
om hur läsvanorna i elektronisk miljö kan skilja sig från dem i tryckt miljö. 
 
Under våren 2005 utfördes en studie vid Denver universitet i Colorado i USA vars syfte var 
att undersöka hur många av universitetets studenter och personal som kände till e-böcker samt 
vad deras åsikt var om dem. Detta skulle öka universitetsbibliotekspersonalens kunskap om e-
bokanvändandet. Studien utfördes av universitetsbiblioteket Penrose Library och beskrivs av 
bibliotekarien Michael Levine-Clark i ”Electronic Book Usage: A Survey at the University of 
Denver”. Studien fokuserade på e-böcker generellt och på det digitala biblioteket netLibrary 
och dess e-boktjänster specifikt. En inbjudan till att delta i undersökningen skickades till 
universitetets alla studenter och dess personal och en länk till enkäten lades på bibliotekets 
hemsida samt på den lösenordsskyddade universitetsportalen. Enkäten innehöll 19 frågor om 
medvetenheten om och användandet av e-böcker. Många respondenter menade att de skulle 
använda e-böcker i större utsträckning om de kände till dem medan andra uppmanade 
biblioteket att tillhandahålla träning i e-bokanvändande. Resultatet visar att vissa respondenter 
inte var klara över definitionen av e-bok och att de blandade ihop e-böcker med elektroniskt 
publicerade tidskrifter samt att netLibrary inte var känt av alla. Detta visar att en bättre 
marknadsföring krävs för att öka kunskapen om vad e-böcker är. Vidare visar studien att 
många respondenter hade svårt att läsa en större textmängd på skärm och de flesta uttryckte 
att de bara läste vissa delar av en e-bok. Ett annat klagomål som framfördes var omöjligheten 
att markera texten på skärmen medan merparten av respondenterna uppskattade möjligheten 
att söka i texten. Tillgängligheten av e-böcker var en fördel som en del respondenter nämnde. 
Levine-Clark menar att det finns två lösningar att välja mellan. Antingen tillhandahålls 
böckerna både i tryckt och elektronisk form om möjligt eller så utförs vidare studier av vilken 

                                                 
17 Detta är ett viktigt påpekande som jag återkommer till i kapitel 3.2. 
18 Svedjedal, Johan 2001. Den sista boken. 
19 Liu, Ziming 2005. ”Reading behavior in the digital enviroment. Changes in reading behaviour over the past 
ten years”, Journal of Documentation, nr 6, s. 700-712.  
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litteratur som föredras att läsas i vilken form. Studiens resultat visade inte hur e-böckerna 
användes och vilka faktorer som låg bakom valet av en e-bok istället för en tryckt bok.20 
 
En annan studie som gjordes under 2005 presenteras i artikeln ”What Readers Want: A Study 
of E-Fiction Usability”. Studien utfördes av Chrysanthi Malama, Monica Landoni och Ruth 
Wilson21 med syftet att undersöka läsares krav på elektronisk skönlitteratur i jämförelse med 
elektroniska läroböcker och huruvida principerna bakom designen av e-läroböcker kunde 
appliceras på e-skönlitteratur. Det finns många olika typer av elektroniska böcker och studien 
fokuserade på att undersöka i vilken utsträckning e-böcker möter läsares förväntningar och 
krav. Studiens frågor ställde författarna mot en tidigare gjord studie av användbarheten av 
elektroniska läroböcker, the EBONI Project. Denna studie visar att användandet av e-
läroböcker skiljer sig mycket från användandet av e-skönlitteratur, eftersom nöjesläsning av 
e-böcker tenderar att likna läsningen av en tryckt bok. Studien resulterade i nya riktlinjer vad 
gäller designen av elektroniska läroböcker. Dess metodologi återanvändes i Malamas, 
Landonis och Wilsons studie, dock reviderad för att passa studiens syfte. E-post sändes ut 
med en förfrågan om deltagande samt en URL där respondenterna skulle påbörja 
undersökningen. E-posten sändes ut till en större allmänhet samt till studenter och föreläsare i 
dator- och informationsvetenskap vid Strathclyde universitet. 25 personer svarade på e-posten 
och fick läsa ett elektroniskt verk i tre olika utföranden och sedan svara på tre webbenkäter 
vilka adresserade respondenternas upplevelse av de olika versionerna. Titeln som 
respondenterna skulle läsa var Etienna Gerards äventyr av Arthur Conan Doyle i Adobe 
Ebook Reader, Microsoft Reader samt i ett format i vilket läsaren tar sig genom verket med en 
rullningslist. Åtta respondenter önskade att de slapp ladda ner läsprogrammen för att kunna 
läsa e-boken. Rullningsboken ansågs av respondenterna vara svårorienterad men lätt att ladda 
ner. Adobe Ebook Reader fick mer positivt gensvar vad gällde utformningen vilket i sin tur 
uppfattades ge bättre läsupplevelse än rullningsboken. Däremot menade respondenterna att 
det tog för lång tid att ladda ner texten till läsaren och att det inte gick att stryka över texten.  
Även Microsoft Reader fick mestadels positivt gensvar såsom att den var lätt att navigera i, 
gav möjlighet att påverka texten och att den såg ut och kändes som en tryckt bok. Adobe 
Ebook Reader fick dock det överlag bästa omdömet. Studien visar att riktlinjerna som 
EBONI-projektet arbetade fram även kan appliceras på e-skönlitteratur.22  
 
”Beyond print: Reading digitally” av Gary J. Brown skrevs 2001 men beskriver ändå en 
situation som mångt om mycket fortfarande är gällande. Brown är chef för biblioteksservice 
på Blackwells i Illinois och menar att läsning på skärm har blivit mindre ansträngande tack 
vare teknikens utveckling. Möjligheten att transportera en e-bok såsom en tryckt bok, med 
läsverktyg som en handdator, kan komma att leda till förändrade läsvanor, organisationen av 
det intellektuella livet och våra läsupplevelser. Vårt läsande sker på många olika vis och olika 
programvaror möjliggör manipulering av texten vilket ger läsaren en känsla av dominans över 
densamma. Men e-boken lider fortfarande av lillebrorssyndromet trots många försök att 
utveckla mediet till någonting skilt från den tryckta boken. Dessutom är det fortfarande den 
tryckta boken som dominerar när det gäller att välja textbärare. Men läsares tendens att 
föredra den tryckta texten framför elektronisk utmanas alltmer då skärmtekniken utvecklas 

                                                 
20 Levine-Clark, Michael, 2006. ”Electronic Book Usage: A Survey at the University of Denver”, Portal-
Libraries and the Academy, nr 3, s. 285-299. 
21 Chrysanthi är anställd vid Library of the Macedonian Museum of Contemporary Art, Makedonien, Grekland. 
Landoni är anställd vid Dept. of Computer and Information Sciences vid University of Strathclyde, 
Storbritannien. Wilson korrekturläste artikeln i egenskap av forskare och frilansande korrekturläsare.     
22 Malama, Crysanthi, Landoni, Monica, Wilson, Ruth 2005. ”What Readers Want: A Study of E-Fiction 
Usability”, D-Lib Magazine, nr 5. 
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och möjliggör mer flexibel läsning. Denna utveckling tenderar dock till att försöka få den 
elektriska läsningen att likna den som görs av en tryckt text. Skärmteknikens utveckling 
strävar även mot att öka läsupplevelsen av den elektroniska texten, men känslan av 
oöverblickbarhet som många läsare erfar är fortfarande ett problem. Detta föranleder 
fortlöpande utveckling av programvaror och e-läsverktyg som båda ska underlätta läsningen 
men även skilja läsningens struktur från den av tryckt text, för att göra e-boken till ett medium 
oberoende av den tryckta boken. Exempelvis kan läsare av e-böcker söka i texten med hjälp 
av sökord. Avslutningsvis skriver Brown att de båda medierna kommer att samexistera även i 
framtiden. Dock kommer vissa sorter av tryckta dokument såsom index, bibliografier och 
kortkataloger upphöra att existera då de gör sig bättre i digital form.23 
 
Lena Andersson och Kristina Samuelsson på Bibliotekshögskolan i Borås skrev 
magisteruppsatsen E-böcker- ett nytt sätt att läsa: En undersökning om digitala böcker i 
folkbibliotek för två år sedan. Syftet med studien var att undersöka hur e-bokutlåningen såg ut 
på svenska folkbibliotek och hur denna utlåning hade utvecklats sedan starten 2001.24 I 
studiens resultat går att se att eLib hade 51 titlar och genomsnittligt antal utlån per titel var 6,9 
i juni 2001. Fyra år senare hade eLib i maj 475 titlar och genomsnittligt antal utlån per titel 
var10,2. Vidare går att läsa att eLib vid samma tidpunkt hade 234 skönlitterära titlar, 155 
facklitterära titlar och 70 titlar av barn- och ungdomslitteratur. De hade därmed mest 
skönlitterära titlar och det var även dem som lånades ut mest. Andersson och Samuelsson fick 
ta del av en användarstudie som eLib utförde under 2001 via en webbenkät på de anslutna 
folkbibliotekens hemsidor. Så mycket som 98,8 % tyckte att tjänsten var bra eller mycket bra 
och information om tjänsten hade av merparten intagits genom bibliotekens hemsidor eller 
andra sidor på Internet. Respondenterna tyckte genomgående att installation av 
programnedladdning av e-boken fungerade bra eller mycket bra, men efterfrågande fler fack- 
och skönlitterära titlar. Andersson och Samuelsson gjorde en argumentationsanalys av utvalda 
texter ur dagspress, kvällspress och veckopress, en bok om pappersbokens utveckling, en 
magisteruppsats och från enkätstudier utförda av eLib och Kalmar läns bibliotek. Det kan 
nämnas att argumenten skiljde sig mycket åt beroende på vem som lade fram dem. 
Journalisterna fokuserade på problem och konflikter med e-boken eller var entusiastiska inför 
e-bokens framtid. Användarna däremot var inriktade på praktiska problem och fördelar med 
de två medierna och förde fram argument rörande e-boken som komplement till pappersboken 
och tvärtom.25 

1.4.1 Sammanfattning 

De presenterade studierna fokuserade på olika vis på läsning och användning av e-böcker. Liu 
fastslog att skärmläsandet har ökat och att läsning på skärm skiljer sig från den ur en tryckt 
bok. Den är bland annat selektiv och mindre koncentrerad. Det går även att utläsa från 
Denver-studiens resultat, enligt vilket respondenter menade att de upplevde svårigheter med 
att läsa på skärm och att de endast läser delar ur e-böcker. Brown menade dock att 
skärmtekniken utvecklas och att den idag erbjuder läsning som liknar den ur tryckta böcker. 
Tanken att läsupplevelsen av e-böcker ska likna den av tryckta böcker uttrycks i ”What 
Readers Want: A Study of E-Fiction Usability”. Programvaran som fick bäst omdöme var den 
som erbjöd en presentation av texten som liknade den tryckta bokens sätt att presentera 
densamma. Jag vill kommentera det faktum att Lius studieresultat skiljer sig från de övriga. 
Liu skrev i sin artikel att behovet av att kommentera och stryka under i texter inte har förts 

                                                 
23 Brown, Gary J. 2001. ”Beyond print: reading digitally”.  Library Hi Tech, nr 4, s. 390-399.  
24 Andersson, Lena & Samuelsson, Kristina 2005. E-böcker- ett nytt sätt att läsa: En undersökning om digitala 
böcker i folkbibliotek, nr 89, s. 6. 
25 Ibid., s. 28-79.  
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över till den elektroniska miljön. Tvärtom var det ett behov som respondenterna i de övriga 
amerikanska studierna menade inte möttes av e-boken. Det vill säga, läsare av e-böcker vill 
kunna hantera verket såsom de kan i tryckt format. Det är en funktion som skärmtekniken 
satsar på, menar Brown, och som görs bredare i den elektroniska miljön. Läsaren är fri att 
manipulera texten på ett sätt som inte är möjligt i tryckt format. Denver-studien, vars titel 
antyder att fokusen låg på användning av e-böcker, presenterade ett resultat som inte berättar 
varför respondenterna valde att läsa e-böcker eller hur de nyttjade dessa i någon större 
utsträckning. Det är däremot någonting jag delvis undersöker i denna studie. 
  

1.5 Studiens förhållande till en närliggande studie 
 
Under år 2001 gjorde Christel Larsen och Helén Olsson vid Bibliotekshögskolan i Borås en 
studie som resulterade i magisteruppsatsen Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett 
läsarperspektiv. De studerade motiven bakom läsares val att läsa skönlitteratur i e-bokform 
och hur läsningen påverkades av e-bokens gränssnitt. De menade att skönlitteratur fortfarande 
är bunden till den traditionella bäraren av genren: den tryckta boken. Detta beror mycket på 
det traditionella värdet som den tryckta boken besitter. Därför ville de undersöka varför läsare 
trots allt valde att läsa skönlitterära verk i elektronisk form och hur deras läsupplevelse 
påverkades av det elektroniska mediet.26 Sex år har passerat sedan studien utfördes och jag 
kommer återigen belysa läsandet av skönlitteratur i e-bokform. Larsens och Olssons 
magisteruppsats skrevs då e-böcker precis börjat distribueras via bibliotek i Sverige och 
mycket har hänt sedan dess. 
 
Larsen och Olssons studie är mycket lik den jag ämnar utföra och därför kommer jag i kapitel 
sex att ställa mitt resultat mot deras för min studie relevanta resultat. Eftersom sex år har 
passerat kan det vara intressant att se om de liknande frågorna studierna emellan genererar 
lika eller olika svar och i så fall försöka förklara varför. Sedan 2001 har e-boktjänsterna 
utökats och därmed även läsarna som använder sig av dessa tjänster. Larsen och Olsson 
använde sig av e-postutskick till BIBLIST och Serums medlemmar för att finna respondenter, 
vilket resulterade i en ganska homogen grupp bestående av tolv respondenter. Jag fann 
respondenter med hjälp av en webbenkät på folkbibliotekshemsidor, vilket jag anser har 
resulterat i en bredare grupp respondenter. Skillnaden respondentgrupperna emellan anser jag 
vara väsentlig, eftersom den troligtvis påverkar de båda resultaten. En vidare diskussion kring 
de olika respondentgrupperna finns i anslutning till den komparativa analysen i kapitel sex. 
Larsen och Olsson intervjuade via telefon, medan jag skickade en e-postenkät. Skillnaden i 
intervjuteknik måste nämnas eftersom även den påverkar resultatet, då intervju i motsats till 
enkät möjliggör för djupare resonemang från respondenternas sida och för följdfrågor från 
forskarens vilket leder till bredare svar och ett undvikande av missförstånd. Jag återkommer 
till min metod i kapitel två.  
 
Larsen och Olsson utförde en mindre enkätundersökning på Stockholms stadsbibliotek vilken 
resulterade i 56 svar. Ingen av respondenterna hade läst en e-bok och enkätresultatet visar 
tydligt på att e-böcker var ett tämligen okänt fenomen bland respondenterna. Även jag utförde 
en enkätundersökning, den var dock webbaserad och utplacerad på folkbibliotekshemsidor. 
Den låg ute i tre veckor och genererade 134 svar från respondenter som samtliga läser e-
böcker. Jag fick således ett mycket mer omfattande kvantitativt resultat än Larsen och Olsson 

                                                 
26 Larsen & Olsson 2001. Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv, nr 90 s. 7-8. 
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eftersom fler svarade och samtliga läste någon form av e-böcker, vilket innebar att de förstod 
frågorna och kunde bidra med för mig ny information.  
 
Jag återkommer till Larsens och Olssons studie i kapitel 6.1 i ljuset av min 
resultatgenomgång. I nästa kapitel kommer en genomgång av metoden.  
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2 Metod 
 
Syftet med denna studie är att undersöka varför och hur skönlitterära e-böcker läses och den 
baseras på en e-postenkät som tio e-bokläsare har svarat på. Det vill säga, tonvikten i studien 
ligger på respondenternas egna ord. Enkäten syftade till att få djupgående svar på frågor om e-
bokläsande och jag kommer att tolka svaren. Jag vill få en förståelse för varför läsare av 
skönlitteratur väljer att läsa i elektronisk form och hur läsarna uppfattar e-boken i jämförelse 
med den tryckta boken. Därför anser jag att den kvalitativa metodiken är lämpligast för att 
kunna svara på dessa frågor och min metodik är därmed av kvalitativ art. Mitt val att skicka e-
postenkäter istället för att intervjua baseras på min urvalsteknik, vilken innefattade en 
webbenkät som jag presenterar nedan. Jan-Axel Kylén skriver om enkäter i Att få svar: 
intervju, enkät, observation. Han menar att trots att svaren på öppna frågor är svåra att 
bearbeta, är fördelen att man inte styr respondenternas svar såsom man gör med frågor med 
svarsalternativ. En annan fördel är att respondenten kan forma sina svar med egna ord.27 Det 
tycker jag är två stora fördelar och väljer därför att utforma enkäten med endast öppna svar. 
Enkäten bestod av nio öppna frågor de är komponerade på ett sätt som ska inbjuda till långa 
svar, eftersom jag ville undvika i möjlig mån att enkäten genererade korta eller ofullständiga 
svar.  
 
Trots studiens kvalitativa anspråk finns det ett kvantitativt inslag i studien, vilket 
representeras av webbenkätens resultat som fyllde två funktioner. Dels syftade den till att ge 
mig en övergripande insyn i läsares användning av och tankar kring e-boken, eftersom jag vid 
studiens början inte hade några förkunskaper. Dels var den ett verktyg för mig att finna 
respondenter. Webbenkätens sammantagna resultat utgör därmed en introduktion och en form 
av förförståelse för min egen del som är användbar inför den centrala resultatredovisningen, 
det vill säga e-postenkätrespondenternas svar, samt inför analysen. Eftersom dess resultat var 
ämnat för mig själv och då några av dem som svarade på den finns bland respondenterna, 
redogör jag ej för dess resultat. Webbenkäten bestod förutom intervjuförfrågan av fem frågor 
med ett antal svarsalternativ. Detta upplägg ledde till ett resultat lättast återgivet i antal och 
procent. Därtill kunde respondenten skriva ett fritt svar i en ruta, vilket gav ett kvalitativt 
resultat då de med egna ord kunde formulera ett svar.  
 
Jag kommer att analysera resultatet av intervjuerna utan några förkunskaper, vilket 
förhoppningvis resulterar i en förutsättningslös analys utan några hypoteser. Snarare är det så 
att jag kan komma att skapa hypoteser utifrån analysen och därför kallar jag mitt förfarande 
induktivt.  
 

2.1 Urval av respondenter 
 
Jag kontaktade femton bibliotek (se bilaga 1) och förhörde mig om möjligheten att få lägga en 
länk till en webbenkät på bibliotekets sida om e-medier. Det valet gjorde jag eftersom studien 
ska ha en konsekvent knytning till bibliotek och ha en tydlig kopplig till B & I. Jag 
kontaktade bibliotek från norr till söder i både storstäder och småstäder samt några mindre 
orter. Den geografiska spridningen från Kiruna i norr till Malmö i söder uppfattade jag som 
viktig då jag ville få kontakt med läsare från olika platser i Sverige. Jag kontaktade endast 

                                                 
27 Kylén, Jan-Axel, 2004. Att få svar: intervju, enkät, observation, s. 61. 
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femton bibliotek då jag ansåg det på grund av tidsramen vara ett passande antal. Det var 
tidsödande att få kontakt med bibliotekscheferna och sedan de webbansvariga för vilka jag 
fick förklara mitt syfte med studien och varför jag ville lägga ut en länk på bibliotekets 
hemsida. Då jag inte fick kontakt med bibliotekschefen, kontaktade jag verksamhetsansvarig. 
Jag fann biblioteken med e-bokservice genom eLibs hemsida på vilken företaget länkar till de 
bibliotek som använder sig av företagets e-bokdistribuering. Enkäten bestod av fem frågor 
med svarsalternativ inspirerade av de svar som Larsen och Olsson fick av sina respondenter. 
De frågor rörande subgenrer inom skönlitteraturen är enligt de kategoriindelningar som finns 
på eLibs hemsida. Frågor rörande gränssnitt uteslöts då jag ansåg dessa vara mer passande 
frågor för e-postenkäten, eftersom det kanske krävs en beskrivning av problematiken kring e-
bokens gränssnitt kopplad till läsupplevelsen. Jag menar därmed att det var för svårt att göra 
en tydlig fråga angående gränssnitt. Webbenkäten lades även ut på eLibs startsida för att öka 
dess exponering. I slutet av enkäten fanns en förfrågan om intervju via e-post eller telefon, 
vilket resulterade i svar från tio respondenter.  
 

2.2 Förfaringssätt 
 
Webbenkäten utformades på en webbsida som erbjuder en gratis service vilken tillhandahåller 
verktygen att skapa diverse undersökningar. När webbenkäten var färdig i mitten av mars, 
skickade jag länken till enkätundersökningen tillsammans med en presentation till de 
webbansvariga på de kontaktade biblioteken (se bilaga 2). Länken skulle sedan tidigare 
överenskommelse ligga ute i tre veckor. Ett av biblioteken, Kiruna bibliotek, skrev i ett e-
postmeddelande den 20: e mars att de på grund av ”seg server” ville avstå från att lägga ut 
min länk. Efter samtal med teknikansvarig på eLib samma dag lades länken ut på deras 
startsida. Efter att ha kontrollerat var min länk hamnat på hemsidorna, noterade jag att den 
placerats på olika sidor biblioteken emellan. Vissa bibliotek har en samlad e-mediasida medan 
andra har speciell sida för e-böcker eller e-böcker och något annat e-medium såsom e-
ljudböcker eller e-musik, därför hamnade länken på olika sidor beroende på de individuella 
bibliotekens system. Efter tre veckor hade enkäten genererat 134 svar. Av de 134 som svarade 
skrev 20 att de var villiga att delta i intervju. Eftersom jag fick kontakt med respondenterna på 
elektronisk väg, uppfattade jag det som mest konsekvent att även utföra intervjuerna i den 
elektroniska miljön. Det var dessutom endast sex som hade angivit ett telefonnummer och jag 
ansåg det vara lämpligast att utföra alla intervjuer på samma vis. Därför utarbetade jag en 
kvalitativ e-postenkät med nio öppna frågor, vilken jag skulle skicka till de utvalda 
respondenterna. Av de 20 slumpade jag ut åtta som jag sände enkäten till i mitten av april. Jag 
bad att få svar senast fem dagar senare. Två dagar efter att jag sänt enkäten hade jag endast 
fått tre svar och därför skickade jag iväg e-postenkäten till resterande respondenter. Detta 
gjorde jag för att försäkra mig om att jag skulle ha tillräckligt många svar att bearbeta veckan 
därpå då tidsramen inte tillät mig vänta med sammanställning och analys längre än så. En 
vecka efter första utskicket hade jag fått svar från tio respondenter vilka blev dem som fick 
figurera i studien. När resultatredovisningen var färdigskriven e-postade jag den till 
respondenterna för att de skulle få ta del av den och för att kunna uppmärksamma 
missförstånd från min sida. De bekräftade att de fått e-posten, men ingen återkom med 
synpunkter. 
 
Här måste nämnas de nackdelar jag i efterhand upptäckte med webbenkätens utförande. 
Enkäten var placerad på 14 bibliotekshemsidor för bibliotek utvalda efter deras geografiska 
placering. Däremot fanns i enkäten ingen fråga rörande respondenternas geografiska 
belägenhet, vilket kan sägas göra det geografiska urvalet av biblioteket onödig. En annan 
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nackdel var att termen ”e-bok” såsom den används i studien inte definierades för 
respondenterna. Detta resulterade i att ett antal respondenter avsåg e-ljudböcker, mp3-böcker 
och cd-böcker när de svarade på frågorna. Webbenkätundersökningens syfte, det vill säga att 
undersöka läsare av skönlitteratur och deras användning och upplevelser av e-boken, var 
heller inte tillräckligt tydlig då en stor del av respondenterna svarade att de läste facklitteratur 
och föredrog facklitteratur i e-bokform. Webbtjänsten möjliggjorde inte för mig att hindra 
respondenterna från att hoppa över en fråga, vilket resulterade i att vissa frågor inte gav ett 
lika stort antal och lika facetterat svar som andra frågor gjorde. Möjligheten för 
respondenterna att ge mer än ett svar på varje fråga kan vara en nackdel, då frågorna inte gav 
tydliga svar. Å andra sidan är sällan ett svar tillräckligt utan det behövs kompletteras med fler 
svar för att kunna representera respondentens åsikter. Fördelen med att skicka enkäter istället 
för att intervjua var att det var både enklare och billigare. Jag slapp att transkribera inspelat 
intervjumaterial och hade inga utgifter i samband med enkätutskicket, eftersom jag sände dem 
via e-post. Den stora nackdelen var att jag inte kunde följa upp respondenternas svar med 
följdfrågor, vilket resulterade i överlag korta och ibland otydliga eller ogenomtänkta svar. 
 

