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$EVWUDFW� The aim of this thesis is to accomplish a user study on how e-book users
experience the electronic book, the e-book, as an instrument for reading
fiction. The study is based upon qualitative interviews with twelve e-book
users and a small survey carried out at the Stockholm City Library.

The purpose is to identify the users' incentive for choosing the e-book as a
medium for reading fiction, elucidate if and how the interface of the e-
book affects the reading experience, and  distinguish if there are any
factors common to the users in their choice of reading e-books. How the
users look upon the future of the e-book is also discussed.

Among the people asked in the survey we note little if any demand for the
e-book as an instrument for reading fiction . The interviewees declare
varying motives to using e-books as a medium for reading fiction, such as
an interest in new media technology, literature and new authors, but also
qualities of the very reading device, such as storage capacity, mobility,
availability, and interaction.

Although they use the e-book for reading fiction, the interviewees still
regard the printed book superior to the e-book due to the former's
materiality, value and status, consequential to its technical and symbolic
interface. The e-book and the paper book serve different purposes , the e-
book is mainly being used as a  complement to the traditional paper book
in the act of reading fiction.

1\FNHORUG e-bok, användarperspektiv, skönlitteratur, elektroniska medier, gränssnitt,
mediateori, bokhistoria, 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV
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���,QOHGQLQJ

����%DNJUXQG

Kopplingen mellan skönlitterära verk och tryckta böcker är för de flesta naturlig. Men
vad sker med läsandet när den skönlitterära texten förlorar sin ”boklighet” och därmed
dematerialiseras? Med anledning av den digitala revolutionen har bokens framtid och
ställning varit flitigt diskuterad i både dagspress och branschtidskrifter. Det har
förekommit såväl profetior om bokens undergång som röster om att boken som medium
är och kommer att fortsätta vara ohotad. Rubriker såsom ”Boken spås en framtid på
museum”2 och ”Bokens framtid är digital”3 har kunnat läsas. Orsaken till denna
blomstrande debatt beror på att bokindustrin nu tagit plats på den digitala arenan genom
en rad nya publiceringsformer; allt från cd-rom och elektronisk publicering på webben
till Print-on-demand och elektroniska böcker, e-böcker. Vi har valt att skriva om den
elektroniska boken, e-boken4 som bygger på en digital och nätverksbaserad teknik för
att både distribuera och läsa böcker. Denna nya teknik för publicering och läsning
möjliggör en frikoppling av texten från den lagringsform den varit knuten till sedan
1400-talet. Eftersom inträdet av e-boken på den svenska marknaden fortfarande
befinner sig i ett initialskede finns det många outforskade marker inom området och vi
har i denna studie valt att se på e-boken ur ett användarperspektiv. Det finns många
obesvarade frågor kring ämnet; hur ställer sig läsare till e-boken som publiceringsform
för skönlitteratur? Påverkas läsupplevelsen av att fjärma sig från den tryckta boken som
i hundratals år fungerat som behållare för text? Vem väljer att läsa skönlitteratur på
elektronisk väg och vad ligger bakom detta val? Kommer behovet av e-böcker från
användarna själva eller är det bara påtryckningar från marknaden? Är läsning av e-
böcker kort och gott något mer än bara nyhetens behag? I media beskrivs e-boken ofta
ur ett funktionellt perspektiv, det vill säga det fokuseras ofta på den tekniska produkten
och vilka tekniska finesser som kan erbjudas. Hela debatten kan sägas präglas av en
teknologisk determinism som betonar vikten av det tekniska systemets egenskaper utan
att lägga någon större vikt hos användaren. Studier vad gäller läsarnas och användarnas
behov, önskemål och synpunkter om e-boken lyser med sin frånvaro, vilket till viss del
säkert kan bero på att produkten befinner sig i ett startskede. Clifford Lynch, professor i
informatik vid Berkeley University, skriver i )LUVW�0RQGD\�

And completely left behind in the focus on reading technologies,
control of intellectual property, and the economics of publishing
(and all of their broader social implications) is the deep, important,
and exciting question of how the digital medium may permit authors
and readers to reconceptualize the acts of communication and
documentation that have been embodied in the printed book for
some or all of the purposes that the book has historically served.
This may be the area with the greatest promise of truly
transformative changes. 5

                                                          
2 Lenas, Sverker (2000). ”Boken spås en framtid på museum”. 'DJHQV�1\KHWHU��2000-08-26,
sektion B, s. 1.
3 Sandberg, Hans (2001). ”Bokens framtid är digital”. 'DJHQV�,7��2001-02-22. URL:
http://www.dagensit.se/pub/pub89_19.asp?art_id=9567 [2001-11-01]
4 Vi kommer att redogöra för vår definition av e-bok i kapitel 1.6 och där kommer vi också att peka vidare
mot kapitel 2.2.där vi djupare redogör för termens komplexitet.
5 Lynch, Clifford (2001). ”The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World”.
)LUVW�0RQGD\��6/01.�URL: http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch [2001-06-18]
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Vårt intresse för e-boken väcktes efter att ha läst Mats Dahlströms artikel ”Lastbara
böcker” i tidskriften ,.21(5��� Genom denna text blev vi nyfikna på vem som läser
och vem som skulle kunna tänka sig att läsa dessa e-böcker. Vårt intresse fördjupades
då vi hade möjlighet att deltaga vid bokfestivalen i Sollentuna, som ägde rum den 27-29
april 2001, där temat var ”Boken i framtiden”. Målet var att ge besökarna en bild av
boken i dåtid, nutid och framtid.7 Genom seminarium fick vi där tillfälle att möta såväl
representanter för förlag som valt att satsa på e-boken som företag som distribuerar
elektroniska medier. På detta sätt fick vi en värdefull introduktion till e-boken. Nämnas
ska dock att den debatt och de samtal som fördes pågick någonstans ”över läsarens
huvud” och fokuserade, precis som i media, mest på de tekniska aspekterna av e-boken.
Ett mer djupgående samtal om användarna av denna nya produkt lyste även här med sin
frånvaro. Då fattade vi beslutet att skriva vår magisteruppsats om e-boken ur ett
användarperspektiv, det vill säga vi ville nå fram till upplevelser och inställningar till e-
boken bland dess användare. Med anledning av den brist på användarstudier beträffande
läsning av nya medie- och publiceringsformer, anser vi att detta perspektiv besitter en
relevans för ämnesområdet Biblioteks- och informationsvetenskap.

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Vårt övergripande syfte är att, via kvalitativa intervjuer med e-boksanvändare8,
åstadkomma en användarstudie av e-boken som medium för skönlitteratur. De
instrumentella syftena med undersökningen blir därför att försöka identifiera
användarnas motiv till valet av e-boken som medel för läsning av skönlitteratur,
klargöra om och hur e-bokens gränssnitt påverkar läsupplevelsen, samt försöka utröna
eventuella gemensamma faktorer hos användarna, genom att ta hänsyn till deras
livsvärld (den kontext i vilken de verkar), vilken kan ha påverkat deras användning av
e-boken. Slutligen vill vi uppmärksamma e-boksanvändarnas synpunkter på e-bokens
framtid.

Våra frågeställningar lyder:

• Varför väljer e-boksanvändare skönlitterära e-böcker som ett alternativ till, eller i
stället för, den traditionella pappersboken? Vilka motiv och tillfredsställelser kan
urskiljas?

• Finns det gemensamma nämnare i de intervjuades livsvärld som kan ha påverkat
deras användning av e-boken?

• Vilken betydelse tilldelar användarna e-bokens gränssnitt jämfört med den tryckta
bokens gränssnitt? Påverkas exempelvis deras läsupplevelser olika av respektive
bokforms gränssnitt?

• Hur ser de intervjuade på e-bokens framtid?

                                                          
6 Dahlström, Mats (1999). ”Lastbara böcker”. ,.21(5� 3/99, s. 16-21.
7 Utställarinformation, URL:
http://www.sollfair.se/massprogram/massor/2001/bok2001/bok/utstallare/main.shtml [2001-04-23]
8 En term vi valt att kalla de personer som har läst eller läser e-böcker och som på så vis kan uttala sig om
medietypen. Kanske kan det tyckas rimligare att benämna dessa som e-boksläsare, men detta vållar oss
vissa problem då e-boksläsare är en term som ibland används för den mjukvara som behövs för att kunna
läsa den elektroniska filen i ett läsverktyg. Dessutom kan termen OlVDUH kanske upplevas väl snäv och
blott signalera det "passiva" anammandet av textuellt innehåll. Termen DQYlQGDUH ger bättre möjligheter
att beteckna det förhållningssätt de intervjuade har eller spekulerar om att ha till tryckta respektive
elektroniska böcker.
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Som ett delsyfte vill vi genom en enkät ta del av inställningar till e-boken genom att
göra ett nedslag bland ett större urval av ”allmänna” läsare, det vill säga läsare som vi
inte på förhand vet om de har någon erfarenhet av e-boksanvändning eller ej. På detta
sätt vill vi se om det finns ett intresse för e-boken, hur läsare ställer sig till möjligheten
att läsa e-böcker och vad motiven torde vara till denna inställning, vare sig den visar sig
vara positiv eller negativ. Vi vill helt enkelt se om e-boken bemöts av motstånd eller
välkomnande. Denna del av uppsatsen kommer endast att fungera som en introduktion
och som en språngbräda till vårt huvudsakliga syfte med denna studie. Vi vill anlägga
ett brett perspektiv vad gäller inställningar till e-boken för att sedan, med hjälp av
kvalitativa intervjuer, fördjupa oss i åsikter och upplevelser hos de läsare som använder
e-boken som ett instrument för skönlitterär läsning.

����$YJUlQVQLQJDU

Vårt syfte och våra frågeställningar kommer endast att gälla skönlitterära e-böcker. Vi
tror att det finns ett intressant samspel mellan skönlitteratur och bokens form. När det
gäller läsupplevelse vågar vi påstå att känslan för boken som artefakt ur en estetisk
synvinkel är mer förknippad med den skönlitterära boken än exempelvis med
faktaboken eller uppslagsverket, som snarare kan ses som dokument förknippat med
forskning och arbete. Vi kommer alltså inte att i vidare utsträckning beröra andra typer
av litteratur såsom studentlitteratur eller facklitteratur. Det är dock oundvikligt att inte
tangera och diskutera andra genrer som exempelvis facklitteratur, då det är denna typ av
litteratur som den skönlitterära e-boken ofta kontrasteras mot. Trots att vi i våra
intervjuer inte behandlar några frågor som rör facklitteratur, ställer nästan alla våra
respondenter den skönlitterära e-boken mot den facklitterära e-boken då de diskuterar.
Vidare kommer vi endast att beröra valet och upplevelsen av e-boken som gränssnitt,
form, medium, instrument, behållare och bärare av text, alltså inte själva upplevelsen av
det textuella verket. I ett arbete av detta slag kan det tyckas vara på sin plats att gå in på
begreppet hypertext. Detta är ett intressant fenomen i sig , men något vi valt bort för att
begränsa uppsatsens omfång. Den tekniska utvecklingen inom området går ständigt
framåt och uppsatsen avgränsas härmed tidsmässigt till sommaren och hösten 2001. Vi
har heller inte fäst så stor vikt vid vad som händer internationellt utan främst sett till
utvecklingen inom den svenska e-boksmarknaden.

����8SSVDWVHQV�GLVSRVLWLRQ

I uppsatsens inledningskapitel (1) presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar,
avgränsningar, definitioner av centrala begrepp samt tidigare forskning. Vidare i detta
kapitel följer redovisning av vald metod där vi även presenterar urval av respondenter,
självkritik till urval av respondenter, förfaringssätt, analysmetod samt ett resonemang
kring validitet och representativitet.

Efter inledningskapitlet följer kapitel ”Från lertavla till e-bok” (2), där vi inledningsvis
ger ett kort historisk perspektiv på boken som artefakt för att sedan gå över till e-boken
och dess tekniska aspekter. I detta kapitel redogör vi också för e-bokens möjligheter
respektive brister samt presenterar några aktörer på den svenska e-boksmarknaden.

I ”Teoretiska utgångspunkter”(3), redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Vi
använder oss av medieteorin 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV som utgångspunkt och stöd vid
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analysen till varför e-boksanvändare väljer att läsa skönlitterära e-böcker, vilka motiv
och tillfredsställelser som kan urskiljas samt om det finns några gemensamma nämnare
i de intervjuades livsvärld som kan ha påverkat deras användning av e-boken.
Som stöd till analysen av användarnas upplevelse av e-bokens gränssnitt jämfört med
den tryckta bokens gränssnitt försöker vi med hjälp av olika teoretiker belysa hur
upplevelsen av bokens gränssnitt förändras från tryckt till digital text.

I nästa kapitel, ”Resultatredovisning” (4), presenteras resultatet av det empiriska
materialet, det vill säga våra intervjuer med e-boksanvändare samt
enkätundersökningen.

I ”Analys och diskussion” (5), analyserar och diskuterar vi det insamlade materialet
utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen diskuterar vi i detta kapitel
e-boksanvändarnas synpunkter på hur e-boken fungerar och gestaltar sig i dagsläget
samt vilka utsikter de ser för e-boken i framtiden.

Härefter följer kapitel ”Slutsatser” (6) där vi försöker besvara uppsatsens
frågeställningar.

I sista kapitlet ”Sammanfattning” (7) återfinns en kort summering av arbetet.

����7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

Någon tidigare forskning om just användning av e-böcker finns inte i någon större
utsträckning eftersom det är ett fenomen som är relativt nytt, framför allt i Sverige. Det
finns en hel del skrivet om e-böcker i olika tidskrifter men dessa handlar då främst om
de tekniska aspekterna och själva utvecklingen av e-boken, snarare än ur en
användarsynvinkel, det vill säga för vem tekniken byggs och hur den sedan används och
upplevs. Vi har inte funnit någon svensk studie eller forskning som behandlar e-boken
ur ett användarperspektiv. Däremot har vi funnit en mindre användarundersökning som
gjordes i maj år 2000 vid The Department of Information Science vid Loughborough
University i Storbritannien. Studien är en utvärdering av e-böcker bland studenter och
anställda på universitetet. Projektets syfte var att undersöka åsikter om e-boken,
uppfattad som fysisk artefakt och som programvara. I pilotprojektet ingick totalt 20
deltagare, vilka fick möjlighet att under en timme prova två olika typer av e-
boksprodukter. Efter att ha provat dessa fick de besvara ett mindre frågeformulär. Här
ställde man de två e-bokstyperna mot varandra och de bedömdes i jämförande syfte
utifrån bland annat följande kriterier; navigation, läsvänlighet, sidformat, textstorlek och
slutligen om de tillfrågade skulle kunna tänka sig att investera i någon av produkterna.
Man kunde urskilja en rad faktorer till vad som talade mot att köpa dess produkter,
bland annat beroende på produkternas vikt, små skärmar, liten text och skärmreflektion.
Slutsatsen av undersökningen blev att det ännu är lång väg kvar för e-boken att vinna
acceptans hos läsarna. E-boken som medium behöver utvecklas betydligt i hänseende
till dess portabilitet, läsvänlighet och navigering innan den elektroniska boken kommer
att revolutionera bokbranschen.9

                                                          
9Dearnley, James & McKnight, Cliff (2000). "Plastic Paperbacks: A Pilot Evaluation of Two Portable
Electronic Books at Loughborough University". I Peter Linde, John W.T. Smith & Elena Emelianova,
eds. (OHFWURQLF�3XEOLVKLQJ�LQ�WKH�7KLUG�0LOOHQQLXP��3URFHHGLQJV�RI�DQ�,&&&�,),3. Conference held at
the Kaliningrad State University, Kaliningrad/Svetlogorsk, Russia, 17-19 August, 2000. Washington DC:
ICCC Press, s. 147-156.
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På Internet har vi funnit en del användarundersökningar som är genomförda på olika
universitet i USA. En är gjord vid Duke University,10 och är en mindre kvantitativ
studie som behandlar studenters inställning till e-boken vad gäller kurslitteratur. Tyvärr
har vi inte lyckats finna vare sig upphovsman, referenser eller bibliografiska belägg till
denna studie, vilket gör att vi måste reservera oss för undersökningens vetenskapliga
trovärdighet. Konklusionen av den är dock att pappersboken och e-boken kommer att
fortsätta leva sida vid sida även om e-boken med tiden kommer att vinna allt större
acceptans. En annan användarundersökning är genomförd vid North Carolina State
University där biblioteket köpte in olika läsplattor för att låta studenterna prova och
uttala sig om dessa. Även här enades studenterna om att e-boken än så länge endast kan
ses som ett komplement till pappersboken.11

I Sverige bedrivs forskning kring elektronisk publicering av skönlitteratur, men denna
forskning är mer angränsande till vårt område än direkt knutet till det. Det finns en rad
människor runt om i landet som forskar eller har forskat inom området elektronisk text,
digitala utgåvor av skönlitteratur och hypertext av vilka Johan Svedjedal, Erik Peurell,
Peter Almerud och Mats Dahlström bör nämnas. Johan Svedjedal är professor i
litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet och sedan 1993
även föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi. Han har under sin tid som
verksam forskare skrivit en gedigen samling av såväl böcker som textkritiska utgåvor,
antologier, vetenskapliga rapporter, uppsatser och essäer, varav de två senaste böckerna
bör nämnas, 'HQ�VLVWD�ERNHQ 12 och 7KH�/LWHUDU\�:HE�/LWHUDWXUH�DQG�3XEOLVKLQJ�LQ�WKH
$JH�RI�'LJLWDO�3URGXFWLRQ��$�6WXG\�LQ�WKH�6RFLRORJ\�RI�/LWHUDWXUH� 13 Denna forskning
behandlar dagens medieutveckling och på vilket sätt bokens roll i samhället förändrats
genom tiden samt vilka konsekvenser dagens förändring i mediesamhället innebär för
boken. Erik Peurell är litteratursociolog och hans senaste alster är boken 8VHUV�DQG
SURGXFHUV�RQ�OLQH��, en uppföljning och utvärdering av försök med elektronisk
publicering och distribution av litteratur. Peter Almerud är journalist och har varit
projektledare för 1\D�YlJDU�I|U�ERNHQ��ett projekt som pågick mellan 1 mars 1998 och
29 februari 2000. Projektet syftade till att stärka bokbranschens förutsättningar för att
utnyttja elektronisk publicering och distribution med bevarande av de kulturella, sociala
och demokratiska värden som förknippas med den tryckta boken idag. Projektet berörde
bland annat följande områden, Internet och det litterära systemet, elektronisk
publicering och IT och rättsliga villkor. Då projektet avslutades i februari 2000 beslöt
man att fortsätta forskningen genom att följa upp de förslag som utströmmat från
projektet 1\D�YlJDU�I|U�ERNHQ och ta initiativ till olika åtgärder som ökar branschens
kunskap om utvecklingen inom området. Mats Dahlström är lärare och doktorand vid
institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och hans
forskning innefattar digitala dokument och källkritik, kvalitetsaspekter, textualitet  och
hypertextualitet samt elektronisk publicering.
                                                          
10%RRNV�RU�%LWV"�7KH�)XWXUH�RI�5HDGLQJ (1999). URL: http://www.duke.edu/~jgd1/paper.html
[2001-10-11]
11 Gibbs, Nancy J. (2000). (�ERRNV��5HSRUW�RQ�$Q�2QJRLQJ�([SHULPHQW.
URL: http://www.geocities.com/bibliofuture/ebooks/gibbs.htm [2001-10-02]
12 Svedjedal, Johan (2001). 'HQ�VLVWD�ERNHQ. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
13 Svedjedal, Johan (2000). 7KH�/LWHUDU\�:HE��/LWHUDWXUH�DQG�3XEOLVKLQJ�LQ�WKH�$JH�RI�'LJLWDO
3URGXFWLRQ��$�6WXG\�LQ�WKH�6RFLRORJ\�RI�/LWHUDWXUH. Stockholm: Kungliga Biblioteket.
14 Peurell, Eric (2000). 8VHUV�DQG�SURGXFHUV�RQ�OLQH�SURGXFLQJ��PDUNHWLQJ�DQG�UHDGLQJ�6ZHGLVK�OLWHUDWXUH
XVLQJ�GLJLWDO�WHFKQRORJ\. Stockholm: Kungliga Biblioteket.
15 Almerud, Peter (2000). 1\D�YlJDU�I|U�ERNHQ�±�HQ�UDSSRUW�IUnQ�HWW�SURMHNW. Stockholm: Kungliga
Biblioteket.



12

Magisteruppsatsen 6N|QOLWWHUDWXUHQV�Q\D�NOlGHU"�(OHNWURQLVN�SXEOLFHULQJ�DY
VN|QOLWWHUDWXU��HQ�NYDOLWDWLY�LQWHUYMXVWXGLH�PHG�QLR�VYHQVND�I|UODJ�RFK�I\UD�DQGUD
DNW|UHU�Sn�GHW�OLWWHUlUD�IlOWHW��av Annika Smith och Camilla Zachrisson år 2000 inom
ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås,
behandlar elektronisk publicering av skönlitteratur. Uppsatsen är skriven ur ett
förlagsperspektiv och frågeställningarna som tas upp är bland annat vilka möjligheter
och hinder förlag och övriga aktörer på bokmarknaden ser för elektronisk publicering av
skönlitteratur. Deras intervjustudie visar att den svenska förlagsbranschen förhåller sig
avvaktande till elektronisk publicering av skönlitteratur i jämförelse med utvecklingen
av den amerikanska dito. Det råder samstämmighet bland traditionella förlag och övriga
aktörer att den tryckta boken utgör det optimala mediet för produktion, distribution och
konsumtion av skönlitterära texter.16

����'HILQLWLRQHU�DY�FHQWUDOD�EHJUHSS�

I detta avsnitt har vi för avsikt att ta upp och beskriva några, för uppsatsen, viktiga och
centrala begrepp. Dessa begrepp kan inte anses vara entydiga varför vi vill förklara hur
vi väljer att använda dessa samt vilken innebörd vi lägger i dem.

(�ERN
Det råder viss begreppsförvirring kring begreppet e-bok. Vi kommer att redogöra för
denna begreppsförvirring i kapitel 2.2 och även där redogöra för hur vi resonerat oss
fram till just vår definition och vad vi lägger i begreppet e-bok. Vi har valt att definiera
e-bok som ett GLJLWDOW�YHUN�VRP�ODGGDV�QHU�RFK�OlVHV�YLD�QnJRQ�W\S�DY�OlVYHUNW\J, till
exempel en stationär dator eller handdator. Vi talar alltså om litterära verk som är
XWJLYQD�L�HWW�H�ERNVIRUPDW�RFK�VRP�KDU�VDPPD�WH[WVWUXNWXU�VRP�ILQQV�HOOHU�VNXOOH�NXQQD
ILQQDV�L�HQ�WUDGLWLRQHOO�SDSSHUVERN� Vi talar inte om annan digital text som kan läsas via
Internet, exempelvis de verk som finns tillgängliga via Projekt Runeberg. Vidare har vi
valt att se e-boken som tre olika men dock sammankopplade delar. E-boken som:
• artefakt/verktyg
• programvara och format
• digitalt, textuellt representerat verk
Dessa olika delar kan mycket väl existera oberoende av varandra men kan, i vår
definition, inte separeras utan är beroende av varandra och bildar tillsammans en enhet,
e-boken.

&RGH[�%RN
Begreppet codex avser den bokform som i senantiken undanträngde bokrullen bland
annat därför att den medgav text på båda sidor av skriftunderlaget. Codex består av en
sekvens av ett större antal blad eller ark, vanligen med skriven eller tryckt text, som
hophäftats längs ena sidan. Codex används ofta synonymt med begreppet bok.
UNESCO har definierat boken som "en icke-periodisk tryckt publikation bestående av
minst 49 sidor, exkl. omslagssidor”.17 Bokhistorikern Roger Jacobsson redogör i sin bok
3n�ERNKLVWRULVNW�YLV��2XYHUW\UHU�	�XWEOLFNDU för vad man inom hans ämne lägger för
betydelse i begreppet bok:

                                                          
16 Smith, Camilla & Zachrisson, Annika (2000���6N|QOLWWHUDWXUHQV�Q\D�NOlGHU"�(OHNWURQLVN
SXEOLFHULQJ�DY�VN|QOLWWHUDWXU��HQ�NYDOLWDWLY�LQWHUYMXVWXGLH�PHG�QLR�VYHQVND�I|UODJ�RFK�I\UD
DQGUD�DNW|UHU�Sn�GHW�OLWWHUlUD�IlOWHW. Magisteruppsats, BHS 2000: 34. Borås: Högskolan i Borås.
17Nationalencyklopedin. URL: http://www.ne.se/ [2001-10-25]



13

Vanligtvis menar vi med termen bok det föremål som i
codexform (eller som bokrulle) förmedlat först det skrivna
ordet och under de senaste drygt femhundra åren
vidarebefordrat det tryckta ordet. Man skulle också kunna
vidga begreppet, och i överförd betydelse låta ”bok” stå som ett
samlande ord för de grafiska dokument som med hjälp av olika
teknologier kommunicerat information av något slag emellan
människor; sålunda (måhända djärvt) använt skulle begreppet
innefatta en rad olika slags förmedlare av text, ifrån
kilskriftstavlor till elektronisk textbehandling och cyperspace.
(…) Vi talar således om olika former av GRNXPHQW för
kommunikation. Det rör sig om informationsbärare helt enkelt,
eller hårdvaran för att använda ett modernare ord.18

Codex, bok, pappersbok och tryckt bok kommer i denna uppsats att användas synonymt
för att karaktärisera ett visst format och gränssnitt.

$UWHIDNW
Den ursprungliga betydelsen av ordet artefakt är ”av människohand fabricerat föremål,
konstprodukt.”19 När vi i detta arbete talar om artefakt avser vi det materiella läsverktyg
med vilket man läser en viss text. Det kan vara en vanlig pappersbok, vilken inrymmer
en viss textmassa, men det kan också vara det läsverktyg (exempelvis en läsplatta, en
handdator eller en stationär PC) med vars hjälp man läser den elektroniska texten.