2.3 Validitet, reliabilitet och representativitet 
 
Karin Widerberg skriver om de från kvantitativ forskning tagna kriterierna i Kvalitativ 
forskning i praktiken. Hon menar att det inte går att ha samma kunskapsanspråk inom 
kvalitativ forskning som i kvantitativ då de båda angreppssätten skiljer sig fundamentalt åt. 
Validitet (att man mäter det man tänkt mäta) och reliabilitet (att upprepade mätningar ger 
samma resultat) är kunskapsanspråk som inte går att hänvisa till inom den kvalitativa 
forskningen, eftersom dess syfte inte är att forskaren ska kunna bytas ut (reliabilitet) eller att 
man på förhand ska veta vad som ska undersökas (validitet).28 Eftersom den här studien är 
kvalitativ är det inte möjligt att påstå att jag på förhand visste vad det var för kunskap som 
studien skulle komma att generera. Istället har jag fått omarbeta och redigera både mitt 
tankesätt och delar i studien allteftersom. Det går heller inte att påstå att denna studie äger 
reliabilitet, eftersom en annan forskare skulle kunna få andra svar än dem jag har fått. 
Eftersom jag har intervjuat endast tio läsare går det heller inte att hävda att studiens resultat är 
representativt för en större grupp läsare av e-böcker. Men mitt syfte var inte att få ett 
representativt resultat, utan att göra ett nedslag i ett urval av läsare. Jag anser trots detta att 
resultatet är intressant eftersom det pekar mot var vidare forskning kan fokusera. 
 

2.4 Analysmetod 
 
Efter att jag skapat mig en överblick över resultatet delade jag in det i teman som jag fann i 
svaren. I uppdelningen fungerade frågeställningarna som ett hjälpmedel. Många svar 
tangerade flera frågor, vilket försvårade denna uppdelning och även resulterade i vissa 
upprepningar. 
 
Jag valde medieteorin Uses and Gratifications eftersom jag tyckte den passade för studiens 
syfte, vilket i ett större perspektiv är att undersöka varför läsare av e-böcker har valt mediet 
och vad de får ut av det. Jag valde teorin även eftersom jag kommer att förhålla mig till 
Larsens och Olssons studie, vilka också använde sig av den. Larsen och Olsson påpekade att 
teorin främst behandlar de innehållsmässiga aspekter på medier, snarare än medieform. Det är 
                                                 
28 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 18. 
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inte någonting jag har observerat under min läsning om teorin och anser att den är ett fullgott 
verktyg för denna studie. I analysen använde jag mig av Uses and Gratifications som en 
förförståelse, det vill säga hur jag skulle betrakta respondenterna och deras svar. Därmed 
bidrog teorin med ett perspektiv ur vilket jag utförde analysen. Teorierna om hur 
bokformernas gränssnitt påverkar läsupplevelsen hjälpte mig att kunna förklara varför 
respondenterna uppfattade e-böcker som de gjorde enligt svaren.  
 
Ytterligare metodologiska resonemang finns i anslutning till teorigenomgången i kapitel 4 och 
inför analysen i kapitel 6.  
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3 Från bläck till bits och läsandets evolution 
 
Bokens inträde i den elektroniska världen har förändrat förutsättningarna för både författare, 
publicister och läsare. E-bokens existens innebär en förändrad framtid för den tryckta boken 
och litteraturvärlden i stort som nu har nya kanaler: digitala boklådor, bibliotek och 
publicering på digitala förlag. Texten blir också annorlunda i elektronisk miljö, det vill säga 
den går att manipulera och göras hypertextuell.29 Detta innebär att den digitala texten på 
många sätt blir en motpol till den statiska tryckta texten, såsom den tryckta boken blir en 
motpol till e-boken. Än så länge är e-boken underordnad pappersboken men det är ett 
förhållande som verkar förändras ju mer e-boken utvecklas och blir ett eget medium som inte 
längre behöver jämföras med pappersboken. Denna studie behandlar e-boken som ett samtida 
medium men trots det är en genomgång av bokens historia relevant, då den placerar in e-
boken i en utvecklingsprocess som fortfarande pågår. Jag anser det vara viktigt att ha i åtanke 
att bokens form ingalunda upphör att utvecklas i och med e-bokens intåg, utan vi står inför 
nya skeenden. Följande genomgång av bokens utveckling fungerar dels som en förförståelse 
för läsaren och dels som en kontext i vilken jag vill placera min studie. Bokens utveckling har 
påverkat och påverkar läsningen än idag, därför redogör jag även för denna process. Sedan 
följer en presentation och problematisering kring e-boken utifrån eLibs definition av mediet, 
som kan definieras både som ett tekniskt verktyg, ett program och ett digitalt verk. Även två 
digitaliseringsprojekt samt e-bokdistributören eLib presenteras kort.  
 

3.1 Från kodex till bildskärm och läsandets förändring 
 
Läsandet har förändrats med bokens utveckling från en form till en annan. Hur denna 
förändring har sett ut ska jag beskriva med hjälp av framför allt Frederick G. Kilgour, som 
bland annat var professor och forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap vid The 
University of North Carolina, USA. Kilgour presenterar sju tekniska revolutioner i 
bokhistorien i The Evolution of the Book. Alberto Manguel har skrivit en bok om läsningens 
historia vilken kompletterar de sju revolutionerna eftersom läsningen och bokformens 
utveckling är avhängiga varandra. Jag vill understryka att Kilgours revolutioner kring bokens 
utveckling och produktion inte ska uppfattas som någonting som skedde över en natt, istället 
var dessa revolutioner utvecklingar som skedde över en längre tid, ofta under flera hundra år. 
Olika medieformer har existerat vid sidan om varandra, exempel på det är bokrullen och 
kodexboken samt manuskriptboken och den tryckta boken. Idag samexisterar den tryckta 
boken med e-boken utan tecken på att den tryckta boken är på väg att pressas undan. Därtill är 
det viktigt att minnas att bokens utveckling ingalunda har upphört att gå framåt i och med e-
bokens framträdande. Vi står fortfarande inför nya skeenden både vad gäller den tryckta 
boken och e-boken.  
 
Den första revolutionen i bokens historia kom när lertavlorna uppfanns i Mesopotamien, i 
nuvarande Irak. Bokformen var utvecklad runt 2 500 f. Kr. och kunde hållas i en hand.30 De 
var vanligen fyrkantiga och en bok bestod av flera sådana tavlor samlade i en läderpåse eller 
ett skrin, så att de kunde tas fram i en förbestämd ordning. Tavlorna var fullt bärbara men 
erbjöd begränsade möjligheter för läsaren, då en trave tavlor var för tunga att bära omkring 
på. Historiens äldsta kända författare var en kvinna, prinsessan Enheduanna, som skrev sånger 
                                                 
29 Svedjedal, Johan 2000, s. 9-12. 
30 Kilgour, Frederick G. 1998. The evolution of the book, s. 16. 
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till kärleks- och krigsgudinnan Inannas ära. Hon skrev sitt namn längst ner på tavlorna som är 
daterade till 2 300 f. Kr.31  
 
Den andra revolutionen kom då bokrullen, volumen, uppfanns i Egypten runt 2000 f. Kr. 
Bokrullen bestod av rullad papyrus vilket bestod av fibrer från plantan som lades tätt 
tillsammans mellan två tygstycken. Den var otymplig på så sätt att den krävde ett 
tvåhandsgrepp och om greppet råkade släppas runt den nedre delen åkte rullen ut och skapade 
oreda.32 Det finns inga bevis på att man under den här tiden läste tyst för sig själv. Istället är 
det möjligt att läsning innebar en hörselförnimmelse. Detta innebär att kilskriften blev ljud då 
ögat varseblev den och att läsaren uttalade orden högt för att på så sätt förstå innebörden av 
det lästa. Därför kan det sägas att bildsymbolerna resulterade i ljud och att stavelserna inte 
lästes visuellt som de gör idag.33  
 
Den tredje revolutionen i bokhistorien var när kodexboken uppfanns under 100-talet e. Kr. i 
den grekisk-romerska världen. Det är ur denna form som dagens tryckta bokform utvecklades. 
Till skillnad från bokrullen, som möjliggjorde skrift endast på ena sidan, innehöll kodexboken 
en bunt med papyrusark som veks på mitten vilket resulterade i två sidor och dessa omslöts av 
två trätavlor. Möjligheten att skriva på båda sidorna av papyrusen var mer ekonomiskt än 
bokrullen som enbart erbjöd en. Dessa tidiga kodexböcker, av vilka det finns ett antal 
bevarade, har ett omfång på ungefär 100-200 blad. Bladen är fästa med stygn längs det vikta 
mittenpartiet samt i pärmen. Andra versioner av kodexboken omfattade två till sju vikta 
bladsamlingar tillsammans med ytterligare uppsättningar av två till sju vikta blad.34 
Kodexboken kunde istället för papyrus innehålla garvat skinn, pergament, vilket hade använts 
som skrivunderlag sedan 1 600 f. Kr. men som blev alltmer använt sedan denna form av bok 
började att utvecklas.35 De tidiga kodexböckerna var av samma höjd som bokrullarna då 
papyrus från blanka rullar användes. Då skinn började användas alltmer istället för papyrus, 
började kodexböckerna att skilja sig åt i storlek eftersom skinnen var av olika format.36 
Bokrullen användes ytterligare fyrahundra år efter det att kodexboken introducerats.37 Det var 
under de första århundrade efter kodexbokens uppkomst fortfarande vanligast att läsa högt.38 
Detta ska dock inte uppfattas som att det inte var möjligt att läsa tyst, men högläsning var ett 
utryck för kulturella konventioner som band samman text och röst, läsning, deklamation och 
lyssnande. Kodexboken erbjöd nya möjligheter för läsaren, som under läsningen kunde 
förhålla sig friare till mediet då det kunde vila på exempelvis ett bord. Det gick då att läsa och 
skriva samtidigt, att orientera sig i boken genom att bläddra mellan bladen och det var smidigt 
att gå från en bok till en annan.39 
 
Den fjärde revolutionen enligt Kilgour skedde då Johannes Gutenberg uppfann tryckpressen 
runt 1450. Det Gutenberg gjorde var att använda en skruvpress vilken han kompletterade med 
de typer som han själv uppfunnit. 40 Typerna var stöpta i graverade metallformar och var 
återanvändbara. Tryckpressen minskade antalet arbetstimmar som gick till att producera en 

                                                 
31 Manguel, Alberto 2000. En historia om läsning, s. 125-126, 179-180. 
32 Kilgour, s. 5, 28, 52. 
33 Manguel, s. 52. 
34 Kilgour, s. 47-54.  
35 Kilgour, s. 39. 
36 Ibid., s. 56 
37 Ibid., s. 9. 
38 Manguel, s. 48. 
39 Chartier, Roger 1998. ”Läsare i det långa perspektivet- från codex till bildskärm.” Ingår i Björkman, 
Margareta et al. Böcker och bibliotek: Bokhistoriska texter, s. 303. 
40 Kilgour, s. 84-85, 87.  
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bok men ökade bokproduktionen över lag. Böckerna var i sin tur inte längre unika och 
exklusiva, skapade av en skrivares händer. Det var först nu som läsarna kunde vara säkra på 
att de ägde identiska exemplar av samma text. Därtill utvecklade Gutenberg bläck som bättre 
fungerade till ändamålet som tillsammans med hans tryckpress användes uteslutande för att 
trycka böcker ända fram till 1900-talets början. Gutenbergs uppfinningar fick omedelbara 
konsekvenser eftersom många insåg vilka stora fördelar den hade: snabbhet, enhetlig text och 
relativt låga kostnader. För läsarnas del innebar detta att de hade råd att köpa bokexemplar för 
privat bruk som var anpassade för det ändamålet, istället för att behöva köpa stora 
handskrivna böcker med stor stil som var svåra att hantera. Gutenbergs efterföljare 
producerade så småningom böcker i fickformat.41 Historikern Roger Chartier vill dock 
poängtera att tryckpressen inte ledde till så omvälvande betydelser som det kan verka. Bokens 
form och utförande fortsatte att vara starkt beroende av den föregående manuskriptboken 
åtminstone fram till 1500-talets början. Dessutom fanns det en tryckkultur i Asien långt 
tidigare än den som utvecklades i västvärlden under 1400-talet.42 Sedan 900-talet hade tyst 
läsning blivit tämligen vanligt i västvärlden43 och fördelarna var tydliga: 
 

Med tyst läsning kunde läsaren äntligen upprätta en obehindrad relation med boken och orden. Orden 
behövde inte längre ta upp den tid som man behövde för att uttala dem. De kunde finnas till i ett inre 
rum, rusa vidare eller nätt och jämnt vara påbörjade, helst uttolkade eller halvutsagda, medan läsaren 
inspekterade dem i sin egen takt, hämtade nya idéer ur dem, gjorde jämförelser ur minnet eller ur andra 
böcker som lämnats uppslagna så att de kunde läsas jämsides. Läsaren hann överväga och omvärdera de 
dyrbara ord som genljöd lika bra inom honom som utanför, något som han nu visste. Och själva texten 
skyddad från utomstående av pärmarna, blev läsarens egendom, hans förtrogna redskap, vare sig han 

befann sig i den livliga skrivsalen, på torget eller där hemma.
44   

 
Högläsningen kvarstod dock under tidigmodern tid, mellan 1500- och 1700-talet. Att läsa 
högt var under denna period ett vanligt sätt att interagera i diverse sociala sammanhang, både 
privata som offentliga.45 Högläsning var till skillnad från den tysta läsningen inte en privat 
handling och det var viktigt att boken som det lästes ur var passande. Den kunde fylla olika 
syften, framför allt undervisande och andliga.46  
 
Under början av 1800-talet uppfanns den ångdrivna tryckpressen, vilket markerade den femte 
revolutionen i bokhistorien. Även mekaniserad produktion av papper och förbättrat bläck 
utvecklades under århundradets första hälft. Denna utveckling var ett svar på det ökade 
informationsbehovet i Europa som följde i spåren av den industriella revolutionen, 
evangelikalismen och de napoleonska krigen. Men även ökad läskunnighet och större 
befolkning höjde behovet av information.47 Under 1800-talet ökade läskunnigheten i och med 
Upplysningen och bokläsandet likaså, eftersom böcker var billiga. Dessutom började nya 
grupper av människor att läsa: kvinnor, barn och arbetare.48 Läsningen hade sedan slutet av 
1700-talet antagit en annan form. Tidigare var läsningen av intensiv art, den ägnades åt ett 
mindre antal böcker med vördnad och respekt för boken. Under 1800-talet var läsningen 

                                                 
41 Manguel, s. 132-134 
42 Chartier, s. 298. 
43 Manguel, s. 48. 
44 Ibid., s. 56. 
45 Chartier, s. 303. 
46 Manguel, 121-122. 
47 Kilgour, s. 98-113. 
48 Lyons, Martyn 1999. ”New Readers in the Nineteenth Century: Women, Children, Workers”. Ingår i Cavallo, 
Guglielmo & Chartier, Roger et.  al. A History of Reading in the West, s. 313. 
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istället av extensiv art, det vill säga att läsaren konsumerade en större mängd böcker med 
mindre tid ägnad åt varje individuell bok.49  
 
Den näst sista revolutionen som Kilgour nämner är offsettryckning som sakta började 
utvecklas i början av 1900-talet men som inte blev en dominerande teknik förrän efter andra 
världskriget. Pocketboken introducerades under offsetteknikens första årtionden och den 
första framgångsrika publicisten av dessa var Penguin Books i London.50 Istället för tryck 
med typer baseras offset på en litografisk plantrycksmetod som innebär att trycket från en 
tryckplåt först sätts på en gummiduksklädd cylinder som i sin tur placerar trycket på pappret. 
Under 1970-talet började datorer att användas vid offsettryckning, vilket kallades 
fotokomposition. I datorerna skapades det tryck som sedan skulle föras på tryckplåten och 
under följande årtionde var offset den dominerande metoden för boktryck. Under 1990-talet 
började datorer att användas alltmer som tekniskt komplement till offsettekniken.51 
 
Den elektroniska boken kräver ingen tryckteknik då den varken består av bläck eller papper 
och den har inte ett uniformt fysisk utförande som den tryckta boken har. Den är inte heller 
alltid ett bestående resultat såsom kodexboken är. Istället för kodexbokens fysiska och 
traditionella form som funnits i tvåtusen år, baserad på trycktekniken, är e-boken 
datorkomponerad och skiljer sig därför produktionsmässigt helt från den tryckta boken. E-
boken är enligt Kilgour den sjunde och sista revolutionen i bokhistorien. Den innebär en stor 
förändring vad gäller den fysiska formen, då den inte är i form av en inbunden bok utan 
uppenbarar sig på en datorskärm. E-boken baseras på laboratorieexperiment som utfördes 
under 1960-talet i USA, vilka resulterade i bilder på skärm och manipulerbar text som tidigare 
inte var möjligt.52 Det är dock viktigt att påpeka att e-boken till sin form baseras på skriv- och 
boktryckarkonsten, trots att den är annorlunda än tidigare bokformer.53 
 
Med e-bokens utveckling går det återigen att tala om intensiv kontra extensiv läsning. Det är 
detta som Ziming Liu beskriver i sin studie som tidigare nämnts, vilken visade att 
skärmläsning innebär ”browsing and scanning, keyword spotting, one-time reading, non-
linear reading, and reading more selectively, while less time spent on in-depth reading, and 
concentrated reading.”54 Svedjedal beskriver två specifika former av extensiv läsning: 
hyperläsning och zapläsning. Hyperläsning innebär att läsaren inte läser linjärt, det vill säga 
från ena sidan till den andra, utan hoppar mellan olika textstycken då texten i ett verk erbjuder 
den möjligheten med hjälp av länkar i texten. Zapläsaren rör sig i ännu större utsträckning 
från en elektronisk text till en annan och är inte trogen ett verk, utan rör sig mellan flera 
separata texter. Läsning på dessa vis representerar dagens extensiva läsande medan den 
tryckta boken passar för den intensiva läsningen. Svedjedal påpekar möjligheten att läsning i 
framtiden framför allt fyller en underhållande funktion och är en utvecklad version av dagens 
zapläsning.55 
 
Fenomenologen George Poulet har beskrivit läsning som att boken försvinner i samma stund 
som läsningen påbörjas: 
 
                                                 
49 Chartier, Roger 1995. Böckernas ordning: Läsare, författare och bibliotek: I Europa från 1300-tal till 1700-
tal, s. 29.  
50 Kilgour, s. 114. 
51 Ibid., 133-140. 
52 Ibid., s. 151, 153. 
53 Ong, Walter J. 1996. Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet, s. 14. 
54 Liu, s. 700. 
55 Svedjedal 2000, s. 88-92. 
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Detta är det fenomen som genast uppstår när jag tar upp en bok och börjar läsa den…Var är boken jag 
håller i handen? Den finns fortfarande där och samtidigt finns den där inte längre, finns ingenstans. Detta 
helt materiella ting, detta föremål som är gjort av papper liksom det finns föremål gjorda av metall eller 
porslin, det tinget finns inte längre, eller åtminstone är det som om det inte existerade så länge jag läser 
boken. Ty boken är inte längre en materiell realitet. Den har blivit en rad ord, bilder, idéer som inlett en 

egen existens.
56 

 
Geoffrey Nunberg57 påpekar att läsning på skärm kan sägas vara av en helt annan art och 
dessutom försvåras av den distans läsaren får till texten på skärmen då den presenteras på ett 
annat vis än hur den lagras. Den tryckta boken presenterar texten såsom den är lagrad, vilket 
för läsaren närmare texten. Läsaren av en text på skärm uppfattar istället en gräns mellan 
texten som presenteras och den som ligger och väntar på att rullas fram. Även om läsaren 
orienterar sig på annat vis än att rulla sig fram i texten, kvarstår distansen till verket då 
helheten saknas.58 Att läsa på skärm är enligt Nunberg som att ”blicka ut över Normandie 
genom ett bombsikte”.59 Mer om e-bokens gränssnitt och dess påverkan på läsupplevelsen tas 
upp i kapitel 4.3.1. 
 

3.2 Vad är en e-bok? 
 
Begreppet ”e-bok” är inte en entydig beteckning utan hänvisar till flera betydelser samtidigt. 
eLibs definition av begreppet illustrerar detta tydligt. Det är denna definition som jag 
anammar i studien, då den innefattar e-bokens alla nödvändiga komponenter. På eLibs 
webbplats står följande att läsa:  

 

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa den direkt på din dator, 
handdator eller på en särskild läsplatta. En e-bok är alltså en datorfil. Vanligen köper eller lånar du e-
boken via internet. Då laddar du ner boken från affärens eller bibliotekets hemsida.  

För att kunna läsa en e-bok behöver du två saker förutom själva boken:  

• Hårdvara  

• E-bokläsare  

Hårdvaran är vanligen en dator eller handdator. Det går utmärkt att använda en PC eller Macintosh om 
du vill läsa på datorn. Om du vill läsa på handdator fungerar de flesta sorter […] E-bokläsaren är ett 
program som du installerar på din dator eller handdator som används för att läsa böcker. Det är gratis och 
kan hämtas hem via internet.60 

 
Ur denna definition går att utläsa att begreppet är tredelat. E-boken är en datorfil, men det 
krävs att läsaren har en hårdvara och en e-bokläsare för att kunna använda sig av filen. Mats 
Dahlström uttrycker det annorlunda, han beskriver e-boken som en materiell textbärare, det 
verk som läses i textbäraren samt som den programvara som krävs för att kunna läsa verket i 

                                                 
56 Citerat ur Nunberg, Geoffrey 1998. ”Böckernas plats i den elektroniska reproduktionens tidsålder.” Ingår i 
Björkman, Margareta et al. Böcker och bibliotek: Bokhistoriska texter, s. 270. 
57 Nunberg är professor vid Berkeleys School of Information vid California University och forskare vid Center 
for the Study of Language and Information vid Stanford University i USA.  
58 Nunberg, Geoffrey 1998. ”Böckernas plats i den elektroniska reproduktionens tidsålder.” I Björkman, 
Margareta et al. Böcker och bibliotek: Bokhistoriska texter, s. 272. 
59 Ibid. 
60 eLibs webbplats under ”Vad är en e-bok?”. 
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textbäraren. Man kan alltså ladda ner en e-bok i sin e-bok med hjälp av en e-bok.61 Här är det 
dock på sin plats att påpeka att även diskursen kring den tryckta boken kan leda till 
begreppsförvirring. Johan Svedjedal skriver om detta i Den sista boken. Ordet ”bok” är idag 
otillräckligt eftersom det kan innebära flera olika former av böcker. Menar man exempelvis 
en tryckt bok eller menar man en e-bok när ordet ”bok” används? Eller menar man cd-bok 
eller mp3-bok? Om begreppet e-bok står för elektronisk bok borde p-bok som i pappersbok 
representera den trycka boken.62 Mats Dahlström beskriver ytterligare problematik vid den 
gängse definitionen av den tryckta boken. Generellt sägs författare skriva en bok, men det är 
inte korrekt då det är ett verk som uttrycks i text vilken presenteras i en bunden bok. En bok 
består därmed precis som e-boken av tre element: verket, texten som verket förmedlas genom 
samt ett medium.63 Därför är det egentligen fel att tala om hur ”lång” en bok är, då man 
egentligen avser hur mycket text boken presenterar. Boken är med andra ord inte synonym 
med sin text, utan endast en förmedlare av denna.64 Trots uppdelningen av de båda mediernas 
komponenter, uppfattas de generellt som ett med sitt textuella innehåll. P-böcker är vanligtvis 
portabla och det är en förutsättning för att de ska kunna kallas böcker. Detta kriterium gäller 
enligt mig inte e-böcker, då de ibland läses på datorer som inte kan sägas vara portabla. Dessa 
e-böcker är trots detta böcker. 
 
”P-bok” används hädanefter som term för den tryckta boken i eftersom det är en kortare och 
behändigare beskrivning.  

3.2.1 E-boken som läsverktyg 

För att kunna läsa en elektronisk bok behövs en hårdvara, det vill säga ett verktyg till vilken 
ett verk kan laddas ner till och läsas i. Ett läsverktyg kan vara en handdator, en stationär eller 
bärbar dator, en läsplatta eller en mobiltelefon.  
 
Läsplattan finns inte att köpa i Sverige idag. Det kan därför vara svårt att finna e-böcker som 
är kompatibla med dessa. Internetbokhandeln Adlibris tillhandahåller exempelvis inte e-
böcker avsedda för läsplattor.65 Det gör inte heller eLib.66 Däremot används plattan som 
läsverktyg mycket i bland annat USA där den först utvecklades 1998.67 Jag beskriver 
läsplattan mer ingående än de andra läsverktygen då den på rimliga grunder är tämligen okänd 
eftersom den inte säljs i Sverige.  
 
En läsplatta är en hårdvara med skärm som är speciellt anpassad för läsning av elektroniska 
texter. Den erbjuder läsningsanpassade funktioner och har inget tangentbord eftersom den inte 
är anpassad för skrivarbete. Däremot kan läsaren göra egna anteckningar och föra noter med 
hjälp av skärmtangentbord.68 En av de senast producerade läsplattorna är tunnare än en 
normaltjock pocketbok och är ”inbunden” i en läderpärm. Den innehåller en mjukvara som 
möjliggör nerladdning av e-böcker från Internet till PC och för överföringen av dessa till 
läsplattan. Den kan bära ”tusentals” titlar och möjliggör foto- och ljudhantering. Det är 
meningen att läsupplevelsen ska förhöjas genom en teknik kallad e-bläck, vilken ska ge 
känslan av p-bokläsning på skärm.69  
                                                 
61 Dahlström 2005a, s. 46. 
62 Svedjedal 2001, s. 16. 
63 Dahlström 2005a, s. 46.  
64 Svedjedal 2001, s. 13. 
65 Adlibris webbplats under ”Frågor och svar om e-böcker”.  
66 eLibs webbplats under ”Vanliga frågor”. 
67 Larsen & Olsson, s. 24. 
68 Lundblad, s. 11. 
69 sony styles webbplats under ”MP3 & Portable Electronics”.   
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Istället för en läsplatta kan läsaren välja att använda sig av en handdator. Handdatorer har fler 
funktioner än en läsplatta då deras främsta syfte inte är att presentera text, utan att erbjuda 
datorteknik i fickformat. De är av samma format som läsplattor, vilket gör att de är lika 
mobila. De har tangentbord och innehåller ordbehandlingsprogram, kalender och andra för 
datorer kända funktioner. De går även att koppla upp mot Internet vilket möjliggör surfande 
och e-postkomponerande. Både läsplattor och handdatorer möjliggör för läsaren att anteckna, 
lägga in referenser, göra hundöron och påverka textens utseende vad gäller teckenstorlek och 
typsnitt. Vid läsning på stationär eller bärbar dator förlorar läsaren den mobilitet som en 
läsplatta eller handdator ger. Skärmupplösningen är inte heller lika bra, vilket ger en sämre 
läsupplevelse. 

3.2.2 E-boken som programvara och format 

För att läsaren ska kunna använda sig av det nerladdade verket i läsverktyget, hårdvaran, 
måste det finnas en programvara70, mjukvara, som kan läsa den elektroniska filen. Det är 
mjukvaran som tillåter läsaren att exempelvis förstora texten, stryka över ord eller göra 
anteckningar. Läsprogrammen laddas ner gratis exempelvis via företagens hemsidor och är 
därefter redo att användas för köp av e-böcker från Internetförlag eller Internetboklådor eller 
för lån via bibliotek.  

3.2.3 E-boken som textuellt verk 

Slutligen kan e-boken betraktas som en digital text som representerar ett skrivet verk. Precis 
som p-bok, kan användningen av ”e-bok” som syftar på den skrivna texten sägas vara 
missvisande, då e-boken i sig inte är synonym med verket utan är ett medium som 
kommunicerar ett skrivet verk genom att presentera en digital text. Ett elektroniskt verk kan 
vara en digital representation av en tryckt text, det vill säga en digitaliserad text. Det kan även 
vara ”born digital”, det vill säga att det från början är skapat digitalt.  

3.2.4 Projekt Digitalisering 

Projekt Gutenberg startades 1971 av Michael Hart och var den första samlingen e-böcker 
tillgänglig online. Samlingen bestod av inskannade klassiker vars upphovsrätt hade utgått. Nu 
drivs projektet vidare med hjälp av volontärer med målsättningen att uppmuntra skapandet av 
fler e-böcker och den teknik som dessa kräver.71 1992 grundades den svenska motsvarigheten 
till Projekt Gutenberg: Projekt Runeberg som verkade och idag verkar för att skapa fria 
elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur, samt att göra dem fritt tillgängliga över 
Internet.72  
 

3.3 eLib  
 
eLib AB startades under hösten 2000 och producerar samt distribuerar e-böcker, vilka är 
försedda med kopieringsskydd vilket ska förhindra vidarespridning. Företaget producerar och 
distribuerar e-böckerna på uppdrag av nordiska förlag och distribuerar dem via återförsäljare 

                                                 
70 Exempel på programvaror är Microsoft Reader, MobiPocket Reader och Adobe Reader. Microsoft Reader är 
gjort för läsning på PC och handdatorn PocketPC och läser filformatet LIT, som är baserat på HTML och XML.  
MobiPocket Reader är speciellt anpassat för handdatorer. Programmet fungerar även i handdatortelefoner samt 
PC. Adobe Reader fungerar på både PC och nya Macintoshdatorer och läser PDF-filer. Uppgifterna är hämtade 
från eLibs webbplats under ”Olika läsarprogram”. 
71 Projekt Gutenbergs webbplats under ”About Us”. 
72 Projekt Runebergs webbplats.  
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och bibliotek. Företaget utvecklar även system för försäljning av e-böcker samt för utlån av e-
böcker. Målsättningen för företaget är att utveckla en fungerande marknad för e-böcker och 
bakom eLib står bokförlaget Natur & Kultur och Piratförlaget samt Internetbokhandeln 
Adlibris. eLib länkar till alla de bibliotek som använder sig av eLibs service. Användaren 
behöver inte lämna tillbaka en lånad e-bok, utan när lånetiden har gått ut går den nedladdade 
filen inte att läsa.73 eLib började distribuera e-böcker till svenska folkbibliotek under 2001 
och sedan starten har folkbibliotekens utlåning av e-böcker stadigt ökat.74 Under 2006 
distribuerade eLib 150 000 text- och ljudböcker till Internetboklådor och bibliotek, vilket var 
en ökning med 43 % från 2005. De e-böcker som företaget distribuerar är digitaliserade 
böcker, det vill säga böcker som först publicerats i tryckt form. I nuläget är 290 bibliotek 
anslutna till eLib, varav 214 är kommunbibliotek. Resten är specialbibliotek och dessutom är 
tre danska och en finsk kommun anslutna.75  

3.3.1 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag beskrivit hur bokens form sett ut vid olika tidpunkter i historien och 
hur utvecklingen har påverkat läsningen. Vidare följde en problematisering kring e-boken 
som begrepp, då det visade sig att det står för tre skilda element avhängiga varandra. Därefter 
presenterades två digitaliseringsprojekt samt eLib som på olika vis figurerar i studien.  
  

                                                 
73 eLibs webbplats, under ”Om eLib”. 
74 Andersson & Samuelsson, s. 12. 
75 eLibs webbplats under ”Pressmeddelanden”. 
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4 Teoretisk förståelseram 
 
Eftersom min undersökning inriktar sig på e-böcker som medium av text och läsare som 
väljer detta medium har jag valt att använda mig av medieteorin Uses and Gratifications. 
Teorin fungerar som en förförståelse både för läsaren och mig vad gäller medier och dess 
användare. Den representerar även ett perspektiv ur vilket jag gör analysen, det vill säga att 
jag analyserar resultatet utifrån tanken att respondenterna är medvetna läsare som valt ett visst 
massmedium för att tillgodogöra sig skönlitteratur. Teorin kommer därmed inte att figurera i 
analysen i någon större utsträckning, utan den fungerar som en förståelseram kring 
empiriundersökningen och analysen snarare än att prövas instrumentellt. Jag betraktar läsning 
som en social och kognitiv aktivitet och därför är det intressant att se att medieteorin tar 
avstamp från olika sociologiska och psykologiska teorier. Vidare kan studien sägas vara en 
studie av medieval, mediefunktioner, medieanvändning och medietillfredsställelse, vilket är 
vad Uses and Gratifications är skapad för att undersöka och beskriva. På grund av studiens 
skilda frågeställningar är det fördelaktigt att ta hjälp av ännu en teoretisk förståelseram, vilken 
vidgar perspektivet ur vilket jag betraktar e-boken och dess läsare. Därför redovisar jag i detta 
kapitel även teorier om hur gränssnittet påverkar mediets innehåll samt hur det kan påverka 
läsupplevelsen. Men först presenteras förhållandet mellan människor och massmedier med 
hjälp av kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan, eftersom studien ur ett större 
perspektiv handlar om en form av massmedium och användarna av detta medium.  
 

4.1 Medier och samhälle 
 
Marshall McLuhan introducerar oss för mediesamhället när han skriver:  
 

After three thousand years of explosion, by means of fragmentary and mechanical technologies, the 
Western world is imploding. During the mechanical ages we had extended our bodies in space. Today, 
after more than a century with electric technology, we have extended our central nervous system itself in 
a global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned. Rapidly, we approach 
the final phase of the extensions of man- the technological simulation of consciousness, when creative 
process of knowing will be collectively and corporately extended to the whole of human society, much 

as we have already extended our senses and our nerves by the various media.
76 

 
McLuhan skrev detta 1964, 20 år före PC-revolutionen och 30 år före webbens uppkomst. 
Dock har det en förunderlig giltighet även idag, drygt 40 år senare. Han beskriver här 
processer som leder till komplexa psykiska och sociala förändringar i det västerländska 
samhället. 77 Mediesamhället är idag en ålderdomlig term. Istället talar vi om att vi lever i ett 
informationssamhälle uppbyggt av informations- och kommunikationsteknik och nätverk och 
mass- och kommunikationsmedierna kan sägas vara en essentiell del i detta samhälle.  
 
John B. Thompson, sociologiprofessor verksam vid universitetet i Cambridge, skriver ur ett 
mer aktuellt perspektiv i Medierna och moderniteterna: 
 

                                                 
76 McLuhan, Marshall 2001. Understanding Media:  The extensions of man s. 3-4. 
77 Ibid., s. 4. 



 23 

Individer kan kommunicera över stora avstånd i rummet och tiden och kan alltså handla och integrera på 
avstånd. De kan gripa in i och påverka händelser som inträffar på platser som är avlägsna i rum och tid. 
De tekniska medierna erbjuder individerna nya sätt att organisera och kontrollera rummet och tiden och 
nya sätt att använda rummet och tiden för egna syften. Utvecklingen av nya tekniska medier kan också i 

grunden påverka individers sätt att uppleva det sociala livets rumsliga och tidsliga dimensioner.
78
 

 
Detta är skrivet 40 år efter att McLuhan skrev sin beskrivning av västvärldens implodering, 
men innebörden är densamma. Thompson vill dock problematisera kring begreppet 
masskommunikation vilket är värt att nämna här. Han menar att ordet ”mass” är missvisande 
då det kan verka som att publiken består av tusentals eller miljontals människor. Detta kan 
stämma då det rör sig om TV-program eller populära tidningar, men många andra medier når 
inte ut till en sådan stor publik. Masskommunikation når inte ett bestämt antal individer med 
sin produkt utan den ska istället betraktas som en kommunikation av en produkt som är 
tillgänglig för en viss mängd mottagare. Därtill menar Thompson att ”mass” kan vara 
missvisande då det kan ge intrycket av att mottagarna är en passiv massa bestående av 
odifferentierade individer. I själva verket är det så att publiken består av självständiga och 
kritiskt tänkande människor som själva väljer vad de vill ta in och vad de inte vill ta in.79 Efter 
denna problematisering går att se att ett medium inte behöver nå en stor mängd människor för 
att kunna betecknas som massmedium och det gör inte heller e-boken. Däremot är det möjligt 
för en större mängd läsare att tillgodogöra sig e-böcker, eftersom e-boken är ett Internet-
medium som potentiellt kan nå miljontals människor. Därför kan man ändå kalla e-boken för 
ett massmedium. Thompsons syn på medieanvändarna som självständiga och selektiva 
sammanfaller med min egen och är en utgångspunkt ur vilken jag gör studien.   
 

4.2 Medieteori: Uses and Gratifications   
 
Under 1940-talet började amerikanska forskare att intressera sig för vad användarna av olika 
massmedier fick ut av sitt medieanvändande och ”belöningsforskningen” växte fram. I och 
med detta vändes perspektivet från vad media gör med folket, till vad folket gör med media. 
Bilden av användarna av massmedia som aktiv publik började göra sig gällande. Fram till 
1970-talet dominerades mediestudierna av empiriska studier av medieeffekter och fokus låg 
på förenklade effektmodeller. De få studier som gjordes var inriktade på barn och massmedia, 
speciellt på televisionens roll. Dock visade det sig att relationerna mellan barn och 
televisionen inte var så enkla att förklara och så uppenbara som man först trodde. Under 
1970-talet slog studierna av medieanvändning och medietillfredställelse av aktuellt medium 
igenom då medieeffekterna visade sig vara otillräckliga variabler. 1974 kom boken The Uses 
of Mass Communications av Elihu Katz och Jay G. Blumler et al, vilket kan sägas befäste 
traditionen. Uses and Gratifications är ett brett tillvägagångssätt vid analys av 
massmedieanvändning som inkluderar både den traditionella kommunikationsprocessen som 
börjar med människors behov och slutar med de oavsiktliga konsekvenserna av 
medieanvändandet. Teorin kritiserades för dess fokus på behov hos medieanvändaren. 
Kritikerna undrade om användaren är medveten om sitt behov. Kritiken bestod även i att 
teorin var för individualistisk och instrumentell, då de psykologiska faktorerna överskuggade 
de sociala och kulturella. En tredje kritik rörde behovet av teori inom användnings- och 
tillfredställelseforskningen. Blumler och Katz mötte kritiken och menade att det krävdes teori. 
Det behövde redogöras för förhållandet som medieteorin hade till de teoretiska traditioner 

                                                 
78 Thompson, John B., 2004. Medierna och moderniteterna, s. 35. 
79 Ibid., s. 37-38. 
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som den baserades på. Elva år efter publiceringen av The Uses of Mass Communications
  kom 

den mer teoretiskt orienterade boken Media Gratification Research (Rosengren et al, eds.) 
som presenterade en bild av en forskningstradition som fortfarande var under utveckling.80  
 
Elihu Katz och Jay G. Blumler skriver i inledningen av The Uses of Mass Communications 
om Uses and Gratifications som en undersökningsstrategi som kan ge plats för diverse 
hypoteser rörande specifika kommunikationsfenomen samt konstruera en prövande plattform 
av förslag kring användarorientering utifrån mer än en sociologisk eller psykologisk teori. 
Fokusen hos strategin ligger på en koppling mellan användning och medietillfredställelse och 
funktionalistiska paradigm inom sociologin och psykologin. Katz och Blumler påpekar själva 
avsaknaden av en teori inom forskningstraditionen, men återkopplar till det ovanstående: att 
istället för en teori kan strategin hänvisa till teoretiska utvecklingar inom andra discipliner och 
att detta är en styrka hos strategin, inte en svaghet.81 Katz, Blumler samt Michael Gurevitch 
hänvisar till samtida studier som skiljer sig från tidigare masskommunikationsstudier då de 
inriktar sig på att specificera behov82 och sedan försöka studera hur dessa behov blir 
tillfredställda av media eller andra källor. Det är alltså mediekonsumtionen utifrån ett 
publikperspektiv som är i fokus. Det började vid den här tiden även utföras studier som mer 
var inriktade på de sociala upphoven till mediepublikens förväntningar och tillfredställelser. 
Genom att fråga medieanvändare hur de använder media för att tillfredställa sina behov och 
nå sina mål kommer bilden av dem fram som aktiva mottagare, inte som passiva mottagare av 
en given effekt. Inom forskningstraditionen finns det flera olika kategorier av tillfredställelse 
hos mediepubliken på grund av att forskare har fokuserat på skilda nivåer såsom innehåll eller 
medium, på skilda material såsom olika typer av TV-program i skilda kulturer (Finland, 
Israel, Japan, Sverige, Storbritannien, USA och forna Jugoslavien). Författarna hänvisar till en 
undersökning från 1972 av Dennis McQuail, Jay G. Blumler och R. Brown genom vilken fyra 
kategorier av mediefunktioner kunde skapas: den avledande funktionen (då användaren flyr 
från rutin, problem eller får en känslomässig frigörelse), personliga förhållanden (såsom ett 
substitut för socialt sällskap), personlig identitet (inkluderar personlig referens, 
verklighetsutforskande och värdeförstärkning) samt bevakning eller kontroll. Vidare kan 
genom studier minst tre distinkta källor till medietillfredställelse utkristalliseras: exponering 
av media, mediabelåtenhet samt den sociala kontext i vilken medieexponeringen sker. Varje 
medium kan erbjuda en kombination av för mediet typiska exponeringssituationer, typiska 
attribut och karaktäristisk belåtenhet. Detta innebär att ett visst medium är bättre än ett annat 
på att tillfredställa ett visst behov. Ett exempel på detta är den israeliska studien utförd av 
Katz och Gurevitch tillsammans med Hadassah Haas från 1972 som fokuserade på böcker, 
dagstidningar, radio, television och biografer eftersom de är liknande medier. Böcker och 
biografer visade sig fylla ett självuppfyllande och självtillfredsställande syfte medan 
dagstidningar, radio och television istället förenar individer och samhälle.83 James W. Carey 
och Albert L. Kreiling skriver mer om medieteorin: den utgår från att användandet av medier 
beror på den sociala miljö som användarna befinner sig i, alltså den tar hänsyn till den sociala 

                                                 
80 Reimer, Bo 1994. The most common of practices: On mass media use in late modernity, s. 25-27. 
81 Katz, Elihu & Blumler, Jay G. 1974. ”Foreword”. Ingår i Katz, Elihu et al. The Uses of Mass 

Communications: Current Perspectives on Gratifications Research, s. 15. 
82 I detta fall innebär ”behov” oftast ett problem, motiv eller möjligen mål enl. Rosengren, Karl Erik 1974. Ingår 
i Katz, Elihu et al. The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research, s. 272, 
275.  
83 Katz, Elihu, Blumler, Jay G. & Gurevitch, Michael 1974. ”Utilization of Mass Communication by the 
Individual”. Ingår i Katz, Elihu et al. The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications 

Research, s. 20-26. 
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kontexten.  Den vilar också på den sociala principen att mänsklig uppfattning inte är en passiv 
registreringsprocess utan en aktiv organiserings- och struktureringsprocess.84   
 

4.3 Kontaktytan med medier: gränssnittsperspektiv 
 
Bokens former har övergått från vissa format till andra för att sedan återvinna tidigare 
bokformers fördelaktiga kvaliteter. Ett exempel på det är lertavlan vars form kommit åter i 
läsplattan och handdatorn. Bokrullen som läsaren fick rulla upp och ned för att kunna 
orientera sig i texten, återfinns på skärmen då läsaren måste ”scrolla” upp och ned. ”To scroll” 
betyder rulla på engelska och scroll är för övrigt den engelska beteckningen för skriftrulle.85 
Läsning förändras som tidigare visats med textbärarnas utveckling men påverkas också av 
textbärarnas egenskaper såsom de är idag. Hur påverkas läsandet och läsupplevelsen av att 
texten uppenbaras på en skärm istället för att framträda tryckt på papper? Nedan redovisas 
olika uppfattningar om detta. Det som genomgående beskrivs är pappersbokens respektive 
den elektroniska bokens kontaktyta som möter läsaren, det vill säga pappersboken och e-
bokens gränssnitt.  

4.3.1 Läsaren och gränssnitt  

P-böcker förklarar vilka de är med titeln, illustrationen på omslaget, författaren, platsen i en 
katalog eller en bokhylla. De förklarar vilka de är med storleken. Dessa egenskaper gör p-
böcker tunga, skrymmande och besvärliga att lagra och distribuera. Detta avskräcker dock 
inte bokmänniskan att nyttja dem, eftersom hon älskar p-böcker för deras skönhet, 
hanterlighet och vardaglighet, med deras mängd, tillgänglighet och typografiska 
individualitet. Bokmänniskan älskar dem för att de är lätta att föra anteckningar i och kopiera 
ur och för deras lukt och tyngd i handen. E-böcker luktar inte och väger mindre än många 
böcker, de berättar inte vilka de är med ett fysiskt omslag, en författare och titel på ryggen och 
deras storlek bestäms av ett tekniskt medium. Det går inte att ställa dem i bokhyllan och 
hävda att de är böcker. De äger därför mindre ”boklighet” än p-böcker men är inte mindre 
fysiska, då även de har en form: en form av en hårdvara. Däremot kan de vara både 
lätthanterliga och tillgängliga och det går att föra anteckningar i dem. Dessutom går det att 
integrera med texten och lysa upp skärmen om det är mörkt. Det går att göra ordsökning och 
kopiera textrader till andra dokument. E-boken kan lagra flera tusen titlar samtidigt som är 
redo att plockas fram. Dessa olikheter vad gäller gränssnittet påverkar hur läsaren uppfattar 
det lästa verket samt deras relation till textbärarna.  
 