*UlQVVQLWW
Gränssnitt är en term eller ett begrepp som på intet sätt kan sägas vara entydigt. Denna
term förknippas ofta med datorer eller programvaror. Enligt Svenska datatermgruppen
definieras gränssnitt som kontaktytan mellan olika funktioner eller delar i ett system.
Användargränssnitt kallas det gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan
människa och dator och utgörs bland annat av det man ser på bildskärmen. Till
användargränssnittet hör till exempel bildskärm, fönster, menyer, knappar och
inmatningsenheter som till exempel mus och tangentbord.20

Enligt Karin Mårdsjö och Pär Carlshamre, bland annat forskare inom området teknisk
kommunikation, bör begreppet vidgas och innefatta mer än så. De menar att gränssnitt
kan definieras som ”allting som vi kommer i kontakt med, konfronteras med, drabbas
eller hänförs av –eller kanske inte ens märker –när vi använder ny teknik”.21

Gränssnittet kan både vara av ett fysiskt slag som av ett intellektuellt slag. Det är helt
enkelt något som möter och som kan förnimmas med användarens sinnen och som
påverkar vår upplevelse av artefakten. Mårdsjö och Carlshamre anlägger tre olika
perspektiv på gränssnitt; från ett IXQNWLRQDOLVWLVNW�SHUVSHNWLY ger gränssnittet oss tillgång
till eller medger användning av en teknisk produkt, medan DQYlQGQLQJVSHUVSHNWLYHW
hjälper användaren att använda en produkt. Det VDPKlOOHOLJD�SHUVSHNWLYHW på gränssnitt
tar hänsyn till sådant som styr en produkts användning och förståelsen av denna i en
större kontext som exempelvis lagar och förordningar, etik, kultur och trender.
Gemensamt för dessa perspektiv är att ett gränssnitt kan ses som en förmedlande länk

                                                          
18 Jacobsson, Roger (1998). 3n�ERNKLVWRULVNW�YLV��2XYHUW\UHU�	�XWEOLFNDU. Stockholm: Carlsson, s. 19.
19 Nationalencyklopedin. URL: http://www.ne.se/ [2001-10-25]
20 Svenska datatermgruppen (2001). 2UGOLVWD��YHUVLRQ���. URL:
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a77 [2001-10-09]
21 Mårdsjö, Karin & Carlshamre, Pär (2000). 5HWRULNHQ�NULQJ�WHNQLNHQ� Lund: Studentlitteratur, s. 13.
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som ingiver användaren en viss känsla eller vissa förväntningar. Mårdsjö och
Carlshamre gör en liknelse mellan en teaterscen och ett användargränssnitt; ”samtidigt
som användargränssnittet förmedlar och möjliggör en form av förståelse för
programmet, döljs nästan all funktionalitet bakom ridån (…) det är bara agerandet på
scenen, det vill säga UHSUHVHQWDWLRQHQ, som existerar…”22 Gränssnittet behöver dock
inte endast ses som en förmedlande länk, utan det kan samtidigt fungera på motsatt vis,
det vill säga som en barriär som kan ge upphov till en känsla av utanförskap.
Gränssnittet blir en skiljelinje mellan innehållet och artefakten som bestämmer
upplevelsen av den och sätter gränser för hur den används.

����0HWRG

Som utgångspunkt för mottagar- och användardiskussioner är
statistiken central, men den behöver förstås kompletteras med
tolkningar och fördjupningar. Statistiken …säger ju inget om
hur man använder just medier- något som har stor betydelse. 23

Vår undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer genomförda med
12 e-boksanvändare. Vi vill försöka få en förståelse för vilka motiv som kan tänkas
ligga bakom valet av e-boken som medium för skönlitterär läsning och hur man
upplever denna läsning i förhållande till läsning av den tryckta boken. Vi bedömer att
ett kvalitativt metodval torde vara mest lämpad för att uppnå våra syften. Vår
målsättning är även att ta fasta på eventuella variationer och avvikelser bland
respondenternas åsikter för att få så nyanserad kunskap som möjligt. Detta är något som
stärker vårt metodval ytterligare. Vi har under intervjuernas förlopp haft i åtanke de tio
centrala aspekter av den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform som Steinar
Kvale tar upp i sin bok 'HQ�NYDOLWDWLYD�IRUVNQLQJVLQWHUYMXQ för att få till stånd ett så rikt
intervjumaterial som möjligt. Det första begreppet är den intervjuades OLYVYlUOG eller
delar av den. Det andra begreppet handlar om PHQLQJ��där samtalet syftar till att tolka
meningen i centrala teman i denna livsvärld. Vidare får man inte glömma att det främst
är NYDOLWDWLY�NXQVNDS, utan kvantifiering som mål, som ska erhållas genom intervjun.
Intervjun ska också ge upphov till Q\DQVHUDGH�EHVNULYQLQJDU av olika delar av personens
livsvärld, samt gärna leda till beskrivning av VSHFLILND�VLWXDWLRQHU��Intervjun ska vara
IRNXVHUDG på specifika och bestämda teman, även om det måste finnas ett
I|UXWVlWWQLQJVPHGYHWDQGH��där intervjuaren ska vara öppen för ny och oväntad
information i stället för att intervjua utifrån färdiga kategorier och tolkningsscheman. En
annan aspekt är PnQJW\GLJKHW� att respondentens utsagor kan spegla motsägelser i
dennas livsvärld. Vidare är det av stor betydelse att man som intervjuare har kunskap
om ämnet i fråga och inte agerar RNlQVOLJW�gentemot den intervjuade. För att så mycket
kunskap som möjligt ska återvinnas ur intervjun bör det ske via ett VDPVSHO mellan
respondenten och intervjuaren. Slutligen ska intervjun vara en SRVLWLY�upplevelse som
även kan berika den intervjuade med nya insikter.24

Vi har dessutom valt att genomföra en mindre enkätundersökning, vilken tjänar att
fungera som ett delsyfte i uppsatsen. Denna del av undersökningen är av underordnad
betydelse och är tänkt att fungera snarare som en språngbräda från ett brett perspektiv
till ett djupare. Syftet med enkätundersökningen är att få en bred och allmän överblick

                                                          
22 Ibid., s. 24.
23 Falkheimer, Jesper (2001). 0HGLHU�RFK�NRPPXQLNDWLRQ��HQ�LQWURGXNWLRQ��Lund: Studentlitteratur, s. 183.
24 Kvale, Steinar (1997). 'HQ�NYDOLWDWLYD�IRUVNQLQJVLQWHUYMXQ��Lund: Studentlitteratur, s. 34ff.
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över inställningar och attityder till e-boken. Vi vill helt enkelt orientera oss i ett större
sammanhang för att få preliminära indikationer huruvida en skara generella läsare möter
e-boken med motstånd eller välkomnande samt om de skulle kunna tänka sig att läsa
skönlitteratur i e-boksformat. Undersökningen består av 60 enkäter som delades ut till
biblioteksbesökare på Stockholms stadsbibliotek. Vårt empiriska material återger
således såväl inställningar bland de som har erfarenhet av e-boksläsning som de som
inte har det.

Vi har, förutom vår egna empiriska studie, använt oss av såväl primära som sekundära
källor i form av böcker, artiklar i fack- och dagspress och Internetdokument. Vi har
även kommit i kontakt med personer som är insatta inom området i fråga. Vi hade bland
annat möjlighet att möta Lars Granström, ansvarig för Stockholms stadsbiblioteks e-
boksprojekt, för ett samtal. Vi har också genom olika bokmässor runt om i landet haft
möjlighet att lyssna på personer insatta i ämnet såsom Johan Svedjedal och Magnus
Dilmert (vd på eLib).

Vid genomförandet av undersökningen kommer vi att tillämpa ett induktivt
förhållningssätt, det vill säga vi kommer att närma oss en verklighet som vi inte har
några större kunskaper om.25 Därför har detta skett utan klara hypoteser och tämligen
förutsättningslöst. Vårt syfte är inte, att genom hypotesprövning, bedöma hållbarheten i
vissa teorier. Vår avsikt är snarare att få största möjliga helhetsförståelse av olika
aspekter hos fenomenet e-boken och dess användare. I bästa fall kommer detta i
slutändan att generera hypoteser om den studerade företeelsen.

������8UYDO�DY�UHVSRQGHQWHU

Vi var inledningsvis väldigt osäkra på hur och överhuvudtaget om vi skulle komma i
kontakt med e-boksanvändare, eftersom e-boksläsning fortfarande är en marginell
företeelse och det inte finns något överflöd av användare. Vi löste detta genom att
använda e-bokförlaget Serum, e-postlistan BIBLIST och Stockholms stadsbibliotek som
gatekeeper. Via ett utskick till Serums medlemmar (se bilaga 1) gjorde förlagschefen
Thomas Lindblad en förfrågan om det fanns någon som ville ställa upp på intervju.
Vidare förmedlade Lindblad till oss de personer som var intresserade av att ställa upp
och vi kom i kontakt med totalt åtta respondenter denna väg. Ytterligare fyra
respondenter kom vi kontakt med via BIBLIST e-postlista (se bilaga 2) där vi helt
enkelt gjorde en förfrågan om det fanns någon e-boksanvändare som kunde tänka sig
ställa upp på en intervju. Vi fick även hjälp av Stockholms stadsbibliotek som också de
gjorde en förfrågan via e-post till e-bokslåntagare som i sin tur fick anmäla sitt intresse
av att ställa upp på intervju. Tyvärr gav inte detta något resultat då ingen av de
tillfrågade hörde av sig. Genom dessa 12 respondenter anser vi att vi fått till stånd ett
tillfredsställande urval av undersökningsenheter med inbördes stora variationer och
nyanser.

Enkätundersökningen valde vi att förlägga vid Stockholms stadsbibliotek. Vi vistades
där den 29 och 30 augusti 2001 för att dela ut totalt 60 stycken enkäter till de
biblioteksbesökare som passerade in och ut från biblioteket. Anledningen till detta var
att vi troligtvis där skulle få en koncentrerad population av läsare. Vad som ytterligare

                                                          
25 Halvorsen, Knut (1992). 6DPKlOOVYHWHQVNDSOLJ�PHWRG��Lund: Studentlitteratur, s. 78.
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stärkte vårt val av Stockholms stadsbibliotek är att det  är ett av de få bibliotek i landet
som påbörjat e-boksutlåning av skönlitteratur.

������6MlOYNULWLN�WLOO�XUYDO�DY�UHVSRQGHQWHU

Vad det gäller intervjuerna i vår undersökning kan ett visst mått av reservation i vårt
urval av respondenter vara på sin plats. Vi var medvetna om att en förfrågan via
BIBLIST lätt skulle kunna ge en relativt homogen grupp bestående av övervägande
bibliotekarier. Detta kan till viss del ha påverkat resultatet eftersom deras åsikter kan ha
färgats av deras yrkesroll. Vad det gäller urvalet från Serum måste vi ta i beaktande att
Serum är ett förlag som huvudsakligen publicerar nya, oetablerade författare. Det enda
sättet att läsa dessa författare är på digital väg. Detta kan händelsevis vara orsaken att
våra respondenter gjort valet att läsa e-böcker från Serum. Vi ansåg trots detta att vårt
urval skulle kunna ge oss tillräcklig information om upplevelser av e-boken.

������)|UIDULQJVVlWW

Intervjuerna ägde rum mellan den 14 augusti och 5 september. Vi beslöt att använda oss
av en halvstrukturerad intervjumall där frågorna var grupperade i frågeområden, men
där inga fasta svarsalternativ fanns. Detta för att följdfrågor och diskussion skulle kunna
uppstå. Intervjuerna varade cirka 30 minuter och skedde, av geografiska skäl, via
telefon. En av respondenterna hade vi däremot möjlighet att träffa och denna intervju
bandade vi med godkännande av respondenten. De resterande 11 intervjuerna
dokumenterade vi, via telefon, genom anteckningar. Vi hade från start en önskan om att
få banda intervjuerna via högtalartelefon, men detta visade sig inte vara möjligt i
avsaknad av tekniska hjälpmedel. Respondenterna informerades om att vi skulle
anteckna medan de pratade vilket lyckligtvis verkade resultera i att de pratade lugnt och
ofta med längre uppehåll mellan sina olika resonemang. Vi försökte återge deras svar så
nära verkligheten som möjligt och förde noggranna anteckningar hela tiden. Med hjälp
av våra anteckningar och vårt minne sammanfattade vi och skrev ner intervjun direkt
efter samtalets slut. Vi anser att denna teknik för dokumentation fungerade
förvånansvärt väl och den hindrade inte oss från att lyssna noga och ställa följdfrågor.
Det krävde dock en stor ansträngning och ett stort mått av koncentration. Efter det att
alla intervjuerna var genomförda och dokumenterade valde vi att skicka dem med e-post
till respektive respondent för dennes godkännande. Vi ansåg det vara viktigt att
respondenterna fick möjlighet att korrigera eventuella felaktiga citat, referat eller
tolkningar från vår sida. Denna typ av efterkontroll var även ett sätt stärka studiens
tillförlitlighet och kvalitet. Intervjudokumentationerna mottogs positivt och utan
klagomål från respondenterna.

Enkäten delades, som tidigare nämnts, ut på Stockholms stadsbibliotek till personer som
passerade in och ut ur biblioteket.
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������9DOLGLWHW�RFK�UHSUHVHQWDWLYLWHW

Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå
så kommer någon att missförstå.26

Som nämnts ovan i kapitel ”Begreppsdefinitioner” är e-bok inget entydigt begrepp vari
alla lägger samma innebörd. Det finns alltså en komplexitet inbyggd i begreppet e-bok.
Därav kryper det sig in en osäkerhet som ligger i studieobjektets (e-bokens) natur och
som kan påverka validiteten för vår studie. Trots att vi inför såväl intervjuerna som
enkäten angav vad vi avsåg med begreppet e-bok kan det vara ett problem att försäkra
sig om att alla respondenter haft samma definition av det studerade fenomenet i
tankarna när de besvarade våra frågor. Det finns ingen garanti för att vi klarat av att
förmedla den förståelse vi skapat oss till våra respondenter. Holme och Solvang skriver
att en kommunikationsklyfta finns alltid närvarande mellan respondenter och forskare;
den ligger inbyggd i själva kommunikationen.27

Ett urval av tolv undersökningsenheter kommer inte att möjliggöra någon form av
representativa utsagor om motiv till e-boksanvändning, upplevelser av e-boken eller om
den typiska e-boksanvändarens profil. Vi finner det ändå intressant att utifrån vår grupp
av e-boksanvändare finna eventuella gemensamma nämnare och vad som förenar dem
och deras upplevelser som användare av ett särskild medium som e-boken. Å andra
sidan har inte detta krav på representativitet en central plats i kvalitativa
undersökningar.

Vad gäller enkätundersökningen är inte 60 enkäter ett tillräckligt stort material för att
kunna ge en giltig bild av inställningar till e-boken i stort. Vår avsikt var att göra ett
nedslag bland ett urval läsare utan ambitioner om att få till stånd ett representativt urval.

������$QDO\VPHWRG

Efter att vi skapat oss en bra bild över vårt insamlade material valde vi att gruppera
svaren efter våra frågeställningar och återkommande teman för att kunna urskilja
mönster i svarens likheter och avvikelser. Det visade sig att det var problematiskt att
dela upp varje respondents inbördes svar i åtskilda teman eftersom många svar kunde
hamna inom olika kategorier. Därefter ställde vi respondenternas utsagor mot våra
teorier för att hitta överensstämmelser dem emellan.

Det har varit svårt att identifiera passande teoretiska verktyg med hjälp av vilka vi kan
utföra analys av empirin. Vi valde att använda oss av teoribildningen 8VHV�DQG
*UDWLILFDWLRQV�som utgångspunkt till varför respondenterna valt e-boken som medium
för skönlitterär läsning.�Dock finns det vissa oklarheter med denna teori i förhållande
till vår studie då 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV främst behandlar innehållsliga aspekter på
medier snarare än val av artefaktform. Eftersom e-boken är ett nytt medium som kan
tänkas medföra nya användningssätt tyckte vi ändå att denna teoribildning kunde
fungera som en utgångspunkt för att få en förståelse för relationerna mellan medier och
                                                          
26 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). )RUVNQLQJVPHWRGLN��2P�NYDOLWDWLYD�RFK
NYDQWLWDWLYD�PHWRGHU. Lund: Studentlitteratur, s.�290. Författarna citerar i sin tur Hernes, Gudmund
(1979).
27 Holme & Solvang, (1997). s. 290.
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användare. Vi ansåg det vara ett tillämpligt verktyg för att söka svar på frågorna hur och
varför e-boken som nytt medium används och uppfattas, vad som motiverar till
användning samt för att inventera vilka tillfredsställelser som uppnås genom e-
boksanvändning. Genom att ta hänsyn till respondenternas livsvärld ville vi här även
försöka utröna eventuella gemensamma faktorer hos användarna och se vad som kan ha
påverkat deras användning av e-boken. Vi ville även nå fram till hur
användarens/läsarens läsupplevelse påverkas av att möta en text i en e-bok till skillnad
från i en pappersbok. Vi fastnade då för olika teoretikers reflexioner kring
gränssnittsaspekter hos digitala texter kontra tryckta texter. Slutligen har vi, utifrån
respondenternas åsikter, fört en diskussion om hur e-boken fungerar och gestaltar sig i
dagsläget samt vilka utsikter de ser för e-boken i framtiden

Ytterligare metodologiska resonemang kommer att föras i anslutning till
teorigenomgång i kapitel 3, resultatredovisning i kapitel 4 och till analys och diskussion
i kapitel 5.
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���)UnQ�OHUWDYOD�WLOO�H�ERN

Trots att denna studie av e-boken främst är synkronisk, det vill säga samtidig och
beskrivande, anser vi det ändå vara av värde att sätta in boken som medium i ett
historiskt perspektiv för att visa att den är en del av en evolution och att texten genom
tiderna burits fram till sina läsare på olika vis. Vi vill påvisa att boken är en teknisk
produkt som utvecklats och förfinats över tid och att denna utveckling fortfarande
pågår. I delkapitel ”E-boken” kommer vi att redogöra för diverse tekniska aspekter på e-
boken och klargöra att e-boken inte är något entydigt begrepp, utan en sammansättning
av flera olika komponenter; artefakten/verktyget, programmet/formatet samt det digitala
textuella verket. Vidare vill vi beskriva e-bokens mervärde, det vill säga vilka
möjligheter e-boken erbjuder i jämförelse med pappersboken och även i detta
sammanhang redogöra för dess begränsningar. Slutligen presenterar vi kort några
centrala aktörer som försöker sprida e-böcker på den svenska marknaden; Serum, eLib
och Stockholms stadsbibliotek.

����$UWHIDNWHQV�HYROXWLRQ

Frågan är då hur bokens fysiska form påverkat läsningen under bokens historiska
utveckling, från övergången från ett medium till ett annat, till exempel från bokrulle till
codex eller från dagens pappersburna böcker till framtidens elektroniska? Enligt
Frederick G. Kilgour, bokhistoriker och professor i Biblioteks- och
informationsvetenskap vid The University of North Carolina, har artefakten genomgått
sju stora förändringar sedan dess födelse.28

Den första revolutionen var uppfinningen av lertavlor som skrivmaterial i
Mesopotamien cirka 2500 f. Kr. Dessa lertavlor var ca 10 cm breda och en ”bok” bestod
av ett antal av dessa tavlor samlade i en läderpåse eller ett skrin.29 Nästa förändring
skedde i Egypten ca 2000 f. Kr. då man började skriva på rullar av papyrus. Dessa
bokrullar var ofta både stora och otympliga och erbjöd inte direkt någon ”enkel”
läsning. Det tredje steget i utvecklingen innefattar att boken fick den form i vilken vi
känner till den idag, det vill säga codexformen.30 Codexformen började användas runt
150 e. Kr och hade till fullo blivit dominerande cirka 400 e kr. Codex erbjöd helt nya
möjligheter, läsaren kunde nu bläddra och leta i texten och därmed också få en
helhetskänsla som ofta förstärktes av att läsaren höll hela texten i händerna när han
läste, något som varit betydligt besvärligare med bokrullen. 31 Den franske
bokhistorikern Roger Chartier skriver; ”Läsaren kunde förhålla sig friare, läsa och
skriva på en gång, fritt förflytta sig från en sida till en annan, från en bok till nästa”.32 I
början av övergången från bokrulle till codex upptogs codexformen främst av läsare
som inte tillhörde den bildade eliten, då eliten längre förblev trogen skriftrullen, och
gällde i första hand texter som befann sig utanför den litterära kanon exempelvis
läroböcker, tekniska arbeten och romaner. Skriftrullen fortsatte under en tid att vara

                                                          
28 Kilgour, Frederick G (1998). 7KH�(YROXWLRQ�RI�WKH�ERRN. New York: Oxford University Press, s. 3ff.
29 Manguel, Alberto (2000). (Q�KLVWRULD�RP�OlVQLQJ��Stockholm: Ordfront, s. 125.
30 Kilgour (1998). s 3ff.
31 Manguel (2000). s. 127.
32Chartier, Roger (1998). ”Läsare i det långa perspektivet - från codex till bildskärm´� I Björkman,
Margareta, red. %|FNHU�RFK�ELEOLRWHN��ERNKLVWRULVND�WH[WHU��Lund: Studentlitteratur, s. 303.
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symbol för vetande och visdom medan codex etablerade sin nya form och framtvingade
nya läsvanor.

Pergamentkodexen blev snabbt den vanligaste typen av bok för
ämbetsmän och präster, resenärer och studenter, alltså för alla
som behövde kunna transportera sin lektyr bekvämt från ett
ställe till ett annat och slå upp något avsnitt i texten utan
besvär. Dessutom kunde bladets båda sidor innehålla text och
de fyra marginalerna på en kodexsida gjorde det lättare att ta
med kommentarer och ordförklaringar och låta läsaren ingripa i
historien, en medverkan som var långt svårare på en rulle.33

Nästa steg i Kilgours utvecklingstrappa skedde runt 1450 genom Gutenbergs
tryckkonst.34 Uppkomsten av boktryckarkonsten utgör en stor skiljelinje i den
mänskliga historien, eftersom tryckpressen skapar ett stort antal kopior av en och
samma text försvinner också det unika objektet. Tryckkonsten bidrog till två enorma
fördelar för den skrivna, fysiskt existerande texten; multiplicitet och fixering.35 Billig
och snabb massproduktion av de tryckta böckerna på 1400 och 1500-talen förde med sig
att boken nådde ut till fler grupper i samhället och nya läsgrupper bildades. I början
förblev den tryckta boken likväl starkt beroende av manuskriptet. När man tryckte en
bok imiterade man layout, stilarter och utseende. Man ansåg också att allt borde
slutföras manuellt, det vill säga illustratören målade initialbokstäver, emendatorn la in
rubriker, titlar och interpunktionstecken.36 Boktryckarkonsten innebar dock i egentlig
mening inte bokens direkta tillkomst eftersom boken fått denna form redan tolv eller
tretton sekler tidigare, det vill säga vid övergången från bokrulle till codex.37

Det femte steget, enligt Kilgour, var införandet av ångkraft i tryckerierna ca 1800 och
det sjätte steget tryckning via offset38 i början på 1970-talet. Kilgour ser att den sjunde
revolutionen inträffar omkring år 2000, vid genombrottet för den elektroniska boken.39

Övergången från bokrulle till codex har kallats den viktigaste förändringen i bokens
historia, något som Kilgour instämmer i, men han menar samtidigt att detta kanske inte
kommer att stämma om ett par decennier då skiftet från pappersbok till e-bok kan ha
blivit den mest betydande revolutionen i bokens historia. Han hävdar att produktionen
av e-böcker inte har någonting gemensamt med de trycksystem som förekommer eller
förekommit tidigare. Man använder inget papper, ingen press, inget bläck och det finns
inget standardformat eller utseende.40 Bokens tidigare fixering försvinner också med
den digitala återgivningen av en text, vilket medför ett skifte från det fysiska till det
virtuella.

De förändringar Kilgour talar om vad gäller bokens form ska emellertid inte ses som sju
stora revolutioner med tvära brott där en medietyp omedelbart ersatt en annan utan
                                                          
33 Manguel (2000). s. 126.
34 Kilgour (1998). s. 3ff.
35 Landow, George P. (1996). ”We Are Already Beyond the Book”. I Chernaik, Warren, ed. %H\RQG�WKH
%RRN��7KHRU\��&XOWXUH��DQG�WKH�3ROLWLFV�RI�&\EHUVSDFH��Oxford:�Office for Communication Publications,
s. 29.
36 Chartier (1998). s. 298.
37 Ibid., s. 303.
38 Offset innebär en litografisk plantrycksmetod som innebär att trycket från tryckplåten först avsätts på
en gummiduksklädd cylinder och därefter på papperet.
39 Kilgour (1998).s. 3ff.
40 Ibid., s. 151.
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snarare som en utveckling med gradvisa övergångar och kontinuitet. Olika medieformer
har existerat sida vid sida under långa tidsperioder och har på intet sätt genast slagit ut
varandra utan snarast setts som ett komplement till redan existerande medier. Svedjedal
menar att tekniska revolutioner i bokhistorien aldrig inneburit att de gamla formerna
omedelbart gått under.41Bokens utveckling kan ses som en ständigt pågående evolution
där den form som fungerar bäst för användarna till slut slår ut de former som fyller
mindre funktion.

De förändringar boken som artefakt genomgått har också påverkat människans sätt att
läsa de texter vilka boken rymmer. Johan Svedjedal talar om LQWHQVLY kontra H[WHQVLY
läsning. Den intensiva läsningen tillhörde det äldre samhället och innebar att man läste
om ett fåtal böcker om och om igen. På detta vis fördjupade man sin kunskap och
tolkning av texten. ”Den ’intensive’ läsaren konfronteras med en begränsad och sluten
corpus av texter, som läses om och om igen, memoreras och reciteras, avlyssnas, lärs in
utantill och överförs från generation till generation.”42 Den intensiva läsningen övergår
sedan, i det moderna samhället43, till en mer extensiv läsning. Denna extensiva läsning
kännetecknas av en mångläsningskultur där läsaren läser ett fler antal böcker och på så
sätt erövrar text efter text.44 Om detta talar även Sven Birkerts, litteraturkritiker och
lärare vid Bennington College i USA. Det han anser vara mest slående vad gäller
förändringen av läsningen under de gångna århundraden är just det gradvisa ersättandet
av vertikal läsning på bekostnad av horisontell läsning det vill säga ett skifte från
intensiv läsning till en mer omfångsrik, extensiv läsning: ”When books are rare, hard to
obtain, and expensive, the reader must compensate through intensified focus, must like
Menocchio read the same passages over and over, memorizing, inscribing the words
deeply on the slate of the attention(…)where it does not assume depth, it creates it”.45

Svedjedal ser nu även ett tredje lässätt som en konsekvens av vårt moderna
informationssamhälle. Han kallar detta tredje lässätt för zappläsning, vilket innebär att
när läsaren har oerhörd tillgång till böcker, ofta lagrade digitalt, måste alla texter
ständigt konkurrera med varandra.46 Kopplingen är tydlig till TV- tittandet och det
ökade valet av kanaler som man ”zappar” sig igenom.