Roger Chartier skriver helt kort om läsning av elektroniska texter i sin bok Böckernas ordning 
där han nämner att en texts övergång från kodexboken till skärmen innebär en förändring av 
denna. Det beror på att texten presenteras annorlunda, vilket påverkar hur läsaren tar in och 
förstår den. Texten bärs av en teknik som möjliggör manipulering av densamma och läsaren 
är inte längre begränsad av p-bokens marginaler vid behov av anteckning. En intressant men 
negativ poäng som Chartier dock gör är att läsningen av en e-bok innebär en förlust av 
rörelser och föreställningar som är förknippade med p-boken.86  
 

                                                 
84 Carey, James W. & Kreiling, Albert L. 1974. ” Popular Culture and Uses and Gratifications: Notes Toward an 
Accommondation”. Ingår i Katz, Elihu et al. The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on 

Gratifications Research, s. 227.  
85 Nationalencyklopedins webbplats, sökord ”scroll” i lexikonet.  
86 Chartier 1995, s. 110. 
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Nunberg skriver att även om skärmen skulle ge samma perceptuella upplevelse som p-boken, 
menar bokälskarna att e-boken aldrig kommer att vara likvärdig p-bokens andra aspekter. Den 
elektroniska återgivningen kan aldrig mäta sig med p-bokens unika koppling mellan text och 
volym, vilken gör att varje p-bok lovar ett innehåll skilt från de andra böckerna med ett annat 
utseende. Det är alltså återigen viktigt att påpeka skillnaden mellan bokformernas sätt att lagra 
och presentera innehållet. Medan p-boken lagrar texten på sina sidor och presenterar den på 
samma vis, lagrar e-boken den gömd i mekaniken och presenterar den med en eller ett par 
sidor i taget. P-boken är så tjock som texten är lång, medan e-boken inte avslöjar med sitt 
yttre vilken mängd text som kan förväntas. Det gör att e-boken inte på samma vis uppfattas 
vara ett med sin text, utan läsaren påminns om dess gränssnitt i större utsträckning. Nunberg 
efterlyser en digital bok med skärm så tunn att den är som en tryckt sida, en e-bok med p-
bokens traditionella positiva egenskaper men med datorns möjligheter av textmanipulering 
och ordsökning.87  
 
Chartier återkommer i sin artikel ”Läsare i det långa perspektivet- från codex till bildskärm” i 
vilken han, precis som Nunberg, skriver om p-bokens gränssnitt. Chartier avser dock p-
bokens negativa egenskaper, då han menar att p-bokens gränssnitt inte erbjuder något 
deltagande. Läsaren hänvisas till mediets blanka partier vid behov av att föra anteckningar 
och där tar interaktionen slut. Den elektroniska boken däremot kan underkastas läsarens 
nycker i mycket större utsträckning och läsaren kan bli medförfattare då hon kan klippa, 
klistra in och skapa nya texter.88  
 
David M. Levy89 beskriver sitt förhållande till de båda medierna genom att jämföra ett verk 
som både publicerats i tryckt och elektronisk form. Hans tryckta version är helt fixerad i den 
form verket förmedlas genom, det vill säga att boken och verket är ett. Det ger en stabilitet 
både hos boken och verket den förmedlar. Online-versionen av verket kan han nå när och var 
han vill via sin laptop, vilket också förmedlar en stabilitet. Men han kan nå denna online-
version även med hjälp av andra läsverktyg, det vill säga den digitala versionen är separerad 
från läsmediet. Detta resulterar i att det inte finns ett specifikt objekt vilket han kan koppla 
verket till, någonting som gäller den tryckta versionen. 90  

4.3.2 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag redogjort för mina teoretiska förståelseramar. Först redogjordes 
förhållandet mellan människor och massmedier, som en form av förförståelse inför 
presentationen av medieteorin Uses and Gratifications. Teorin redogjordes för i tämligen 
generella termer, då det inte finns utrymme eller anledning att djupare redovisa för teorin då 
den endast används som en teoretisk förståelseram. Efter denna presentation går det att se att 
teorin är intressant för denna studie, trots kritiken mot teorin som nämnts tidigare. Eftersom 
den på det hela taget är utarbetad för att ta reda på hur människor använder media och vad de 
får ut av det, utgör den en passande teoretisk ram för min studie. Mina frågeställningar är inte 
explicit skapade för att ta reda på faktorer som leder till respondenternas behov, medieval, 
användning, medietillfredsställelse och konsekvenser men det är förhoppningsvis möjligt att 
utläsa och diskutera dessa utifrån det insamlade materialet. Därefter följde en diskussion kring 
p-bokens och e-bokens olika gränssnitt och hur dessa påverkar läsupplevelsen med hjälp av 
Geoffrey Nunberg, Roger Chartier, Alberto Manguel, Johan Svedjedal och David M. Levy. 

                                                 
87 Nunberg, s. 272. 
88 Chartier 1998, s. 304. 
89 Levy är professor vid Information School, University of Washington,  USA. 
90 Levy, David M. 2001. Scrolling forward: Making sense of documents in the digital age, s. 56-57. 
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Resultatredovisning 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Det kvantitativa resultatet från 
webbenkäten finns i bilaga 3. Först presenteras respondenterna och därefter redovisas 
resultatet av e-postenkäten. Namnen i presentationen är fingerade.  
 

4.4 Resultatredovisning av intervjuer 
 
Min intervjumall (se bilaga 4) bestod av 18 frågor som var uppdelade i två sektioner. Den 
första delen, A, bestod av frågor av mer personlig karaktär som till exempel ålder, 
sysselsättning, boendeort, generella läsvanor och vilken hårdvara som används. Svaren från 
denna del presenteras i kapitel 5.1.1. Presentationerna syftar till att kort beskriva 
respondenterna. Den andra sektionen, B, bestod av 10 frågor som specifikt berör 
respondenternas motiv till att använda e-böcker och deras upplevelse och användning av 
mediet. Svaren på dessa frågor presenteras i kapitel 5.1.2.  

4.4.1  Presentation av respondenter 

Frida är 38 år, bor i Stockholm och är civilingenjör. Hon läser ofta vilket innebär en läst bok i 
veckan och ungefär en bok om dagen vid ledighet. Förutom skönlitteratur läser hon 
facklitteratur i e-bokform. Hon kom först i kontakt med e-böcker via Stockholm 
stadsbiblioteks hemsida och läser dem på sin laptop.  
 
Anna bor och studerar i Växjö, är 22 år och läser mestadels kurslitteratur. Läsningen av 
skönlitteratur går i perioder, under vilka hon kan läsa mellan 10 och 15 böcker på en månad. 
Då läser hon flera böcker samtidigt, vilket innebär läsning varje dag. Under andra perioder 
läser hon en bok i månaden vilket innebär läsning någon gång i veckan. Hon har sedan länge 
känt till e-böcker men inte börjat läsa dem förrän i januari, då hon var inne på Växjö 
stadsbiblioteks hemsida och såg tjänsten. Hennes nyfikenhet väcktes och hon läser nu e-
böcker på sin stationära dator. Hon har förutom skönlitteratur läst lite kurslitteratur i e-
bokform, med då enstaka kapitel via stadens universitetsbiblioteks hemsida.  
 
Lars är 46 år, jobbar som tjänsteman och bor i Stockholm. Han läser mellan ungefär 6 till 12 
skönlitterära böcker per år samt facklitteratur. Han kom i kontakt med e-böcker via 
Stockholm stadsbiblioteks hemsida och förutom skönlitteratur läser han facklitteratur och 
handböcker i elektronisk form. Han läser på sin handdator och laptop och lånar för det mesta 
på stadsbibliotekets hemsida.  
 
Bengt bor i Melbourne, Australien, sedan några år tillbaka. Han är sjukpensionär och är 56 år. 
Han läser mycket och tar sig igenom en normallång roman på några dagar. Han fick 
kännedom om e-böcker genom ett tips från en bibliotekarie vid Eslövs filial och lånar mest 
därifrån. När han hittar fria e-böcker på andra ställen på Internet lånar han dem med. Förutom 
skönlitteratur läser han datorböcker och lexikon vilka han läser på sin handdator och ibland på 
sin stationära dator. Han läser även svenska dagstidningar men dessa läser han online eller på 
sin mobiltelefon.  
 
Louise är 38 år, bor i Stockholm och jobbar som Support Manager. Hon läser överlag mellan 
5 till 8 böcker i månaden och aldrig mindre än två böcker samtidigt. Stephen Kings e-bok 
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Riding the bullet var bland de första e-böckerna hon läste och nu läser hon förutom 
skönlitteratur även ”tekniska böcker”, facklitteratur och manualer. Vanligtvis köper hon e-
böcker från diverse Internetboklådor och webbplatser där privatpersoner säljer egna e-böcker 
och manualer. Hon lånar även från Medborgarplatsen och onlinebibliotek och läser sina e-
böcker på laptop och stationär dator. 
 
Fredrik bor i Eskilstuna och är 38 år. Han läser minst en bok i veckan förutom den 
facklitteratur han läser på jobbet som universitetsadjunkt. Han kom i kontakt med e-böcker 
via jobbet och läser dem på sin laptop. Han lånar e-böckerna via bibliotekshemsidor.  
 
Ewa är 50 år, bor i Stockholm och är tandläkare. Hon fick tips om e-böcker av en kompis och 
läser nu romaner på sin handdator och mobiltelefon. Hon läser ungefär en skönlitterär bok i 
veckan förutom en större mängd facktidningar. Hon lånar e-böckerna från Stockholms 
stadsbibliotek och har aldrig köpt en e-bok eftersom biblioteket tillhandahåller många svenska 
titlar.  
 
Moa är 47 år, bor i Malmö och är kriminalvårdare. Hon läser mycket och har oftast en bok till 
hands vid sängen och bär med sig en pocketbok när hon är iväg. Hon tar med sig böcker när 
hon reser och lyssnar på mp3-böcker när hon inte har händerna fria, exempelvis när hon 
cyklar. Hon upptäckte e-böcker när hon surfade på diverse förlags webbplatser och började 
därefter söka efter information om e-böcker på Malmö biblioteks hemsida. Där laddade hon 
ner några olika titlar för att prova om det fungerade. Förutom skönlitteratur laddar hon ibland 
ner fackböcker och läser lite för att se om det är någonting hon vill läsa i sin helhet. Hon läser 
sina e-böcker på stationär dator vilka hon uteslutande lånar från bibliotekets webbplats 
eftersom det är gratis. 
 
Lisa är 36 år och bor i Löddeköpinge. Hon jobbar som miljökemist och läser ganska ofta både 
arbetsrelaterad litteratur och skönlitteratur. Hon fick kännedom om e-böcker på Internet och 
läser på laptop och stationär dator. Hon lånar e-böcker från bibliotek och laddar ner från fria 
databaser.  
 
Klas är 28 år och bor i Stockholm. Han är handläggare och läser dagligen till och från jobbet 
och innan han somnar. Han kom i kontakt med mediet vid köp av en handdator som var 
laddad med några gratis e-böcker och han läser nu på handdatorn och ibland på sin stationära 
dator. Han laddar ner skön- och facklitteratur från Stockholm stadsbiblioteks och Projekt 
Runebergs webbplats samt köper från olika amerikanska företagswebbplatser.  
 

4.4.2  Presentation av intervjumaterial 

Eftersom svaren ibland var väldigt korta var det svårt att på ett givande sätt citera 
respondenterna. Därför har jag valt att återberätta det som respondenterna skrev i samband 
med varje fråga. Av samma anledning var det heller inte möjligt att återge samtliga 
respondenters svar på samtliga frågor. Svaren presenteras under den fråga till vilket svaren 
skrevs, oavsett om svaren svarar på den specifika frågan eller tangerar en annan fråga. I den 
kommande analysen bearbetas svaren utifrån teman och mönster, vilket innebär en viss 
omkastning av svaren.   
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1) Varför läser du skönlitteratur i e-bokform? Vilka fördelar ser du med att läsa 
skönlitteratur i e-bokform? Vilka fördelar ser du med e-böcker i förhållande till tryckta 
böcker?  
 
Det går ur svaren att utläsa elva fördelar som kan ses som motiv till varför respondenterna 
läser e-böcker. Några av de nämnda fördelarna är uttalat specifika för e-boken, andra inte. En 
vidare diskussion kring mediespecifika/icke mediespecifika egenskaper finns i analyskapitlet. 
Några respondenter har inte svarat på samtliga frågor eftersom de inte svarat på vilka fördelar 
e-boken har i förhållande till p-boken. Fördelarna är: 
 

• Lättillgänglighet 
• Lätt att låna 
• Lagringskapacitet och mobilitet 
• Lätthanterliga och väger mindre  
• Erbjuder läsning fastän ingen ljuskälla finns till hands 
• Gratis  
• Interaktion 
• Sökfunktioner 
• Nyfikenhet på formatet 

 
Samtliga respondenter uttrycker på ett eller annat vis att tillgängligheten är en stor fördel 
med e-böcker, vilket också avgjort deras medieval. Frida menar att e-bokformen är användbar 
eftersom hon kan ladda ner och bläddra igenom en för att se om den är läsvärd. Är den det, 
föredrar hon att låna eller köpa den i tryckt form. Detta är en fördel som även Moa nämner. 
Louise svarar att hon laddar ner böcker för att slippa åka till bibliotek eller bokhandel. Anna 
påpekar att det inte kan bli kö på en e-bok91 och att det är den stora fördelen. E-böcker är 
alltid tillgängliga, menar hon. Bengt som bor i Australien kan, trots avsaknaden av svenska p-
böcker, läsa på svenska i e-böcker vilka han oftast laddar ner från Eslövs bibliotek. Ewa 
menar att e-böcker erbjuder läsning när som helst, då de kan laddas ner från Internet vid 
behov. Tillgängligheten hänger alltså ihop med det faktum att e-böcker är lätta att låna. Lars 
menar att det är lätt att få tag i aktuella böcker i och med e-bokanvändning och att det är lätt 
att låna dem. Anna påpekar att det är mycket smidigare att låna en e-bok från biblioteket än 
att åka dit och låna en p-bok. Dessutom slipper hon förseningsavgifter, då boken ”går ut” av 
sig själv.      
 
Lars, Bengt och Klas anger att e-bokens lagringskapacitet och mobilitet är en stor fördel. 
Med det menar de att de kan bära med sig ett större antal titlar var de än befinner sig. Bengt 
exemplifierar med att han kan ha tolv böcker i sin handdator medan det hade varit omöjligt att 
bära omkring på tolv p-böcker. Ewa uttrycker det annorlunda genom att svara att e-böcker 
inte tar någon plats och inte väger någonting när hon reser. Louise och Anna uttrycker att e-
böcker är lätthanterliga och väger mindre än p-böcker. Louise tycker det är skönt att slippa 
vikten av p-böcker och att det är lättare att läsa på och att bläddra i en dator än i en p-bok. 
Anna menar att hon kan låna hem en hel bokserie utan att behöva bära de tryckta versionerna 
hem från biblioteket. 
 
En annan fördel med e-böcker är att de erbjuder läsning fastän ingen ljuskälla finns till 
hands, enligt Klas och Ewa. Att e-böcker många gånger är gratis är en annan fördel som 

                                                 
91 I eLibs system kan en e-bok inte vara utlånad. Däremot finns det system som liknar utlåningen av tryckta 
böcker, det vill säga att ett exemplar endast kan lånas av en låntagare åt gången.  
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Louise, Ewa och Bengt lyfter fram. Interaktion, exempelvis möjligheten att göra texten 
större eller mindre, påpekas av Bengt. Möjligheten att söka i texten med hjälp av 
programvarans sökfunktioner nämns av Fredrik. Nyfikenhet på formatet är också en 
anledning till medievalet, enligt Moa. Lisa svarar att hon inte ser några fördelar med e-boken, 
trots hennes användning av bokformen.  
 
 
2) Är det så att du föredrar att läsa skönlitteratur (aforismer & citat, historiska romaner, 
deckare & spänning, dramatik, fantasy, science fiction, humor, kåserier, lyrik, noveller, 
romaner eller tecknade serier) framför andra typer av litteratur i e-bokform, det vill säga 
att du väljer bokmedium efter litteraturtyp? T ex: du läser gärna historiska romaner i e-
bokform medan du föredrar att läsa fackhistoria i tryckt form. 
 
Det beror på, menar Frida. Hon knyter an till exemplet i frågan och menar att fackhistoria är 
bättre i tryckt form när det gäller verk med mycket illustrationer. Om det är lite bilder och 
korta kapitel kan fackhistoria däremot passa bättre i e-bokform än skönlitteratur. Louise 
svarar att hon både läser facklitteratur och skönlitteratur i e-bokform och kan därför inte sägas 
välja bokmedium efter genre. Inte heller Lars säger sig göra det. Anna menar att valet av 
bokmedium beror mycket på i vilken form böcker finns i. Den sortens facklitteratur som hon 
läser utöver kurslitteratur har hon ännu inte funnit i e-bokform. Bengt menar att eftersom det 
inte finns några svenska p-böcker att tillgå där han bor måste han låna dem i e-bokform och 
kan därför inte välja medium efter genre. Fredrik menar att verk med mycket bilder gör sig 
bäst i e-bokform medan verk med mycket text är bättre i tryckt form, då han tycker det är 
osmidigt att läsa längre texter på skärm. Han gör med andra ord ingen specifik koppling 
mellan genre och bokmedium. Det kan Ewa däremot sägas göra då hon svarar att hon endast 
läser skönlitteratur i e-bokform, medan hon läser facklitteratur i tryckt form. Även Moa väljer 
medium efter genre och läser lyrik, fakta och aforismer i e-bokform, medan hon läser deckare, 
spänning och romaner i tryckt form. Även Lisa föredrar att läsa korta texter, aforismer och 
citat samt facklitteratur, i e-bokform medan hon läser all annan sorts litteratur i tryckt form. 
Klas svarar att han inte väljer bokmedium efter genre, däremot efter språk. Ord i engelska 
verk kan han få översatta i handdatorn genom att ”peka på dem”.   
 
 
3) Vilka typer av skönlitteratur föredrar du i e-bokform? (Aforismer & citat, historiska 
romaner, deckare & spänning, dramatik, fantasy, science fiction, humor, kåserier, lyrik, 
noveller, romaner eller tecknade serier) 
 
Frida uppger att hon föredrar romaner och historiska romaner och möjligtvis även kåserier. 
Louise skriver att hon läser alla skönlitterära genrer i e-bokform förutom tecknade serier. 
Både Anna, Bengt och Lars föredrar deckare och romaner, men Anna och Bengt läser även 
historiska romaner i e-bokform. Fredrik skriver att han föredrar kåserier, humor och serier. 
Ewa läser mest fantasy och science fiction, medan Moa och Lisa föredrar lyrik, fakta och 
aforismer. Klas uppger att han läser all form av skönlitteratur i e-bokform.   
 
4) Finns det typer av litteratur som du absolut inte kan tänka dig att läsa som e-bok? I så 
fall varför? 
 
Ewa, Lars, Bengt och Klas skriver att det för dem inte finns någon sådan litteratur. Frida 
menar att hon inte läser litteratur som generellt innehåller mycket illustrationer, såsom 
tecknade serier, eftersom hon finner det svårt att få överblick över en serie bilder på skärm. 
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Även Louise tycker att tecknade serier gör sig bäst i tryckt form men hon nämner även 
konstböcker som en typ hon föredrar i tryckt form. Anna föredrar att läsa kursböcker i tryckt 
form eftersom hon kan ta med sig dem. Dessutom har hon inte funnit någon kurslitteratur i e-
bokform förutom en enstaka bok. Bilderböcker för barn kan hon tänka sig är en typ av 
litteratur som inte passar i elektronisk form eftersom de inte går att bläddra i eller peka på 
bilderna på samma sätt. Fredrik svarar att han undviker romaner av traditionell typ eftersom 
de innehåller en stor textmassa som är svår att läsa på skärm. Sådana romaner ger inte samma 
läsfrihet, menar han. Lisa föredrar att göra ”slöläsning” i sängen och då med en p-bok. Moa 
svarar att det inte finns någon litteratur hon undviker att läsa elektroniskt, utan att det istället 
handlar om att vänja sig vid det elektroniska formatet.  
 
 
5) Hur är ditt förhållande till e-boken i jämförelse med den tryckta boken? Alltså hur ser 
du på din användning och dina tankar kring e-boken ut i jämförelse med den tryckta 
boken? (Med denna fråga ville jag komma åt hur respondenterna värderar de båda 
bokformerna och om dessa värderingar skiljer sig åt) 
 
Frida svarar att e-boken är mer ”slit och släng”, en bokform som hon använder för att få 
översikt över ett verk och som hon ofta läser slarvigt eller skummar igenom. P-böcker ägnar 
hon mer tid åt och återkommer till. Louise svarar att hon älskar båda bokformerna lika mycket 
men hon tycker inte att det går att ”mysa” med en e-bok. Anna beskriver sitt förhållande till 
de båda medierna som olikt på så sätt att hon uppfattar p-boken som mer seriös. Detta tror hon 
beror på att hon använder bokformerna för olika ändamål. De e-böcker hon hittills har läst, 
förutom kurslitteraturen, har varit ”lättsmälta” och snabblästa och tjänat som ett tidsfördriv. 
Eftersom det är lätt och går snabbt att låna har hon hämtat hem e-böcker då hon inte haft 
någonting att göra. Däremot har hon läst mycket fler p-böcker med mer varierad kvalitet och 
innehåll. Bengt svarar att hans förhållande inte är olikt till de båda bokformerna, men han 
tycker att e-bokformen är mer praktisk. Men det viktigaste enligt honom är att ha någonting 
att läsa och det i en bra form, tryckt som elektroniskt. Fredrik beskriver ett mer generellt 
förhållande när han svarar att en p-bok är smidigare att hantera, men e-böcker är mer 
tillgängliga. Däremot finns det ett begränsat antal titlar i e-bokform. Lisa svarar att hon tycker 
att e-bokformen är perfekt för faktaböcker i vilka hon kan finna information snabbt, medan 
hon föredrar p-böcker. Ewa tycker att båda bokformerna fungerar lika bra och att hon inte 
hyser något känslomässigt starkare band till p-boken. Istället är hon intresserad av innehållet 
och skulle kunna läst enbart e-böcker om utbudet var större. De enda böcker hon skulle 
fortsätta läsa i tryckt form om så vore fallet, skulle vara rikt illustrerade böcker. Moa svarar 
att hon ser på e-boken mer som ett arbetsredskap, i vilken hon markerar texten och lägger in 
kommentarer. Klas svarar att han tycker att e-böcker är lite svårare att läsa och läsupplevelsen 
av dem innehåller lite mindre känsla. Men han håller dock på att vänja sig alltmer vis e-
bokformen. Lars beskriver kort hans förhållande till e-boken som kanske mer flyktigt än det 
till p-boken.  
 
 
6) Skiljer sig din läsning av e-böcker från läsning av tryckta böcker? T ex, var, när och hur 
läser du e-böcker och skiljer sig detta från din läsning av tryckta böcker? Hur ser denna 
skillnad ut? 
 
Svaren på denna fråga skiljde sig åt eftersom respondenterna läser på olika läsverktyg. Vid 
läsning på exempelvis en stationär dator hemma begränsas naturligtvis läsningen till hemmet 
vid skrivbordet, medan en handdator medför större frihet.  
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Frida tycker att hon läser e-böcker snabbare och ytligare än p-böcker. Hon tycker det enda 
sättet att läsa e-böcker bekvämt är på sin laptop, halvliggandes i en soffa eller i sängen med 
laptopen på magen. Hon skulle inte orka sitta vid ett skrivbord och läsa. Svårigheten att kunna 
läsa e-böcker på ett bekvämt sätt begränsar var och när hon kan läsa en e-bok. Louise svarar 
att hon oftast läser p-böcker i sängen på kvällen eller på bussen, medan hon läser e-böcker 
dagtid. Lisa svarar att läsningen av e-böcker sker under arbetsliknande förhållande, medan 
den tryckta boken inbjuder till ”slöläsning”. Lars svarar att han oftast läser e-böcker på 
vardagar och inte så mycket under semester. Anna svarar att eftersom hon bara läser e-böcker 
på sin stationära dator, läser hon endast dem hemma. P-böcker däremot kan hon ta med sig 
och läser dem i olika miljöer som exempelvis tåget, under pauser i föreläsningarna, i väntrum, 
hemma hos pojkvännen eller hos familjen. För Bengt är det tvärtom eftersom han läser i en 
handdator som förutom bokhylla även är hans kalender och hans e-postverktyg. Han har alltid 
handdatorn med sig och har därmed även flera böcker tillgängliga. Fredrik svarar att 
skillnaden ligger i att han endast läser utdrag i e-böcker och Ewa menar att det är tillgången 
som styr hennes användning av bokformerna. Moa svarar att hennes lästid är kortare då den 
ägnas åt en e-bok och eftersom hon läser på stationär dator blir hon begränsad i hur, var och 
när hon kan läsa e-böcker. Hon tycker också att hon läser långsammare i en e-bok, vilket hon 
tror beror på ovanan. Klas svarar att han läser e-böcker på fler ställen eftersom han alltid har 
dem med sig i handdatorn. 
 