Genom detta historiska tvärsnitt ser man att den förändring vi står inför, det vill säga
inträdet av en ny bokform på marknaden, inte är något nytt utan att boken som artefakt
tidigare genomgått en rad förändringar av detta slag. Det som dock skiljer sig åt i detta
sjunde steg är att texten nu frigjort sig från den bokliga fysiska form den varit knuten till
under en lång tid. Svedjedal skriver att vägen fram till den elektroniska boken har
kantats av innovationer som har rationaliserat den skriftliga kommunikationen.
Rationalisering i den mening att det blev billigare och enklare att tillverka samtidigt
som artefakterna för läsning blev mer hanterliga.47 Utvecklingen mot e-boken kan ses
som ytterligare en rationalisering i detta led för att anpassas efter individens behov och
livsstil.

                                                          
41 Svedjedal (2001). s. 20.
42 Chartier (1998). s. 301.
43 Med det moderna samhället avser Svedjedal här tiden i mitten av 1700-talet.
44 Anteckningar från föreläsning under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg (2001-09-14) med namnet
”Läsning förr och nu”. Medverkande; Johan Svedjedal, Mats Myrberg och John Crispinsson.
45 Birkerts, Sven (1996). 7KH�*XWHQEHUJ�HOHJLHV��7KH�IDWH�RI�UHDGLQJ�LQ�DQ�HOHFWURQLF�DJH. London: Faber,
s. 72.
46 Svedjedal (2001). s. 62.
47 Ibid., s. 21.
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����(�ERNHQ

Det råder som sagt en viss begreppsförvirring vad gäller definitionen av e-boken. En del
menar att e-boken är den elektroniska texten i sig, andra att det är läsverktyget, det vill
säga läsplattan, handdatorn eller dylikt på vilken man lagrar och läser den elektroniska
texten. Det finns även vissa som anser e-boken vara en kombination av dessa båda. En
grupp studenter vid Södertörns Högskola definierar i ett projektarbete e-boken som:

läsplattan tillsammans med dess programvaror och litterära
innehåll. Läsplattan är enligt vår definition ett bärbart medium,
som är jämförbart med den tryckta boken vad gäller storlek och
vikt. Vi anser inte dagens persondatorer, laptops, palm-datorer
och handhållna datorer kan kallas för läsplattor. De uppfyller inte
kraven på portabilitet och läsbarhet.48

Denna definition tycker vi inte riktigt stämma då vi anser att Södertörn studenterna är
alltför snäva i sin definition av e-boken samt att de lägger alltför stor vikt vid själva
läsplattan. Enligt dem kan endast de texter som laddas ner till en läsplatta kallas för e-
böcker, något som vi inte anser är fallet. Som det är idag fungerar många av de andra
läsverktyg som finns på marknaden, exempelvis handdatorer, till och med bättre än
läsplattan vad gäller portabilitet och läsbarhet. En anledning till att dessa studenter
lägger sådan vikt vid läsplattan kan vara att deras undersökning är genomförd precis i
början av e-bokens genombrott då tilltron till läsplattan också var betydligt större än vad
den är idag. Pär Swärdsson på Internetbokhandeln AdLibris definierar e-boken som
endast den elektroniska texten i sig. Han gör en tydlig skiljelinje mellan form och
innehåll då han anser att endast den elektroniska texten utgör själva e-boken och de
olika varianterna av läsverktyg endast är olika modeller av datorer.49 Journalisten Örjan
Abrahamsson skriver i en artikel att två elektroniska böcker har lanserats i USA, Rocket
eBook och SoftBook. Vad Abrahamsson talar om är inte e-böcker utan läsplattor. Det är
viktigt att inte likställa endast själva läsverktyget med hela det komplexa begreppet e-
bok.50

Terje Hillesund, professor vid Stavanger Universitet, talar om två olika definitioner av
e-boken, en snäv definition och en bredare definition. I den snävare definitionen ser han
e-boken som ett digitalt objekt designat för att läsas via ett läsverktyg som är
”handhållet”, det vill säga att det går att hålla med en hand. Det Hillesund talar om här
är själva DUWHIDNWGHILQLWLRQHQ�av e-boken. Med denna definition menar han också att e-
boken är en elektronisk version av en pappersbok. I ett bredare perspektiv menar han att
e-boken funnits med oss sedan början av 1970-talet då projekt Gutenberg först
startade.51 Dock är dessa ”böcker” tillgängliga endast som textfiler och kan därför inte
räknas som e-böcker i ordets rätta bemärkelse. Det Hillesund talar om här är
YHUNGHILQLWLRQHQ�av e-boken. Han menar att för texten att räknas som e-bok måste den

                                                          
48 Larsson Mauleon, Sophie m.fl. (2000). +DU��H���ERNHQ�HQ�IUDPWLG" Projektarbete vid Södertörns
högskola, JMM/H99, Digital informationsbehandling, Medierätt och källkritik, 2000-03-06. (Även
utgiven som e-bok på förlaget Serum. URL: http://www.serum.se/e.bokioks.nu.vad/market.htm)
49 Samtal med Pär Swärdsson vid Sollentuna Bokfestival (2001-04-28).
50 Abrahamsson, Örjan (1999). ”En ny sida av litteraturen: I vår lanseras e-boken i Europa”. *7�
([SUHVVHQ, 1999-02-02, s. 4.
51Projekt Gutenbergs webbplats. URL: http://promo.net/pg [2001-11-03]
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konverteras och formateras till ett speciellt e-boksformat. Vidare menar han att e-böcker
i dess mest strikta bemärkelse läses endast via handhållna läsverktyg men att de i ett
något vidare avseende också är de digitala verk som formaterats för att läsas på
persondatorer med hjälp av olika läsprogram som exempelvis Adobe Acrobate E-book
Reader. 52

Trots att det råder en viss oenighet vad gäller definitionen av e-boken, hur man ser på
läsverktyg, läsprogram, textfiler och hur de står i relation till varandra finns det ett par
faktorer som de flesta dock kan enas om. Det ena är att innehållet i e-boken inte längre
är fysiskt knutet till papper. Det andra är att en e-bok finns tillgänglig att ladda hem via
Internet dygnet runt och kan därför alltid nås. Precis som Hillesund skriver så är allt
användaren behöver ”Internetuppkoppling, ett e-läsverktyg och pengar”. 53

Vi har, som tidigare nämnts, valt att definiera e-bok som HWW�GLJLWDOW�YHUN�VRP�ODGGDV�QHU
RFK�OlVHV�YLD�QnJRQ�W\S�DY�OlVYHUNW\J��H[HPSHOYLV�HQ�KDQGGDWRU��VWDWLRQlU�GDWRU�HOOHU
OlVSODWWD� Vi håller oss alltså inte endast till de handhållna läsverktyg av den typ
Hillesund talar om i sin snävare definition av e-boken. Vidare talar vi också om KHOD
OLWWHUlUD�YHUN�VRP�lU�XWJLYQD�L�HWW�H�ERNVIRUPDW och inte om annan digital text som kan
läsas via Internet, exempelvis något av de verk som finns tillgängliga via Projekt
Runeberg54, vilket innebär att vi också väljer bort Hillesunds allra vidaste definition av
e-boken. Detta därför att dessa texter endast behandlar e-boken i avseendet textuellt
representerat verk och bortser från de andra två komponenterna, e-boken som
artefakt/verktyg och e-boken som mjukvara och format.

När vi i detta sammanhang visar på att begreppet e-bok inte är en entydig term vill vi
även påpeka att begreppet ERN är en problematisk term i sig, även det är splittrat och kan
mycket väl definieras på olika vis. Per S. Ridderstad, professor i bok- och
bibliotekshistoria vid Lunds universitet, resonerar kring detta:

Om en författare säger att han har skrivit en bok, är det i en
mening inte sant. För de allra flesta är en bok detsamma som
ett litterärt verk. Pappersarken och trycksvärtan är bara
oväsentliga bärare av ett intellektuellt budskap. Men man bör
skilja mellan böcker och texter och verk. Författare skriver inte
böcker. De materialiserar verk i form av texter, som tillhör
olika genrer och som kan publiceras på olika sätt. En metod är i
böcker, d.v.s. fysiska föremål av ett visst utseende, tryckta eller
handskrivna.55

George P. Landow, professor i engelska och konsthistora, menar även han att begreppet
bok kan referera till tre olika aspekter av den fysiska boken; den fysiska boken som
objekt, en speciell teknisk lösning samt själva texten.56

                                                          
52 Hillesund, Terje (2001). ”Will E-books Change the World?”. )LUVW�0RQGD\� 10/01.
URL: http://firstmonday.org/issues/issue6_10hillesund/index.htm [2001-10-28]
53Ibid.
54 Projekt Runebergs webbplats. URL: http://www.lysator.liu.se/runeberg [2001-11-03]
55 Ridderstad, Per S (2000). 3DSSD��InU�HQ�ERN�VH�XW�KXU�VRP�KHOVW"�)XQGHULQJDU�NULQJ�ERNHQV�JUlQVVQLWW�
URL: http://www.lansbibliotek.halland.net/hkonf00/ridderstad.htm [2001-10-12]
56 Landow, George P. (1997���+\SHUWH[W������7KH�&RQYHUJHQFH�RI�&RQWHPSRUDU\�&ULWLFDO�7KHRU\�DQG
7HFKQRORJ\. 2 rev. uppl. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, s. 57.
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������(�ERNHQ�VRP�DUWHIDNW�OlVYHUNW\J

För att läsa elektronisk text behövs själva hårdvaran, det vill säga det verktyg på vilket
användaren läser texten. Det kan till exempel vara en stationär dator, bärbar dator,
handdator eller en läsplatta. De första läsplattorna lanserades i USA redan 1998 men är
en produkt som fortfarande befinner sig i ett slags utvecklingsskede. I Sverige har
läsplattan än så länge inte slagit igenom eller börjat hårdlanserats. Det är därför
fortfarande svårt att veta åt vilket håll det hela kommer att gå och om läsplattan kommer
att bli en försäljningssuccé. Peter Gärdenfors skrev 1997 i sitt bidrag till %RNHQ�L�WLGHQ:

Det är egentligen förvånande att det inte redan finns
OlVVNlUPDU. Dessa skulle kunna vara platta skärmar som bara
är avsedda för läsning i sängen eller på morgonbussen. Man
lånar en diskett på biblioteket eller hämtar in en fil från nätet,
öppnar den på skärmen, ställer in det typsnitt och den storlek
som passar ögonen.57

Dessa läsplattor väntade alltså bara runt hörnet men har som sagt ännu inte lanserats på
allvar i Sverige. En läsplatta är en dator som är särskilt avsedd för visning av böcker
som har givits ut i elektronisk form. Skärmupplösningen är högre än på ett vanligt
textvisningsprogram, vilket gör läsupplevelsen betydligt angenämare för ögat än läsning
på exempelvis en stationär datorskärm. Läsplattan är inte avsedd för något direkt
skrivarbete, den har inget tangentbord utan är i stället försedd med en tryckkänslig
skärm. Med hjälp av denna är det möjligt för användaren att göra egna anteckningar,
sätta bokmärken, göra understrykningar, ändra textstorlek och typsnitt, zooma och att
söka i texten. Beroende på modell rymmer en läsplatta minst tio normallånga böcker.58

Exempel på läsplatta - 5RFNHW�H%RRN (publicerad med tillstånd från upphovsman).

                                                          
57 Gärdenfors, Peter (1997). ”Media och berättande”. I %RNHQ�L�WLGHQ��Betänkande från utredningen om
boken och kulturtidskriften, s. 331 Statens offentliga utredningar (SOU), 1997:141. Stockholm: Fritzes.
58 Schuyler, Michael (1998).” Will the Paper Trail Lead to the E-book ?” &RPSXWHUV�LQ�/LEUDULHV vol. 18,
nr 8, s. 40-43.
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De första läsplattorna som kom ut på marknaden var amerikanska Rocket eBook och
SoftBook. Dessa två modeller har nu köps upp och ägs av företaget Gemstar där de nu
satsar på två nya modeller av Rocket eBooks, REB 1100 och REB 1200.59 Andra typer
av läsplattor är amerikanska Glassbook Reader och EveryBook, franska Cybook och
italienska Myfriend.60 Utseendet på de olika läsplattorna kan variera men de har ungefär
samma storlek som en vanlig pappersbok och de väger mellan cirka 500 gram och 1,5
kilo. Text laddas ner till läsplattan via Internet eller via telefonlinje med hjälp av
modem och det tar cirka en minut att ladda ner 100 sidor. Läsplattorna har olika
batterikapacitet och klarar mellan 10 och 40 timmars läsning beroende på modell.
Kostnadsmässigt varierar läsplattorna en hel del,�mellan 2000 och 6000 kronor.61 För
tillfället finns många olika varianter av läsplattor men det är troligt att det kommer att
arbetas fram en standardmodell likt videons VHS standard.62

Väljer användaren istället att läsa e-boken via en handdator, till exempel en Pocket PC,
Palm eller Psion, erbjuder den, förutom den kapacitet och mobilitet som läsplattan
också gör, även en rad andra funktioner som till exempel Internetsurf,
ordbehandlingsprogram, e-post och kalender. Oavsett vilket läsverktyg som används vid
läsning av det elektroniska verket har användaren möjligheter att anteckna, lägga in
egna referenser, notera, lägga hundöron och påverka textens utseende vad gäller
exempelvis textstorlek och typsnitt. Läses e-boken på en stationär dator eller en laptop
av större modell förlorar användaren emellertid den rörlighet som exempelvis läsplattan
och handdatorn erbjuder. Skärmupplösningen på dessa större datorer är oftast inte heller
anpassad för läsning i någon vidare bemärkelse.

Exempel på handdator – 3RFNHW�3& (publicerad med tillstånd från upphovsman).

                                                          
59 'HYLFHV (2001-10-05). Gemstars webbplats. URL: http://www.gemstarebook.com/devices/default.asp
[2001-10-04]
60 Hillesund (2001).
61 Schuyler (1998). s. 40-43.
62 Sagt av Göran Rälg, Microsoft Reader. Anteckningar från seminariet ”Vad är e-boken?” vid Sollentuna
bokfestival (2001-04-28). Övriga medverkande; Christian Reimers, Natur och Kultur, Erik Liedberg,
ePan/P.A Nordstedts & Söner, Magnus Brundin, Bonniers och Pär Svärdsson, eLib. Moderator: Anja
Edwardsson, Expressen.
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������(�ERNHQ�VRP�SURJUDPYDUD�RFK�IRUPDW

För att det ska vara möjligt att läsa e-böckerna på hårvaran, läsverktyget, krävs det att
användaren har mjukvaran, själva e-boksläsaren som kan läsa den elektroniska filen.
Exempel på sådana läsprogram är Microsoft Reader, Adobe e-book Reader och
MobiPocket Reader, dessa e-boksläsare läser sedan de elektroniska verken i olika
filformat.

- Microsoft Reader läser e-böcker i Microsofts filformat LIT, ett filformat som är
baserat på HTML och XML. Detta program är gjort för läsning på PC och
PocketPC.

- Adobe e-book Reader läser e-böcker i filformatet PDF, Portable Document Format.
PDF är ett mycket vanligt format för lagring av digitala dokument. PDF-filer är
gjorda för att efterlikna sidorna i den vanliga pappersboken och används mest för
läsning på PC och MAC.

- MobiPocket Reader är speciellt anpassat för handdatorer. Det fungerar på bland
annat Palm, Psion och Pocket PC. 63

Ovanstående läsprogram kan laddas ner gratis via Internet och efter att e-boksläsaren är
installerad i läsverktyget är det möjligt att ladda ner och köpa e-böcker från olika e-
bokförlag. De e-böcker som förlagen säljer säljs med ett kopieringsskydd som innebär
att den fil med den elektroniska boken du köper låses fast i det läsverktyg den laddas
ner till. Detta innebär att läsaren inte kan flytta texten mellan olika läsverktyg, inte kan
låna ut sina böcker till vänner och bekanta eller skriva ut texten på papper.64 De flesta
förlags e-böcker är försedda med detta kopieringsskydd men det finns undantag, e-
bokförlaget Serums titlar säljs till exempel helt utan kopieringsskydd och går därför
också att skriva ut på papper. En del av de förlag som använder sig av Microsofts
program har löst det genom att användaren har rätt att ladda ner samma verk till upp till
fyra olika läsverktyg, så länge samma personliga krypterade betalkod används.
Läsverktygen måste alltså tillhöra en och samma användare.

Microsoft är just nu den aktör som arbetar hårdast för att ta fram den bästa mjukvaran
på marknaden och de har varit med och utvecklat Open eBook Standard, en gemensam
standard för filöverföring, dokumentbeskrivningsformat och kopieringsskydd för allt
digitalt bokmaterial. Alla har dock inte anslutit sig till Open eBook Standard, vilket har
lett till att konsumenten bara har möjlighet att ladda ner den litteratur som har samma
dokumentformat som det läsverktyg texten ska läsas på.65 Läsverktyget och
programvaran måste synkroniseras.

                                                          
63 H/LE�±�$OOW�GX�YLOO�OlVD���DOOWLG�WLOO�KDQGV. Broschyrinformation från eLib.
64 Anteckningar från seminariet ”E-bokens möjligheter” vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg
(2001-09-13). Medverkande Magnus Dimert, eLib.
65$ERXW�WKH�2SHQ�H%RRN�)RUXP (2001-08-30). URL: http://www.openebook.org/aboutOEBF.htm
[2001-10-14]
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������(�ERNHQ�VRP�GLJLWDOW�WH[WXHOOW�YHUN

Snarare än den konkreta artefakten eller den förmedlande programvaran kan e-boken
slutligen också definieras som själva det abstrakta YHUNHW och dess representerande
digitala text. Denna innebörd är likvärdig med det sätt på vilket även termen ERN kan
beteckna det abstrakta verk som artefakten förmedlar Man säger att en författare skriver
en ”bok” men vad man egentligen talar om är att han eller hon skriver en text i
bemärkelsen verk.

����0|MOLJKHWHU�RFK�EHJUlQVQLQJDU�PHG�H�ERNHQ�L�GDJVOlJHW��

/DJULQJVNDSDFLWHW: E-boken gör det möjligt att lagra ett stort antal böcker i en enhet,
något som kan vara bra om man till exempel befinner sig på resa eller av någon annan
anledning vill ta med sig många böcker.

3RUWDELOLWHW��Ett stort antal verk kan transporteras i ett begränsat utrymme, alltså i
någon typ av läsverktyg.

7LOOJlQJOLJKHW��Så länge titeln finns tillgänglig i elektroniskt format är det möjligt att,
med hjälp av en Internetansluten dator, nå den var och när som helst. Bokköpet är inte
längre beroende av eller bundet till affärernas öppethållande. E-boken erbjuder också, i
vissa fall, en möjlighet att ladda ner enstaka kapitel, exempelvis delar av
novellsamlingar eller lösa kapitel i en roman.

(NRQRPLVND�I|UGHODU� Än så länge tas inga skatter ut för elektronisk information som
handlas över nationsgränser till skillnad mot pappersböcker. Man kan också gå förbi
grossister, distributörer och detaljister, vilket i sin tur kan medföra att e-boken blir
billigare än pappersboken.

)OH[LELOLWHW� Vid läsning av e-böcker har användaren möjlighet att bland annat sätta
bokmärken, stryka under, skriva i marginaler, ändra typsnitt och bokstavsstorlek, zooma
och att söka i texten. E-boken kan också vara multimedial, det vill säga ha en
genomarbetad grafisk form med bilder, ljud och videofilmer som kompletterar texten. I
vissa fall finns också möjlighet till ett inbyggt lexikon så att man kan slå upp ord man
inte förstår eller begrepp man vill veta mer om. Den bakgrundsbelysta skärmen
möjliggör läsning i mörker och kräver inga tända sänglampor.

+|J�WHNQLNWU|VNHO: Brister med e-boken kan vara att det krävs om inte en viss
teknikkunskap, så i alla fall ett visst intresse för teknik, för att kunna lokalisera texten,
ladda hem den till sitt läsverktyg och sedan läsa den på skärmen. Detta förutsätter också
att man har tillgång till Internetuppkoppling samt nog kunskap till att ladda hem
läsprogrammet som sedan ska läsa den elektroniska filen.

                                                          
66 Se bland annat Hederström, Christer (1999). 'HQ�HOHNWURQLVND�ERNHQ�±�HWW�EDUQ�DY�,QWHUQHW� URL:
http://www.seatime.se/eboken/ [2001-10-30] och Unge, Ingemar (2001). ”Tusen böcker med på resan”.
9L, 2001-02-15. URL: http://www.vi-tidningen.se/ [2001-11-02]
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'\UD�OlVYHUNW\J: Som det är idag är vissa av de verktyg som krävs för att läsa e-böcker
fortfarande väldigt dyra. En läsplatta kostar mellan 2000-6000 kronor och en handdator
alltifrån 1500 till 15000 kronor.

gPWnOLJKHW� E-boken begränsar också de platser på vilka man kanske läser. Alla kanske
inte vill ha med sig datorn till stranden, i badkaret eller i sängen.

2EHNYlPOLJKHW� Vad det gäller själva läsningen av e-boken kan det bli tröttsamt och
obekvämt att läsa på skärm och användaren kan tycka att den läskänsla som
pappersboken ger går förlorad.

8SSKRYVUlWWVDVSHNWHU��Förlagen försöker upprätthålla kontroll, både juridisk och
finansiellt, över det digitala innehållet, vilket gör att det kan bli en svår balans mellan fri
tillgång till information och de ekonomiska ambitionerna. Förlag, bokhandlare
författare, läsare och bibliotek gör alla anspråk på sina rättigheter och ofta hamnar dessa
anspråk i konflikt med deras intressen. Som ägare till en e-bok vill man kanske låna den
till en vän, ge den i present till någon eller göra två kopior för eget bruk. Allt detta kan
komma att bli en konflikt med bokbranschen i stort, vilken håller hårt på sina
upphovsrättigheter.

%ULVW�Sn�XWYHFNODG�VWDQGDUG� Det finns i dagsläget ingen utvecklad standard, vilket gör
att man som konsument bara har möjlighet att ladda ner litteratur om man använder
samma dokumentformat som det läsverktyg texten ska läsas på. Det krävs alltså att
läsverktyget och mjukvaran synkroniseras. Ett första närmande till en gemensam
standard är att många idag använder sig av Open E-book Standard eller Portable
Document Format, PDF.

%HYDUDQGHDVSHNWHU� Även om inte e-boken löper samma risk som den fysiska
pappersboken att slitas ut och gå sönder kvarstår det problem med bevarande av digitala
dokument. Eftersom utvecklingen av nya datasystem går snabbt och allteftersom nya
hårdvaror utvecklas måste redan befintliga dokument uppdateras så att det blir möjligt
att använda dessa på nya plattformer.

����(�ERNI|UODJ�RFK�H�ERNVSURMHNW�L�6YHULJH

6HUXP
E-bokförlaget Serum grundades i juni 1999 av Tomas Lindblad, mycket som en protest
mot att det var så svårt för debutanter att ge ut sina verk på de stora förlagen och mot
bakgrund av ’ett alltför snålt litteraturklimat.’67 Lindblad menar att det kommer att ta tid
innan e-boken kommer att bli jämförbar med en tryckta boken i popularitet; ”[det]
återstår fortfarande problem- och attitydlösningar innan detta blir aktuellt.” Ett
återkommande påstående på Serums webbplats är: ”Litteratur är viktigare än att bara
vara en väggprydnad.” När köparen valt bland böckerna på Serums sajt distribueras
boken/böckerna som en PDF-fil till mottagaren via e-post inom 24 timmar. Filen
levereras som en e-postbilaga med uppgift om pris och betalningsvillkor. Därefter är det
upp till läsaren att ta ställning till om man vill läsa direkt på skärmen eller om man
hellre väljer att skriva ut boken på papper. Böckernas layout och typografi är jämställd
med en vanlig boksida då texten framträder som två spalter på liggande A4. Böckerna
                                                          
67 Almerud (2000)��s. 44.
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kostar 55 kronor styck och för närvarande finns det 23 titlar utgivna, varav cirka hälften
är prosa och hälften poesi. 68

H/LE
Den 16 november 2000 stod det klart att bokförlaget Natur och Kultur och Piratförlaget
samt internetbokhandeln AdLibris gemensamt startar ett bolag för produktion och
distribution av elektroniska böcker i samarbete med Microsoft. Detta bolag, eLib,
producerar och distribuerar e-böcker med kopieringsskydd åt alla förlag som är
intresserade och förmedlar dem till alla återförsäljare som vill sälja e-böcker. eLib
tillhandahåller alltså den tekniska lösning som krävs för säker och stabil försäljning av
e-böcker med kopieringsskydd. Man kan erbjuda tre e-boksformat eller så kallade
läsprogram som alla kan laddas ner gratis: Microsoft Reader, Adobe e-book Reader och
MobiPocket Reader. Fler format kommer att introduceras i takt med att marknaden för
e-boksläsare utvecklas, exempelvis för att stödja nya typer av läsplattor. Vid
försäljningsstarten den 27 november 2000 kunde man, via Internetbokhandeln AdLibris
sajt, www.adlibris.se, köpa kopieringsskyddade e-böcker. Bland utbudet kunde bland
annat följande välkända författare märkas: Marianne Fredriksson, Inger Frimansson,
Jonas Gardell, Jan Guillou, Anne Holt, Henning Mankell, Liza Marklund, Håkan Nesser
och Kerstin Thorvall. eLibs målsättning är att bygga en fungerande e-boksmarknad med
ett brett sortiment av skön- och facklitteratur.69 Magnus Dimert, vd på eLib säger:
"Bildligt kan sägas att vi bygger en motorväg som alla får köra på. Det finns inga hinder
att bygga andra motorvägar… [eLib] skall hävda sig i konkurrensen genom att bygga
den snabbaste och mest kostnadseffektiva motorvägen."70

6WRFNKROP�VWDGVELEOLRWHNV�H�ERNVSURMHNW
Från och med den 5 juni 2001 kan man låna e-böcker på Stockholms och Nackas
stadsbibliotek. Dessa bibliotek är de första i Sverige med att erbjuda skönlitterära e-
böcker för utlåning. Detta sker i form av ett pilotprojekt och samarbete mellan
Stockholms stadsbibliotek, eLib och Nacka stadsbibliotek. För närvarande erbjuder de
cirka 50 titlar som man kan ladda hem via bibliotekens hemsidor och läsa antingen på
sin vanliga dator eller på annat läsverktyg.71 Titlarna finns tillgängliga i en rad olika
format. Man lånar alltså texten och inte läsverktyget. Lars Granström, ansvarig för
Stockholms stadsbiblioteks e-boksprojekt, säger att tillhandahållande av läsplattor för
utlån inte är något  som är aktuellt eftersom tekniken i dagsläget är under en stark
utvecklingsfas och det ännu inte finns någon tillfredsställande slutgiltig lösning.
Tekniken blir med andra ord snabbt omodern. Idén med projektet är e-boken ska ses
som en möjlighet till att bredda läsmöjligheterna och utbudet. Det handlar alltså inte om
att e-boken ska ersätta pappersboken. Lars Granström ser flera fördelar med e-boken. Ur
bibliotekssynpunkt pekar han på det faktum att e-boken aldrig är utlånad, utan alltid
finns tillgänglig och kan lånas av flera personer samtidigt. Han ser också fördelar för
läshandikappade eftersom användaren kan formatera texten själv. Biblioteken har hittills
haft cirka 250 e-boksutlån/månad. Lånetiden uppskattas till 5 dygns kontinuerlig läsning
och tiden tickar ner endast medan man läser. Därefter försvinner textfilen från den dator
vari textfilen nerladdats.72 Stockholm stadsbiblioteks lånemodell för skönlitterära e-

                                                          
68 Uppgifterna hämtade från Serums webbplats. URL: http:// www.serum.se [2001-09-14]
69 Uppgifterna hämtade från eLibs webbplats. URL: http://www.elib.se [2001-09-14]
70 Uppgifterna hämtade från eLibs webbplats.
URL: http://www.elib.se/ebook_Pressrelease_20001116.asp [2001-09-15]
71 Stockholms stadsbiblioteks webbplats. URL: http://www.ssb.stockholm.se [2001-09-15]
72 Samtal ed Lars Granström, e-boksansvarig på Stockholms stadsbibliotek (2001-08-29).
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böcker går ut på att boken aldrig ska vara utlånad utan alltid finnas tillgänglig så att den
kan lånas av flera personer samtidigt. Detta är intressant att jämföra med hur
netLibrary73 löst samma situation. I deras lånemodell går e-boken endast att låna ut till
en låntagare i taget (med anledning av copyrightbestämmelser) och man har bestämt sig
för en mycket kort lånetid. När lånetiden är slut släcks skärmen och låntagaren kan inte
längre läsa filen. Först då kan biblioteket låna ut titeln till någon annan.74

6DPPDQIDWWQLQJ

I det här kapitlet har vi satt in boken som medium i ett historiskt perspektiv för att visa
vilka förändringar boken som artefakt genomgått. Bokens utveckling ska inte ses som
en utveckling med tvära brott där en medietyp omedelbart ersatt en annan utan snarare
som en evolution med gradvisa övergångar och kontinuitet. Olika medieformer har
existerat sida vid sida under långa tidsperioder och har på intet sätt genast slagit ut
varandra utan snarast setts som ett komplement till redan existerande medier. Vi har
visat att boken är en teknisk produkt som utvecklats och förfinats över tid och att denna
utveckling fortfarande pågår. Vidare har vi redogjort för komplexiteten i begreppet
e-bok och hävdat att termen inte är något entydigt begrepp, utan en sammansättning av
flera olika komponenter; artefakten/verktyget, programmet/formatet samt det digitala
textuella verket. E-bokens mervärde har beskrivits, det vill säga vilka möjligheter e-
boken erbjuder i jämförelse med pappersboken och i detta sammanhang har vi även
redogjort för dess begränsningar i dagsläget. Slutligen har vi presenterat några centrala
aktörer som försöker sprida e-böcker på den svenska marknaden; Serum, eLib och
Stockholms stadsbibliotek.

                                                          
73 Amerikanskt företag som tillhandahåller engelskspråkig kurslitteratur i e-boksformat till
universitetsbibliotek.
74 Schoultz Káplár, Lisbeth (2001). ”BTJ presenterade sitt samarbete med NetLibrary den 17/5-01 på
Kungliga Biblioteket”. /lQVQ\WW 4/2001. URL: http://www.ssb.stockholm.se/lansbib/lansnytt4_2001.htm
[2001-11-01]
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���7HRUHWLVND�XWJnQJVSXQNWHU

Det har i detta arbete inte varit möjligt att hitta blott en teori som kan användas som ett
verktyg för att behandla samtliga frågeställningar. De teoretiska utgångspunkterna är
därför samlade från skilda fält. Vi har valt att använda oss av bland annat medieteorin
8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV som utgångspunkt vid analysen till varför man väljer att läsa e-
böcker samt för att se om det finns några gemensamma nämnare i de intervjuades
livsvärld som kan ha påverkat deras användning av e-boken. För att belysa hur
läsupplevelsen förändras från tryckt till digital text har vi använt oss främst av
bokhistorikern Roger Chartier, Geoffrey Nunberg, forskare vid Xerox Palo Alto
Research Center och professor i lingvistik vid Stanford University samt Per S.
Ridderstad, professor i Bok- och bibliotekshistoria vid Lunds Universitet.

����9DO�DY�PHGLHU��DQYlQGDUSHUVSHNWLY

8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV är en mottagarorienterad teoribildning som även går under
namnet användarmodellen. Syftet med teorin är i stora drag att försöka förstå
människors val av massmedium. Teorin har sitt ursprung i amerikansk
masskommunikationsforskning från 1940- och 50-talet och är en historisk fas i
forskningen kring mottagarsidan i medierade kommunikationsprocesser. Teorin fick sitt
stora genomslag i modern form 1974 genom forskarna Elihu Katz och Jay Blumler som
då utkom med 7KH�8VHV�RI�0DVV�&RPPXQLFDWLRQ.75 Detta var en forskningsmässig
vändning som gick från massamhället till individen och från effektforskning till
mottagarens användning, behov och förväntningar. Från att ha haft en syn på
mediaanvändaren som passiv mottagare ville man förändra detta genom att erkänna
mottagaren aktiv roll i valet av vilket medium han eller hon använder sig av. Man ville
veta vad användare gör med media och dess innehåll i stället för som innan undersöka
vilka effekter media har på användare. Större vikt lades alltså vid hur den enskilda
mottagaren medvetet och reflekterande väljer att använda olika medier.

Det är viktigt att påpeka att 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV inte är en enda teori, utan snarare
en forskningstradition med olika förgrenande inriktningar. Vi kommer av naturliga skäl
endast att redovisa de positioner som kan anses som grundläggande inom forskningen
och som förenar de olika forskningsinriktningarna, nämligen intresset för hur publiken
ser på medierna och vilka behov medierna fyller för publikerna. Teoribildningens
utgångspunkt är att medier används för att tillfredsställa och tillgodose behov på olika
nivåer. Man inriktar sig på vilken betydelse av mediaanvändning en individuell
användare, i en social situation, upplever. ”The simple and innovatory idea was to look
for the reasons for the evident appeal of media and of various types of content by asking
the audience what they think, feel and appreciate on the basis of their personal media
use.”76 Syftet är följaktligen att undersöka vilka funktioner medier har för användare
och vad i medierna som motiverar till användning. Slutsatser om motiv till användning
dras från upplevda tillfredsställelser av mediet. Valet av medium är alltså inte
slumpmässigt utan den aktiva publiken väljer att använda sig av olika medier för att

                                                          
75 Katz, Elihu & Blumler, Jay G. (1974). 7KH�XVHV�RI�PDVV�FRPPXQLFDWLRQV��&XUUHQW�SHUVSHFWLYHV�RQ
JUDWLILFDWLRQV�UHVHDUFK��Beverly Hills: Sage.
76 McQuail, Denis & Windahl, Sven (1999). &RPPXQLFDWLRQ�0RGHOV��)RU�WKH�VWXG\�RI�PDVV
FRPPXQLFDWLRQ��New York: Addison Wesley Longman Publishing, s. 133.
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dessa är användbara för individen på något sätt.77 Ett exempel på motiv till
medieanvändning som Katz, Blumler och Gurevitch ger är att individer kan använda
medier för att förbinda sig eller lösgöra sig från andra.78

8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV kan illustreras genom följande modell:

Grundläggande användningsmodell (8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV.)79

Modellen baseras på följande citat av Katz, Blumler och Gurevitch:

The social and psychological origins of needs, which generate
expectations of the mass media or other sources, which lead to
differential patterns of media exposure (or engagment in other
activities) resulting in need gratifications and other
consequences, perhaps mostly unintended ones.80

För att få kännedom om vilka behov och förväntningar som ligger bakom användares
medieval måste detta undersökas empiriskt. Katz et al ger olika förslag på hur man kan
gå till väga för att undersöka motiv, tillfredsställelser och behov. Ett sätt kan vara att
fastställa behov för att sedan undersöka i vilken utsträckning dessa tillfredsställs genom
medier eller andra källor. Ett annat kan vara att utgå från iakttagna tillfredsställelser och
därefter rekonstruera behov utifrån dessa. Ett annat sätt att undersöka motiv till
medieanvändning inom 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV�är att ta hänsyn till de förväntningar
som ställs på ett medium. Mediekonsumenten eller användaren har vissa förväntningar
om hur olika medier kan tillfredsställa dennes behov och önskningar. Dessa
förväntningar påverkar motiven till medieanvändning.81

Teoribildningen har fått utstå en hel del kritik. Kritiken består av att man anser den vara
alltför funktionalistisk, individualistisk och instrumentell i den mening att individen inte
                                                          
77 Drotner, Kirsten m.fl. (1996). 0HGLHU�RFK�NXOWXU��(Q�JUXQGERN�L�PHGLHDQDO\V�RFK�PHGLHWHRUL��Lund:
Studentlitteratur, s. 81ff.
78 Katz, Blumler & Gurevitch (1974). s. 23.
79 Falkheimer, Jesper (2001). s. 181. Modellen är översatt till svenska av Jesper Falkheimer från McQuail
& Windahl (1999).
80 Katz, Blumler & Gurevitch (1974). s. 20.
81 Ibid.
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på något sätt skulle vara påverkbar i de mediaval som görs, utan endast styras av inre
sociala och psykologiska behov. Frågor som öppnar sig är om människor verkligen är
medvetna om sina behov och om dessa kan fastställas genom empiriska undersökningar.
Tilltron till mottagarnas makt som aktiva användare betraktas som överskattad eftersom
det bortses från att individer faktiskt ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang och
att attityder och behov ofta bottnar i dessa sammanhang.

By taking the individual and his or her needs as point of
departure- and using mainly psychological variables- one
tended to forget that people are both social and cultural beings,
belonging to social/cultural contexts where their actions may
be more ritualistic than instrumental.82

Dessutom glömmer man bort att problematisera begreppet behov; vad är egentligen ett
behov och vem det är som skapar behoven?83 En del kritiker menar att behoven skapas
av sändarna. Herbert Marcuse, socialfilosof knuten till Frankurtskolan, påstår att det
finns sådant som falska behov och sanna behov. De falska behoven skapas av sändarna
som har makten i samhället. Marcuse anlägger ett marxistiskt perspektiv och menar att
behovsskaparna är länkade till ägandet av produktionsmedlen.84 Jesper Falkheimer,
forskare och doktorand i kommunikationsvetenskap, skriver att det är vanligt att reklam
och marknadsföring rättfärdigar sin verksamhet utifrån behovsteorin. För att detta ska
bli hållbart så arbetar man kraftigt med att få ”mottagarna att associera den vara eller
tjänst man säljer med grundläggande behov: bekräftelse, självförtroende, tillhörighet,
frihet, glädje, trygghet och så vidare”.85 Reklamindustrin försöker alltså få sina
mottagare att förväxla produkter och tjänster med behov.

Som en följd av den kritik som 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV förebråtts för har
teoribildningen sedan dess lansering vidareutvecklats mot ökad betoning på sociala
styrfaktorer. Detta var dock inte en kritik mot forskningsansatsen som sådan utan detta
utvecklande sågs snarare som ett försök till att komma vidare och visa på en ny väg för
8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV.86 Elva år efter att 7KH�8VHV�RI�0DVV�&RPPXQLFDWLRQV
publicerats kom 1985 Karl Erik Rosengren, professor i media och
kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet, m.fl. ut med 0HGLD�*UDWLILFDWLRQV
5HVHDUFK�som var mer teoretiskt orienterad än tidigare forskning inom 8VHV�DQG
*UDWLILFDWLRQV. Teorin hade tydligare influenser från socialpsykologin: ”It was
hypothesized that the gratifications people seek from the mass media are a function of
both the beliefs, or expectations, that people hold about the media sources and the
affective evaluations they attach to media attributes.”87 Teorin tog därmed ett antal olika
inriktningar och blev mer omfattade än den teori som presenterades 1974. För att till
fullo förstå motiv och tillfredsställelser som uppnås genom medieanvändning kan man

                                                          
82 Reimer, Bo (1994). 7KH�0RVW�&RPPRQ�RI�3UDFWLFHV��2Q�0DVV�0HGLD�8VH�LQ�/DWH�0RGHUQLW\.
(Göteborgska studier i journalistik och masskommunikation, 4) Stockholm: Almqvist & Wiksell
International. Diss. Göteborgs universitet, s. 27. Reimer refererar i sin tur till Carey, James W. &
Kreiling, Albert L. (1974).
83 Falkheimer (2001). s. 180ff.
84 Marcuse, Herbert (1969). (QGLPHQVLRQHOOD�PlQQLVNDQ��6WXGLHU�L�GHW�DYDQFHUDGH�LQGXVWULVDPKlOOHWV
LGHRORJL. Stockholm: Aldus/Bonnier.
85 Falkheimer (2001). s. 181.
86 Ibid., s. 28.
87 Palmgreen, Philip & Rayburn, J.D (1985). ”An Expectancy Value Approach to Media Gratifications”. I
Rosengren, Karl Erik & Wenner,�Lawrence A & Palmgreen, Philip, eds.�0HGLD�JUDWLILFDWLRQV�UHVHDUFK��
FXUUHQW�SHUVSHFWLYHV. Beverly Hills, California: Sage Publications, s. 67.
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inte längre förneka den sociala process som påverkar förväntningar på medier, utan det
är nödvändigt att ta andra faktorer i beräkning såsom ”societal structure, media
structure, technology, media content and non- media activities.”88 Anledningen till att
individer väljer ett särskilt medium måste följaktligen förstås med bakgrund av hela
deras sociala situation som skapat förväntningar på ett visst medium och sedermera
motiv till användning.

Användningen av nya digitala medier blir allt oftare belyst med hjälp av
mottagarforskning. John V. Pavlik som driver Columbia University´s Center for New
Media skriver i:�”From a uses and gratifications perspective, one might expect new
media technologies to help people satisfy a range of social and psychological needs.”89

Ökade valmöjligheter av medium skulle kunna leda till ökade möjligheter till
tillfredsställelse bland användare. Vad gäller samtid och framtid menar Falkheimer att
ett typiskt drag för det senmoderna kommunikationssamhället är den |NDGH
VHOHNWLYLWHWHQ; �”Antalet kanaler och samhällsutvecklingen i stort har brutit ned den forna
masspubliken och ersatt dem med små segment, som alla tar del av det utbud som
intresserar dem mest.”90 Utvecklingen mot ökade valmöjligheter av medier har enligt en
del kritiker lett till klassklyftor, på grund av de skillnader som uppkommit i
medieanvändningen. De med positiva åsikter i frågan pekar på valfriheten med att
dagens och framtidens användare har möjlighet att ta del av just den information och
medieform som passar honom eller henne. Ett annat typiskt drag för det senmoderna
kommunikationssamhället enligt Falkheimer är |NDG�SRODULVHULQJ��Den tekniska
utvecklingen har blivit alltmer individuellt anpassad vilket skapat större skillnader
mellan människors medieval. Den svenska medieforskaren Bo Reimer anser dock inte
att denna utveckling gynnat valfrihet och individualisering, utan våra medieval är
fortfarande något som är socialt betingat: ”people make choices in everyday life in order
to associate themselves with some people and in order to distinguish themselves from
other people.”91

Enligt de amerikanska mediaforskarna Williams, Friedman Philips och Lum är de
viktigaste nyheterna som nya medier för med sig ökad möjlighet till tillgång och
interaktivitet. De menar att nya medietekniker egentligen inte upplevs som något nytt
för dess användare. Vad gäller e-boken i detta sammanhang skulle denna kunna ses dels
som en förlängning till den tryckta boken och dels som en förlängning till datorn med
dess interaktiva funktioner.92

Svagheten med teoribildningen 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV för just vår undersökning, där
vi vill granska de motiv som kan tänkas ligga bakom valet av e-boken som medium,
form och artefakt för läsning av skönlitteratur samt vilka tillfredsställelser som uppnås,
är att 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV� berör innehållsliga aspekter av medier medan vår
                                                          
88 Rosengren, Karl Erik & Wenner,�Lawrence A & Palmgreen, Philip (eds),�0HGLD�JUDWLILFDWLRQV�UHVHDUFK
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89Pavlik, John V. (1998). 1HZ�0HGLD�7HFKQRORJ\��&XOWXUDO�DQG�&RPPHUFLDO�3HUVSHFWLYHV. Boston: Allyn
and Bacon cop., s. 323.
90 Falkheimer (2001). s. 184.
91 Reimer, Bo (1994). 7KH�0RVW�&RPPRQ�RI�3UDFWLFHV��2Q�0DVV�0HGLD�8VH�LQ�/DWH�0RGHUQLW\.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International, s. 203.
92 Williams, F., Friedman Philips, A. & Lum, P. (1985). ”Gratifications Associated with New
Communication Technologies”. I Rosengren,�Karl Erik, Wenner, Lawrence. A &�Palmgreen, Philip, eds.
0HGLD�JUDWLILFDWLRQV�UHVHDUFK��&XUUHQW�SHUVSHFWLYHV��Beverly Hills, California: Sage Publications.



35

undersökning behandlar val av medieform snarare än medieinnehåll. Styrkan med�8VHV
DQG�*UDWLILFDWLRQV�för vår undersökning är att den tjänar som en inspirationskälla och
som en utgångspunkt för att få en förståelse för relationerna mellan medier och
användare. Då e-boken dessutom är ett nytt medium som kan tänkas medföra nya
användningssätt tycker vi att denna teoribildning kan vara ett tillämpligt verktyg för att
söka svar på frågorna hur och varför e-boken som nytt medium används och uppfattas,
vad som motiverar till användning samt för att inventera vilka tillfredsställelser som
uppnås genom e-boksanvändning. Då 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV dessutom under dess
vidareutveckling kommit att ta i beaktning att val av medium påverkas av den sociala
och kulturella sammanhang en individ befinner sig i, anser vi det vara relevant att se vad
i våra respondenters livsvärld som kan ha påverkat deras intresse och anammande av e-
boken. Vi anser därtill att det kan vara befogat att vidga 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV till att
inte bara fokusera på vad i PHGLDLQQHKnOOHW som motiverar till användning utan även,
med tanke på dagens mångfald och utbud av medium, innefatta PHGLHW\SHQ och
PHGLHIRUPHQ i sig. Marshall McLuhan, kanadensisk professor i litteratur, lanserade på
60-talet en rad uppmärksammade analyser och teser i sin omdebatterade bok
8QGHUVWDQGLQJ�0HGLD�(i svensk översättning 0HGLD) varav ”The medium is the
message” (mediet är budskapet)�kanske är hans mest kända aforism. Med detta retoriska
grepp åsyftas att för att förstå media kan vi inte fokusera på innehållet i ett visst
medium, utan det är mediet självt som måste analyseras och förstås. McLuhan menar att
mediernas tekniska former har stor inverkan på vår kollektiva varseblivning och vårt
sätt att förhålla oss till omvärlden. Han visar på tidigare övergångar som fått väsentliga
konsekvenser för vår sociala och kulturella miljö som förändringen från muntlig till
skriftlig kultur, från boktryck till elektroniska medier. När McLuhan skrev om att
dagens medier har en förmåga att förändra de traditionella sätten att uppfatta tid och
rum utgick han från 60-talets massmedier vilka han menade förde samman och krympte
världen till en ’global by’. 93 Fyrtio år senare kan dessa idéer utifrån dagens digitala
medieutveckling åter sägas ha stor aktualitet och relevans.

����.RQWDNW\WDQ�PHG�PHGLHU��JUlQVVQLWWVSHUVSHNWLY

Vad innebär det för läsandet och läsupplevelsen när texten övergår från att vara lagrad i
ett tryckt pappersformat till att texten framträder elektroniskt på en skärm? Olika
uppfattningar om detta kommer att redovisas i detta kapitel, främst från den franske
bokhistorikern Roger Chartier, från Geoffrey Nunberg, forskare vid Xerox Palo Alto
Research Center och professor i lingvistik vid Stanford University, samt från Per S.
Ridderstad, professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds Universitet. Vad de
huvudsakligen beskriver är pappersbokens respektive det digitala dokumentets
elementära kontaktyta som möter användaren vid läsning, det vill säga pappersbokens
och e-bokens gränssnitt.

������7HNQLVND�JUlQVVQLWW

Johan Svedjedal skriver i 'HQ�VLVWD�ERNHQ att e-boken imponerar inte på bokmänniskan.
Denna bokmänniska älskar pappersböckerna för deras ”skönhet, hanterlighet och
vardaglighet, för deras mängd, tillgänglighet och typografiska individualitet, för att de
är lätta att anteckna i och enkla att kopiera ur, för deras lukt och för tyngden av dem i
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handen”.94 Med e-boken förlorar vi den materiella och formgivningsmässiga identitet
som vi förknippar med pappersboken såsom att vända blad och känslan av den fysiska
tryckta boken.

Ridderstad resonerar i sin text 3DSSD��InU�HQ�ERN�VH�XW�KXU�VRP�KHOVW"�kring vilka
faktorer som utgör en bok.95 Detta gör han genom en analys av bokens gränssnitt, det
vill säga bokens kontaktyta med användaren, och vilken betydelse gränssnittet har för
om en bok överhuvudtaget ska få betraktas som en bok. Tidigare (se kapitel 1.6)
definierade vi begreppet gränssnitt bland annat utifrån Mårdsjö och Carlshamre. Medan
de försöker anlägga ett brett perspektiv på termen gränssnitt går Ridderstad däremot
specifikt in på bokens gränssnitt, vilka han anser vara tre till antalet; tekniskt,
symboliskt och publikt. Först ut är GHW WHNQLVND�JUlQVVQLWWHW vilket Ridderstad definierar
som ”bokens elementära kontaktyta mot användaren.” Han påpekar att alla medier
innehar tekniska gränssnitt, och avser härmed inte bara tekniken hos en produkt utan
även materiella och rumsliga aspekter. Vad det gäller musik kan detta utgöras av till
exempel högtalare och förstärkare. Pappersbokens tekniska gränssnitt utgörs av faktorer
som papper, typsnitt, tryck medan det hos det digitala dokumentet utgörs av till exempel
skärm, inmatningsenheter och program. Detta gränssnitt har stor betydelse för hur vi
uppfattar och avläser en text. Ridderstad skriver i SYHQVN�%LEOLRWHNVIRUVNQLQJ att
dokumenttypen har inflytande på en texts mening och att det är skillnader mellan codex
och den lagrade elektroniska texten ur en teknisk och sociokulturell aspekt:
”… messages of all kinds do not (as yet) reach straight from one brain to another. They
pass through intermediaries: humans and machines.”96 Ridderstad skriver vidare: ”It
must also be understood that messages do not exist as abstract entities, independent of
their representation. Graphic form affects meaning.”97 Boken i codexform har enligt
Ridderstad ”utvecklats för att bli ett ultimat gränssnitt mellan verk och läsare”.98 Det har
sedan tryckteknikens framsteg i slutet på 1400-talet utvecklats mot en standardisering
och lättbegriplig struktur. Genom titelblad, paginering, register och kapitel- och
styckeindelning fick man en överblick över texten. Till skillnad från codexbokens
VHULHOOD�kunskapshantering (där texten ofta läses rad för rad, sida för sida) möjliggör,
stödjer och förstärker det elektroniska dokumentet en VLPXOWDQ kunskapshantering, där
presentation och struktur kan anpassas efter läsarens önskan.

Även Chartier menar att det tekniska gränssnittets betydelse för vårt sätt att uppfatta och
avläsa en text är stor. Även om termen gränssnitt inte uttrycks så explicit som hos
Ridderstad är det ändå detta som åsyftas när Chartier skriver att codexboken, bestående
av ark, blad och sidor som skyddas av en inbindning är i hög grad förankrad i ”djupt
rotade föreställningar där skriften associeras till codex”.99 E-bokens genomslagskraft är
enligt honom inte endast beroende av dess tekniska utveckling, utan är även avhängig
av att vi kan befria oss från de materiella och fysiska aspekter som vi förknippar med
boken. Enligt honom har bokens form inverkan på textens betydelse. Typografiska
förändringar modifierar spridningen, användningen och förståelsen av ’en och samma’
text eftersom läsaren och texten inte möts i någon abstrakt värld utan i en högst påtaglig
fysisk. Läsarna konfronteras aldrig med texter frigjorda från all materialitet utan de
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hanterar och uppfattar föremål och former vilkas strukturer och framträdande former
styr deras läsning.100 ”Varje form, varje medium, varje struktur för överföring och
mottagning av det skrivna påverkar djupt dess möjliga användningar och tolkningar.”101

Chartier menar att texten inte blir densamma när den övergår från codex till skärm
vilket beror på att ”de nya formella arrangemang varigenom de visas för läsaren
modifierar villkoren för textens reception och förståelse”.102 Övergången från tryckt till
digital text påverkar inte bara vår uppfattning om den text boken bär på och, utan även
hela vår kunskapsuppfattning. Han menar att elektroniskt återgivna texter kommer
medföra ”en distansering från de mentala bilder och de intellektuella processer som är
specifikt förbundna med de former boken haft i Västerlandet sedan sjutton eller arton
sekler”.103 Att skilja texterna från de former som bidragit till att skapa deras historiska
betydelser får konsekvenser för läsandet. Codexens död skulle innebära en förlust av de
föreställningar som är oupplösligt förknippade med boken såsom vi känner den idag
vilket i förlängningen skulle leda till stora förändringar såsom nya sätt att läsa, nya
förhållningssätt till det skrivna och nya intellektuella tekniker: ”Om det föremål som har
gett en matris för denna repertoar av bilder (poetiska, filosofiska, vetenskapliga) skulle
utplånas, så kommer just de referenser och procedurer vilka organiserar världens
läsbarhet -likställd med läsligheten av en bok i codexform –att bli föremål för
djupgående omvälvningar.”104 Chartier ser även att oerhörda möjligheter öppnas tack
vare digitaliseringen, dels texters överföring på distans samt att det ökar läsarens
möjliga ingripande i texten. Läsaren undviker också den tryckta bokens påtvingande
form, struktur och dess rumsliga gestalt.