7) Tycker du att läsupplevelsen av en e-bok skiljer sig från den av en tryckt bok? Hur ser 
skillnaden ut i så fall? (Med denna fråga ville jag få svar rörande läsupplevelsen mer 
specifikt och den fungerade som en fördjupning av fråga nummer fem) 
  
Frida beskriver läsupplevelsen av e-böcker som mer flyktig. Det beror dels på att hon oftast 
skummar igenom texten, dels på att hon uppfattar lässituationen som icke-fysisk. Lisa tycker 
att läsningen av en e-bok skapar mindre inlevelse än vad en p-bok gör. Louise tycker att e-
boken har mindre ”mysfaktor” och att det kan vara tröttsamt för ögonen att läsa på skärm. 
Även Anna tycker att mysfaktorn är mindre med en e-bok, eftersom hon inte kan sitta i soffan 
under en filt och läsa. Förutom den mindre mysfaktorn tycker hon inte att läsupplevelsen 
påverkas så mycket av e-bokens utförande. Lars svarar att e-boken kanske inte är lika lättläst 
och hanterbar som en pocketbok som man kan glömma i hängmattan. Bengt tycker inte att 
läsupplevelsen skiljer sig mellan bokformerna eftersom det är innehållet som ger 
läsupplevelsen. Därför spelar det inte någon roll om boken har pärmar eller skärm. Inte heller 
Ewa tycker att läsupplevelserna skiljer sig åt. Fredrik tycker att det är lättare att läsa p-böcker 
på flera olika platser som exempelvis soffan eller sängen. En laptop är osmidig att bära runt 
på samma sätt. Moa skriver att eftersom hon läser en kortare tid i e-böcker får hon inte samma 
sammanhang som hon får i en p-bok. Det är därför hon föredrar kortare texter på skärm. Klas 
svarar att e-böcker förmedlar mindre känsla men eftersom han kan bära med sig många titlar 
samtidigt i handdatorn väger det upp. Dessutom möjliggör handdatorn tillgång till både 
böcker och annan information, vilket ger honom en känsla av effektivitet.  
 
8) Hur upplever du e-boken såsom hårdvara? Det vill säga, hur upplever du e-bokens 
kontaktyta som kommunicerar med dig när du läser? Hur tycker du det ”känns” att läsa en 
e-bok med tanke på dess fysiska egenskaper i form av t ex en laptop eller handdator? Hur 
påverkar denna känsla din läsupplevelse? 
 
Frida menar att e-boken begränsar upplevelsen. Att läsa ur en uppslagen bok och att scrolla 
nedför en PDF-fil är inte samma sak. Hon försöker vanligtvis att få överblick över en text när 
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hon läser och tycker att det blir svårare på en skärm. Louise hänvisar till sitt förra svar, det vill 
säga att mysfaktorn är mindre och att det kan vara tröttsamt för ögonen att läsa på skärm. Lars 
föredrar en handdator framför en laptop då det är mer praktiskt att kunna hålla den i handen. 
Anna svarar att hon tycker att det känns som att hon läst en riktig bok när hon läst en p-bok. 
En e-bok ger henne mer känslan av att ha läst en mängd text på datorn, fastän hon vet att det 
är samma innehåll som i den tryckta varianten av samma bok. Annars tycker hon inte att 
datorns kontaktyta påverkar läsupplevelsen så mycket. Bengt och Ewa håller fast vid att 
läsupplevelsen inte påverkas av mediets kontaktyta utan att det är innehållet som räknas. Lisa 
svarar även hon att kontaktytan inte påverkar henne alls. Fredrik svarar att han föredrar p-
böcker med bläddringsbara pappersark. Moa svarar återigen att känslan av sammanhang är 
mindre under läsningen av en e-bok än under läsningen av en p-bok. Annars tycker hon att det 
är fördelaktigt att läsa på skärm eftersom hon kan påverka ljuset och textstorleken. Det vill 
säga att hon kan påverka läsandet efter sina egna behov. Klas menar att mobiliteten av e-
boken är en stor fördel men att den förmedlar mindre känsla under läsningens gång. Men han 
vill tillägga att han tror att han delvis romantiserar läskänslan av en p-bok eftersom han nästan 
enbart läser på handdatorn. En fördel med e-boken som han vill nämna är automatrullningen, 
det vill säga att texten rullar utan att han behöver bläddra eller rulla ner texten manuellt. 
Funktionen kan även användas för att öka läshastigheten, påpekar han. 
 
9) Kan du tänka dig att helt ersätta den tryckta boken med e-böcker? 
 
Frida, Lisa och Lars svarar blankt nej och Klas svarar ja utan vidare problematisering. Louise 
svarar att hon hade kunnat göra det om hon hade haft en handdator i vilken hon kunnat samla 
alla böcker hon vill ha. Men då skulle hon sakna p-boken. Anna svarar nej eftersom hon vill 
kunna ta med sig böckerna hemifrån. Dessutom är e-böcker svåra att slå in i paket och ge bort, 
tillägger hon. Bengt svarar att det skulle han, men ser ingen anledning till varför eftersom 
bägge medierna är användbara i olika situationer. Fredrik svarar nej eftersom tekniken i 
dagsläget inte är tillräcklig. Men han tror på e-pappret92 och om några år tror han att han 
möjligen ändrat sin uppfattning. Ewa svarar att hon skulle kunna läsa nästan all litteratur 
uteslutande på skärm, dock inte facklitteratur. Den skulle kräva en större skärm som det går 
att klottra på. Moa tror inte att hon vill ersätta p-boken helt. Det beror på e-bokens utförande 
som kräver ström. Hon menar att man inte alltid har tillgång till ström, vilket begränsar 
läsningen av e-böcker.  
 
Slutligen: Har du någonting att tillägga angående din läsning av skönlitteratur knuten till 
e-böcker och tryckta böcker? 
 
Moa svarar att livet vore trist utan e-böcker och att hon uppskattar att biblioteken har hängt 
med i den tekniska utvecklingen. Ewa påpekar att tillgången av e-boktitlar är undermålig och 
att det endast verkar finnas svenska författare. I alla fall inom de smala fält som hon mestadels 
läser. Hon har för länge sedan läst all fantasy och science fiction som finns på svenska. 
Fredrik tycker att e-boken är ett praktiskt komplement till p-boken och uppskattar e-bokens 
sökfunktioner. Han tycker det är fördelaktigt att små förlag har råd att ge ut egna böcker tack 
vare den elektroniska utgivningen. Han ser också en större chans för ”privatpersoner” att ge ut 
egna böcker. Louise påpekar att priset för en e-bok alltid är mindre än för samma titel i tryckt 
form. E-boken är mer tillgänglig och lättare att bära med sig men hon tycker att utbudet är 

                                                 
92 E-papper, även kallad elektroniskt papper eller radiopapper, är den senaste utvecklingen inom 
informationsteknologin. Det är en portabel ”skärm” tunn som ett pappersark, utvecklad för att lagra och 
presentera text och bilder.  Taget ur abstract i databasen LISA för Lex Khampius artikel ”E-paper: ultieme 
vervanger voor papier” från 2003 i BibliotheekBlad, nr 7, s. 20.  
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begränsat. Hon har svårt att finna skräckromaner i e-bokform. Klas jämför situationen med e-
bok och p-bok med skivindustrins cd och dess rival mp3-filen. Han tror att när skärmarna 
blivit bättre, till exempel utrullningsbara, och mjukvarorna ger bättre överblick i texten kan e-
boken på allvar förändra förutsättningarna för p-boken.  

4.4.3 Sammanfattning 

De tio respondenterna bor på skilda ställen och har olika sysselsättningar men gemensamt är 
deras stora intresse för litteratur. Majoriteten av dem läser skönlitteratur flera gånger i veckan 
och samtliga uppskattar e-böckernas tillgänglighet på Internet. Vilken hårdvara som används 
vid läsning skiljer sig mycket åt. Några kombinerar två läsverktyg. Två läser uteslutande på 
laptop och två läser både på laptop och stationär dator. Två läser endast på stationär dator. En 
läser på handdator och på laptop. Två läser på handdator och ibland på stationär dator. En 
läser på mobiltelefon och handdator. De har uppgett olika fördelar med e-boken som är deras 
motiv till medievalet: lättillgänglighet, lätt att låna, lagringskapacitet och mobilitet, 
lätthanterlighet och att den väger mindre, erbjuder läsning fastän ingen ljuskälla finns till 
hands, gratis, interaktion, sökfunktioner samt nyfikenhet på formatet. Var, när och hur 
respondenterna läser beror mycket på vilken hårdvara de använder sig av. Handdatorn 
möjliggör läsning var som helst medan stationär dator begränsar till läsning hemma vid 
skrivbordet. Några väljer bokmedium efter genre medan andra läser både facklitteratur och 
skönlitteratur elektroniskt. Andra menade att det är utbudet som styr valet av bokmedium. 
Några föredrar att läsa kortare texter i elektronisk form. Fem respondenter tycker att alla 
genrer lämpar sig i elektronisk form. Verk som innehåller illustrationer menade två passar 
bättre i tryckt form. Bilderböcker, verk med mycket text och underhållningslektyr är andra 
typer av litteratur som respondenter föredrar i tryckt form. Användningen av p-böcker och e-
böcker skiljer sig mycket åt. För en respondent är e-boken mer ”slit och släng”, till vilken hon 
ägnar mindre tid och koncentration än p-boken. En annan ser på p-boken som mer seriös än e-
boken, eftersom hon läser mestadels nöjeslektyr i e-bokform. Tre tycker dock att de båda 
bokformerna är lika bra. Två respondenter anser att e-boken ger lika bra läsupplevelse som p-
boken eftersom det är innehållet som räknas. Förutom den minskade mysfaktorn med e-
boken, tycker även en tredje att läsupplevelsen av e-boken är lika bra. De andra sju tycker på 
olika vis att den är sämre, exempelvis att e-boken ger mindre känsla och är mer flyktig än p-
boken. E-bokens gränssnitt upplevs även den olika av respondenterna. Mindre översikt och 
mysfaktor samt tröttande för ögonen att läsa på skärm är några nackdelar som nämns. Samma 
respondenter som tycker att läsupplevelsen av e-böcker inte är annorlunda tycker att e-
böckers gränssnitt är ett icke-problem. Tre respondenter kan inte tänka sig att ersätta p-böcker 
med e-böcker medan de andra kan tänka sig det till viss del. E-boken betraktas genomgående 
som ett komplement till p-boken. 
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5 Analys och diskussion 
 
Nedan görs en analys av det för denna studie specifika resultatet med hjälp av den teoretiska 
förståelseramen. Som tidigare nämnts angav vissa respondenter ibland ett svar som egentligen 
svarade på en annan fråga och därför analyserar jag svaren efter teman och mönster, vilket 
innebär en omkastning av svaren. Analysen inleds med en komparativ och analyserande 
diskussion kring Larsens och Olssons resultat93 och mitt eget eftersom det är intressant att 
undersöka om resultaten skiljer sig åt på grund av den tid som passerat. Vidare följer en 
diskussion kring respondenternas hårdvaror på vilka de läser, eftersom dessa har stor 
betydelse för deras syn på e-böcker. Sedan kommer en analys av respondenternas val att läsa 
skönlitteratur i elektronisk form. Efter det behandlas val av bokmedium med genre som 
kriterium för valet samt vilka genrer respondenterna föredrar i tryckt respektive elektronisk 
form. Avslutningsvis analyseras respondenternas användning av och förhållande till de båda 
textbärarna samt hur gränssnitten påverkar läsupplevelsen. 
 

5.1 Komparativ analys kring närliggande studies resultat 
 
I detta kapitel presenteras en analyserande jämförelse mellan det intervjuresultat som Larsen 
och Olsson presenterade i sin studie och mitt resultat ovan. Det finns frågor i min studie som 
inte ställdes i Larsens och Olssons studie och tvärtom. Jämförelsen görs av de delar av 
resultaten som berör samma eller liknande frågor. Vissa resonemang återkommer då de 
tangerar flera frågor. Mina respondenter kallas A och Larsens och Olssons B för att tydligt 
skilja dem åt. Vid tre tillfällen spaltar jag upp respondenter B: s svar, då de är svåra att 
redogöra för tydligt i brödtext. Vidare återger jag respondenter A: s svar i presens medan jag 
återger respondenter B:s svar i imperfekt, eftersom jag vill tydliggöra att svaren är från ”då 
och nu”, det vill säga 2001 respektive 2007.  
 
På grund av de skilda tillvägagångssätten att finna respondenter baseras de ovan diskuterade 
resultaten på två olika grupper av respondenter. Grupp A består av läsare med skilda 
sysselsättningar som tagit kontakt med mig via en webbenkät på folkbibliotekshemsidor samt 
en företagshemsida som distribuerar e-böcker. Ingen av dem arbetar med teknik, media eller 
information. Grupp B bestod till största del av läsare som på olika sätt arbetade med teknik, 
media och information eftersom Larsen och Olsson kom i kontakt med dem via BIBLIST: s 
e-postlista och e-postutskick till e-förlaget Serums medlemmar. Det vill säga, Larsen och 
Olsson använde sig av ett väldigt riktat tillvägagångssätt för att finna respondenter vilket 
resulterade i en tämligen likriktad grupp. Detta anser jag vara viktigt att poängtera eftersom 
dessa respondenters svar kan vara färgade av deras profession. 
 
Fem av Larsens och Olssons tolv respondenter läste på handdator, tre på laptop, tre läste på 
stationär dator och en läste på läsplatta. Sju olika motiv till varför respondenterna valde att 
läsa e-böcker kunde urskiljas genom svaren:  
 
 

• Intresse för ny teknik 
• Behov av att följa med i utvecklingen  

                                                 
93 Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv, s. 49-54. 
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• Stort litteraturintresse och uppmärksammande av nya författare 
• Lagringskapacitet och mobilitet 
• Tillgänglighet och snabb åtkomlighet 
• Interaktion 
• ”Fungerar bättre”94 

 
Av dem är fyra gemensamma med de som respondenter A nämner. Samtliga respondenter B 
svarade att intresset för ny teknik var ett motiv bakom deras medieval. Det är ingen av 
respondenter A som uttrycker sig så, däremot svarar Moa att hon är nyfiken på formatet som 
ju hänger ihop med en hårdvara, vilket kan tolkas som att hon bland annat är intresserad av 
ny teknik. Att nyfikenheten på ny teknik inte är en framträdande fördel för respondenter A 
kan bero på att datorer är ett mycket mer självklart redskap idag än för sex år sedan. Det är 
troligt att intresset för teknik är ett grundläggande motiv för respondenter A, men att det är så 
självklart för dem att de inte tänkte på att nämna det som ett motiv. Därtill kan det tänkas att 
intresset för teknik var större bland respondenter B med tanke på deras profession, än vad det 
bland respondenter A. Några av respondenter B svarade att lagringskapaciteten och 
mobiliteten var främsta anledningen till att de läste e-böcker. Mer än hälften av respondenter 
A uttrycker att det är två fördelar med e-bokformen. Detta uttrycks på olika vis men det 
formuleras ofta som möjligheten att bära med sig många titlar överallt. Idag finns det inte fler 
läsverktyg än vad det gjorde 2001, men de som finns är både mer marknadsförda och mer 
utvecklade vilket kan påverka respondenter A: s positiva syn på e-boken som mobil och 
praktisk. Å andra sidan var det fler i grupp B än i grupp A som läste på handdator och laptop 
och lagringskapacitet och mobilitet borde ha nämnts mer frekvent. Fyra av respondenter B 
svarade att tillgängligheten av e-böcker var ett motiv till medievalet, medan alla respondenter 
A på ett eller annat sätt uttrycker det som en fördel med e-böcker. Detta kan återigen bero på 
det datorvänliga klimatet som vi idag lever i. Det är lätt att koppla upp sig mot Internet från 
flera olika platser där vi rör oss dagligen: hemma, på jobbet, på biblioteket, hos bekanta och 
så vidare. Men den största anledningen är troligast att antalet e-boktitlar har ökat sedan 2001. 
Interaktion är den fjärde gemensamma fördelen, vilken beskrivs av respondenter i båda 
grupperna som möjligheten att påverka textstorleken. Ett stort litteraturintresse är det inga av 
respondenter A som nämner som anledning till medievalet. Det går dock att se i 
presentationen av dem att de läser mycket och e-bokanvändandet ökar säkert deras 
konsumtion av böcker än mer. Bengt tycker att e-böcker fungerar bättre är p-böcker, eftersom 
han kan ha dem med sig överallt i sin handdator, men det är ingenting han nämner som en 
fördel eller motiv till medievalet. Snarare är det så att han inte har tillgång till svensk 
skönlitteratur i p-bokform och därför gör han inte ett val mellan två bokformer. 
 
Angående vilken genre som passar till respektive bokform hade respondenter B mindre än 
respondenter A att påpeka. Det beror på att Olsson och Larsen inte frågade explicit om vilka 
genrer respondenterna föredrog i respektive format. Men samtliga respondenter B läste någon 
form av skönlitteratur elektroniskt, eftersom det var ett kriterium för att få delta i studien. Alla 
respondenter B var ense om att bokformerna fyller skilda funktioner men att de kompletterar 
varandra. De flesta av dem menade att e-bokformen fyller en större funktion för de böcker 
som kräver uppdatering ofta, såsom facklitteratur, lexikon och handböcker. P-bokformen 
däremot ansågs av de flesta vara mest lämplig för skönlitteratur. Medan merparten av grupp B 
ansåg att skönlitteratur passar bäst i p-bokform, är det endast tre respondenter i grupp A som 
tycker så. Trots att samtliga av Larsens och Olssons respondenter läste skönlitterära e-böcker, 
tyckte de att formatet passar bäst för facklitteratur och lexikon. De måste ha uppfattat e-

                                                 
94 Larsen & Olsson, s. 49. 
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bokformen som så pass fördelaktigt att de trots dessa åsikter nyttjade mediet för nöjesläsning, 
men de verkar inte lika övertygade som respondenter A. Det kan säkert delvis bero på att det 
fanns mycket färre titlar för dem att välja mellan. Men med tanke på att grupp B generellt 
använde sig av ”bättre” läsverktyg än grupp A borde de ha kunnat uppskatta e-böcker i högre 
grad än vad de svarade.  
 
Respondenternas tankar om och användning av de båda bokformerna både överensstämmer 
och skiljer sig åt. Respondenter B uttalade sig som följer: 
 

• E-böcker har inte samma värde som p-böcker  
• E-böcker fungerar lika bra eller bättre än p-böcker 
• P-böckers fysiska form har funnits sedan länge, vilket ger dem större betydelse 
• Böcker som läses endast en gång räcker att äga i e-bokform, men samtidigt är det 

trevligt att köpa bra böcker i pappersform och ha dem i bokhyllan 
• E-böcker är immateriella  
• Bokformerna fyller olika funktioner och e-böcker är bra komplement till p-böcker 
• Ändamålet eller innehållet avgör vilken bokform som används 
• Behöver inte äga p-böcker alls och det är jobbigt att läsa dem 

 
Det är ingen av respondenter A som uttrycker att e-böcker har mindre värde men det går ändå 
att utläsa ur deras svar. Moa och Frida till exempel använder e-böcker för att få överblick över 
en text vilket resulterar i ett tämligen flyktigt förhållande till mediet. Självklart har e-böcker 
ett mindre värde eftersom de oftast är gratis filer respondenterna laddar ner till sitt läsverktyg. 
Även om vissa köper e-böcker från Internetboklådor, är dessa inte begåvade med samma 
materiella värde. Endast Bengt och Klas uttrycker att bokformerna fyller olika funktioner, 
men utifrån de andras svar går det att se att de använder e-boken som komplement till p-
boken. Ewa till exempel läser skönlitteratur på skärm medan hon föredrar facklitteratur i 
tryckt form, eftersom det är lättare att föra anteckningar i den. Tendensen att jämföra e-böcker 
med p-böcker är den största likheten mellan gruppernas svar. Tanken på p-böcker som 
”riktiga böcker” och mer materiella än e-boken uttrycks i båda respondentgrupperna. Ewa, 
Bengt och Klas tycker att e-böcker fungerar lika bra som p-böcker, vilket två respondenter 
från grupp B också tyckte. De andra ovan uppspaltade åsikterna nämns inte av respondenter 
A. Istället fälls andra kommentarer om bokformerna. Moa tycker att läsning av e-böcker sker 
under arbetsliknande förhållanden. Anna uppfattar e-böcker som en text på en skärm och 
tycker därför att p-böcker är mer seriösa. Louise svarar att hon tycker om båda bokformerna 
lika mycket men att hon saknar myskänslan under läsning av e-böcker.  
 
Respondenter B läste, precis som grupp A, e-böcker på olika hårdvaror vilket påverkade var, 
när och hur de läste. De som läste på stationär dator tyckte att deras läsning begränsades, 
medan de som läste på laptop och i synnerhet handdator tyckte att de hade stor frihet att läsa 
på olika platser. Handdator möjliggjorde för några respondenter att läsa e-böcker precis som 
de läste p-böcker. En respondent som läste på PC påpekade att det inte går att krypa ner i 
sängen med en e-bok. Bland respondenter A uttrycks det i andra ordalag men innebörden är 
densamma. Speciellt de som läser på stationär dator uttrycker att de är begränsade i sin 
läsning av e-böcker och föredrar i många sammanhang p-böcker. Tre respondenter som läser 
på handdator menar att mediet är lika bra som p-bokformen. En respondent i grupp B 
uttryckte att e-böcker möjliggjorde mer läsning än tidigare. Klas uttrycker det likadant med att 
svara att han läser på fler ställen eftersom han har e-böcker med sig överallt med hjälp av 
handdatorn.  
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Även frågorna kring huruvida respondenterna anser att läsupplevelsen av de båda 
bokformerna skiljer sig åt genererade en del gemensamma svar från båda grupperna. Läsning 
av e-böcker beskrevs av samtliga respondenter i grupp B som skild från den av p-böcker. Två 
föredrog trots det att läsa e-böcker. En respondent upplevde mindre avskärmad läsning och att 
känslan av verklighetsflykt var mindre påtaglig. Andra i gruppen ansåg att läsningen var 
mindre intensiv, det vill säga att läsningen av en e-bok var kortvarig, slarvig och inte lika 
koncentrerad. En del uppfattade skärmläsningen som tröttande och ville undvika att läsa e-
böcker på fritiden. I grupp A återkommer samma resonemang. Louise menar att skärmläsning 
är tröttande och Klas svarar att läsningen på skärm ger mindre känsla. Moa svarar att hennes 
läsning ur e-böcker är mer kortvarig än i p-böcker, antagligen beroende på ovanan vid mediet. 
Även Fredrik tycker att det är osmidigt att läsa på skärm under en längre tid. Frida menar att 
hon läser e-böcker både snabbare och ytligare än p-böcker. Resultatet blir en flyktig 
läsupplevelse. Dessutom finner hon lässituationen med e-boken icke-fysisk. Lisa tycker att 
läsningen av e-böcker ger mindre inlevelse. Men det var inte alla av respondenter A som 
tycker att läsupplevelsen av e-böcker är sämre än den av p-böcker. Förutom mysfaktorn 
menar Anna att läsupplevelsen är densamma. Varken Bengt eller Ewa tycker att 
läsupplevelsen av e-böcker är sämre utan lika bra. Dessutom läser Klas, trots den minskade 
känslan, nästan uteslutande på handdator.  
 