Geoffrey Nunberg, menar även han att det tekniska gränssnittet hos den fysiska
volymen spelar roll i tolkningsprocessen, även om en elektronisk skärm så småningom
kommer att perceptuellt kunna likställas med en tryckt boksida. Ytterligare en
förändring för läsandet som övergången från tryckt till digital text för med sig ligger i
att texten frigör sig från en bestämd fysisk bärare. Utvecklingen mot dagens e-bok har
därför möjliggjort separationen av "bok" till två skilda medier; ODJULQJVPHGLXP och
SUHVHQWDWLRQVPHGLXP. I tryckkulturen (begrepp som i bokhistoriska sammanhang
används som en sammanhållande definition för förändringar som människor och
samhällsliv omfattas av i samband med framväxten av ny teknik för att trycka och
mångfaldiga texter105) sammanfaller dessa det vill säga den tryckta pappersboken både
lagrar och presenterar text. Medan ett och samma föremål tidigare använts för att lagra
och läsa text, använder man i den digitala miljön olika artefakter och verktyg för att
lagra texten respektive läsa den (exempelvis filer, olika hårdvaror och skärm). Läsaren
får, via den tryckta boken en omedelbar uppfattning om verket som helhet, vilket
synliggörs genom det föremål som inrymmer det. En text som däremot finns lagrad i en
dator överensstämmer inte med det utrymme som upptas när den visas (denna förmåga
att lagra information är förvisso det elektroniska publicerandets fördel).106 Förändringen
ligger alltså på ett perceptuellt plan, det vill säga man inte kan förnimma den
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elektroniska texten i dess helhet. Gränserna för den text som läses på skärmen och
själva artefaktens dvs. skärmens fysiska egenskaper korrelerar inte. I en bok vars
innehåll är linjärt och i berättande form registrerar vi volymens tjocklek vilket säger oss
hur lång texten är. Genom att slå upp en sida i en bok får man en känsla av var i boken
man befinner sig. Bokhistorikern Kristina Lundblad skriver i ,NRQHU��”den till buds
stående materialmängden /…/ har å andra sidan i pappersbokens kultur en
överblickbarhet som ger hållpunkter för tänkandet och förståelsen…”107

������6\PEROLVNW�JUlQVVQLWW

Ridderstad menar även att boken som kommunikationsmedium innehar ett stort
V\PEROLVNW�JUlQVVQLWW��Boken besitter speciella värden som fysiskt föremål och som
bärare av text. Han skriver: ”[Boken] bevarar texten oförändrad under lång tid. Alltså
kom boken att stå för fast auktoritet, för lagen, också rättvisan. Det tryckta ordet har i
kraft av detta rentav betraktats som sanningen.”108 Den tryckta boken har kommit att bli
synonym med det litterära verk som boken i verklig mening bara är en bärare av.

Att problematiken vad gäller förändringen från tryckt till digital text inte endast ligger
på ett fysiskt, estetiskt eller perceptionellt plan är även Nunberg övertygad om. Också
han menar att den tryckta boken kan betraktas som en symbolisk produkt eftersom
boken som objekt är laddad med en mängd symboliska och kulturella värden. De kan
sägas bestå i ett kulturarv där den tryckta boken under flera århundranden haft en stor
roll som symbol för vetande och auktoritet, att boken i det närmaste kommit att
betraktas som en institution. Vidare menar han att övergången från tryckt till digital text
innebär mer för läsandet än bara jämförande av kontraster mellan bok och dator som
motsats mellan boksidans och bildskärmens rent perceptuella egenskaper. Nunberg
menar att den elektroniska skärmen aldrig kommer att kunna jämställas med boken i
hänseende till andra av läsningens aspekter såsom kroppsliga, rumsliga och sociala
aspekter. Med den kroppsliga aspekten avser han boken som fysiskt ting, som ägodel
och nöjet att handskas med böcker. Han hävdar dock att detta inte fungerar som ett
motiv för deras fortsatta användning. Dessutom kan även den bärbara datorn lämpa sig
”som fetisch” för ”bibliofiler”. Måhända inte exakt som boken, men båda håller
händerna ”trevligt sysselsatta i knät.”109

Nunberg framhåller att det finns ett starkt samband mellan text och volym; att boken
kan ses som förkroppsligandet av specifika texter. På så sätt engagerar vi oss fysiskt i
boken. Utifrån bokens fysiska egenskaper tillskriver vi dem en magisk kraft ”som på
något sätt ger varje exemplar sin unika historia.”110 ”Boken blir i avgörande grad en
’inskrift i rummet’ vars fysiska närvaro är ett konstant element i tolkningsprocessen”111

En elektronisk återgivning av samma text kan aldrig fylla denna komplexa funktion hos
läsningen baserat på den elektroniska textens immateriella och flyktiga karaktär utan
rumslig förankring. Oron för bokens framtid är således mer än den nostalgi vi ofta
känner för hotade artefakter: ”’Boken’ står här som en metonym för
boktryckarkulturens alla materiella omständigheter- inte bara de artefakter som den

                                                          
107 Lundblad, Kristina (2001). ”Boken dematerialiserad”. ,.21(5 2/01, s. 14.
108 Ridderstad (2000).
109 Nunberg (1998). s 271.
110 Ibid.
111 Ibid.
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innehåller utan också de mönster och institutioner som format dess användning.”112

Enligt Nunberg skulle det bli svårt för den elektroniska utgivningen att ersätta boken,
tidskriften eller tidningen och göra dessa texter till publika objekt, med tanke på deras
rumsliga obundenhet. Han menar att böcker och periodika delvis kan betraktas som
agenter för skapande av en allmän gemenskapskänsla som konstituerar den nationella
identiteten. Boken beskrivs alltså som en symbol för ’föreställda gemenskaper’113 där
boken kan sägas fungera som en plattform kring vilken nationen av läsare kan uttala sig
och upptäcka sig själva. Bidragande orsaker till detta är bland annat att boken
distribueras i en stor och enhetlig upplaga över ett stort geografiskt område vilket blir
”en garant för enhetliga upplevelser”.114 Nunberg anser elektroniska texter vara alltför
partiella, undflyende och labila för att överta och tjäna bokens roll som förmedlare av en
offentlig litterär status. Han tror att den tryckta boken kommer att förbli det överlägsna
mediet för ihärdig och seriös läsning av den sortens texter som vi förknippar med den
litterära kulturen, samtidigt som dess elektroniska versioner kommer att tillgängliggöras
och användas för andra syften. Ytterligare ett tydligt tecken på bokens symboliska
värde, som Ridderstad menar, är att en text inte anses som fullvärdig förrän den
publicerats som bok; ”Först med utgivna böcker förvärvar en författare ett symboliskt
kapital, för att tala med Pierre Bourdieu.”115

Utöver ovannämnda gränssnitt, det tekniska och symboliska, nämner även Ridderstad
ett tredje; GHW�SXEOLND�JUlQVVQLWWHW��Det publika gränssnittet bestäms av de sociala,
kulturella och kommersiella villkor som måste uppfyllas för att mediet och dess
potentiella användare ska kunna mötas.”116 Här åsyftas boken som ekonomiskt värde, en
marknadsvara och som en produkt som köps och säljs. Värdet ligger här i
distributionskanalerna, handelsledet och inte i själva boken i sig. Ur en ekonomisk
synvinkel är det dessa förmedlare och mediatörer; förlag, boklådor etcetera som har den
viktiga rollen. Biblioteket kan även ses som ett viktigt publikt gränssnitt för boken. Det
kan sägas utgöra en viktig kontaktyta mellan boken och läsaren.

Eftersom vår studie behandlar e-boken ur ett användarperspektiv blir inte denna sista
gränssnittsaspekt lika aktuell och angelägen. Hade vi däremot haft som syfte att
undersöka e-boken och den litterära marknaden hade det publika gränssnittet varit
värdefullt för vår analys. Vi avstår således från att behandla det publika gränssnittet i
analysen av vår empiri.

Enligt Ridderstad får alltså inte en bok se ut hur som helst; ”åtminstone inte om den
skall kunna få del av den status och prestige som den traditionella codexboken samlat på
sig genom sekler.”117 Samtidigt påpekar han dock att bokens symboliska laddning är på
väg att försvinna med nya teknikvana generationer som har ett brett utbud av medier att
välja mellan. Den nya informationsteknologin innehar idag en stark laddning och inte
alltför sällan utpekas IT som frälsare inom många områden. Ridderstad kommer
slutligen till konklusionen att bokens fortsatta existens, som vi idag känner den, är
beroende på om bokens gränssnitt, det tekniska, publika och symboliska, är
konkurrenskraftigt på mediemarkanden.

                                                          
112 Ibid., s. 268.
113 Ibid., s. 281.
114 Ibid., s. 283.
115 Ridderstad (2000).
116 Ibid.
117 Ibid.
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6DPPDQIDWWQLQJ

I detta kapitel har vi presenterat våra teoretiska utgångspunkter. Vi har redogjort för och
beskrivit medieteorin 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV��vilken vi har tänkt använda som ett stöd
och utgångspunkt vid analysen till varför man väljer att läsa e-böcker samt för att se vad
i respondenternas livsvärld som kan ha påverkat deras val av e-boken som medium. För
att kunna analysera hur läsupplevelsen förändras från tryckt till digital text har vi
presenterat teoretikerna Roger Chartier, Geoffrey Nunberg och Per S. Ridderstad och
redogjort för deras tankar kring digitalisering av det tryckta ordet och vilken betydelse
gränssnittet har för läsupplevelsen.
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��5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera vårt empiriska material. Först kommer
resultatet av enkätundersökningen att kort presenteras. Därefter kommer resultatet från
intervjuerna att redovisas med tillhörande separat presentation av respondenterna.

����5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ�DY�HQNlWXQGHUV|NQLQJ

När man genomför en enkät som är av något spekulerande karaktär är det viktigt att
vara medveten om de problem som kan uppstå. I det här fallet var problemet att det
kunde vara svårt för respondenterna att uttala sig om e-boken som medium eftersom
många inte var bekanta med den. Detta var dock något vi var medvetna om då vi delade
ut enkäterna. Vi var noga med att i enkäten definiera begreppet e-bok samt befinna oss
på plats för att besvara eventuella frågor kring e-boken. Det verkade utifrån vårt
resultat, som om respondenterna ändå kunde bilda sig en uppfattning om e-boken och
svara på frågorna. Enkätundersökningen genomfördes, som tidigare nämnts, vid
Stockholms stadsbibliotek där totalt 60 stycken enkäter delades ut. Enkäten var öppen
till sin struktur och bestod alltså av öppna frågor. Av dessa 60 enkäter var vi dock
tvungna att räkna fyra stycken som bortfall, detta på grund av att respondenterna
missförstått frågorna eller på olika sätt svarat otillräckligt. Hela populationen av
besvarade enkäter är således 56 stycken, varav 57 % av respondenterna är män och 43
% kvinnor. Vad gäller könsfördelningen har vi valt att inte göra någon vidare analys av
detta resultat utan väljer att ange könsfördelningen endast för att visa att fördelningen
mellan könen var relativt jämn. Frågeformuläret består av totalt fem frågor (se bilaga 4)
och tillhörande diagram återfinns i bilaga 5 och 6.

)UnJD��D��+DU�GX�OlVW�HQ�VN|QOLWWHUlU�H�ERN"
På denna fråga var det ingen som svarade ja, vilket inte heller var ett oväntat resultat då
vi redan innan undersökningens genomförande var relativt medvetna om att e-boken
ännu inte riktigt ”spridit sig” bland läsare.

)UnJD��E��6NXOOH�GX�NXQQD�WlQND�GLJ�DWW�OlVD�HQ�VN|QOLWWHUlU�H�ERN"
På denna fråga svarade drygt hälften ja och resten nej. Bland dessa olika svar har vi
kunnat utröna en rad olika motiv.

Bland de respondenter som svarar ja baserar vissa sina åsikter på nyfikenhet; att det
skulle vara kul att prova, kul att testa något nytt, att det ligger i tiden och att det verkar
spännande.

- -DJ�VNXOOH�JlUQD�SURYD�I|U�DWW�VH�YDG�MDJ�W\FNHU�
- 0DQ�OlVHU�Vn�P\FNHW�DQQDW�Sn�OLNQDQGH�YlJ��lYHQ�RP�GHW�VlOODQ�lU�VN|QOLWWHUDWXU�L

PLWW�IDOO��Vn�YDUI|U�LQWH�HQ�ERN�
- 6SlQQDQGH��MDJ�KDU�I|UXWIDWWDGH�PHQLQJDU�RP�DWW�VN|QOLWWHUDWXU�LQWH�´J|U�VLJ´�Sn

VNlUPHQ�PHQ«

Andra uppger diverse praktiska skäl; som att e-boken till exempel verkar, smidig,
lättillgänglig, effektiv, billig, portabel och tar mindre plats(lagringskapacitet).

- 6PLGLJ�DWW�ODGGD�QHU�VDPW�VOLSSD�Jn�WLOO�ELEOLRWHNHW�RFK�OlPQD�ERNHQ�
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- 6PLGLJW�RP�MDJ�VNXOOH�NXQQD�WD�PHG�PLJ�RFK�OlVD�Sn�EXVVHQ�RVY«L�HQ�3DOP�W�H[�

Några respondenter svarar att de�inte tycker att det verkar vara någon större skillnad�att
läsa e-böcker i jämförelse med pappersböcker då innehållet är det samma i båda fall och
att det är just innehållet som är mest intressant.

- 'HW�JnU�YlO�OLND�EUD�VRP�HQ�YDQOLJ�ERN��,QQHKnOOHW�lU�MX�GHW�VDPPD.

En relativt stor grupp av de tillfrågade anger inga motiv till varför de svarat ja på frågan.

Bland de som svarar nej på frågan baserar nästan hälften sina svar på att känslan för
pappersboken skulle gå förlorad. E-boken förefaller vara osensuell och oöverskådlig
och respondenterna har en bild av att det inte blir samma känsla i läsningen då man läser
e-böcker som då man läser pappersböcker. De svarar att de tycker om att känna boken,
att bläddra i den och att det inger en viss rokänsla att läsa pappersböcker.

- -DJ�W\FNHU�DWW�GHW�NlQQV�PHU�ULNWLJW�DWW�OlVD�E|FNHU�L�ERNIRUP�
- (Q�ERN�lU�HQ�ERN�

Andra respondenter pekar på brister vad gäller bekvämlighetsaspekter. De svarar att de
inte tycker om strålning från skärmen, att det är påfrestande att läsa på skärm, att det
inte känns avslappnat att läsa på dator och att man sitter framför skärmen tillräckligt
ändå.

- -DJ�InU�KXYXGYlUN�DY�DWW�VLWWD�IUDPI|U�GDWRUHU�HQ�OlQJUH�WLG��LEODQG�InU�PDQ�RQW�L
|JRQHQ�RFNVn�

Några få respondenter uppger�bristen på tillgänglighet vad gäller läsverktyg som skäl
till att de inte skulle kunna tänka sig att läsa e-böcker. Dessa svarar att de inte har någon
dator eller tillgång till Internet för att ladda ner texterna.

- $OOD�KDU�LQWH�WLOOJnQJ�WLOO�,QWHUQHW.

Även här är det en relativt stor grupp av respondenterna som inte uppger något motiv
till varför de svarar nej.

)UnJD����9LOND�I|UGHODU�RFK��HOOHU�QDFNGHODU�I|UNQLSSDU�GX�PHG�H�ERNHQ�L
MlPI|UHOVH�PHG�SDSSHUVERNHQ"
Vad det gäller för- och nackdelar med den skönlitterära e-boken ser majoriteten av de
tillfrågade fler nackdelar än fördelar. De nackdelar som tas upp är bland annat att det är
jobbigt och tråkigt att läsa på skärm, att strålningen från skärmen kan vara farlig, att det
med e-boken verkar svårt att koncentrera sig och gå in i texten, att man skulle sakna den
fysiska känslan med pappersboken och att e-boken inte ter sig lika behändig att läsa i
sängen eller på bussen.

- .lQVOD�DY�R|YHUVNnGOLJKHW�
- 6N|QOLWWHUDWXU�OlVHU�PDQ�LQWH�Sn�VNlUP�
- 0DQ�XSSOHYHU�VW|UUH�GLVWDQV�WLOO�ERNHQ�RFK�I|UIDWWDUHQ�
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Många av respondenterna såg dock vissa fördelar med e-boken, till exempel att man vid
resor skulle kunna ladda ner ett antal böcker och lätt transportera dem, att e-boken
verkar ypperlig vad gäller lexikon och fackböcker, att den är mer miljövänlig och att
den erbjuder ständig tillgänglighet.

- (Q�I|UGHO�lU�DWW�Jn�LQ�Sn�QlWHW�RFK�KlPWD�HQ�ERN�OlWW�
- )OHU�E|FNHU�L�HQ�OLWHQ�ElUEDU�WDU�PLQGUH�SODWV�lQ�HQ�SDFNH�E|FNHU�

)UnJD����9LVVD�PHQDU�DWW�H�ERNHQ�WLOO�VOXW�NRPPHU�DWW�HUVlWWD�SDSSHUVERNHQ��YDG
WURU�GX�RP�GHWWD"
Flertalet av de tillfrågade tror inte att detta kommer att ske helt och hållet men att e-
boken kanske kan komma att ersätta vissa typer av litteratur. Många av de som svarar
nej gör det med motivet att e-boken aldrig kan ersätta känslan av en ”vanlig bok” och att
pappersböcker är något man inte vill välja bort då GH�lU�ILQD�DWW�KD�KHPPD�L�ERNK\OODQ.
En del respondenter svarar att de två medieformerna mycket väl kan leva sida vid sida
och komplettera varandra SUHFLV�VRP�WLOO�H[HPSHO�ZHEEHQ�NRPSOHWWHUDU
SDSSHUVWLGQLQJHQ och H�SRVW�lU�HQ�YDULDQW�DY�YDQOLJD�EUHY. En respondent säger att det
inte är troligt att e-boken kommer att ersätta pappersboken utan att detta resonemang
påminner om det resonemang som förts om det papperslösa samhället, detta
”papperslösa” samhälle har istället medfört att mängden information på papper ökat.

- -DJ�WURU�DWW�H�ERNHQ�NRPPHU�DWW�EOL�PHU�SRSXOlU��PHQ�SDSSHUVERNHQ�NRPPHU�DOOWLG
DWW�UHJHUD�

- 'HW�WURU�MDJ�LQWH��GHW�lU�MX�HWW�VW|UUH�SURMHNW�PHG�HQ�H�ERN�HIWHUVRP�GHW�EHK|YV�HQ
GDWRU�HOOHU�G\O��3DSSHUVERNHQ�lU�PHU�RNRPSOLFHUDG�

- (Q�ERN�lU�MX�Vn�P\FNHW�PHU�lQ�ERNVWlYHUQD��(Q�ERN�lU�DYNRSSOLQJ�IUnQ�DOO�WHNQLN�
- 7URU�MDJ�LQWH��L�DOOD�IDOO�LQWH�JOREDOW��+XU�PnQJD�KDU�GDWRUHU"

Några respondenter svarar att de�tror att e-boken delvis kan komma att ersätta
pappersboken.

- -DJ�WURU�GHW�OLJJHU�P\FNHW�VDQQLQJ�EDNRP�GHWWD�L�GHQ�DOOWPHU�JOREDOD
LQIRUPDWLRQVWHNQLVND�XWYHFNOLQJHQ�VRP�VNHU��Vn�GHW�lU�LQWH�DOOV�RP|MOLJW��WLOO�YLVV�GHO�

- 'HW�lU�P|MOLJW��YDG�GHW�JlOOHU�UHIHUHQVOLWWHUDWXU�

Ingen�av de tillfrågade tror att e-boken helt och hållet kommer att ersätta pappersboken.

)UnJD����+DU�ERNHQV�I\VLVND�IRUP�RFK�PDWHULHOOD�NYDOLWHWHU�QnJRQ�EHW\GHOVH�I|U
GLJ"
Flertalet av respondenterna svarar att bokens fysiska form och materiella kvaliteter har
betydelse. Många uppger estetiska kvaliteter med pappersboken som skäl och att
strukturer och materials olika sätt att kännas är mycket viktiga. Några svarar att de vill
känna tyngden av boken i handen, kunna bläddra i den fram och tillbaka och ha en
överblick över hur omfattande den är. Några svarar att de tittar på snygg formgiven
framsida och att de ibland väljer bok efter omslag. En respondent tror att mycket av
känslan för pappersboken handlar om de positiva associationer till den traditionella
formen av en bok som finns hos oss. Ett par respondenter svarar att det beror på vad
man läser, vissa typer av litteratur, exempelvis historia, kultur och skönlitteratur
”kräver” pappersboken medan andra, exempelvis teknik, lika gärna kan läsas i
elektronisk form.
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- %RNHQ�VND�YDUD�HQ�KHOKHWVXSSOHYHOVH��LQQHKnOOHW�RFK�IRUPHQ�lU�EnGD�EHW\GHOVHIXOOD�
- 3DSSHUVERNHQ�lU�PHU�NRQNUHW�RFK�WDODU�WLOO�VLQQHQD�GLUHNW�
- (VWHWLVND�NYDOLWHWHU��WLGO|VW�RFK�KnOOEDUW��OlWW�DWW�OnQD�XW�RFK�In�WLOOEDND�

Ett fåtal respondenter svarar att formen och materiella kvaliteter inte har någon
betydelse.

- 'HW�lU�MX�WURWV�DOOW�LQQHKnOOHW�VRP�UlNQDV�HOOHU�KXU�
- 0LJ�VSHODU�GHW�HM�QnJRQ�UROO�LQQHKnOOHW�lU�MX�GHWVDPPD�

6DPPDQIDWWQLQJ�DY�HQNlWXQGHUV|NQLQJ

Syftet med enkäten var att undersöka om det fanns ett intresse för e-boken, hur läsare
ställde sig till möjligheten att läsa skönlitterära e-böcker och vad motiven till detta torde
vara. Det visade sig att ingen av de tillfrågade hade läst någon e-bok. Intresset föreföll
dock vara relativt stort; drygt hälften kunde tänka sig detta. Bland de som svarade ja var
motiven av skiftande slag. Merparten uppgav nyfikenhet som främsta skäl. Tätt därefter
följde som motiv praktiska skäl såsom att det skulle vara möjligt att lagra många böcker
i ett läsverktyg. På tredje plats bland motiv till ja- svar angavs att det förmodligen inte
var någon större skillnad mellan att läsa e-böcker och pappersböcker. Av de som inte
kunde tänka sig att läsa e-böcker baserade drygt hälften sina svar på att känslan för
pappersboken skulle gå förlorad. Flertalet av de tillfrågade menade att bokens fysiska
form och materiella kvaliteter har stor betydelse för läsupplevelsen. Skärmen kan aldrig
ersätta vad pappersboken erbjuder när det kommer till skönlitteratur. Vissa respondenter
uppgav som skäl att de inte hade tillgång till en dator. Respondenterna föreställde sig
fler nackdelar än fördelar med skönlitterära e-böcker. Flertalet trodde inte att e-boken
till slut kommer att ersätta pappersboken utan att dessa två kommer att komplettera
varandra. Bland de tillfrågade kan vi konstatera att det inte verkar finnas någon direkt
efterfrågan eller behov av e-boken som ett instrument för skönlitterär läsning. De
reaktioner som registrerades i enkäten verkar snarast präglas av en likgiltighet och
ljumhet där man varken möter e-boken med entusiasm eller motstånd. Pappersboken
verkar i dagsläget vara fast förankrad i våra respondenters föreställningar om hur en bok
ska se ut. Dock verkar det finnas en nyfikenhet att prova denna nya teknik. Om och när
e-boken kommer att vinna terräng återstår att se.
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����5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ�DY�LQWHUYMXHU

Vår intervjumall (se bilaga 7) består av totalt 17 frågor som vi valt att dela in två
sektioner när vi nu presenterar resultatet. Första delen A består av frågor av mer
personlig karaktär som till exempel yrke, läsvanor, inställning till ny teknik etcetera.
Denna del presenteras i kapitel 4.2.1. Del B presenteras i kapitel 4.2.2. och består bland
annat av frågor som direkt rör användarnas upplevelse och motiv till val av e-boken. Vi
har valt att presentera respondenterna med hjälp av deras yrke istället för fiktiva namn.
Fråga B8 ”Kan du tänka dig att ersätta pappersboken helt med e-boken?” har vi valt att
ta bort i resultatredovisningen eftersom vi under arbetets gång kommit fram till att
frågan var överflödig och irrelevant.

������3UHVHQWDWLRQ�DY�UHVSRQGHQWHU

$UW�GLUHFWRU är 28 år och arbetar på en webbyrå i Stockholm. Han läser skönlitteratur
när han har tid, men jobbar så mycket att han har svårt att ta sig tid till nöjesläsning.
Han läser för att lära sig nya saker. Hans intresse för ny informationsteknologi är
mycket stort eftersom han jobbar professionellt med Internet. Han lever mer eller
mindre på nätet. Han är positivt inställd till informationsteknologins möjlighet, men
menar samtidigt att det inte är så revolutionerande som många menar. Han ser det som
ett förträffligt kommunikationsmedel. Han läser e-böcker på sin bärbara dator och har
än så länge endast laddat ner böcker från Serums hemsida.