Tankar kring gränssnittens påverkan på läsningen uttrycktes på skilda ställen i Larsens och 
Olssons resultatredovisning. Respondenternas svar presenteras ibland anonymt vilket innebär 
att jag inte kan utläsa vem som tyckte vad. Jag kan därför heller inte utläsa om det är en 
respondents åsikter som återkommer och därför inte avgöra hur många som tyckte vad. Därför 
spaltar jag upp de åsikter som har med gränssnitt att göra: 
 

• Gränssnitt har ingen påverkan på läsning utan det är innehållet som räknas 
• Efter många lästa e-böcker har deras gränssnitt blivit naturligt  
• E-böcker är bättre än p-böcker tack vare den ökade kontrollen över läsningen 
• Texten känns kortare i e-böcker än i p-böcker 
• Det känns avigt att bläddra genom en knapptryckning, vilket stör läsningen 
• E-böcker är svårnavigerade 
• Skärmläsning är obekvämt och ansträngande 
• Saknar p-bokformens utförande (typografi, lukt, känslan av papper) vid läsning av e-

böcker  
• E-böcker är inte lika romantiska som p-böcker 
• Läsning av p-böcker är djupt rotad i hur man upplever text då man bläddrar, vänder 

blad och läser från vänster till höger, någonting som e-böcker inte kan ersätta  
 
De flesta av dessa åsikter återkommer i respondenter A: s svar. Ewa och Bengt menar att det 
är innehållet som räknas och därför spelar gränssnittet ingen roll. Klas läser mestadels på 
handdator och tycker att e-böcker förmedlar lite mindre känsla men samtidigt tror han sig 
överromantisera känslan av att läsa p-böcker. Han nämner automatrullningen i handdatorn 
som fördelaktig, för att han slipper vända blad manuellt. Moa menar att känslan av 
sammanhang är sämre under läsningen av e-böcker men möjligheten till interaktivitet är 
fördelaktig. Fredrik svarar att han föredrar p-böcker med sina bläddringsbara sidor. Frida 
tycker att det är svårare att få överblick över e-böcker och att hon uppfattar lässituationen som 
icke-fysisk. Lisa och Louise tycker att e-böcker har mindre mysfaktor och Louise tycker även 
att det är tröttsamt att läsa på skärm. Anna uppfattar e-böcker mest som en text på skärm, 
fastän att hon vet att det är samma innehåll som i den trycka versionen av samma titel. 
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5.1.1 Sammanfattning 

I början av detta kapitel slog jag fast att komparationen gäller två respondentgrupper som 
skiljer sig åt på en väsentlig punkt. Grupp B bestod mestadels av respondenter som jobbade 
med teknik, media och information medan grupp A inte gör det utan varierar i profession. 
Bland respondenternas motiv till att läsa e-böcker är fyra av dem gemensamma grupperna 
emellan. Samtliga av respondenter B menade att intresset för ny teknik var ett motiv till e-
bokläsningen, medan ingen av respondenter A uttrycker sig så. Det kan dels bero på att det är 
ett självklart motiv till att läsa e-böcker och dels på att datorer är ett vanligare inslag idag än 
för sex år sedan. Men det är också möjligt att det var ett självklart motiv för respondenter B 
att nämna på grund av deras profession. Ett annat motiv som nämndes frekvent i grupp B var 
intresset för litteratur. Det är uppenbart att det finns ett stort intresse för litteratur bland 
respondenter A och det är möjligt att även det är så självklart att de inte nämnde det som ett 
motiv. De tre andra gemensamma motiven är lagringskapacitet och mobilitet, tillgänglighet av 
e-böcker samt interaktion. Merparten av respondenter B tyckte att skönlitteratur passade bäst i 
p-bokform, medan endast tre respondenter i grupp A uttrycker det. Det kan bland annat bero 
på att det finns fler e-boktitlar att välja bland idag. Med tanke på att grupp B generellt 
använde sig av ”bättre” läsverktyg borde de ha kunnat uppskatta e-böcker i högre grad än vad 
de svarade. Tankar om bokformerna både överensstämde och skilde sig åt grupperna emellan. 
Att e-böcker inte har samma värde som p-böcker är en genomgående uppfattning i båda 
grupperna. Gemensamt för båda grupperna är också att hårdvaran de läser på avgör var, när 
och hur de läser. Bland de negativa synpunkterna på läsupplevelsen av e-böcker är 
gemensamma nämnare exempelvis att läsningen är mindre koncentrerad, tröttande och ger en 
mindre intensiv läsupplevelse. Det finns dock respondenter i båda grupperna som uppskattar 
e-böcker och främst värderar innehållet. Angående gränssnittets påverkan på läsningen finns 
mestadels gemensamma åsikter, både positiva och negativa. Det finns i båda grupperna 
återigen de som tycker att det är innehållet som räknas och att e-bokformens gränssnitt inte 
stör deras läsning. Men majoriteten tycker att skärmläsning tröttar, de saknar p-bokens form 
och utseende vid e-bokanvändning samt finner e-böcker svårnavigerade. 
 
Jag återkommer till denna diskussion i ljuset av nedanstående analys. 
 

5.2 Valet och användningen av e-böcker som textbärare 
 
Jag kommer att försöka analysera och vidare diskutera varför respondenterna har valt att läsa 
skönlitteratur med hjälp av ett elektroniskt medium. Frågorna ställda till respondenterna är 
inte explicit skapade för att ta reda på deras behov och tillfredställelser med medievalet och de 
konsekvenser som följer detta val men jag anser att det är möjligt för mig att resonera kring 
dessa aspekter utifrån de svar jag har fått. Kritiken av Uses and Gratifications består av ett 
tvivel på att medieanvändare verkligen är medvetna om sina behov och val av medier. Jag är 
övertygad om att läsare av elektronisk skönlitteratur är ytterst medvetna om sina behov och 
hur de ska tillfredställa dem. De är medvetna eftersom de använder sig av ett relativt nytt 
medium för att konsumera skönlitteratur, vilken kräver ny kunskap för att kunna bli nyttjad. 
Denna kunskap har läsarna av e-böcker tagit sig tid att införskaffa och de måste därför kunna 
sägas vara medvetna i sina medieval. Valet att läsa elektroniskt innebär att respondenterna 
kan/måste anpassa sig till mediet, någonting som kan betraktas som omedvetna eller 
medvetna konsekvenser av medieanvändandet. Jag inleder analysen med en diskussion kring 
medievalets konsekvenser nedan. 
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5.2.1 Hårdvaran och dess inverkan på läsningen 

Min studie visar att den hårdvara som respondenterna läser på mångt om mycket avgör deras 
användning av och förhållande till e-böcker. Därför anser jag att det krävs en diskussion kring 
hur vald hårdvara påverkar hur och var respondenterna läser innan analysen kan påbörjas. 
Min uppfattning är att de respondenter som läser på mobiltelefon och handdator har ett 
mindre ansträngt förhållande till och ser fler möjligheter med e-böcker än de som läser på 
laptop och PC. Det märks tydligt på de svar jag fick på frågan om läsningen av e-böcker 
skiljer sig från läsningen av p-böcker.  

Lässituation 1 

De som läser på laptop och/eller PC har en gemensam lässituation: 
 
Frida läser på laptop och vill att hennes läsning ska vara bekväm, vilket leder till att hon läser 
antingen i soffan eller i sängen. Hon avstår från att sitta med laptopen placerad på ett 
skrivbord, eftersom hon uppfattar det som en tröttande läsställning. Eftersom det är svårt att 
på ett bekvämt sätt läsa e-böcker på laptop, menar Frida att det begränsar var och när hon 
läser.  
 
Louise läser e-böcker på laptop och PC under dagtid. P-böcker däremot tar hon med sig på 
bussen eller i sängen. 
 
Lisa, som läser på laptop och PC, tycker att läsningen sker under arbetsliknande förhållanden. 
P-böcker däremot inbjuder till nöjesläsning.  
 
Anna läser endast e-böcker hemma framför PC: n. P-böcker tar hon med sig och läser i olika 
miljöer och sammanhang. 
 
Moa läser hemma framför PC: n och känner sig därför begränsad hur, var och när hon kan 
läsa e-böcker.  
 
Fredrik som läser på laptop påpekar p-bokens portabilitet. Han tycker att laptopen är osmidig 
att sitta med i soffan eller att läsa på i sängen.  
 
I de här svaren märks tydligt en negativ konsekvens med valet att läsa e-böcker för dessa 
respondenter: de kan inte läsa var, när och hur de vill. De som läser på PC sitter endast 
hemma vid skrivbordet och har ingen möjlighet att bära med sig e-böcker. De som läser på 
laptop kan i viss mån göra det, men finner det svårt att läsa på ett bekvämt sätt i soffan eller i 
sängen. I den tidigare nämnda artikeln ”What Readers Want: A Study of E-Fiction Usability” 
stod att läsa att nöjesläsning av e-böcker tenderar att ligga nära läsningen av p-böcker. Det 
kan utläsas ur svaren att respondenterna har ett behov av att kunna läsa e-böcker på samma 
sätt som p-böcker, men att de hindras av hårdvaran. Dock är laptop och PC vanligt 
förekommande hårdvaror och det är förstås ur det perspektivet både enklare och billigare att 
läsa på sådana, än att köpa en handdator eller läsplatta. Önskan att e-böcker vore som p-
böcker placerar jag i den kontext som den tidigare historiska genomgången av bokformerna 
skapade. Jag menar alltså att respondenterna hyser större respekt och tillgivenhet mot p-boken 
eftersom den fortfarande är den traditionella bäraren av skönlitteratur. Med risk att låta 
teknologiskt deterministisk anser jag att laptop och PC på ett negativt sätt avgör premisserna 
för hur respondenterna kan läsa, vilket alltså är en konsekvens av deras medieval. De 
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resterande fyra respondenterna, som alla läser på handdator och/eller mobiltelefon befinner 
sig i en annan lässituation:  

Lässituation 2 

Lars, som både läser på handdator och laptop, föredrar att läsa e-böcker på vardagarna och 
inte på semester under vilken han föredrar pocketbokformen. Han läser hellre på sin 
handdator är på sin laptop eftersom han kan hålla handdatorn i handen, vilket han uppfattar 
som mer praktiskt. 
 
Bengt läser mer i och med sin användning av handdator, som fungerar både som bokhylla, 
kalender och e-postverktyg. Han har alltid flera titlar med sig i den som han kan läsa. Han 
läser även på PC, men några fördelar med denna hårdvara nämner han inte. 
 
Klas läser på fler ställen än tidigare eftersom han alltid har böcker med sig i handdatorn, 
vilken han bär med sig överallt. Han läser ibland även på PC, men han nämner inga fördelar 
med den hårdvaran.  
 
Ewa läser på handdator och mobiltelefon. Hon problematiserar inte kring bokmedium och 
dess påverkan på hennes läsning. Hon tycker att båda formaten fungerar lika bra och att hon 
inte hyser starkare känslor för den trycka boken. Det är istället tillgången till titlar som styr 
vilket format hon väljer.  
 
I dessa svar går det att se att respondenterna har ett annat förhållande till e-böcker än de i 
lässituation 1. De nämner flera fördelar med e-bokformen och verkar obesvärade i sin 
användning av e-böcker. I svaren finns en stark fokus på portabiliteten av e-böcker och det 
görs inga jämförelser bokformerna emellan genom vilken e-bokformen omnämns negativt.  

5.2.2 Sammanfattning 

Efter denna genomgång går det att se stor skillnad på användningen av och förhållandet till e-
böcker mellan dem som läser på portabel och icke portabel hårdvara. De som läser på 
handdator och/eller mobiltelefon verkar känna att de kan läsa e-böcker på samma vis som p-
böcker eftersom de överhuvudtaget inte nämner några problem utan endast fördelar. En viktig 
iakttagelse är alltså att de respondenter som använder sig av handdator och/eller mobiltelefon 
verkar kunna läsa e-böcker såsom de läser p-böcker, eftersom mediet tillåter en sådan 
användning. De som läser på laptop och/eller PC däremot, kan det inte utan verkar sakna p-
bokens kvaliteter under läsningen av e-böcker. Graden av portabilitet är i fokus, det vill säga 
det är den friheten eller bundenheten som dikterar lässituationen för respondenterna. Jag vill 
därmed påstå att det är omöjligheten att bära med sig e-böcker som avgör merparten av 
respondenternas användning av e-böcker. Därför är alltså portabilitet en viktigare faktor än 
huruvida bokformen är analog eller digital. Användningen av olika hårdvaror är en faktor som 
påverkar samtliga av respondenternas svar, vilket är viktigt att komma ihåg i den kommande 
analysen. Jag kommer att utgå från respondenternas lässituation när jag analyserar vilket 
ibland resulterar i en tydlig uppdelning mellan de som läser på laptop och/eller PC och de som 
använder handdator/mobiltelefon som läsverktyg. 

5.2.3 E-bokens fördelar  

McLuhan skrev om västvärlden som blir allt mindre i och med utvecklingen av diverse 
teknologier. Denna del av världen har krympt med Internet och de nätverk det har gett upphov 
till. Massmedier av någon form är dagliga inslag i människors vardag och informationsbärare 
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såsom radio, tv och dagstidningar nås på Internet med några knapptryckningar. Det gör även 
e-böcker, som trots deras inte så stora publik, måste benämnas som ett massmedium. I en tid 
där vi är vana vid att genom Internet få information snabbt och bekvämt, passar e-böckerna in. 
Terje Hillesund95 skriver i artikeln ”Will E-books change the world?” att utvecklingen av e-
böcker ingalunda var en slump, utan att det var en logisk följd av Internets expansion. E-
böckernas uppkomst skedde i en miljö där andra former av digital information redan spirade. 
De är med andra ord nätverkssamhällets böcker.96 Teknologin som krävs för att få tillgång till 
e-böcker finns i flera olika former och de flesta har tillgång till minst en form, PC: n eller 
laptopen är kanske fortfarande de vanligaste. Denna samtida kontext kompletterar den 
historiska kontexten som jag har placerat mina respondenter i.  

 
De fördelar som de menar att e-boken besitter är: 
 

• Lättillgänglighet 
• Lätt att låna 
• Lagringskapacitet och mobilitet 
• Lätthanterliga och väger mindre  
• Erbjuder läsning fastän ingen ljuskälla finns till hands 
• Gratis  
• Interaktion 
• Sökfunktioner 
• Nyfikenhet på formatet 

 
Vissa av dessa fördelar kan ses som specifika för e-bokformen, andra inte. Fördelarna, som 
jag tidigare nämnt, kan sägas vara motiven bakom valet att läsa e-böcker. De pekar även mot 
behov som respondenterna som läsare har. Jag menar att de också representerar de 
medietillfredsställelser respondenterna får i och med användandet av e-bokformen. Jag kan se 
ett motiv, förutom lättillgänglighet, som är gemensamt för samtliga respondenter. Alla är 
storkonsumenter av skönlitteratur och användandet av e-böcker ökar deras konsumtion, det 
vill säga e-boken fungerar som ett komplement till p-boken. Annars avstår jag från att försöka 
”ringa in” mina respondenter och försöka hitta gemensamma faktorer bland dem som kan 
förklara varför de som grupp läser e-böcker (vilket Larsen och Olsson försökte göra). Istället 
stannar jag vid att se dem som bokälskare som är öppna för nya vägar att läsa och som är 
aktiva deltagare i Internetsamhället och vana IKT-användare. 
 
Lättillgänglighet är en fördel som samtliga respondenter nämner och som jag anser är specifik 
för e-bokformen eftersom p-böcker inte kan sägas vara i närheten av att vara lika tillgänglig. 
Att tillgänglighet är den mest frekvent nämnda fördelen ser jag som ett uttryck för att 
respondenterna är vana vid och/eller har ett behov att snabbt och lätt kunna tillfredställa sina 
läsbehov. Detta behov kan e-böcker definitivt möta, eftersom de är tillgängliga på många 
skilda ställen över Internet med hjälp av vanligt förekommande hårdvaror. Denna 
tillgänglighet utnyttjas på olika vis av respondenterna. Frida och Moa kan sägas använda e-
boken mestadels i ett instrumentellt syfte, eftersom de laddar ner e-böcker för att kunna 
avgöra innehållets kvalitet och för att få överblick över verket. Om de finner verket läsvärt, 
vill de läsa det i tryckt form. För Bengt innebär tillgängligheten att han kan låna böcker från 
Sverige, fastän han befinner sig i Australien. Denna typ av tillgänglighet tycker jag kan sägas 
representera den yttersta formen, eftersom Bengt utnyttjar Internet till fullo och lånar från ett 

                                                 
95 Hillesund undervisar i medievetenskap vid Institutt for mediefag på högskolan i Stavanger, Norge. 
96 Hillesund, Terje 2001. ”Will E-Books Change the World?” First Monday, nr 10, s. 1. 
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annat land med hjälp av ett lånekortsnummer och en handdator. Tillgängligheten utnyttjas i 
olika mån av respondenterna. Frida, Anna, Lars, Fredrik, Ewa och Moa lånar uteslutande från 
bibliotekshemsidor. De andra lånar på bibliotekshemsidor men köper också från 
Internetboklådor och andra ställen. Bengt laddar ner fria e-böcker från olika webbplatser. 
Louise köper från Internetboklådor och privata webbplatser. Hon lånar från Medborgarplatsen 
och online-bibliotek. Lisa och Klas laddar ner fria e-böcker och Klas köper även från 
amerikanska företagswebbplatser.  
 
Tillgängligheten till e-böcker är starkt förknippat med att de är lätta att låna, vilket samtliga 
respondenter gör från olika bibliotekshemsidor. Anna påpekar att lånetiden går ut av sig själv 
och att hon därmed slipper eventuella förseningsavgifter. Både Louise och Anna påpekar att 
det är smidigare att låna från bibliotekets hemsida eftersom de då slipper att åka till 
biblioteket. De behöver inte fysiskt infinna sig på biblioteket, något som gör att e-böcker både 
uppfattas som tillgängliga och lätta att låna. E-böcker är även lätta att låna eftersom de alltid 
är tillgängliga att ladda ner. En e-bok kan inte vara utlånad. Hela låneprocessen av e-böcker är 
smidigare än den av p-böcker, vilken måste avslutas med att boken lämnas tillbaka manuellt 
av läsaren. Behovet att snabbt och smidigt få tillgång till ett verk kan tillfredställas av e-
bokformen och dessutom uteblir den obekväma återlämningen. Denna uppskattning av 
låneproceduren av e-böcker hänger ihop med det ovan skrivna resonemanget kring 
tillgängligheten. Respondenterna vill kunna komma åt en ny bok eller en viss titel när de vill 
och kan och därför väljer de det elektroniska formatet. Detta resonemang gäller dock inte 
Bengt, som inte gör något sådant val eftersom e-böcker är den enda formen i vilken han kan 
läsa skönlitteratur på svenska. För honom är det istället viktigt att det finns verk på svenska 
att tillgå och e-böcker är den enda möjliga formen för honom att läsa dessa i.  
 
Två andra fördelar som nämns av fyra respondenter är även dem specifika för e-bokformen: 
lagringskapacitet och mobilitet, det vill säga att e-bokformen möjliggör portabilitet av flera 
titlar samtidigt utan att den för den skull väger mer. Detta är möjligt för de som läser på laptop 
men i ännu större grad för de som läser på handdator och/eller mobiltelefon. Lars, Bengt, Ewa 
och Klas är de som tyckte att lagringsmöjligheten och bärbarheten var värd att nämna, vilket 
beror på att de läser på handdator och/eller mobiltelefon och därför uppfattar dessa som 
uppenbara fördelar. Dessutom väger deras handdatorer eller mobiltelefoner troligen mindre än 
många inbundna böcker. Stor lagring av titlar med liten vikt är ingenting som kan sägas om p-
bokformen. Det går inte att på ett smidigt sätt bära omkring på en samling p-böcker. Bengt 
uttryckte det konkret: det är möjligt att ha 12 titlar i handdatorn, medan det vore omöjligt att 
bära motsvarande titlar i pappersform. Lagringskapaciteten är en klar fördel och ett uppenbart 
motiv till att läsa e-böcker. 
 

De som läser på stationär dator eller laptop nämner inte bärbarheten utan istället att e-böcker 
är lätthanterliga och väger mindre. Med mindre vikt menar Louise antagligen att hon slipper 
vikten av p-böcker. Anna uttrycker det som att hon inte behöver bära hem p-böcker från 
biblioteket och kan låna hem en hel serie till sin PC. I och med valet att läsa e-böcker, vilket 
de gör på en tämligen otymplig hårdvara, förlorar de den portabilitet som de får om de läser p-
böcker.  
 
De hittills nämnda fördelarna är de som merparten eller alla respondenter nämner. En fördel 
som nämns förvånansvärt lite är att det är lättare att hitta gratis e-böcker än vad det är att hitta 
gratis p-böcker, på grund av antalet fria digitala böcker på webben. Tre respondenter svarade 
att det faktum att e-böcker är gratis (på bibliotek) är en fördel. Att p-böcker och e-böcker är 
gratis att låna på bibliotek vet vi ju, men e-böcker har en större spridning eftersom de 
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distribueras via Internet. Det finns mängder med böcker som går att ladda ner gratis eller 
kopiera från webben. Exempel på det är de e-böcker som förmedlas över Internet på 
webbsidor i regi av exempelvis Projekt Gutenberg och Projekt Runeberg. Det finns också en 
mängd online-bibliotek som ökar spridningen av e-böcker. Dessa distribueras också gratis på 
bland annat privatpersoners hemsidor, det vill säga egna verk och andras som sprids vidare 
utan profit.  
 
Tre respondenter påpekar en fördel som p-bokformen inte har vilket är läsning i mörker, 
någonting all hårdvara kan erbjuda i och med skärmljus. I handdatorer och läsplattor går ljuset 
att justera efter hur mycket och vilken sorts ljus som omger läsaren. Detta är en e-
medieegenskap som p-boken inte kan matcha. E-bokformen erbjuder alltid läsning, även när 
det är mörkt. Det ökar tillgängligheten. Det finns en rad för e-bokformen specifika egenskaper 
som p-boken inte kan konkurrera med och skärmljus är bara en av dem. Med e-boken finns 
också möjligheten att på olika sätt interagera med det innehåll den förmedlar. Den fördelen 
nämns av Bengt och Moa som uppskattar möjligheten att påverka texten, men jag hade 
förväntat mig att fler skulle påpeka den fördelen. Medan kommunikationen mellan läsaren 
och en text presenterad i en p-bok är envägs, ger e-boken läsaren möjlighet att själva 
kommunicera någonting tillbaka till mediet och texten den förmedlar. Det vill säga, p-bokens 
text presenteras för läsaren på ett sätt och det sättet är inte möjligt för läsaren att påverka efter 
sina egna behov. Den presenterar en statisk text och det är mediet som bestämmer 
premisserna för läsaren, eftersom denne inte har någon som helst makt över texten. E-boken 
däremot möjliggör för läsaren att exempelvis ändra typsnitt och teckensnitt och smidigt dra ut 
textcitat till ett annat dokument, det vill säga anpassa mediet och den text den förmedlar efter 
eget behov i den läsande stunden. En annan fördel som nämns av en respondent är den 
sökfunktion som mjukvaran i e-boken erbjuder. Den funktionen möjliggör för läsaren att söka 
efter ord, termer eller namn i en text på ett lätt sätt. I p-boken hänvisas läsaren till 
innehållsförteckningen eller registret längst bak i boken (om det finns något) för att finna det 
som söks. Dessa för e-bokformen specifika egenskaper bör ge läsaren en ökad känsla av 
effektivitet. 

5.2.4 Sammanfattning 

De fördelar som respondenterna ser med e-böcker menar jag kan ses både som motiv till att 
läsa e-böcker, men även representera behov och medietillfredställelse. Det finns tre 
grundläggande motiv till att läsa e-böcker som är gemensamma för samtliga respondenter. De 
har ett stort litteraturintresse och kan med hjälp av e-böcker öka sin konsumtion av 
skönlitteratur. De är även teknikintresserade eftersom de med hjälp av olika former av datorer 
söker och tillgodogör sig litteraturen. Därtill är lättillgängligheten av e-böcker ett gemensamt 
motiv. Lättillgängligheten av e-böcker utnyttjar respondenterna i olika hög grad, exempelvis 
lånar några respondenter endast från biblioteket medan andra både lånar och köper e-böcker. 
Tillgängligheten är förknippad med motivet att e-böcker är lätta att låna. Båda dessa motiv ser 
jag som ett uttryck för att respondenterna har behov av att snabbt kunna tillfredställa sina 
läsbehov. E-bokformens lagringskapacitet och portabilitet nämns av de respondenter som 
läser på en bärbar hårdvara. För dem som läser på PC och/eller laptop handlar det istället om 
att e-böcker är lätthanterliga och väger mindre, det vill säga att de kan lagra flera titlar i sin 
dator. Utöver de tre tidigare nämnda grundläggande motiven nämner tre respondenter 
fördelen att e-böcker är gratis att låna. Resterande tre fördelar som nämns är möjligheten att 
läsa i mörker, interaktionsmöjligheten och sökfunktionerna vilka är specifika för e-
bokformen.  
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5.2.5 Genre och val av bokmedium 

De studier som jag nämnde i litteraturgenomgången syftade alla till att undersöka människors 
uppfattning och/eller användning av elektroniska böcker eller dokument i allmänhet. Ingen av 
de nämnda forskarna undersökte vilka genrer deras respondenter föredrog att läsa i 
elektronisk respektive tryckt form. Michael Levine-Clarke efterlyste forskning på detta i 
artikeln “Electronic Book Usage: A Survey at the University of Denver”. Jag ställde tre frågor 
angående genrer och dess inverkan på valet av bokmedium till mina respondenter. Att få svar 
på sådana frågor kan öka förståelsen för läsares val och för vilka genrer de anser passa 
respektive medium. Jag har tidigare visat att bokmediet såväl tryckt som elektronisk inte är 
synonymt med innehållet. Bokmediet är endast en förmedlare av verket som är uttryckt i text. 
Därför förstår vi att en genre inte är bunden till en bokform, utan hänvisar till bokens innehåll. 
Därför förstår vi också att huruvida en genre gör sig bäst i elektronisk eller tryckt form beror 
på innehållet. Mats Dahlström skriver om genrer och medietyper i artikeln ”På vilken fråga är 
e-boken ett svar? Del 1”. Han nämner att kataloger, manualer, encyklopedier, bibliografier 
och nischade vetenskapliga texter nästan uteslutande presenteras av digitala medier idag. 
Detta är genrer som knappast någon saknar att läsa i tryckt form. Generellt brukar genrer 
såsom skönlitteratur som är menade att läsas linjärt sägas passa bättre i tryckt form. Men att 
en genre helt slutas representeras av en medietyp händer endast i enstaka fall, som med dem 
ovan nämnda. Istället för en konkurrens mellan medietyperna, kompletterar de varandra och 
berikar genrerna om de finns i både tryckt och elektronisk form. Genrer är trots den 
innehållsmässiga kopplingen ovan mediebundna på det sätt att de anpassas till mediet som bär 
dem och kan utvecklas till en ny genre på grund av mediets specifika egenskaper.97  
 
Jag väljer nedan att analysera och diskutera varje enskild respondents svar för sig, för att på 
ett tydligt och mer djupgående sätt kunna koppla dem till deras lässituation. Med lässituation 
avser jag den hårdvara på vilken de läser, vilken som tidigare slagits fast påverkar 
respondenternas läsning mycket. Tre respondenter svarar att genre spelar roll vid val av 
bokmedium: 
 
Ewa svarar att hon läser endast skönlitteratur i elektronisk form. Därmed inte sagt att hon inte 
läser skönlitteratur även i tryckt form. Den subgenre hon föredrar att läsa i e-bokform är 
fantasy och science fiction, medan hon föredrar facklitteratur i tryckt form. Hennes val att läsa 
subgenrer som vanligtvis innebär mycket text tror jag beror på att hon använder sig av två 
smidiga hårdvaror. Åtskillnaden mellan genrerna gör hon eftersom hon har behov av att 
anteckna vid läsning av facklitteratur och anser att handdatorns/mobiltelefonens skärm 
erbjuder för liten yta för det ändamålet. Ewa föredrar även verk med mycket illustrationer i 
tryckt form, någonting hon dock inte förklarar. Detta är bland svaren det tydligaste exemplet 
på hur genre kan avgöra medievalet. Ewas svar är också det tydligaste exemplet på hur en 
läsare väljer bokform efter ändamål. Bokformerna kan sägas komplettera varandra, eftersom 
Ewa använder dem för olika ändamål.  
 
Resonemanget kan, om än omvänt, skönjas även i Lisas svar som föredrar facklitteratur, 
aforismer och lyrik i e-bokform medan hon läser all annan litteratur i tryckt form. Hon tycker 
att fackböcker är bäst i elektronisk form, eftersom de då är snabbåtkomliga. Hon uttrycker att 
hon läser korta texter i e-bokform och att hon föredrar p-böcker. Hon nämner att hennes 
läsande sker under arbetsliknande förhållanden. Detta tror jag beror på hennes lässituation. 
Hon vill gärna kunna läsa en e-bok såsom hon läser en p-bok, men det är inte möjligt eftersom 

                                                 
97 Dahlström 2005a, s. 50-51.  
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hon läser på laptop och PC. Därför sitter hon troligen vid ett bord och läser e-böcker, medan 
nöjesläsningen mestadels görs ur p-böcker. 
 
För Moa handlar det mer om att vänja sig vid e-bokformen än att det finns genrer som inte 
passar i den ena eller andra formen. Dock väljer hon att läsa fakta, lyrik och aforismer i e-
bokform. Återigen tror jag detta val baseras mycket på lässituationen i vilken läsningen utförs 
på PC.  
 
De andra sju gör alltså inte medievalet på grund av genre. Det är svårt att göra en tydlig 
koppling mellan vilka skönlitterära subgenrer respondenterna föredrar att läsa i e-bokform och 
den lässituation de befinner sig i. Alla de som läser på handdator och/eller mobiltelefon 
föredrar att läsa subgenrer med traditionellt mycket text, det vill säga romaner, deckare, 
science fiction och fantasy. Men det gör även Frida, Anna och Louise som läser subgenrer 
med mycket text elektroniskt. Moa, Fredrik och Lisa föredrar kortare texter i e-bokform. 
Därför kan jag inte göra en sådan koppling, även om det är lockande. Däremot ser jag att de 
som läser på handdator och/eller mobiltelefon anser att det inte finns någon litteratur som de 
avstår från att läsa elektroniskt. Men även Moa svarar att hon inte undviker någon genre i 
elektronisk form, utan för henne handlar det om att vänja sig vid formatet. Övriga 
respondenter har åsikter om vilka typer av litteratur som passar i den ena eller andra formen. 
Detta tror jag har att göra med att deras hårdvaror är sämre lämpade för att ge översikt över 
och god orientering i text och bild. Dock motsäger Moas svar denna frestande slutledning, 
eftersom hon läser på PC.  

5.2.6 Sammanfattning 

Jag förenklade i början av kapitlet genom att mena att det är innehållet som styr huruvida en 
genre passar att bli presenterad i tryckt eller elektronisk form. Min analys av svaren utgår 
mycket från respondenternas lässituationer. Tre respondenter svarar att genre spelar roll vid 
val av bokform. Ewa läser endast skönlitteratur i e-bokform och föredrar science fiction och 
fantasy. Eftersom hon läser på smidiga hårdvaror är det möjligt för henne att läsa genrer med 
traditionellt mycket text. Lisa och Moa väljer också bokmedium efter genre, men de genrer de 
föredrar i e-bokform är de med traditionellt mindre text, såsom lyrik och aforismer. Det valet 
tror jag beror på deras lässituation, i vilken läsningen sker på laptop och PC. Resterande sju 
respondenter väljer inte bokmedium efter genre. Det går svårligen att göra en koppling mellan 
de skönlitterära subgenrer som respondenterna föredrar i e-bokform och de lässituationer de 
befinner sig i. Alla de som befinner sig i lässituation 2 föredrar genrer med traditionellt 
mycket text såsom deckare och romaner. Men det gör även tre respondenter som befinner sig i 
lässituation 1. Däremot kan jag se att alla de som befinner sig i lässituation 2 inte undviker 
någon genre i e-bokform, medan de i lässituation 1 har olika åsikter om vilka genrer som 
passar i vilken form. Detta med undantag för Moa som trots sin läsning på PC anser att det 
snarare handlar om att vänja sig vid mediet än att det finns genrer som inte passar att läsas 
elektroniskt.  

5.2.7 E-böcker och p-böcker som textbärare 

Användningen av och förhållandet till e-böcker i relation till p-böcker beskrivs på skilda sätt 
av respondenterna, men även här kan jag delvis se att lässituationen påverkar deras åsikter. I 
detta kapitel integreras presentation av respondenternas svar med analysen, eftersom svaren 
ibland är väldigt korta och kan vara intetsägande om de nämns utan uppföljning. Jag upprepar 
en del svar för att kunna knyta dem till min tidigare betraktelse att de som läser på laptop 
och/eller PC har ett mer ansträngt förhållande till e-böcker. Först redovisas och analyseras 
svaren från dem i lässituation 1 för att sedan följas av dem från lässituation 2. 
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Lässituation 1 

Frida ser på e-böcker som mer ”slit och släng” som hon uttrycker det, medan hon ägnar mer 
tid åt p-böcker. Detta vill jag benämna som ett exempel på extensiv kontra intensiv läsning. 
Fridas syn tror jag beror på att hon använder e-böcker i ett delvis instrumentellt syfte som 
redan påpekats, det vill säga att hon använder e-böcker för att få överblick över ett verk och 
för att kunna avgöra dess kvalitet. Hon fäster sig inte vid e-böcker på samma vis som vid p-
böcker, eftersom de inte är ”riktiga böcker”. 
 
Även Moa använder e-böcker för att få överblick över ett verk och betraktar e-böcker mer 
som arbetsredskap, vilket säkert förstärks av att hon sitter framför en PC och läser, på vilken 
hon kanske även utför arbete och informationssökning. När hon läser markerar hon i texten 
och gör kommentarer, vilket är ett exempel på koncentrerad läsning.  
 
Anna uppfattar e-böcker som mindre seriösa än p-böcker eftersom hon vanligtvis läser 
nöjesläsning i e-bokform medan hon läser exempelvis kurslitteratur i p-bokform. Hon tycker 
även att e-böcker mest framstår som en mängd text på en skärm fastän hon vet att det är 
samma innehåll som i den trycka versionen av samma titel. Det tror jag kan bero på att hon 
har en syn på p-böcker som ”riktiga böcker” medan e-böcker inte är böcker i en reell mening. 
Eftersom e-böcker inte har en lika tydlig materiell karaktär som p-böcker, uppfattar Anna dem 
som ”text på en skärm”.  
 
Fredrik tycker att p-böcker är mer hanterbara och att de passar bäst för verk med mycket text, 
då han tycker det är osmidigt att läsa mycket text på skärm. Men han tycker att e-böcker är 
mer tillgängliga trots bristen på titlar. Fredriks hyser en ambivalent inställning till e-böcker 
och verkar inte övertygad om e-bokformens finesser. Han läser på laptop och känner att han 
inte kan läsa var, när och hur han vill vilket såklart måste påverka hans användning av mediet.  
 
Lisa föredrar p-böcker, förutom när det gäller facklitteratur och kortare texter som hon anser 
lämpa sig i e-bokform. Hon tycker precis som Moa att läsningen av e-böcker sker under 
arbetsliknande förhållanden, vilket jag tror beror på hennes lässituation. Precis som Fredrik 
verkar Lisa inte hysa några höga tankar om e-bokformen.  
 
Louise påstår att hon tycker om bokformerna lika mycket, men hon saknar mysfaktorn när 
hon läser en e-bok. Hon läser e-böcker dagtid medan hon tar med sig p-böcker på bussen eller 
i sängen. Louise verkar sakna p-bokformens känsla och portabilitet när hon läser e-böcker. 
Eftersom hon läser på laptop och stationär dator kan hon endast läsa under vissa 
omständigheter, vilket naturligtvis stävjar både läskänslan och portabiliteten.  
 
Sammantaget tycker jag att man utifrån dessa svar återigen kan se hur dessa respondenter har 
ett tämligen ansträngt förhållande till e-böcker samt att de hyser starka känslor för p-böcker 
som textbärare. De jämför e-bokformen med p-bokformen, vilket tyder på att de värderar p-
bokformen som den traditionella bäraren av skönlitterär text. De tenderar därmed att använda 
e-bokformen som ett komplement till p-böcker.  

Lässituation 2 

Bengt svarar att hans förhållande till e-böcker inte är olikt det till p-böcker, men han tycker att 
e-bokformen är mer praktisk. Det viktigaste för honom är att ha någonting att läsa i en bra 
form, tryckt som digital.  
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Ewa tycker att båda bokformerna fungerar lika bra och att hon inte hyser några starkare 
känslor till p-böcker än till e-böcker. Hon är istället intresserad av innehållet och påstår sig 
kunna läsa uteslutande på skärm om utbudet av titlar vore större (dock minns vi att hon 
föredrar facklitteratur i p-bokform).  
 
Lars tycker att hans förhållande till e-bokformen kanske är lite flyktigare än den till p-boken. 
Han läser vanligtvis e-böcker under vardagarna och föredrar p-böcker på semestern. Han 
föredrar att läsa på handdator framför laptop. 
 
Klas tycker att e-böcker är lite svårare att läsa och att de ger lite mindre känsla. Han läser 
dock e-böcker på fler ställen än p-böcker, eftersom han har dem i handdatorn. Eftersom han 
även har tillgång till annan information i handdatorn, ger det honom en känsla av effektivitet.  
 
Dessa svar är mycket mindre problemtyngda och den negativa jämförelsen bokformerna 
emellan är mindre påtaglig. Handdatorerna och/eller mobiltelefonerna tillhandahåller alltså en 
lika bra eller nästan lika bra läsning som p-böckerna. Bengt och Ewa jämför inte e-böcker 
med p-böcker alls utan betraktar dem som två självständiga medier. Det gör däremot Lars och 
Klas men inte i samma utsträckning som de i den första lässituationen. Även dessa 
respondenter använder e-böcker som komplement till p-böcker, men inte i lika stor 
utsträckning. 

5.2.8 Sammanfattning 

I detta kapitel analyserade jag svaren utifrån lässituationerna, vilka jag menar påverkar 
respondenternas användning av och förhållandet till e-böcker. Jag visar på att respondenterna 
i lässituation 1 tenderar att använda e-böcker som ett komplement till p-böcker i stor 
utsträckning och att de genomgående värderar p-böcker högre än e-böcker. De jämför e-
böcker med p-böcker och i jämförelsen är det e-böcker som blir behängda med negativa 
egenskaper. Respondenterna i lässituation 2 är mer positiva till sin användning av e-böcker 
och jämför i mindre utsträckning de båda bokformerna. Därför verkar e-böcker i mindre 
utsträckning fungera som ett komplement till p-böcker för dessa respondenter.  

5.2.9 Gränssnittet och läsupplevelsen 

Det är vid det här laget kanske föga förvånande att jag kan göra samma betraktelse utifrån 
respondenternas svar angående e-bokformernas gränssnitt och den läsupplevelse de erbjuder. 
Jag samlar först svaren utifrån lässituationerna och sedan följer en analys eftersom jag av 
dessa svar kan göra mer sammantagna observationer.  
 
Lässituation 1 
 
Frida tycker att läsningen av e-böcker är icke-fysisk och att det är svårare att scrolla sig 
genom en text än att läsa ur en uppslagen bok, vilket ger henne en flyktig läsupplevelse och 
sämre översikt än ur en p-bok. Hon kan inte tänka sig att ersätta p-böcker med e-böcker.  
 
Lisa svarar att hon inte tycker att e-bokformens gränssnitt påverkar henne, men hon svarar 
angående läsupplevelsen att e-böcker ger mindre inlevelse än vad p-böcker gör. Jag uppfattar 
det som att hon inte tänkt igenom frågorna ordentligt och att hon därför svarar slarvigt. Om 
hon tycker att hon får mindre inlevelse av att läsa e-böcker måste jag sluta mig till att hon 
trots allt tycker att e-bokformens gränssnitt påverkar hennes läsning. Hon kan inte tänka sig 
att uteslutande läsa e-böcker, vilket också är en indikation på att hon hyser en del (om än 
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outtalade) agg mot e-bokformen. Louise tycker att det är tröttsamt för ögonen att läsa på 
skärm och att e-böcker har mindre mysfaktor. Hon hade kunnat tänka sig att läsa endast e-
böcker om hon hade ägt en handdator i vilken hon kunde samla alla böcker. Men hon skulle 
vid ett sådant val sakna p-böckerna. 
 
Anna uppfattar e-böcker mer som en mängd text, medan hon tycker att p-böcker är riktiga 
böcker. Förutom det tycker hon inte att e-böckers gränssnitt påverkar läsupplevelsen mer än 
att mysfaktorn är mindre. Hon kan inte tänka sig att ersätta p-böcker med e-böcker eftersom 
hon inte kan ta e-böcker med sig. Hon utgår alltså från sin faktiska lässituation när hon svarar 
och ser inte möjligheterna med e-böcker bortom sin egen situation. 
 
Fredrik tycker att p-böcker är mer praktiska eftersom man kan läsa dem på fler ställen och 
utgår även han endast utifrån sin egen lässituation. Han föredrar p-böcker med de 
bläddringsbara pappersarken. Han skulle inte kunna tänka sig att endast läsa i e-bokform i 
nuläget eftersom tekniken inte är tillräcklig. Han tror att e-pappret inom några år skulle kunna 
ändra hans uppfattning. Dock uppskattar han e-bokformens sökfunktioner. 
 
Moa uppfattar e-bokformens gränssnitt både positivt och negativt. Hon tycker att det är 
fördelaktigt att kunna påverka textstorleken och skärmljuset, men att känslan av sammanhang 
är sämre under läsning av e-böcker vilket gör att hon föredrar kortare texter på skärm. Hon 
skulle inte kunna tänka sig att endast läsa böcker i e-bokform på grund av dess beroende av 
ström. 

Lässituation 2 

Ewa tycker inte att e-bokformens gränssnitt påverkar läsupplevelsen utan att det är innehållet 
som räknas. Hon skulle kunna läsa all litteratur på skärm, förutom facklitteratur och rikt 
illustrerade verk.  
 
Bengt tycker att det är innehållet i böckerna som ger läsupplevelsen och därför spelar 
bokformernas gränssnitt ingen roll. Han uppskattar e-bokformens erbjudande till interaktion, 
exempelvis att kunna förstora texten. Han skulle kunna tänka sig att uteslutande läsa på 
skärm, men ser ingen anledning till det eftersom han anser att bokformerna fyller olika 
funktioner. 
 
Klas ser en tydlig fördel med e-bokformen och det är automatrullningen som gör att han 
slipper bläddra eller rulla fram texten manuellt. Denna funktion menar han kan användas för 
att öka läshastigheten. Han tycker dock att e-böcker ger sämre läsupplevelse men tror 
samtidigt att han romantiserar läsupplevelsen av p-böcker. Han läser i dagsläget redan nästan 
uteslutande på handdator och kan tänka sig att helt ersätta p-böcker med e-böcker. 
 
Lars föredrar att läsa på sin handdator då den är mer hanterbar än hans laptop. Han kan inte 
tänka sig att ersätta p-böcker med e-böcker. Han har svarat ytterst lite på frågorna om 
läsupplevelsen och gränssnitt och det är svårt att veta hur han förhåller sig till dessa. Han 
verkar inte lika övertygad om e-bokformens fördelar som de tre andra som läser på handdator. 
 
Min första iakttagelse är som tidigare nämnts att Ewa, Klas och Bengt som läser på handdator 
och/eller mobiltelefon har ett positivt förhållningssätt till e-bokformen och att de ser många 
fördelar med e-böcker. De jämför i liten utsträckning e-böcker med p-böcker och uppskattar 
e-böcker, som tidigare nämnts, som ett självständigt medium. Fredrik, som också läser på 
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handdator, har gett knapphändiga svar vilket omöjliggör analys. De som läser på laptop 
och/eller PC verkar ha ett starkare emotionellt band till p-böcker och tillskriver dem ett större 
värde än e-böcker när de jämför bokformerna. Detta beror på de värden som p-boken är 
tilldelade, både tekniska och emotionella.  
 
I teorikapitlet om gränssnitt nämnde jag Nunbergs påpekande att e-bokens sätt att presentera 
sitt innehåll skiljer sig diametralt från det sätt som p-boken presenterar sitt. Detta innebär ett 
hinder, menar Nunberg, för e-bokformens möjlighet att nå upp till p-bokformens sätt att ge en 
bra perceptuell upplevelse för läsaren. Han menar vidare att e-bokformen borde anta formen 
av en tunn sida och därmed likna p-bokens gränssnitt. I likhet med den åsikten uttrycker 
merparten av respondenterna att de önskar att e-böcker vore mer som p-böcker. Det tar 
producenterna av hårdvara fasta på, ett exempel är den läsplatta jag nämnde innan, vilken har 
en skärm med e-bläck som ska ge en läsupplevelse lika god som ur en p-bok. Dessutom är 
den ”inbunden” i en läderpärm, vilket ska ge känslan av att hålla i en p-bok.  
 
P-böckers form är påträngande och signalerar med omslag och tjocklek vad innehållet är och 
hur mycket text som ryms inuti pärmarna. E-böcker däremot avslöjar ingetdera och kan 
uppfattas som svårhanterliga och osammanhängande. Därför uppfattas de mer som text på en 
skärm än böcker. Det nämner respondenter som läser på laptop och/eller PC, vilka jämför e-
böcker med p-böcker på ett negativt sätt. De verkar tycka att e-böcker vore bättre om de med 
sitt gränssnitt liknade p-böcker mer.  De som läser på handdator och/eller mobiltelefon verkar 
däremot anse att e-böcker inte kan eller bör jämföras med p-böcker i någon större 
utsträckning, eftersom de är medium vitt skilda från varandra. Detta tycker jag är mycket 
intressanta iakttagelser, vilka stärker min tidigare slutsats om att läsning på PC och/eller 
laptop skiljer sig fundamentalt från läsning på handdator och/eller mobiltelefon. Jag menar att 
respondenternas jämförelse av e-boken med p-boken går att placera in i den historiska 
kontexten som jag har placerat dem och den här studien i. Jag menar alltså att de respondenter 
som jämför och i hög grad värderar p-bokens gränssnitt högre än e-bokens, helt enkelt är 
ovana vid den senare och är enligt tradition emotionellt bundna till den förras gränssnitt.  
 
Man kan också använda sig av Chartiers sätt att betrakta bokformernas olika gränssnitt. Han 
menar att e-boken i mycket större grad inbjuder till interaktion. Det är en respondent som 
uttrycker att det är positivt att e-bokformen erbjuder sökfunktioner. Två andra menar att 
möjligheten att kunna förstora texten i e-böcker är positiv. Dessutom påpekas möjligheten att 
påverka skärmljuset som en positiv egenskap.  
 
Levys påpekande att p-bokformen binder ett verk till sig medan e-bokformen möjliggör 
åtkomst till ett verk från flera separerade hårdvaror är intressant. Det innebär exempelvis att e-
bokformen ökar åtkomsten av litteratur, någonting som alla respondenter påpekade tidigare. 
Däremot kan detta inte utnyttjas av dem som läser på en stationär hårdvara såsom PC 
eftersom de endast kan läsa sin skönlitteratur hemma framför datorn. Denna iakttagelse 
tangerar de tidigare nämnda angående portabilitet och hårdvara.  

5.2.10 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag sammanställt hur respondenterna uppfattar att gränssnittet påverkar 
läsupplevelsen. I lässituation 1 finns en del tendenser att jämföra upplevelsen av en e-bok med 
den av en p-bok och generellt beskrivs ett missnöje med e-bokformens gränssnitt. Tre av 
respondenterna i lässituation 2 gör däremot inga jämförelser bokformerna emellan, utan 
uppskattar e-bokformen för vad den är och därmed även dess gränssnitt. Jag återkopplar 
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avslutningsvis till vad Nunberg, Chartier och Levy säger om bokformernas gränssnitt och 
relaterar det till respondenternas svar. 
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6 Avslutande diskussion 
 
Klas avslutade sina svar med en jämförelse av situationen med p-böcker och e-böcker med 
situationen med cd-skivor och mp3-filer. Han tror att när e-bokformen är bättre teknologiskt 
utvecklad kan den ”ta över” såsom mp3-filen har tagit över cd-skivan. Han tror att 
mobiltelefonen kan vara det medium som springer förbi p-boken. Klas uttrycker alltså en 
tanke om att e-bokformen i framtiden kommer att utvecklas i en riktning bort från p-
bokformen snarare än mot den. Merparten av respondenterna uttryckte i motsats snarare ett 
behov av att e-böcker vore mer som p-böcker. E-böcker ska alltså se likadana ut och förmedla 
samma känsla till läsaren som p-boken gör, vilket jag kallar för lillebrorssyndromet. En 
genomgående tendens som syns i både resultatgenomgången och analysen är också att 
respondenterna betraktar e-böcker som ett komplement till p-boken.  
 