%LEOLRWHNDULH���är 50 år och bor utanför Stockholm. Han arbetar på ett medelstort
bibliotek och sysslar mycket med e-medier på biblioteket där han arbetar. Han läser
tidskrifter och tidningar varje dag men inte så mycket böcker. Läser han böcker är det
mer facklitteratur än skönlitteratur och han läser både för arbete och nöje. Hans intresse
för informationsteknologi är väldigt stort. Han anser att informationsteknologins
utveckling inte går att stoppa utan man måste lära sig att dra nytta av den på bästa
möjliga sätt. Vidare anser han det vara särskilt viktigt att man drar nytta av tekniken och
följer med i utvecklingen i folkbibliotekssammanhang så att man inte hamnar efter.
Hans första kontakt med e-böcker (om än i en lite annan mening än idag) kan spåras
tillbaka till början av 1990-talet då han började intressera sig för Projekt Gutenberg.
Efter det har det ena gett det andra och han ingår nu i en biblioteksförening som sysslar
med specifika frågor som rör e-medier. Han har köpt e-böcker via Piratförlaget som han
läser via sin handdator. Han har inte läst några e-böcker ur några andra genrer men läser
en hel del tidningar och tidskrifter via sin handdator.

%LEOLRWHNDULH�� är 27 år och bor i Stockholm där hon arbetar på ett forskningsbibliotek.
Hon läser cirka tre böcker i veckan. I arbetet läser hon också en del facklitteratur.
Hennes intresse för ny informationsteknologi är rätt så stort men då mest vad det gäller
arbetet och inte så mycket privat. Hennes inställning till informationsteknologins
möjligheter är positiv men hon säger också att det råder en viss övertro till ny teknik
och att vi inte är så nära en revolution, att det inte går så fort som folk tror. Hon kom i
kontakt med e-böcker genom sitt arbete med olika projekt gällande e-böcker och hon är
numera e-boksansvarig på arbetsplatsen. Målet är att stimulera användningen av e-
böcker på det bibliotek där hon arbetar. På arbetsplatsen köpte man in ett antal läsplattor
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sommaren 2000, dock inte med avsikt att låna ut dem utan för att utforska området.
Respondenten lånade hem dessa efter jobbet för att hon var nyfiken och ville se hur de
fungerade. Hon läser nästan bara skönlitterära e-böcker men har även läst lite
facklitteratur i e-boksformat i arbetet. Hon har nästan uteslutande läst e-böcker via
läsplatta (den äldre varianten av Rocket eBook) men hon har också lånat vissa böcker
från Stockholm stadsbibliotek och WLWWDW på dem via sin stationära dator. Hon läste
mycket e-böcker innan de riktigt slagit igenom i Sverige (sommaren 2000) därför har
hon köpt de flesta titlar via amerikanska förlag och hon köpte bland annat Stephen
Kings 5LGLQJ�WKH�%XOOHW som kunde köpas kapitel för kapitel.

%LEOLRWHNVFKHI���är 52 år och arbetar på ett folkbibliotek i en medelstor svensk stad.
Han läser cirka två till tre skönlitterära böcker i veckan. Hans intresse för ny
informationsteknologi är mycket stort i arbetet men lite mindre privat. Vad det gäller
informationsteknologins möjligheter är han mycket positiv. Han kom i kontakt med e-
böcker för ca fem år sedan då han skaffade en Palm Pilot och såg att man via den kunde
få tag på gratis e-texter. Det ingår i hans arbete att bevaka e-boksutvecklingen och det
krävs att han är mer insatt i ämnet än den ”allmänna” läsaren. Han läser e-böcker via en
handdator och även ur andra genrer än skönlitteratur. Han får tag på sina e-böcker
genom att leta efter gratis e-böcker på Internet men har också köpt vissa e-böcker.
Dessa e-böcker har dock visat sig vara av den ”låsta varianten” och då endast gått att
läsa på den dator man laddar ner dem till, något han ställer sig mycket negativ till. Han
har även varit inne och tittat på både svenska och utländska förlag som säljer e-böcker
via Internet.

%LEOLRWHNVFKHI�� är 44 år och arbetar på ett högskolebibliotek i en medelstor svensk
stad. Han anser att han läser väldigt mycket, dock mer facklitteratur än skönlitteratur.
Hans intresse för ny informationsteknologi är mycket stort och det ingår i hans arbete
att behärska och följa med i den utveckling som pågår. Han anser att
informationsteknologins möjligheter är oanade. Han har länge varit intresserad av de
projekt vad gäller elektronisk publicering som pågår, till exempel Projekt Gutenberg,
Projekt Runeberg och det ”Electronic text center” som finns vid The University of
Virginia, USA. För ett par år sedan köpte man en Rocket eBook till biblioteket där han
arbetar och då tilltog hans intresse för e-boken. Numera har han dock gått ifrån
läsplattan och läser e-böcker via en Pocket PC. Den största delen av de texter han läser
får han tag på via e-text centrat i Virginia, där man kan välja att ladda ner texterna i e-
boksformat. Han läser både fack- och skönlitteratur.

&LYLOLQJHQM|U är 49 år och bor i Stockholm. Han är utbildad civilingenjör och
civilekonom. Behovet av att läsa skönlitteratur är stort och han har alltid en bok på
gång. Han läser även skönlitteratur på originalspråk som franska och engelska. Intresset
för ny informationsteknologi är stort och han vill gärna prova och hänga på nya saker.
Han läser mycket tekniska tidningar och prenumererar på fem tekniktidskrifter. Han
ställer sig mycket positiv till informationsteknologins möjligheter, samtidigt som han
känner sig oroad på grund av säkerhetsproblem. Okrypterad e-post kan läsas av vem
som helst och en Internetansluten dator är åtkomlig för illvilliga personer. Att
människor inte alltid är medvetna om detta ser han som ett problem. Han försökte för ett
år sedan köpa en e-bok via bokförlaget Barnes and Noble, men lyckades inte eftersom



47

det uppstod problem när det krävdes en speciell läsare för detta. Därefter har han laddat
ner gratis e-böcker från bland annat Serum. Han läser e-böcker via sin stationära dator.
-DJ�lU�LQWUHVVHUDG�DY�OlVSODWWDQ��PHQ�NRPPHU�DWW�YlQWD�WLOOV�WHNQLNHQ�VWDELOLVHUDW�VLJ�RFK
GHW�ILQQV�HQ�XWYHFNODG�VWDQGDUG. Han har provat på olika läsprogram för e-böcker och
fäst sig vid Microsofts e-boksläsare.

&RS\ZULWHU är 32 år och arbetar i Stockholm. Han läser mest facklitteratur och vad
gäller skönlitteratur föredrar han unga författare, då gärna i pocketupplaga. Hans
intresse för ny informationsteknologi är stort och han håller sig gärna i frontlinjen med
den tekniska utvecklingen. I sitt arbete jobbar han dagligen framför en
Internetuppkopplad dator. Han anser sig ha en liberal syn på informationsteknologins
möjligheter då han menar att möjligheterna med IT är enorma, bland annat ur en
demokratisk aspekt där han ser en potential till att förena världens länder i ett globalt
samförstånd. Han har endast köpt skönlitterära e-böcker från Serum som han laddar ned
till sin stationära dator. Texterna har han valt att trycka ut på papper eftersom han gärna
väljer att dra sig undan från skärmen vid skönlitterär läsning. Han tror dock att han kan
komma att bli en större konsument av e-böcker när utbudet av titlar blir större. Han har
varit intresserad av att köpa e-böcker från förlag som exempelvis Bonnier och AdLibris,
men anser i dagsläget att utbudet är för magert. Han är i dagsläget mer positivt inställd
till facklitterära e-böcker.

)|UIDWWDUH är 49 år och bor i Stockholm. Han är högskoleutbildad journalist och arbetar
både som författare och skribent. Han läser i genomsnitt tre böcker i veckan och har
alltid varit en bokslukare. Läsandet är en kombination av lustläsande och läsande för att
erhålla fakta för sitt arbete. Hans intresse för informationsteknologi är stort och han
anser sig följa med i vad som händer på detta område. Han var dock mer positiv till
informationsteknologins möjligheter tills för några år sedan. Tidigare såg han
möjligheten till att via Internet öka yttrandefriheten och som ett led i en
demokratiseringsprocess. På senare tid anser han att utvecklingen mer övergått till
kommersialism. Han menar att han var den första att skriva en svensk e-bok redan 1994.
Då han blev refuserad på Bonniers valde han att själv distribuera sin bok via nätet.
Numera köper han e-böcker via e-bokförlaget Serum. Han funderar på att även köpa e-
böcker från andra förlag som till exempel Piratförlaget. Han använder sig av en portabel
dator, men tror dock att han så småningom kommer att köpa en läsplatta.

6MXNVN|WDUH är 39 år och bor i en mindre stad i södra Sverige. Han läser ungefär två
timmar skönlitteratur per dag och cirka en timma facklitteratur. Hans intresse för ny
informationsteknologi beskriver han som ganska stort och han äger en stationär dator
och en bärbar dator. Vad det gäller informationsteknologins möjligheter ställer han sig
tveksam nu när IT–bubblan har spruckit men han ser ändå att man har mycket nytta med
informationsteknologin, allt går mycket enklare och snabbare. Han kom i kontakt med
e-böcker via Internet i början av år 2001 då han upptäckte möjligheten att ladda ner
böcker. En del böcker har han laddat ner gratis, andra har han köpt från olika förlag.
Vad gäller betalning och dylikt av de böcker han köpt säger han att allt har fungerat
klockrent. Han läser mest korta noveller och han läser dem via en mindre bärbar dator.
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6MXNVN|WHUVND är 50 år och bor i Uppsala. Hon läser i genomsnitt två skönlitterära
böcker i veckan. Hon är intresserad av ny teknik och anser sig vara öppen för nya saker.
Hon använder sig mycket av datorn på fritiden genom att bland annat surfa och maila
och hon kom i kontakt med e-böcker då hon surfade. Eftersom hon är
litteraturintresserad sökte hon litteratur via nätet och hamnade på Serums förlag. Hon
har även varit inne och tittat på andra förlags e-boksutbud, men inte köpt något ännu.
Hon läser e-böcker via sin stationära dator och väljer även ibland att skriva ut böckerna
på papper för att ta med sig dessa när hon arbetar natt som sjuksköterska.

6WXGHQW är 40 år och bor i Stockholm där han studerar religionsvetenskap. Hur mycket
han läser beror på omständigheterna men han läser mest facklitteratur och inte så
mycket skönlitteratur, kanske en bok i månaden. Hans intresse för
informationsteknologi är ganska stort och han har en stationär dator och en handdator.
Han ser positivt på informationsteknologins möjligheter men han kan också känna sig
pessimistisk med den successiva kommersialismen av Internet. Han tycker att det fria
ordet kontra ägandet av text är ett problem, men säger samtidigt att denna problematik
inte är något nytt utan har alltid funnits på ett eller annat sätt. Innan han började studera
arbetade han i bokhandel och det var också där han först kom i kontakt med e-böcker.
Han hörde talas om dem för ca fem år sedan men var då inte särskilt intresserad utan det
är först sista året som intresset infunnit sig. Han har inte läst så många e-böcker men
han har däremot läst mycket RP dem och är intresserad av ämnet. De e-böcker han läst
har han läst via sin handdator men denna handdator är av äldre modell, ungefär lika stor
som en liten laptop, och han anser inte den vara så lämplig för läsning av e-böcker. Han
har programmet Adobe e-book Reader på sin stationära dator och till den har han köpt
böcker via Barnes and Noble. Dock tycker han inte alls om att läsa på skärm via sin PC.
Han läser även facklitterära e-böcker. Han får tag på sina e-böcker via programmet
Moby Pockets egna bibliotek, andra från Barnes and Noble. Han har även varit inne och
tittat på Serum och Piratförlaget.

6\VWHPYHWDUH är 53 år och bor i Göteborg. Hon ansvarar för utbildningsfrågor på ett
större svenskt företag som sysslar med telekommunikation. Hon läser flera böcker i
veckan och då både skön- och facklitteratur. Hennes teknikintresse är mycket stort och
hon känner att hon hänger med och är väl förtrogen med ny informationsteknik. Vad det
gäller informationsteknologins möjligheter är hon positiv. Hon anser att det hänt mycket
positivt på kort tid men är samtidigt medveten om att tekniken ibland kan krångla. När
hon först hörde talas om e-boken trodde hon inte så mycket på den utan var väldigt
negativ till att läsa skönlitteratur på skärm. Hon såg ingen framtid för e-boken men så
hamnade hon på e-bokförlaget Serums hemsida och laddade där ner en e-bok med
avsikt att skriva ut den. Men efter att ha läst 20 sidor på skärmen utan att reflektera över
det blev hon ”såld på e-böcker.” Hon läser via sin laptop som är lite mindre än en A4
sida i storlek, men är sugen på att köpa en läsplatta. Hon beställer böcker från Serum
men har även varit inne på andra större förlags hemsidor och tittat på deras e-boksutbud.
Hon tycker dock att det ibland kan vara svårt att köpa och ladda ner böcker från olika
förlags hemsidor. Hon läser både skön- och facklitterära e-böcker.
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������3UHVHQWDWLRQ�DY�LQWHUYMXPDWHULDO

���9DUI|U�OlVHU�GX�VN|QOLWWHUlUD�H�E|FNHU"�0RWLY"

Vi kan urskilja sju olika motiv till varför man valt att läsa skönlitteratur på elektronisk
väg;

• Intresse för ny teknik
• Behov av att följa med i utvecklingen
• Stort litteraturintresse och uppmärksammande av nya författare
• Lagringskapacitet och mobilitet
• Tillgänglighet och snabb åtkomlighet
• Interaktion
• ”Fungerar bättre”

Samtliga respondenter anger LQWUHVVH�I|U�Q\�WHNQLN som motiv till varför de läser e-
böcker:

- 'HW�lU�NXO�DWW�WHVWD�Q\D�WHNQLVND�O|VQLQJDU� (civilingenjör)
- -DJ�YLOOH�VH�YLOND�IXQNWLRQHU�VRP�OlVQLQJ�DY�H�E|FNHU�HUEM|G�YDG�JlOOHU�WLOO�H[HPSHO

V|NEDUKHW�RFK�XQGHUVWU\NQLQJVP|MOLJKHWHU��(student)
- 'HW�VRP�IUlPVW�GULYHU�PLJ�DWW�OlVD�H�E|FNHU�lU�Q\ILNHQKHW�RFK�LQWUHVVHW�I|U

XWYHFNOLQJHQ��(författare)

Ett antal respondenter ser med anledning av sitt yrke ett extra stort EHKRY�DWW�I|OMD�PHG
L�XWYHFNOLQJHQ�

- 'HW�LQJnU�L�PLWW�DUEHWH�DWW�EHYDND�H�ERNVXWYHFNOLQJHQ�RFK�GHW�NUlYV�DWW�MDJ�lU�PHU
LQVDWW�L�lPQHW�lQ�GHQ�´DOOPlQQD´�OlVDUHQ��(bibliotekschef 1)

- -DJ�EHYDNDU�PHGLHXWYHFNOLQJHQ�Sn�PLQ�DUEHWVSODWV� (bibliotekarie 1)

Fem respondenter är VWRUOlVDUH�RFK�LQWUHVVHUDGH�DY�Q\D�I|UIDWWDUH och uppger delvis
detta som skäl:

- -DJ�OlVHU�H�E|FNHU�I|U�DWW�MDJ�lU�LQWUHVVHUDG�DY�Q\D�I|UIDWWDUH��YDUV�YHUN�LQWH�DOOWLG
ILQQV�L�WU\FNW�IRUP. (sjukskötare)

- 'HW�lU�LQWUHVVDQW�DWW�OlVD�WH[WHU�DY�Q\D�RFK�RHWDEOHUDGH�I|UIDWWDUH��(sjuksköterska)
- -DJ�lU�LQWUHVVHUDG�DY�DWW�OlVD�lYHQ�GH�WH[WHU�VRP�LQWH�ILQQV�WU\FNWD�

(bibliotekschef 1)
- $QOHGQLQJHQ�WLOO�DWW�MDJ�OlVHU�H�E|FNHU�lU�VDPPD�VRP�YLG�OlVQLQJ�DY�SDSSHUVE|FNHU�

GHW�YLOO�VlJD�PLWW�VWRUD�OLWWHUDWXULQWUHVVH. (systemvetare)
- -DJ�VHU�GHW�VRP�HWW�SRVLWLYW�NRPSOHPHQW�VRP�JHU�IOHU�YDOP|MOLJKHWHU�RFK�VW|UUH�XWEXG

LQRP�ERNPDUNQDGHQ� (civilingenjör)

Några respondenter svarar att de valt e-boken som medium främst på grund av
ODJULQJVNDSDFLWHW�RFK�PRELOLWHW det vill säga möjligheten att lagra ett stort antal titlar i
ett läsverktyg:



50

- -DJ�W\FNHU�DWW�H�E|FNHU�lU�EUD�HIWHUVRP�PDQ�NDQ�KD�PHG�VLJ�HWW�VWRUW�DQWDO�WLWODU�XWDQ
DWW�GHW�YlJHU�Vn�P\FNHW� (bibliotekarie 1)

- -DJ�W\FNHU�DWW�GHW�lU�EUD�DWW�PDQ�NDQ�ODJUD�HWW�VWRUW�DQWDO�YHUN�L�VLQ�ODSWRS�QlU�PDQ
UHVHU�HOOHU�EHILQQHU�VLJ�Sn�ODQGHW� (systemvetare)

- -DJ�OlVHU�YlOGLJW�P\FNHW�RFK�GHW�lU�SUDNWLVNW�DWW�KD�PnQJD�E|FNHU�QHUODGGDGH�Sn�HWW
VWlOOH�(bibliotekarie 2)

- (Q�DQQDQ�I|UGHO�lU�DWW�WD�PHG�VLJ�IOHU�E|FNHU�QlU�PDQ�UHVHU�HOOHU�NXQQD�KnOOD
NRQWDNW�PHG�Q\�VYHQVN�OLWWHUDWXU�QlU�PDQ�ERU�XWRPODQGV��(copywriter)

Fyra respondenter anser att WLOOJlQJOLJKHW RFK�VQDEE�nWNRPOLJKHW�är det främsta skälet
till varför de valt e-boken:

- -DJ�InU�LPSXOVHQ�DWW�N|SD�HQ�ERN�RFK�Sn�EDUD�QnJUD�PLQXWHU�KDU�MDJ�GHQ�QHUODGGDG
L�PLQ�GDWRU� (student)

- -DJ�YLOO�VQDEEW�NRPPD�nW�Q\D�WH[WHU��(sjukskötare)
- 0DQ�EHK|YHU�LQWH�YlQWD�Sn�DWW�ERNHQ�VND�OHYHUHUDV�KHP�RFK�LQWH�KHOOHU�EHK|YHU�PDQ

Jn�LYlJ�WLOO�HQ�ERNKDQGHO�I|U�DWW�In�WDJ�Sn�GHQ��(copywriter)

,QWHUDNWLRQ är ytterligare en fördel:

- 'HQ�VW|UVWD�I|UGHOHQ�PHG�H�ERNHQ�OLJJHU�L�GHQ�G\QDPLVND�ELWHQ��P|MOLJKHWHQ�DWW
IRUPDWHUD�WH[WHQ�VMlOY�VDPW�DOOD�DQGUD�WHNQLVND�ILQHVVHU� (student)

- (�ERNHQ�lU�VPLGLJ��PDQ�KDU�EUD�|YHUEOLFN�RFK�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�KXU�VLGDQ�VND�VH�XW
YDG�JlOOHU�W\SVQLWW�RFK�VWRUOHN��(sjukskötare)

Två respondenter anser att det fungerar�ElWWUH att läsa e-böcker:

- -DJ�W\FNHU�PHU�RP�DWW�OlVD�Sn�VNlUP��-DJ�W\FNHU�DWW�GHW�lU�MREELJW�DWW�OlVD
WUDGLWLRQHOOD�E|FNHU�HIWHUVRP�PDQ�LQWH�NDQ�]RRPD�HOOHU�VlWWD�ERNPlUNHQ�OLND�VPLGLJW
VRP�Sn�HQ�GDWRU. (art director)

- -DJ�W\FNHU�DWW�GHW�IXQJHUDU�SUHFLV�OLND�EUD�VRP�SDSSHUVE|FNHU��LEODQG�WLOO�RFK�PHG
ElWWUH. (systemvetare)

���6NLOMHU�VLJ�GLQ�OlVQLQJ�nW�IUnQ�H�ERNHQ�WLOO�SDSSHUVERNHQ"�([HPSHOYLV�YDU��QlU�RFK
KXU�GX�OlVHU"

Svaren på denna fråga beror mycket på vilken typ av läsverktyg respondenterna
använder. Läsning av e-böcker på en stationär dator medför naturligtvis begränsningar
medan läsning via till exempel en handdator ger en stor frihet i avseendet var man läser:

- -DJ�OlVHU�Sn�HQ�VWDWLRQlU�GDWRU�Vn�MDJ�NDQ�LQWH�WD�PHG�PLJ�H�ERNHQ�WLOO�VlQJHQ�
(civilingenjör)

- 7DFN�YDUH�KDQGGDWRUQ�NDQ�MDJ�OlVD�Sn�VDPPD�VlWW�VRP�MDJ�OlVHU�HQ�SDSSHUVERN��YDU
RFK�QlU�VRP�KHOVW. (bibliotekschef 1)

En del svarar att de använder e-boken mer eller mindre på samma sätt som de använder
pappersboken:
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- 'HW�VNLOMHU�VLJ�LQWH�Vn�P\FNHW�IUnQ�KXU�MDJ�OlVHU�SDSSHUVE|FNHU��MDJ�KDU�H[HPSHOYLV
OlVW�H�E|FNHU�VnYlO�Sn�EXVVHQ�VRP�L�HQ�KDPPRN�L�5XPlQLHQ. (student)

- -DJ�W\FNHU�DWW�PLQ�OlVQLQJ�DY�H�E|FNHU�LQWH�VNLOMHU�Vn�P\FNHW�DY�IUnQ�SDSSHUVERNHQ�
IDVW�OlVSODWWDQ�lU�LQJHQWLQJ�MDJ�WDU�PHG�PLJ�Sn�WXQQHOEDQD�HIWHUVRP�GHQ�lU�WXQJ�RFK
OLWH�RW\PSOLJ��+HPPD�NDQ�MDJ�GlUHPRW�NU\SD�XSS�L�VlQJHQ�Sn�VDPPD�VlWW�VRP�PHG
HQ�SDSSHUVERN. (bibliotekarie 2)

Vissa anser att e-boken medför begränsningar i användandet medan andra tycker att den
ökar möjligheterna. Systemvetaren anser till exempel att det fungerar bättre att ligga i
sängen och läsa en e-bok via sin laptop än att läsa en pappersbok medan bibliotekarie 1
anser att man inte kan läsa e-böcker överallt och skulle inte föredra att krypa upp i
sängen med en e-bok. För en respondent har e-boken medfört att han läser mer än innan:

- 7DFN�YDUH�PLQ�3RFNHW�3&�NDQ�MDJ�OlVD�H�E|FNHU�QlU�RFK�YDU�VRP�KHOVW��(�ERNHQ�lU
VPLGLJ�DWW�SORFND�IUDP�Sn�SODWVHU�GlU�PDQ�LQWH�HQV�WlQNW�Sn�DWW�WD�PHG�HQ
SDSSHUVERN� (bibliotekschef 2)

�� +XU�XSSOHYHU�GX�H�ERNHQ�L�I|UKnOODQGH�WLOO�GHQ�WU\FNWD�ERNHQ"

Samtliga respondenter märker tydliga skillnader i sina läsupplevelser från tryckt till
elektronisk text. En respondent svarar att det var svårare att gå in i en berättelse och att
läsning på skärm gör att man inte lika lätt absorberas av en berättelse som man gör vid
läsning av pappersboken:

- (�ERNHQ�PLQVNDU�P|MOLJKHWHQ�WLOO�DYVNlUPDG�OlVQLQJ�RFK�GHQ�NlQVOD�DY
YHUNOLJKHWVIO\NW��L�SRVLWLY�EHPlUNHOVH��VRP�OlVQLQJ�DY�HQ�ERN�NDQ�VNlQND.
(copywriter)

Han menar vidare att läsning av pappersboken sitter djupt rotad i hur man upplever text,
man bläddrar, vänder blad och läser från höger till vänster. Detta är av stor betydelse för
att få en känsla av att man tar sig framåt i texten, att man färdas framåt i en berättelse,
tycker han. Andra respondenter tycker att läsning av e-böcker, till skillnad från
pappersböcker, blir slarvigare  och inte lika koncentrerad och intensiv:

- -DJ�W\FNHU�DWW�MDJ�KRSSDU�PHU�L�WH[WHQ�Gn�MDJ�OlVHU�H�E|FNHU�RFK�DWW�OlVQLQJHQ�LQWH
EOLU�OLND�NRQFHQWUHUDG�VRP�YLG�OlVQLQJ�DY�HQ�SDSSHUVERN��(sjukskötare)

- -DJ�JHU�H�ERNHQ�IlUUH�FKDQVHU��0DQ�NlPSDU�OlQJUH�PHG�HQ�YDQOLJ�ERN�lQ�YDG�MDJ
J|U�PHG�HQ�H�ERN. (sjuksköterska)

En respondent upplever att det i en e-bok blir kortare sidor och att det känns konstigt att
trycka på en knapp för att vända sida:

- 'HW�VLWWHU�LQWH�L�U\JJPlUJHQ�VRP�GHW�J|U�DWW�YlQGD�VLGRU�L�HQ�ERN��XWDQ�GHW�JMRUGH�DWW
GHW�EOHY�HWW�DYEURWW�L�OlVQLQJHQ��(bibliotekarie 2)

Några upplever e-boken svårnavigerad och att det då är svårt att få en uppfattning om
var i texten man befinner sig:
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- �'HW�NDQ�YDUD�VYnUW�DWW�XSSIDWWD�KXU�RPIDWWDQGH�ERNHQ�lU��GHW�lU�VYnUW�DWW�YHWD�YDUW
H[DNW�PDQ�lU�L�ERNHQ�YLONHW�J|U�DWW�OlVQLQJHQ�LEODQG�NDQ�EOL�VYnUQDYLJHUDG�
(bibliotekschef 2)

En del upplever det vara obekvämt och ansträngande att läsa på skärm och vill gärna
undvika skärmläsning på fritiden:

- -DJ�DQVHU�DWW�OlVQLQJ�Sn�VNlUP�lU�DOOW�I|U�P\FNHW�I|UNQLSSDW�PHG�DUEHWH�RFK
WUROLJKHWHQ�DWW�EOL�VW|UG�RFK�GLVWUDKHUDG�DY�H[HPSHOYLV�H�SRVW�lU�VW|UUH��(copywriter)

Många upplever skillnader vad gäller känslan för boken som artefakt och uttrycker en
saknad av papperskänslan och bokens fysiska karaktär. Med e-boken saknar man
pappersbokens typografi och yta samt andra visuella och estetiska aspekter som tilltalar,
till exempel ett snyggt omslag på en bok:

- -DJ�W\FNHU�DWW�GHW�lU�QnJRW�VRP�JnU�I|UORUDW��3DSSHUVERNHQ�JHU�HQ�VSHFLHOO�NlQVOD
VRP�LQWH�NDQ�OLNVWlOODV�PHG�OlVQLQJ�DY�H�ERNHQ��GHW�lU�GHW�KlU�PHG�OXNWHQ�
(sjuksköterska)

Nästan alla respondenter saknade vissa aspekter av pappersboken vid läsning av e-
boken. En respondent upplevde dock e-boken vara ett betydligt bättre medium på alla
sätt:

- -DJ�W\FNHU�DWW�GHW�lU�UROLJDUH�DWW�OlVD�H�E|FNHU��'HW�NUlYHU�DWW�PDQ�LQWH�lU�Vn�VODSS
RFK�VO|��0DQ�ODJUDU�LQIRUPDWLRQ�VQDEEDUH��-DJ�W\FNHU�OLNVRP�DWW�MDJ�KDU�VW|UUH
NRQWUROO�|YHU�PLWW�OlVDQGH��'HQ�WRWDOD�LQIRUPDWLRQHQ�EOLU�PHU�VDPPDQNRSSODG��GHW
lU�HQNHOW�DWW�ODGGD�QHU�GLUHNW�IUnQ�QlWHW�QlU�PDQ�KDU�OXVW��PDQ�NDQ�IUnJD�PlQQLVNRU
Sn�QlWHW�RP�OLWWHUDWXUWLSV��GHW�lU�P|MOLJW�DWW�J|UD�HJQD�V|NQLQJDU�Sn�QlWHW�RP�PDQ
LQWH�I|UVWnU�QnJRW�HOOHU�RP�PDQ�YLOO�I|UGMXSD�VLJ�L�QnJRW�
(art director)

���)\OOHU�OlVDQGHW�DY�HQ�H�ERN�VDPPD�IXQNWLRQ�VRP�HQ�WU\FNW�ERN"

Respondenterna är överens om att e-boken och pappersboken fyller olika funktioner och
att de i dagsläget kompletterar varandra. Vissa menar att det finns andra aspekter på den
tryckta boken som en e-bok inte kan uppnå. Civilingenjören anser att värdet hos en e-
bok är lägre än hos en pappersbok��OLNVRP�YlUGHW�KRV�HQ�03��ILO�lU�OlJUH�lQ�KRV�HQ�&'
VNLYD. En annan respondent är inne på samma linje och gör följande liknelse:

- 'HW�lU�VRP�DWW�MlPI|UD�XSSOHYHOVHQ�DY�HQ�ILOP�EHURHQGH�Sn�RP�PDQ�VHU�GHQ�Sn�ELR
HOOHU�YLGHR��+HOKHWVXSSOHYHOVHQ�DY�HQ�WH[W�L�HQ�SDSSHUVERN�HOOHU�ILOP�Sn�ELR�lU�OnQJW
P\FNHW�VW|UUH�lQ�OlVQLQJ�DY�HQ�H�ERN�HOOHU�DWW�VH�HQ�ILOP�Sn�YLGHR� (copywriter)

Systemvetaren anser att det finns ett värde i att äga den fysiska boken och kunna ha
tillgång till den i bokhyllan. Hon tycker att alla böcker som bara läses en gång lika
gärna kan vara e-böcker men:

- «RP�MDJ�OlVHU�HQ�H�ERN�VRP�MDJ�W\FNHU�P\FNHW�RP�lU�MDJ�EHUHGG�DWW�N|SD�GHQ�L
SDSSHUVIRUP�I|U�DWW�NXQQD�Jn�WLOOEDND�WLOO�GHQ�RFK�YDUD�KHOW�I|UVlNUDG�RP�DWW�GHQ
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ILQQV�NYDU��9LVVD�E|FNHU�VRP�PDQ�W\FNHU�YlOGLJW�P\FNHW�RP�YLOO�PDQ�RFNVn�lJD
HIWHUVRP�GH�lU�VRP�NRPSLVDU. (Systemvetare)

Liknande åsikt hyser även denna respondent:

- 1DFNGHODUQD�lU�VRP�VDJW�DWW�H�ERNHQ�LQWH�lU�I\VLVN��lYHQ�RP�MDJ�LQWH�IODVKDU�PHG
E|FNHU�Vn�lU�E|FNHU�lQGn�HQ�KHPWUHYQDGVJUHM��XQJHIlU�VRP�NDWWHUQD��(författare)

En annan respondent tycker att det är jobbigt att läsa traditionella böcker:

- -DJ�W\FNHU�LVWlOOHW�DWW�GHW�lU�JDQVND�NRUNDW�PHG�E|FNHU��+DU�MDJ�OlVW�HQ�ERN�EHK|YHU
MDJ�LQWH�lJD�GHQ�HOOHU�KD�GHQ�VWnHQGH�KHPPD��(art director)

De flesta respondenter enas om att e-boken fyller större funktion vad gäller böcker man
arbetar med och som behöver uppdateras ofta, exempelvis facklitteratur, lexikon och
handböcker. E-boken gör det möjligt att kunna formatera texten, ändra storlek och
typsnitt, skriva i marginaler och söka i texten. Funktioner som är mer användbara i
texter man arbetar med till skillnad från skönlitteratur där läsningen oftast är linjär :

- -DJ�NDQ�LQWH�VlJD�RP�MDJ�I|UHGUDU�GHQ�HQD�HOOHU�DQGUD�YDULDQWHQ��GH�I\OOHU�ROLND
IXQNWLRQHU��(�ERNHQ�OlPSDU�VLJ�ElVW�VRP�IDFNERN�PHG�P|MOLJKHWHU�DWW�UHGLJHUD�WH[W
VQDEEW�RFK�Vn�YLGDUH��9DG�GHW�JlOOHU�VN|QOLWWHUDWXU�RFK�SRHVL�KDU�MDJ�GRFN�HQ
EHW\GOLJW�PHU�NRQVHUYDWLY�LQVWlOOQLQJ�RFK�I|UHGUDU�SDSSHUVERNHQ��(student)

Några respondenter väljer mellan e-boken och pappersboken beroende på ändamål:

- 9LONHQ�MDJ�YlOMHU�EHURU�Sn�lQGDPnO�PHQ�GHW�lU�IUlPVW�LQQHKnOOHW�VRP�lU�PHVW
LQWUHVVDQW. (bibliotekschef 1)

���$QVHU�GX�DWW�ERNHQV�I\VLVND�IRUP�KDU�QnJRQ�EHW\GHOVH�I|U�OlVQLQJ"

Härom råder det skilda meningar. Vissa tycker inte att�bokens fysiska form har någon
som helst betydelse vid läsning utan ser e-boken som ett bra komplement till
pappersboken. En respondent säger att�hon läst så pass mycket så att tekniken till slut
blivit naturlig. En annan tycker att det kul med vackra böcker, men att han mest köper
pocketböcker där papperskvaliteten ändå inte alltid är den bästa. Vissa anser att det
beror på vilken typ av böcker man läser, att det beror på ändamål. En respondent
uttrycker sig så här:

- -DJ�LQWUHVVHUDU�PLJ�I|U�LQQHKnOOHW�VQDUDUH�lQ�IRUPHQ��RP�LQQHKnOOHW�lU�WLOOUlFNOLJW
LQWUHVVDQW�Vn�DQSDVVDU�PDQ�VLJ�HIWHU�IRUPHQ��PHQ�KDU�MDJ�WH[WHQ�L�WU\FNW�IRUPDW
VNXOOH�MDJ�QRJ�YlOMD�DWW�OlVD�GHQ�Vn��(bibliotekschef 1)

Några anser bokens fysiska form vara av stor betydelse:

- %RNHQV�IRUP�KDU�EHW\GHOVH�YLG�OlVQLQJ�DY�VN|QOLWWHUDWXU��%RNHQ�lU�YnU�WLGV
´OlJHUHOGVEHUlWWDUH�´�(�ERNHQ�lU�LQWH�DOOV�OLND�URPDQWLVN. (copywriter)
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Bibliotekschef 1 säger att den tryckta boken är en del av en evolution och att det har
tagit tid för den att få den form den har idag. Studenten anser att förpackningen av text
alltid har betydelse men att det kanske mycket har att göra med att vi är vana vid den
förpackning i vilken boken ofta kommer idag och har kommit i sedan 1400-talet.

���7URU�GX�DWW�H�ERNHQ�lU�HWW�KRW�PRW�SDSSHUVERNHQ"

Med undantag av en respondent tror ingen av de tillfrågade att det är sannolikt att e-
boken är ett hot mot pappersboken inom den närmaste framtiden. I varje fall inte när det
gäller skönlitteratur, men däremot möjligtvis vad gäller facklitteratur:

- -DJ�WURU�DWW�H�ERNHQ�NRPPHU�DWW�YDUD�HWW�KRW��HOOHU�VQDUDUH�HQ�P|MOLJKHW��PRW�IDFN
RFK�OlURPHGHO��,�XQLYHUVLWHWV��RFK�VNROYlUOG�NRPPHU�H�ERNHQ�DWW�VOn�LJHQRP�VRP
YHUNW\J�I|U�LQOlUQLQJ�RFK�HUVlWWD�SDSSHUVERNHQ�PHQ�YDG�GHW�JlOOHU�VN|QOLWWHUDWXU
KDU�MDJ�VYnUW�DWW�VH�DWW�GHQ�NRPPHU�DWW�EOL�HQ�VXFFp��'lU�lU�PDQ�PHU�LQWUHVVHUDG�DY
GHQ�HVWHWLVND�VLGDQ�GlUI|U�DWW�GHW�lU�GHW�PDQ�lU�YDQ�YLG��(student)

E-boken ses snarare som ett komplement till pappersboken och att båda behövs och
fyller sin funktion:

- -DJ�WURU�LQWH�DWW�H�ERNHQ�lU�HWW�KRW�PRW�SDSSHUVERNHQ�PHQ�DWW�IOHU�RFK�IOHU�NRPPHU
DWW�DQDPPD�GHQ�DOOW�HIWHUVRP�WHNQLNHQ�XWYHFNODV�RFK�I|UILQDV. (systemvetare)

Endast en respondent tror att pappersboken är hotad:

- -DJ�WURU�DWW�H�ERNHQ�KHOW�NRPPHU�DWW�HUVlWWD�SDSSHUVERNHQ�HIWHUVRP�GHW�NRPPHU�DWW
EOL�OlWWDUH��ELOOLJDUH�RFK�VPLGLJDUH�DWW�GLVWULEXHUD�RFK�In�WDJ�Sn�E|FNHU. (art director)

���+XU�VHU�GX�Sn�H�ERNHQV�IUDPWLG"

Vad gäller e-bokens framtid anser många respondenter att läsplattan måste
vidareutvecklas och förbättras för att bli tillräckligt attraktiv som läsverktyg. De flesta
hoppas att läsplattan kommer att erbjuda och integrera fler funktioner än endast läsning.
En respondent säger att handdatorn har fler funktioner och fyller fler ändamål som till
exempel Internetsurf, e-post och inbyggd kalender. Dessutom måste samtliga läsverktyg
bli billigare för att man ska satsa pengar på dem. Alla tekniska verktyg för att kunna nå
texten, handdatorer, läsplattor och så vidare, är väldigt dyra och än så länge inte
allmängods. Vissa platser som exempelvis stranden utesluter också e-boken eftersom
den där kan ta skada. Böcker nerladdade i en dator är också mer dyrbara och
stöldbegärliga än en pappersbok. Många är eniga om att det just nu inte finns något som
kan ersätta pappersboken eftersom utbud och läskvalitet är för dålig. Samtidigt är de
medvetna om att tekniken ständigt går framåt och att andra och bättre tekniska lösningar
säkert kommer att göra läsverktygen mer attraktiva:

- 6n�VRP�H�ERNHQ�VHU�XW�L�GDJVOlJHW�Vn�IDWWDV�GHW�QnJRW��H�ERNHQ�PnVWH�NXQQD�HUEMXGD
VnGDQD�IXQNWLRQHU�VRP�GHQ�YDQOLJD�SDSSHUVERNHQ�LQWH�NDQ��'HQ�PnVWH�KD�IOHU
IXQNWLRQHU�RFK�Jn�DWW�DQYlQGD�Sn�IOHU�VlWW��(civilingenjör)
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Om läsverktygets utseende och form råder skilda åsikter:

- -DJ�W\FNHU�GHW�lU�VQHWW�QlU�OlVSODWWHSURGXFHQWHU�I|UV|NHU�HIWHUOLNQD�SDSSHUVERNHQ
Vn�P\FNHW�VRP�P|MOLJW��'HW�lU�VRP�RP�PDQ�MlPI|U�PHG�YHJHWDULVN�NRUY��,�VWlOOHW
ERUGH�H�ERNHQ�I|UV|ND�Jn�VLQ�HJHQ�YlJ�RFK�KLWWD�HQ�HJHQ�QLVFK. (författare)

- 9DG�JlOOHU�OlVYHUNW\J�DQVHU�MDJ�DWW�VNlUPDUQD�lU�I|U�VPn�KRV�H[HPSHOYLV
KDQGGDWRUHU�VRP�3DOPSLORW��0DQ�PLVVDU�KHOW�HQNHOW�HIWHUOLNQDQGHW�DY
SDSSHUVERNHQV�IRUPDW��-DJ�VNXOOH�I|UHGUD�DWW�OlVD�H�E|FNHU�Sn�HQ�OlVSODWWD�L�IRUP�DY
HQ�GXEEHOVNlUP��PHQ�MDJ�lU�L�GDJVOlJHW�LQWH�EHUHGG�DWW�VDWVD�Sn�GHQQD�WHNQLN�I|UUlQ
WHNQLNHQ�VWDELOLVHUDW�VLJ� (copywriter)

Vissa respondenter ser brister med e-bokens teknik i dagsläget. Systemvetaren uppger
en känsla av oro över att en e-bok kan försvinna vid eventuell diskkrasch. En annan
respondent berättar att när han kom hem från semestern hade batteriet till handdatorn
laddats ur och böckerna var borta. En respondent tycker att det är väldigt krångligt att
köpa böcker från förlag då det är svårt att ladda ner dem. Bibliotekarie 1 menar att
tekniktröskeln kan vara alltför hög:

- �1DFNGHODU�lU�DOO�WHNQLN�VRP�EHK|YV�WLOO�RFK�DWW�H�ERNHQ�Gn�NDQ�EOL�VYnUWLOOJlQJOLJ
I|U�YLVVD�JUXSSHU��-DJ�W\FNHU�DWW�DOOD�VND�KD�UlWW�WLOO�DWW�WD�GHO�DY�HQ�HOHNWURQLVN�WH[W
Sn�VDPPD�VlWW�VRP�HQ�WU\FNW���ELEOLRWHNDULH���

De flesta respondenterna är eniga om att e-boken främst kommer att slå igenom vad
gäller studentlitteratur och facklitteratur, helt enkelt texter som man arbetar med:

- (�ERNHQV�IUDPWLG�WURU�MDJ�DUEHWV��RFK�\UNHVPlVVLJW�NRPPHU�DWW�NXQQD�O|VD�HQ�KHO
GHO�SUREOHP�VRP�WLOO�H[HPSHO�VWXGHQWHUQDV�OLWWHUDWXUEHKRY��-DJ�KDU�VYnUW�DWW�VH�DWW
GHQ�VN|QOLWWHUlUD�H�ERNHQ�VNXOOH�NXQQD�VOn�XW�GHQ�VN|QOLWWHUlUD�SDSSHUVERNHQ�
(bibliotekarie 1)

Det hänger dock inte bara på läsverktygens producenter för att e-boken ska locka och bli
mer tilltalande för läsare. Förlagen har också ett ansvar. En respondent menar att det
krävs att�förlagen gör det lättare för användarna på många olika plan, det måste till
exempel bli lättare att ladda ner böckerna och titelutbudet måste bli större. Ytterligare
en respondent anser att det intresset skulle öka om fler etablerade författare valde att ge
ut sina böcker elektroniskt. Det är först när tillgängligheten blir större som efterfrågan
blir större. Bibliotekschef 1 uttrycker sitt missnöje över hur förlagen löst säkerhets- och
upphovsrättsfrågan:

- 6RP�GHW�lU�QX�ILQQV�GHW�H��E|FNHU�VRP�HQGDVW�JnU�DWW�OlVD�Sn�GHQ�GDWRU�PDQ�ODGGDU
QHU�GHP�WLOO�HIWHUVRP�ERNHQ�LQWH�JnU�DWW�IO\WWD�XWDQ�OnVHV�IDVW�L�GHQ�PDVNLQ�GHQ
NRPPHU�WLOO�I|UVW��2P�GHWWD�LQWH�O|VHV�ILQQV�LQJHQ�IUDPWLG�I|U�VN|QOLWWHUlUD�H�E|FNHU�
(Bibliotekschef 1)

En annan respondent säger även han att med det kopieringsskydd som nu gäller minskar
möjligheterna till att låna ut böcker till vänner:

- (Q�DQQDQ�QDFNGHO�lU�DWW�PDQ�LQWH�NDQ�OnQD�XW�H�ERNHQ�WLOO�VLQD�YlQQHU�VnVRP�lU
P|MOLJW�PHG�HQ�SDSSHUVERN��(civilingenjör)
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Bibliotekarie 1 menar att e-boken kanske kommer att höra hemma i vissa kulturella
sfärer och att den kan komma att skapa nya läsargrupper, främst bland de som har ett
stort teknikintresse men inte läser så mycket. Studenten tror att de läsare som läser
väldigt mycket och vill ha de allra senaste böckerna snabbt kanske kan bli den grupp
som kan tänka sig att ersätta pappersboken med e-boken. Däremot är det inte självklart
att alla har tillgång till Internet, vilket gör att det blir vissa privilegierade grupper som
får tillgång till tekniken. E-boken kan mycket väl fylla sin funktion exempelvis i glest
befolkade områden där bokhandel och bibliotek finns långt bort, säger bibliotekschef 1.

Studenten hoppas att all skönlitteratur som ges ut också kommer att finnas parallellt i e-
boksformat så att man som användare kan välja format efter smak:

- 8QJHIlU�VRP�GDJHQV�NDVVHWWE|FNHU��$WW�YlOMD�IRUPDW�EOLU�HQ�VPDNVDN�

En annan möjlighet är att e-boken kan bredda läsmöjligheterna:

- )|UGHODUQD�PHG�H�ERNHQ�lU�DWW�PDQ�VNXOOH�NXQQD�VSULGD�OLWWHUDWXUHQ�WLOO�GH�VRP�LQWH
KDU�VWRU�OLWWHUDWXUYDQD�VRP�WLOO�H[HPSHO�\QJUH�PnOJUXSSHU�VRP�LQWH�OlVHU�Vn�P\FNHW�
PHQ�VRP�GlUHPRW�DQYlQGHU�VLJ�DY�GDWRUHU�P\FNHW�L�DUEHWHW�RFK�Sn�IULWLGHQ��.DQVNH
VNXOOH�GHW�ILQQDV�HQ�P|MOLJKHW�DWW�OLWWHUDWXULQWUHVVHW�VSUHG�VLJ�WLOO�Q\D�PnOJUXSSHU�QlU
WH[WHQ�WLOOJlQJOLJJ|UV�YLD�HQ�GDWRU��(��ERNHQ�NDQ�KHOW�HQNHOW�OHGD�WLOO�Q\D
LQIDOOVYLQNODU�RFK�In�IOHU�DWW�XSSWlFND�SDSSHUVERNHQ��(sjuksköterska)
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6DPPDQIDWWQLQJ�DY�LQWHUYMXHU

Majoriteten av våra 12 respondenter arbetar inom yrken som har kopplingar till media,
teknik och information. Samtliga har ett stort litteraturintresse även om det varierar i
hänseende till hur ofta och hur mycket de läser. Alla respondenter uppger  att de har ett
stort intresse för ny informationsteknologi och de flesta är positivt inställda till dess
möjligheter. Fem respondenter läser e-böcker via sin handdator, tre läser på laptop, tre
läser på sin stationära dator och en läser på läsplatta. De uppger olika motiv till varför
de valt e-boken som medium för skönlitterär läsning. Vi har grupperat dessa motiv i sju
olika kategorier: intresse för ny teknik, lagringskapacitet och mobilitet, tillgänglighet
och snabb åtkomlighet, interaktion, behov att följa med i utvecklingen, intresse för nya
författare och ett stort litteraturintresse samt att ”det fungerar bättre.” Läsningen skiljer
sig åt från e-boken till pappersboken beroende på vilket läsverktyg de använder sig av.
Vi kan konstatera att samtliga respondenter på ett eller annat sätt märker skillnad i såväl
sin läsupplevelse som känslan för boken som fysiskt objekt. Respondenterna är överens
om att e-boken och pappersboken fyller olika funktioner och att de i dagsläget
kompletterar varandra. Bokens fysiska form och materiella kvaliteter har större
betydelse vid läsning av skönlitteratur än facklitteratur. En övervägande majoritet tror
inte att e-boken, vad gäller skönlitteratur, kommer att vara ett hot mot pappersboken
inom en närliggande framtid. För att e-boken i framtiden ska bli ett medieval som
kommer före pappersboken ställer respondenterna ett antal krav på förbättringar:
läsverktyg såsom handdatorer och läsplattor måste bli billigare, läsplattan måste erbjuda
och integrera fler funktioner än endast läsning, tekniken måste förbättras så att det blir
lättare att exempelvis ladda ner läsprogrammet och det elektroniska verket till sitt
läsverktyg. Ytterligare krav är att förlagen ska lösa upphovs- och säkerhetsfrågan så att
texter kan flyttas mellan olika läsverktyg.
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��$QDO\V�RFK�GLVNXVVLRQ

Här kommer vi med hjälp av våra teoretiska verktyg att analysera våra resultat från den
empiriska undersökningen. Vi kommer först att diskutera motiv till användningen av e-
boken samt vilka tillfredsställelser man kan urskilja ur denna användning. I samband
med detta kommer vi även att urskilja vissa faktorer i respondenternas livsvärld som
kan tänkas ha påverkat deras användande av e-boken. Därefter försöker vi, ur ett
gränssnittsperspektiv, analysera hur den skönlitterära e-boken upplevs och hur denna
upplevelse skiljer sig från läsning av den tryckta boken. Slutligen diskuterar vi
respondenternas synpunkter på hur e-boken fungerar och gestaltar sig i dagsläget samt
vilka utsikter de ser för e-boken i framtiden.

����9DO�DY�H�ERNHQ��HWW�DQYlQGDUSHUVSHNWLY

Vi kommer här att försöka utröna motiv till användande av e-boken som medium för
skönlitterär läsning samt uppnådda tillfredsställelser av användandet. Eftersom behov är
ett tvetydigt begrepp som är svårt att undersöka empiriskt inriktar vi oss mer på
begreppen motiv och tillfredsställelser för att undersöka varför våra respondenter läser
skönlitteratur på elektronisk väg samt vad de får ut av denna medieform. Däremot kan
vi möjligtvis utifrån iakttagna tillfredsställelser och motiv diskutera och rekonstruera
eventuella behov som kan tänkas ligga bakom användandet. Som tidigare påpekats finns
det en svaghet i teoribildningen i relation till vår undersökning eftersom 8VHV�DQG
*UDWLILFDWLRQV till stor del fokuserar på motiv till val och upplevda tillfredsställelser av
mediaLQQHKnOO snarare än medieW\S. Vi kommer därför endast att ange de motiv och
tillfredsställelser som vi funnit är mest framträdande hos e-boksanvändarna.
Diskussioner kommer att föras kring vad som kan tänkas ligga bakom dessa motiv och
tillfredsställelser utifrån den livsvärld de befinner sig i. Dessutom vill vi sätta in e-
boken i ett samhälleligt perspektiv för att föra ett mindre resonemang kring varför e-
boken anlänt överhuvudtaget och vilka samhälleliga behov och krav den svarar mot. För
att lättare strukturera vårt material har vi valt att dela in respondenternas motiv i två
grupper: en grupp där motiven tar utgångspunkt i användarnas personliga preferenser
och egenskaper - intresse för ny teknik, behov av att följa med i utvecklingen samt stort
litteraturintresse och uppmärksammande av nya, oetablerade författare samt en grupp
som utgår från e-boken som artefakt och programvara - lagringskapacitet och mobilitet,
tillgänglighet och snabb åtkomlighet, interaktion samt att det ”fungerar bättre”. Vi vill
påpeka att många respondenter uppgivit motiv som faller inom båda dessa grupperingar.
De motiv till skönlitterär e-boksanvändning vi kunnat urskilja bland våra tolv
respondenter är som följer:

• Intresse för ny teknik
• Behov av att följa med i utvecklingen
• Stort litteraturintresse och uppmärksammande av nya författare.
• Lagringskapacitet och mobilitet
• Tillgänglighet och snabb åtkomlighet
• Interaktion
• ”Fungerar bättre”
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������(JHQVNDSHU�KRV�H�ERNHQ�VRP�DUWHIDNW�RFK�SURJUDPYDUD

Företag som satsar på att marknadsföra e-boken försöker på olika sätt skapa behov och
motivera människor att använda e-böcker genom en rad retoriska argument. På Bok &
Biblioteksmässan i Göteborg marknadsförde eLib e-boken på ett miniseminarium118

med hjälp av bland annat följande retoriska argument: ”10 kilo böcker i din hand: Har
du också drömt om att ha 30 pocketböcker i fickan och att alltid ha med dig den
viktigaste referenslitteraturen?” Det utlovas en rad tillfredsställelser som skapar
förväntningar hos konsumenter och motiv till att använda e-böcker. Den
lagringskapacitet som eLib ovan visade på som en av e-bokens förtjänster är också en
av de fördelar med e-boken som våra respondenter fastnat för. Speciellt tydligt blir detta
för en respondent, systemvetaren, som veckopendlar mellan Göteborg och Stockholm
och som dessutom ofta åker iväg till sitt lantställe. Eftersom hon har ett behov av att
läsa flera böcker i veckan har e-boken underlättat hennes vardag betydligt. Människor
som pendlar och reser mycket, är just den målgrupp som eLib tror kommer bli den
första att till fullo anamma e-boken.119 Det blir en ökad möjlighet till att lättare
konsumera fler böcker och att själv styra när, var och hur man läser. En positiv aspekt
som samma respondent upplever är möjligheten att lagra texter i en artefakt vilket har
löst hennes problem med förvaring av böcker. Då hon som storläsare under årens lopp
samlat på sig en massa böcker är nu hennes hus i det närmaste överfullt med böcker
som behöver dammas och flyttas ner i källaren. Med e-bokens lagringskapacitet och de
digitala verkens immaterialitet kan hon nu istället samla sin skönlitteratur på ett ställe
utan att det upptar något utrymme i rummet. Majoriteten av respondenterna är, liksom
systemvetaren, storläsare och upplever en stor tillfredsställelse av det praktiska i att ha
många böcker (verk) nerladdade på i en enhet. Denna ökade valfrihet och utbud av
medieformer kan leda till tillfredsställelser som kanske inte den tryckta boken kan nå
upp till, exempelvis vad gäller lagringskapacitet och möjlighet till att påverka textens
utseende.