Jag ser två stora hinder för e-bokformens frammarsch: den uppfattas inte som lika materiell 
och den har därför inte tilldelats samma värde som p-bokformen. Jag ser, precis som Klas, e-
bokformens framtida existens som olik p-bokformen och att den för läsaren möjliggör sådant 
som p-bokformen inte kan. Tyngdpunkter bör, enligt mig, vara på interaktivitet och 
funktionella sökmöjligheter, två egenskaper som man knappast kan hävda att p-bokformen 
erbjuder. Det kan leda till att användandet av de två medierna blir distinkt åtskilda och att de 
kompletterar varandra, eftersom de lämpar sig för skilda innehåll och/eller situationer. Jag tror 
att det för e-bokformens fortlevnad är viktigt att vi sliter oss från tanken att en bok, ett verk, 
en text måste vara tryckt för att kunna kallas bok. Istället för att betrakta e-böcker som 
immateriella och flyktiga bör vi betrakta dem som materiella och se fördelarna i att e-böcker 
är separerade från ett bestämt medium och därför kan tillgås genom olika elektroniska 
hårdvaror. Utvecklingen av e-papper kan ses som ett försök att härma papprets kvaliteter och 
därmed kan det klassas som ännu ett lillebrorssyndrom. Men jag menar att man kan betrakta 
det som en utveckling vilken resulterar i ytterligare ett medium som kommer att berika dess 
påförda innehåll och som kommer att utöka valmöjligheterna för läsarna.  
  
En handdator möjliggör läsning var som helst på premissen att batteriet är laddat och det finns 
en nedladdad e-bok. Vid läsning på PC: n hemma är det uppenbart att läsaren begränsas 
mycket, vilket kan leda till att p-bokformen blir den som får förmedla skönlitteratur och andra 
former av nöjesläsning. Det här är två exempel på vad jag har kallat för olika lässituationer. 
Förutom Bengt är det ingen som uttalat svarar att bokformerna har olika funktioner, men 
utifrån svaren går att se de använder dem olika på grund av hårdvara eller genre. Idag väljer 
läsare mellan bokformerna beroende på situation: en handdator eller laptop fungerar bra under 
exempelvis en flygresa men pocketboken passar bäst att läsa på stranden. Jag tänker att 
nyanserna i valet av bokform kan bli fler i framtiden, det vill säga att läsare väljer bland flera 
former av hårdvaror såsom de idag väljer att läsa en titel antingen i inbunden form eller i 
pocket beroende på situation och innehåll.  
 
Jag vill nu återkomma till den komparativa diskussionen. Jag utförde den för att se om det 
fanns några tydliga skillnader eller likheter mellan respondentgruppernas svar eftersom sex år 
har passerat sedan Larsen och Olsson gjorde sin studie. Den tydligaste skillnaden tycker jag är 
att samtliga respondenter B uttryckte ett stort teknikintresse som motiv till att läsa e-böcker. 
Det är inga av mina respondenter som utrycker sig så, förutom Moa som vagt svarar att hon är 
”nyfiken på formatet”. Tillgängligheten av e-böcker är ett motiv som nämndes i hög grad av 
båda grupperna, dock är tillgängligheten mycket större idag. Respondenter B verkade i högre 
utsträckning binda den skönlitterära genren till p-bokformen, men trots detta läste de alla 
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skönlitterära e-böcker. Sju av respondenter A är övertygade om att nöjesläsning fungerar bra i 
elektronisk tappning, även om merparten av dem har en tendens att jämföra e-bokformen med 
p-bokformen och sakna vissa av p-bokformens kvalitéer under läsningen. Denna tendens, att 
jämföra det relativt nya mediet med det gamla och vidhålla att p-bokformen fortfarande är den 
bästa, är gemensamt för de båda grupperna. De uttryckte det dock på olika vis grupperna 
emellan och det fanns i båda grupperna de som i mindre mån eller inte alls gjorde en sådan 
värdering. Dessa läste samtliga på bärbara läsverktyg, vilket jag i analysen gjorde klart 
innebär ett mindre känslomässigt band till p-böcker. Tankar kring och läsupplevelsen av e-
böcker var tämligen lika i de båda grupperna, om än olikt formulerade. Uppfattningen av e-
böcker som immateriella och svårnavigerade var exempelvis gemensamt, såsom 
uppfattningen att läsning på skärm är tröttande och ger en flyktig läsupplevelse. Det finns dem 
i båda grupperna som tycker att e-böcker fungerar lika bra eller bättre än p-böcker. 
 
Min studie har ett indikativt värde eftersom den pekar mot var vidare forskning kan fortsätta. 
Om biblioteken i Sverige ska kunna erbjuda en bra e-bokservice, måste man veta varför och 
hur läsare använder sig av e-böcker samt vilka genrer de föredrar att läsa i elektronisk form. 
Jag har endast skrapat på ytan, men jag tycker att många ingångar till djupare studier i ämnet 
kan ses i resultatet och analysen. Exempelvis har vi fått ta del av respondenternas olika åsikter 
om vilka genrer som passar i tryckt respektive elektronisk form. Genre kan till viss del avgöra 
valet av bokform och mer kunskap kring hur läsare gör det valet behövs för att biblioteken ska 
kunna ge en bra e-bokservice. Vi har också fått veta vilka motiv som ligger bakom 
respondenternas val att läsa skönlitterära e-böcker, men dessa kan säkert utökas med fler. Om 
vi vet varför biblioteksanvändare använder sig av e-boktjänsten är det lättare att utveckla den 
på ett fördelaktigt sätt. En av mina slutsatser i analysen var att det är hårdvaran som dikterar 
lässituationen för respondenterna. Svaren på frågorna angående användning och uppfattning 
av e-boken som textbärare pekar mot e-bokens starka och svaga sidor, vilka skulle kunna 
studeras ytterligare och resultera i bättre läsverktyg.  
 
Min användning av e-böcker är som jag tidigare nämnt mycket begränsad. Därför tycker jag 
att det har varit intressant att få ta del av hur läsare förhåller sig till dem och hur de använder 
sig av mediet. I början av arbetet med denna studie hade jag tillräckligt många idéer för att 
vara sysselsatt i flera år framöver. Jag snubblade bland annat över en kognitiv teori om den 
viktiga kopplingen mellan handen och ögat och hur samarbetet dem emellan påverkar 
perceptionen. Jag fann det också intressant att undersöka hur läsningen på ett kognitivt plan 
har påverkats av e-bokens intåg. Jag ville även applicera en rumslig aspekt på förhållandet 
mellan e-bok och p-bok, det vill säga e-bokens icke-rumsliga karaktär i förhållande till p-
bokens, vilken gör en inskrift i rummet. Jag ville alltså undersöka hur e-bokens till viss del 
immateriella egenskap kan vara ett hinder för dess genomslag hos läsare. Allt detta ville jag 
beröra genom en i det närmaste bokhistorisk studie. Jag förstod med tiden att detta inte var 
möjligt och fann mitt fokus för studien. Jag nöjde mig med att använda mig av en medieteori 
som betraktar medieanvändare som medvetna och selektiva individer. Men jag hade 
fortfarande alla idéer kvar i bakhuvudet, vilket har färgat studien. Eftersom jag själv aldrig 
läst några skönlitterära e-böcker lärde jag mycket om användandet och läsningen av dessa 
under studiens gång. Mest förvånad blev jag över hur tydligt åsikterna om e-bokformen skiljer 
sig mellan de som läser på portabel hårdvara och de som läser på stationär. Jag förväntade 
mig istället att se en kollision mellan vanan att läsa analogt och ovanan att läsa digitalt. Men 
istället är det graden av portabilitet som är viktigast för respondenterna, även om 
skärmläsning verkar problematiskt för de flesta. Så här i efterhand tycker jag att jag borde ha 
intervjuat respondenter öga mot öga, eftersom jag troligen hade fått längre och mer 
genomtänkta svar. Men å andra sidan har studien en konsekvens i och med att jag har utfört 
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den empiriska insamlingen via samma kanal som jag undersöker, det vill säga datorn. Jag har 
dessutom funnit den kontext i vilken det går att placera in min studie i och som jag hade svårt 
att finna under studiens gång. Vad var det egentligen jag gjorde, inom vilket område forskade 
jag? I Om muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet bidrog Walter J. Ong med 
nya perspektiv på många av de muntliga och skriftliga uttrycksformer som finns runt omkring 
oss idag. Enligt honom finns det i vårt samhälle paralleller till äldre tiders motsättningar 
mellan muntlighet och skriftlighet i vår tid av elektronik. Han exemplifierar med Platon och 
hans negativa åsikter om skriftkonsten. Platon menade att skriftkonsten var någonting 
omänskligt, det vill säga att det skrivna var ett ting eller en tillverkad produkt. Samma 
invändningar finns idag mot datortekniken, den uppfattas omänsklig. Det naturliga är istället 
talet, enligt Platon.98 Att Platon uppfattade skrivkonsten som omänskligt eller onaturligt beror 
på att den var en teknologi som på Platons tid uppfattades främmande, precis som vår tids 
datorteknologi gör.99 Skrivkonsten är en teknologi oavsett om den utförs med penna eller med 
tangentbord, vilket Ong anser viktigt att inse.  
 
Möjligen är det så att den analoga skrivkonsten idag uppfattas som naturlig medan den 
digitala skrivkonsten generellt uppfattas som onaturlig. Dock är båda mänskliga aktiviteter. 
Jag kommer att tänka på dagens situation med e-böcker och ljudböcker. Idag har ljudböckerna 
gått om e-böckerna, det både säljs och lånas långt fler ljudböcker och utlåningen ökar för var 
år100. Ljudböcker är vår tids muntliga framställning av skönlitteratur och de dominerar över 
det elektroniskt presenterade skrivna ordet och många föredrar ljudböcker framför alla former 
av skiftligt presenterade verk. Kan det bero på att ljudet på något sätt tilltalar oss mer än 
skriften, eftersom vi en gång levt i en muntlig kultur? Kanske är det också möjligt att det 
elektroniskt presenterade ordet uppfattas som väsensskilt från det tryckta och att det kommer 
ta lång tid innan det blir en självklarhet? Istället uppfattas kanske ljudböcker alltså som mer 
naturliga än e-böcker. För att återkoppla till portabilitet så tänker jag mig att ljudet är mer 
bärbart idag än vad texten är. Många människor har idag en mp3-spelare, till vilken de laddar 
ner ljudböcker medan en dyr handdator kanske hör mer till ovanligheten. Därför är ljudböcker 
mer attraktiva för många läsare. Ongs bok har hjälpt mig att inse inom vilket område jag har 
forskat och vilken problematik jag ovetande har tangerat med min studie.  
 
 
 
 

                                                 
98 Ong, s. 95-96. 
99 Ibid., s. 98. 
100 Westlund, Johanna. ”E-boken går framåt i sin egen takt”, Göteborgsposten, 2007-05-16, sektion 3. 
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7 Slutsatser 
 
Min undersökning kan sägas vara en form av pilotstudie, eftersom jag gjorde nedslag i tio 
människors lässituation. I min analys tog jag fasta på att de skilda lässituationerna avgör hur 
respondenterna använder sig av och förhåller sig till e-böcker. Det är möjligen en uppenbar 
iakttagelse, men dock någonting som inte var direkt framträdande i resultatredovisningen och 
därför värd att ta fram i ljuset. Dessa lässituationer blev ett perspektiv vilket jag analyserade 
utifrån. Utifrån resultatet verkar det som att de som läser på laptop och/eller PC har en 
benägenhet att i större utsträckning jämföra e-bokformen med p-bokformen och ha en önskan 
om att e-böcker vore mer som p-böcker. Anledningen till dessa förhållningssätt är att de 
många gånger inte kan läsa hur, var och när de vill. Dessa respondenter har således ett ganska 
ansträngt förhållande till e-bokformen och e-böcker. De som läser på handdator och/eller 
mobiltelefon däremot verkar i större utsträckning se på bokformerna som två separata medier 
och uppskatta e-böcker för vad de är. Detta beror på motsvarande sätt på att de kan läsa var, 
när och hur de vill. 
 
Ett övergripande motiv till att respondenterna har valt att läsa skönlitteratur i elektronisk 
form, enligt mig, är att de alla är storläsare och e-böcker ökar deras konsumtion av böcker. 
Samtliga anser att tillgängligheten till e-böcker är en stor fördel, men de utnyttjar den i olika 
hög grad. Lagringskapacitet och mobilitet är två andra frekvent nämnda motiv, vilka har 
skilda innebörder beroende på vilket läsverktyg som används. De som läser på laptop 
och/eller PC menar att de kan låna hem många böcker utan att behöva bära hem dem i p-
bokform från biblioteket. De som läser på handdator och/eller mobiltelefon menar att de kan 
bära med sig ett stort antal titlar varsomhelst i sitt läsverktyg. Samtliga fördelar är sådana som 
e-böcker besitter i högre grad än p-böcker och som har övertygat respondenterna om sitt 
fördelaktiga medieval. Jag betraktar dessa fördelar, förutom motiv till medievalet, även som 
behov som respondenterna har samt som tillfredställelser de får i och med medievalet.  
 
Tre respondenter väljer bokform efter genre, det vill säga att de föredrar vissa genrer i e-
bokform och andra i p-bokform. Sex respondenter läser både facklitteratur och skönlitteratur i 
e-bokform och kan därför inte sägas göra ett medieval baserat på genre. Ett tydligt tecken på 
att de respondenter som läser på handdator och/eller mobiltelefon tror på e-böcker, är att de 
svarar att det inte finns några genrer som de undviker att läsa elektroniskt. Det gör däremot de 
andra, som har åsikter om vilka genrer som passar bäst i respektive form, vilket jag tror beror 
på att deras hårdvaror inte erbjuder tillräcklig överblick och orientering.  
 
Jag har visat att de som läser på laptop och/eller PC hyser starkare känslor för p-böcker och 
jämför i högre grad e-bokformen med p-bokformen, vilket påverkar deras förhållande till och 
användning av det elektroniska mediet. De som läser på handdator och/eller mobiltelefon 
jämför däremot e-böcker med p-böcker i mindre utsträckning och verkar mer övertygade om 
e-bokformens finesser. Dessa respondenter är också mindre besvärade av e-böckers gränssnitt 
än vad de ändra är, vilka har många negativa synpunkter.  
 
Sammanfattningsvis kan jag på grund av ovanstående resonemang slå fast att det är hårdvaran 
eller brist på tillräckligt bra hårdvara som avgör respondenternas användning av och 
förhållande e-böcker. E-bokformerna måste därmed utvecklas ytterligare, innan de kan 
tillfredställa läsare. 
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8  Sammanfattning 
 
Jag har i denna studie intresserat mig för e-böcker som förmedlare av skönlitteratur, det vill 
säga e-böcker och e-bokformen som textbärare har varit i centrum. Jag utförde 
undersökningen utifrån ett läsarperspektiv och därmed var respondenternas medieval och 
åsikter om och användning av mediet i fokus.   
 
Syftet med undersökningen var att genom kvalitativa enkäter göra en studie av läsare som 
använder e-böcker vid konsumtion av skönlitterära verk. Studien inriktades på att identifiera 
ett antal läsares motiv till att läsa skönlitteratur i elektronisk form, de fördelar som läsarna 
ansåg att mediet besitter och e-bokgränssnittets betydelse för läsupplevelsen i förhållande till 
p-böckers.  Jag ville även vända på problematiken och ta reda på om det är den skönlitterära 
genren som avgjorde respondenternas medieval och om det fanns vissa former av 
skönlitteratur som läsarna föredrog i elektronisk form. Studien syftade också till att jämföra e-
bokformen med p-bokformen och ta reda på hur respondenterna förhöll sig och använde sig 
av dem som textbärare.  
 
Uppsatsens frågor var som följer: 
 

• Vilka motiv ligger bakom valet att läsa skönlitteratur i elektronisk form? 
  

• Avgör genren valet av bokmedium?  
 

• Vilken roll spelar gränssnittet för läsupplevelsen av e-boken i jämförelse med 
läsupplevelsen av den tryckta boken?  

 
• Hur uppfattas e-boken som textbärare i jämförelse med den tryckta boken?  

 
Utifrån dessa frågor utformade jag en e-postenkät som skickades till tio respondenter vilka var 
centrala för studiens utförande. Jag utformade och publicerade även en webbenkät vars syfte 
var att ge ett introducerande underlag samt att finna respondenter.  
 
I bakgrundskapitlet började jag med en kort historisk genomgång med vilken jag visade att 
boken som textbärare har utvecklats och att den utvecklingen fortfarande pågår. Parallellt med 
den genomgången visade jag hur läsningen som aktivitet utvecklades och påverkades och 
kortfattat hur den påverkas av e-bokens ankomst. Vidare problematiserade jag kring 
definitionen av ”e-bok”. Termen visade sig innehålla tre delar: en fil, en hårdvara samt ett 
textuellt verk. Avslutningsvis presenterade jag företaget eLib kort eftersom det sedan tidigare 
figurerat i studien och fyller några mindre funktioner för studiens utförande.  
 
Jag tog avstamp från medieteorin Uses and Gratifications för att kunna undersöka och förstå 
varför respondenterna valde att läsa skönlitteratur i elektronisk form. Medieteorin bidrog med 
ett perspektiv vilket jag applicerade på respondenterna, det vill säga att jag i studien 
betraktade dem som aktiva användare av ett specifikt massmedium. Till min hjälp tog jag 
även olika teoretikers reflektioner kring hur bokformernas gränssnitt påverkar upplevelsen, 
för att kunna förstå och analysera respondenternas åsikter om detta.  
 
Jag kan ur respondenternas svar identifiera flera fördelar som kan sägas vara motiv till 
medievalet, vilket i sin tur besvarar de behov som respondenterna har. Jag menar även att de 
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kan betraktas som tillfredställelser de får i och med användningen av e-böcker. Dessa är 
lättillgänglighet, lätt att låna, lagringskapacitet och mobilitet, lätthanterlighet och att de väger 
mindre, erbjuder läsning fastän ingen ljuskälla finns till hands, gratis, interaktion, 
sökfunktioner samt nyfikenhet på formatet. Eftersom respondenterna läser på olika hårdvaror, 
kan de i olika stor utsträckning läsa var, när och hur de vill. En genomgående tendens är att de 
som läser på PC och/eller laptop jämför e-boken med p-boken och värderar p-böcker högre än 
e-böcker än de som läser på handdator och/eller mobiltelefon. E-böcker används av samtliga 
som ett komplement till p-böcker, men måste till formen utvecklas innan merparten av 
respondenterna kan uppskatta dem lika mycket som p-böcker. Därför är en slutsats att 
hårdvarorna måste utvecklas ytterligare innan läsare såsom mina respondenter anser att e-
boken är likvärdig p-boken.  
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Bilaga 1: Kontaktade bibliotek samt eLib 
 

Borås stadsbibliotek: Bibliotekschef Britt-Inger Lindqvist, webbansvarig Jessica Johansson  

 

Göteborg stadsbibliotek: Enhetschef Jill Danielsson, webbansvarig Linnea Sjögren  

 

Hörby bibliotek: Bibliotekschef Inga Brattberg, webbansvarig Måns Söderberg  

 

Kalix bibliotek: Bibliotekschef Irene Wallin  
 

Luleå stadsbibliotek: Bibliotekschef Britt-Inger Rönnqvist, webbansvarig Jan Olofsson  

 

Lund stadsbibliotek: Biträdande chef Jozsef Somi, webbansvarig Gudrun Uppström  

 

Malmö stadsbibliotek: Bibliotekschef Christina Mattisson, webbansvarig Eva Jönsson  

 

Stockholm stadsbibliotek: Verksamhetscontroller Martin Hafström webbansvarig Eva 

Anzelius Johnsson  

 
Säter bibliotek: Kultur- och bibliotekschef Barbro Nordén Harbeck, webbansvarig Karin 
Lindfors  
 

Umeå stadsbibliotek: Bibliotekschef Inger Edebro Sikström, webbansvarig Lars Eriksson  

 

Uppsala stadsbibliotek: Bibliotekschef Marie-Louise Riton, webbansvarig Mikael Weiss  

 

Växjö stadsbibliotek: Verksamhetschef Anna-Karin Axelsson, webbansvarig Karin 

Tunerstedt  

 

Örebro stadsbibliotek: Chef avdelning vuxen Agneta Larsson, webbansvarig Jan Hansson  

 

Östersund stadsbibliotek: Bibliotekschef Bodil Köpsén, webbansvarig Thomas Drugg  

 
eLib AB: VD/Marknad Py Söderström och Martin Bjerver på teknisk utveckling 
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Bilaga 2: E-post med webbenkätlänken 2007-03- 16 
 

Hej! 

 

Här är länken som enligt överkommelse per telefon ska läggas ut snarast på bibliotekets sida 

om e-media. Länken får gärna placeras på fler ställen om möjligt. Den ska preliminärt ligga 

ute tre veckor om det är möjligt för er, jag hör av mig senare angående detta. I enkätens första 

sida finns en presentation av syftet med undersökningen. 

Dock kan det stå något bredvid länken: 

 

Svara gärna på denna enkätundersökning som utförs av en bibliotekariestudent i Borås:  

<a href="http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=53893430572">Click here to take 

survey</a> 

 

Länken får gärna vara röd så att den syns. (Eller annan passande färg om bakgrunden inte är 

vit) 

 

Tack för hjälpen! 

 

Mvh 

 

Hanna Rosendahl 
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Bilaga 3: Webbenkätens kvantitativa resultat 2007-
03-16- 2007-04-09 
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Bilaga 4: Intervjuunderlag i utsänd e-post 2007- 04-
16- 2007- 04-22 

 
Sektion A 
 
 
Ålder? 
 
Sysselsättning? 
 
Var bor du? 
 
Hur ser dina läsvanor ut? T ex hur mycket läser du och hur ofta? 
 
Hur kom du i kontakt med e-böcker från början? 
 
Läser du andra typer av litteratur än skönlitteratur i e-bokform? 
 
Hur läser du e-böcker? Vilket läsverktyg använder du? (Stationär dator, laptop, handdator, 
mobiltelefon eller läsplatta) 
 
Varifrån lånar/köper du e-böcker vanligtvis? 
 
 
Sektion B 
 
 
Fråga 1. Varför läser du skönlitteratur i e-bokform? Vilka fördelar ser du med att läsa 
skönlitteratur i e-bokform? Vilka fördelar ser du med e-böcker i förhållande till tryckta 
böcker?  
 
 
Fråga 2. Är det så att du föredrar att läsa skönlitteratur (aforismer & citat, historiska romaner, 
deckare & spänning, dramatik, fantasy, science fiction, humor, kåserier, lyrik, noveller, 
romaner eller tecknade serier) framför andra typer av litteratur i e-bokform, det vill säga att du 
väljer bokmedium efter litteraturtyp? T ex: du läser gärna historiska romaner i e-bokform 
medan du föredrar att läsa fackhistoria i tryckt form.     
 
 
Fråga 3. Vilka typer av skönlitteratur föredrar du i e-bokform? (Aforismer & citat, historiska 
romaner, deckare & spänning, dramatik, fantasy, science fiction, humor, kåserier, lyrik, 
noveller, romaner eller tecknade serier) 
 
 
Fråga 4. Finns det typer av litteratur som du absolut inte kan tänka dig att läsa som e-bok? I 
så fall varför? 
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Fråga 5. Hur är ditt förhållande till e-boken i jämförelse med den tryckta boken? Alltså hur 
ser du på din användning och dina tankar kring e-boken ut i jämförelse med den tryckta 
boken?   
 
 
Fråga 6. Skiljer sig din läsning av e-böcker från läsning av tryckta böcker? T ex, var, när och 
hur läser du e-böcker och skiljer sig detta från din läsning av tryckta böcker? Hur ser denna 
skillnad ut? 
 
 
Fråga 7.  Tycker du att läsupplevelsen av en e-bok skiljer sig från den av en tryckt bok? Hur 
ser skillnaden ut i så fall?  
 
 
Fråga 8. Hur upplever du e-boken såsom hårdvara? Det vill säga, hur upplever du e-bokens 
kontaktyta som kommunicerar med dig när du läser? Hur tycker du det ”känns” att läsa en e-
bok med tanke på dess fysiska egenskaper i form av t ex en laptop eller handdator? Hur 
påverkar denna känsla din läsupplevelse?  
 
 
Fråga 9. Kan du tänka dig att helt ersätta den tryckta boken med e-böcker? 
 
 
Slutligen: Har du någonting att tillägga angående din läsning av skönlitteratur knuten till e-
böcker och tryckta böcker?  
 
 