Bibliotekschef 2 säger att e-bokens portabilitet och immaterialitet ger honom större
frihet att bestämma var och när han vill läsa skönlitteratur. Då han alltid bär med sig sin
handdator, där han förutom e-böcker har tillgång till Internet, ordbehandlingsprogram
och kalender, läser han nu skönlitteratur på platser där han förut aldrig har haft tanken
på att ta med sig böcker. Som en konsekvens av detta läser han mer än vad han gjorde
tidigare. Eftersom respondenterna läser på olika typer av läsverktyg upplever inte alla
samma belåtenhet. Vissa av de tillfrågade läser e-böcker på stationära datorer vilket
begränsar rörligheten. Civilingenjören säger att han �läser på en stationär dator vilken
sätter gränser för var och när han läser e-böcker. Han påpekar att detta gör att han inte
tar med sig e-boken till sängen. För andra respondenter, som har tillgång till portabla
och handhållna läsverktyg, medför e-boken inte samma begränsningar. Bibliotekschef 1
säger att�tack vare handdatorn kan han läsa på samma sätt som han läser en pappersbok,
var och när som helst. Bibliotekarie 2 anser att trots att hon läser e-böcker via en
läsplatta så använder hon inte den på samma sätt som en vanlig bok eftersom den, i
hennes mening, väger för mycket.

                                                          
118 ”eLib och e-böcker”, miniseminarium vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg (2001-09-13).
Medverkande Magnus Dilmert (VD eLib).
119 Ibid.
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Möjligheten att kunna ladda ner en bok och få tillgång till den när och var man än
befinner sig, det vill säga oberoende av tid och rum mottas med entusiasm av en del
respondenter:�0DQ�InU�LPSXOVHQ�DWW�N|SD�HQ�ERN�RFK�NDQ�In�KHP�GHQ�GLUHNW� Samma
respondent känner även en tillfredsställelse ur en globaliseringsaspekt; att oberoende av
var i världen han befinner sig kan han snabbt och omedelbart komma åt nya texter och
hålla kontakt med nyutgiven svensk litteratur. Att slippa vänta till dess att boken
anländer och inte behöva gå i väg att hämta den på posten är en klar fördel: 3n�EDUD
QnJUD�PLQXWHU�VNXOOH�MDJ�NXQQD�In�+nNDQ�1HVVHUV�Q\D�GHFNDUH�QHUODGGDG�L�PLQ�GDWRU.
Han anser att tekniken medför förenklingar och friheter i hans liv.

Den interaktion som e-boken erbjuder är ytterligare något som motiverar till
användning. Att kunna formatera text, att själv kunna välja hur sidan ska se ut vad gäller
teckenstorlek och typsnitt resulterar i att boken blir individanpassad och vilket blir ett
mervärde som inte pappersboken kan tillfredsställa då läsaren i denna inte har möjlighet
att påverka textens utseende. Art director menar att man i en traditionell bok inte kan
zooma eller sätta bokmärken lika smidigt som i en e-bok. Han känner sig mer delaktig i
texten när han läser e-böcker En annan respondent säger att man har bra överblick över
texten i e-boken eftersom man kan söka i texten. De flesta respondenterna är emellertid
överens om att denna interaktion lämpar sig bättre för andra dokumenttyper än
skönlitteratur. Vi motiverade tidigare i uppsatsen varför vi valt att kalla våra
respondenter för e-boksanvändare i stället för e-boksläsare (se s. 4). Espen J. Aarseth
ger ett bra stöd till detta termval då han i sin avhandling resonerar kring den aktiva roll
som läsaren ofta får vid läsning av elektroniska medier:

This change [ from reader to user; vår anm.] allows me to ...
[let; vår anm.] the user denote all those textual practices that
can be observed or imagined, including reading and writing.
The user is allowed a wider range of behavior and roles across
the field of media (...) Finally, the political connotations of the
word user are conveniently ambivalent, suggesting both
participation and dependency, a figure under the influence of
some kind of pleasure-giving system.120

Ovanstående motiv och tillfredsställelser kan vara intressant att koppla till
informationsteknologin- och medieutveckling i stort vilket medfört ett krav på att
information ständigt ska vara tillgänglig och snabbåtkomlig. Valfriheten av att när som
helst och hur snabbt som helst kunna köpa en bok och få den nerladdad till datorn på
några minuter följer utvecklingen även inom andra medier såsom exempelvis digital TV
där tittaren själv bestämmer både vad han vill se och när han vill se det. Med e-boken, i
likhet med annan informationsteknologi, upphävs såväl tid som bundenhet i rummet.
Detta behov av tillgång till information oavsett tid och rum kan spåras till Internet som
informationskanal och den möjlighet Internet erbjuder av ständig och omedelbar
tillgång till information. Bo Dahlbom, professor i informatik skriver: ”Den moderna
informationsteknologin har gjort det möjligt att samla all möjlig information –
vetenskap, skönlitteratur, affärsdata, filmer etc. – i ett gemensamt elektroniskt
medium.”121  Lennart Weibull, professor i journalistik och massmedier, gör gällande att
de nya medieteknikerna har ökat utrymmet för individualisering och interaktivitet i

                                                          
120 Aarseth, Espen J. (1997). &\EHUWH[W��3HUVSHFWLYHV�RQ�(UJRGLF�/LWHUDWXUH. Baltimore: The Johns
Hopkins Univ. Press, s. 173-174.
121Dahlbom, Bo & Janlert, Lars-Erik, (1995). ”Livet på nätet”. I Carlsson, Magnus & Sturesson, Lennart,
red. 9lUOGHQV�VW|UVWD�PDVNLQ��Stockholm: Carlsson Förlag s. 45.



61

användningen. Genom ett ökat antal medium finns det större möjligheter att välja efter
behov. Den nya tekniken ger individen större kontroll över användarsituationen.
Kapaciteten hos nya medier möjliggör en individanpassning av kanaler och medium för
att människor skall kunna bearbeta information och anpassa den till sina behov.122

Vi tror inte att e-bokens genomslag hade varit möjligt utan Internet. Detta gäller såväl
tekniska förutsättningar för produkten som psykologiska förutsättningar hos
användaren. På detta sätt skulle man kunna påstå att Internet har banat väg för e-boken.
En fråga som är intressant att ställa är vems behov det är som drivit fram utvecklingen
av e-boken och varför e-boken kommer just nu. Är e-boken en följd av ett
teknologidrivet samhälle som är i färd med att digitalisera all information eller kommer
behovet från läsare? Hillesund skriver att e-boken är ett svar på och ett resultat av
sociala och ekonomiska nödvändigheter eftersom e-boken möter krav på behörighet till
nätverkssamhället.123 Som en naturlig följd av denna utveckling har nu även
bokbranschen insett värdet av att göra den skönlitterära boken tillgänglig elektroniskt.
För att boken ska bli en del av nätverkssamhällets ekonomi kan inte längre ”det
bokliga” innehållet vara fastlåst innanför skyddande bokpärmar eller lagrade inom
bibliotekets och bokhandelns väggar. Boken måste således enligt Hillesund befrias!
Paul Duguid, forskare vid Berkeley University, menar att det ofta talas i termer av
”liberation” när det kommer till ny teknik för publicerande. Aforismer som ofta används
(till försvar för ny tekniks landvinning på bekostnad av den gamla) är; ’information
wants to be free’ och att det är ny teknologi som kommer att frigöra den från den
fängslande boken.124 Duguid anser att denna starka tilltro till tekniken, som något som
ska frälsa världen, är ett uttryck för teknologisk determinism, med betydelsen att det
ligger en betoning på det tekniska systemets egenskaper och att mindre vikt läggs hos
användaren. Snabb teknikutveckling har ökat trycket på att sälja det nya på bekostnad
av det gamla, hur bra och hållbart det gamla än må vara: ”The recurrent advertising
theme of a ’revolution in technology’ insists that the machine we have is out of date and
the one we need is in the showroom.”125

������$QYlQGDUQDV�SHUVRQOLJD�SUHIHUHQVHU

De motiv för e-boksanvändning som alla respondenter har gemensamt är en
kombination av ett stort litteraturintresse och ett intresse för informationsteknologins
utveckling. Eftersom e-boken är ett nytt fenomen drivs våra respondenter främst av en
nyfikenhet att testa vad dessa nya produkter kan erbjuda:�'HW�lU�NXO�DWW�WHVWD�Q\D
WHNQLVND�O|VQLQJDU. Ett annat motiv är att e-böcker ger tillgång till ett ökat utbud av titlar
och författare. Vi kan notera att vissa av de respondenter som har detta som motiv
kommit i kontakt med e-böcker genom e-bokförlaget Serum. Det främsta skälet till att
de läser e-böcker är att de vill komma åt texter som inte finns i tryckt form och som är
skrivna av oetablerade författare. Dessa respondenter är snarare intresserade av
innehållet än e-bokens tekniska finesser. De har inte anammat nya tekniska produkter,
som exempelvis handdatorer och läsplattor, i lika stor utsträckning som övriga
respondenter varav de sistnämnda även inskaffat e-böcker på andra vägar än Serum. E-
                                                          
122 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (1997). 0DVVPHGLHU��(Q�ERN�RP�SUHVV�UDGLR�RFK�79��Stockholm:
Bonnier, s. 252.
123 Hillesund (2001).
124 Duguid, Paul (1996). ”Material matters: The past and the futurology of the book”. I Nunberg,
Geoffrey, ed. 7KH�IXWXUH�RI�WKH�ERRN��Los Angeles: University of California Press, s.73.
125 Ibid., s.68.



62

boken uppskattas av dessa respondenter således mer som ett digitalt textuellt verk än
som artefakt eller programvara. De ser e-boken som ett positivt komplement vilken ger
fler valmöjligheter och större utbud inom bokmarknaden. I vissa fall är det tydligt att
motivet till skönlitterär läsning via e-böcker ligger i att följa med i utvecklingen av
yrkesmässiga skäl. Detta gäller främst de respondenter som arbetar inom
biblioteksvärlden. I deras yrkesroll ligger ett visst ansvar att sätta sig in i och bilda sig
en uppfattning om nya medieformer, där e-boken bara är ett av många nya medier.
Bibliotekarie 1 anser det vara särskilt viktigt att man drar nytta av ny tekniken och följer
med i utvecklingen i folkbibliotekssammanhang så att man inte hamnar efter.

Från 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV perspektiv är det bland annat sociala motiv som skapar
förväntningar på medier och som leder till olika mönster av medieval. Vi menar att
respondenternas motivation till att konsumera skönlitteratur via e-böcker är sprungen ur
deras sociala kontext. För att förstå varför de läser och använder e-böcker måste
motiven alltså sättas in i användarnas sociala och kulturella sammanhang. När vi gör
detta är det påtagligt att gruppen av e-boksanvändare domineras av personer med
koppling till yrken som står i ständig kontakt med den informationsteknologiska
utvecklingen. Så gott som alla de intervjuade har anknytning till professioner inom
media, teknik och kommunikationsområdet (bibliotekarier, systemvetare, copywriter,
art director, civilingenjör.). Art director säger att han mer eller mindre lever på nätet,
copywriter arbetar dagligen framför en Internetuppkopplad dator, studenten söker
information kontinuerligt via Internet, systemvetaren sysslar med nätbaserad utbildning,
civilingenjören är angelägen om att hänga med i den tekniska utvecklingen och
prenumererar på fem olika tekniktidskrifter och samtliga bibliotekarier arbetar som
informationsspecialister där Internet är ett av deras viktigaste arbetsredskap. Det är
tydligt att läsning och användande av e-boken ger respondenterna en viss
tillfredsställelse av att följa med och ligga i frontlinjen vad gäller anammandet av ny
informationsteknologi. Läsning av e-boken ökar också till viss del användarens/läsarens
interaktion med texten och obundenhet till tid och rum. Dock verkar ändå det mest
märkbara motivet till användning vara en nyfikenhet och ett intresse av att följa med i
utvecklingen av ny informationsteknologi.

Det finns följaktligen en rad samband och gemensamma nämnare mellan de intervjuade
e-boksanvändarna som har gett upphov till ett intresse för e-boken och som kan ha
påverkat deras motiv till användande av e-boken som ett verktyg för skönlitterär
läsning. Respondenterna delar alla, mer eller mindre, ett stort litteraturintresse samt
intresse för ny teknik. Roberta Burk skriver i /LEUDU\�-RXUQDO: ”No particular profile of
the typical e-book reader has emerged.”126 Våra 12 respondenter kan på intet sätt kan
sägas utgöra något representativt urval. Vi är medvetna om att vår urvalsprocess kan ha
påverkat sambanden mellan respondenternas livsvärldar. Trots detta kan det ändå vara
intressant att notera att det finns ett visst samband mellan de intervjuade e-
boksanvändarna. Hillesund menar att den grupp som troligen kommer att börja använda
e-böcker är de som i sin naturliga vardag använder datorer och andra
informationsteknologiska medel och redan är en del av nätverksamhället. Enligt Xia Lin
och John Hubbard i ”Books of the future” kommer yngre och kommande generationer
snabbare att anpassa sig efter nya medietekniker och de digitala läsarna kommer främst

                                                          
126 Burk, Roberta (2000). ”Don´t Be Afraid of E-Books”. /LEUDU\�-RXUQDO��April 15, 2000, s. 42-45.
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att finnas bland folk som vant sig vid ny teknik.127 De menar vidare att e-boken torde
vara som bäst lämpad åt personer som kräver snabb och uppdaterad information som
exempelvis forskare, studenter, affärsfolk och folk på resa. Utan att dra några säkra
slutsatser om detta i förhållande till våra respondenter kan vi ändå konstatera att
majoriteten av e-boksanvändarna har teknikintresset gemensamt. Det är intressant att
jämföra den potentiella målgrupp som Lin och Hubbard tecknar ovan med den grupp
som, enligt Manguel, var de första att anamma codexformen:

Pergamentkodexen blev snabbt den vanligaste typen av bok för
ämbetsmän och präster, resenärer och studenter, alltså för alla
som behövde kunna transportera sin lektyr bekvämt från ett
ställe till ett annat och slå upp något avsnitt i texten utan
besvär. Dessutom kunde bladets båda sidor innehålla text och
de fyra marginalerna på en kodexsida gjorde det lättare att ta
med kommentarer och ordförklaringar och låta läsaren ingripa i
historien, en medverkan som var långt svårare på en rulle.128

Det är tänkvärt att ställa e-bokens fördelar och mervärden mot tidigare utvecklingar av
artefakter, eller läsinstrument, som även de utvecklades för att anpassas efter
användarnas behov och förändrade livsvillkor. Utvecklandet av codexformen
möjliggjorde en snabbare lokalisering av enskilda ställen och en enklare hantering av
texten. Det blev möjligt att paginera, upprätta index eller snabbt bläddra genom hela
boken. På detta sätt anpassade man formen efter denna tidens behov (snarare
kristendomens speciella behov för läsning av evangelierna vid predikan och bön). I dag
ser man som användare följande fördelar med e-boken: snabb tillgång till texten och
möjligheter till att snabbt söka i texten och lokalisera speciella textstycken och när vi
reser kan flera böcker lagras i ett verktyg. Kort sagt medför e-boken en ökad
tillgänglighet och komfort som med bokhistoriska glasögon skulle kunna sägas vara en
helt naturlig utveckling som går i linje med bokens evolution. Svedjedal påpekar att
boken historia kan ses som en utveckling mot ökande tillgänglighet ”både vad gäller hur
läsaren tar till sig texten och hur boken når fram till läsaren”.129 Historikern Paul
Levinson skriver att bokens utveckling kan ses som en ständigt pågående evolution där
den form som fungerar bäst för användarna slutligen slår ut de former som fyller mindre
funktion. Han menar att boken som under lång tid varit det i särklass bästa mediet för
lagring och spridning av information nu är hotad av det elektroniska mediet som på
många områden tillfredsställer människans behov bättre än det tryckta.130 Det är svårt
att avgöra huruvida motiv till e-boksanvändning svarar mot något behov hos de
intervjuade. Dessutom är, igen, behovsbegreppet problematiskt. I stället för behov
skulle vi vilja påstå att e-boken svarar mot en |QVNDQ att kunna välja ett medel för
skönlitterär läsning som passar i en speciell situation eller under vissa omständigheter
såsom att kunna transportera litteratur på ett smidigt sätt utan att det väger mycket eller
tar plats. Det digitala mediets kraftfullhet till komprimering och portabilitet blir ett
utmärkt komplement till pappersboken. $WW�YlOMD�IRUPDW�EOLU�HQ�VPDNVDN, uttrycker en
respondent klart. Att e-boken däremot inte kan mäta sig med pappersboken i vissa
avseende kommer vi att gå in på i kapitel 5.2.

                                                          
127 Lin, Xia & Hubbard, John (2000). ”Books of the future”. URL:
www.pages.drexel.edu/~jmh29/653/final.pdf [2001-10-12]
128 Manguel (2000). s. 126.
129 Svedjedal (2001). s. 18.
130 Levinson, Paul  (1997). WKH�VRIW�HGJH��D�QDWXUDO�KLVWRU\�DQG�IXWXUH�RI�WKH�LQIRUPDWLRQ�UHYROXWLRQ��New
York: Routledge, s. 182.
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Slutligen vill vi kort nämna något om värdet av 8VHV�DQG�*UDWLILFDWLRQV för vår
undersökning. Vi vill understryka att teoribildningen främst fungerat som en
inspirationskälla och som ett stimulerande tankeverktyg kring de tolv respondenternas
val av e-boken som medium för skönlitterär läsning. Åter igen är vi medvetna om att
teoribildningen hade nyttjats på ett bättre sätt om vår undersökning i stället hade
fokuserat på medieLQQHKnOO snarare än medieIRUP��Trots detta anser vi att vi kunnat
motivera vårt val och att vi på ett tillfredsställande sätt lyckats analysera vårt material
med hjälp av denna teoribildning.

����8SSOHYHOVHU�DY�H�ERNHQ��HWW�JUlQVVQLWWVSHUVSHNWLY

I kapitel 3 presenterade vi några teoretikers reflexioner om olika läsartefakters
gränssnitt och dess betydelse för interaktionen mellan användare och innehåll.
Som Chartier påminner oss skiljs i digitala medier texten från den fixerade fysiska form
den haft i århundraden. Detta är enligt honom något som påverkar användningen och
förståelsen för en och samma text.

Our current revolution is obviously more extensive than
Gutenberg´s. It modifies not only the technology for
reproduction of the text, but even the materiality of the object
that communicates the text to the readers (…) The substitution
of screen for codex is a far more radical transformation because
it changes methods of organization, structure, consultation,
even the appearance of the written word.131

������(�ERNHQV�WHNQLVND�JUlQVVQLWW

Även Ridderstad menar att bokens elementära kontaktyta mot användaren, det tekniska
gränssnittet, har oanad stor betydelse för hur vi uppfattar och avläser en text.132 Det
tekniska gränssnittet är dock bredare än att bara täcka in de tekniska aspekterna. Det
innefattar även materiella, fysiska, rumsliga, estetiska och sinnliga aspekter hos
artefakten.

Copywriter har en åsikt om att e-boken inte riktigt lämpar sig för skönlitterär läsning.
Han menar att pappersbokens form sitter djupt rotad i hur han läser och tar sig fram i en
text. Faktumet att bläddra och vända blad i en tryckt bok anser han är av stor vikt för att
känsla av att färdas framåt i en berättelse. Denna känsla infinner sig inte på samma sätt
när han läser e-böcker. Detta är troligtvis något som upplevs tydligare när det kommer
till skönlitterära verk som vi vanligtvis läser från den första sidan till den sista, det vill
säga i en linjär sekvens. Romanen har som bekant HQ�ingång och HQ�utgång.133 Flertalet
respondenter är överens om att det mervärde som e-boken erbjuder, i form av
interagerande med texten, kommer mer till sin rätt i texter som man arbetar med, det vill
säga facklitteratur och studentlitteratur. Studenten säger att han�har en betydligt mer
konservativ inställning vad det gäller skönlitteratur och poesi. Då föredrar han utan

                                                          
131 Chartier, Roger (1995). )RUPV�DQG�PHDQLQJV��7H[WV��SHUIRUPDQFHV��DQG�DXGLHQFHV�IURP�FRGH[�WR
FRPSXWHU��Philadelphia: University of Pennsylvania Press, s. 15
132 Ridderstad (2000).
133 Detta tål att jämföras med romaner i hypertextstruktur vars text ofta består av en mängd ingångar (och
utgångar). Hypertextdokumentet karakteriseras av en icke-linjär struktur
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tvekan pappersboken. Boken som artefakt spelar följaktligen en större roll när det
kommer till tillägnandet av linjära skönlitterära verk. Dahlström menar att
pappersboken är oöverträfflig när det kommer till linjär och långvarig läsning, ”där det
rent operationella arbetet begränsar sig till linjär bläddring framåt i inlagans sidor, och
där kommer elektroniska artefakter för läsning till korta – än så länge.”134 Avsaknaden
av att i elektroniska dokument kunna bläddra sig fram till den sista sidan minskar
känslan för det definitiva avslutet som förknippas med boken säger en annan
respondent. ”As we refashion the book through digital technology we are diminishing
the sense of closure that belonged to the codex and to print.”135 Tanken på texten som
ett stabilt, sammanhållet, statiskt, avgränsat och fixerat verk som lagras mellan ett
skyddande omslag upphör således med den elektroniska boken. Codex förhållande till
texten blir här mer påtaglig ur en rumslig aspekt. Nunberg menar att det finns ett
speciellt förhållande mellan mediet och texten; Böcker engagerar oss fysiskt, ”som
förkroppsligande av specifika texter.”136

Genom boken får verket en rumslighet där läsaren fysiskt möter en text. Den tryckta
boken skapar en känsla av fysisk närvaro som inte har någon motsvarighet hos den
elektroniska textens immateriella karaktär. Boken blir helt enkelt en ”plats” för idéer.
Landow skriver: ”…boken förblir i avgörande grad en ’inskrift i rummet’ vars fysiska
närvaro är ett konstant element i tolkningsprocesssen.”137 Även Jay David Bolter,
professor i språk och kommunikation, menar att den fysiska volymen inverkar på vår
uppfattning om texten; boken blir inkarnationen av den text som boken innehåller.138

Bolter skriver att den skrivna texten tar upp ett fysiskt utrymme samtidigt som den
genererar ett konceptuellt utrymme i läsarens medvetande.139 Via den tryckta boken får
läsaren en omedelbar uppfattning om verket som helhet vilket synliggörs genom det
föremål som inrymmer det. Då en text däremot finns lagrad i en dator överensstämmer
inte texten med det utrymme som upptas när den visas. Nunberg påpekar att det finns en
speciell relation mellan verket och den tryckta boken: ”Det är inte bara så att boken
innehåller en nedskriven text, den lU�nedskrivningen. Den är så tjock som texten är
lång.” 140

Med elektroniska dokument skiljs presentationsmediet och lagringsmediet åt vilket
innebär att den digitala texten lagras respektive läses med hjälp av olika artefakter och
verktyg (detta till skillnad från den tryckta boken som både lagrar och presenterar text.)
Därmed intar texten inte längre samma plats i rummet som vi är vana vid från
pappersboken. Även den elektroniska texten besitter logiskt sett en fysisk belägenhet,
dock oberoende av platsen där läsaren möter texten som exempelvis på skärmen eller på
en utskrift.141 Landow skriver: ”By removing the text one step from its physical
instantiation, a number of changes occur, the most obvious of which is that the

                                                          
134 Dahlström, Mats (2001). ”Trycket från trycket: Fixerade, mindre editioner eller mindre fixerade
arkiv?”. I Jørgensen, Jon Gunnar m.fl., red. %RN�RJ�VNMHUP��)RUKROGHW�PHOORP�ERNEDVHUW�RJ�GLJLWDOW�EDVHUW
WHNVWXWJLYHOVH� Oslo: Fagbokforlaget, s. 74.
135 Bolter, Jay David (2001).�:ULWLQJ�6SDFH��&RPSXWHUV��+\SHUWH[W��DQG�WKH�5HPHGLDWLRQ�RI�3ULQW� 2. uppl.
Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates, s. 79.
136 Nunberg (1998). s. 271.
137 Ibid.
138 Bolter (2001). s. 79.
139 Bolter, Jay David (1991).�:ULWLQJ�6SDFH��7KH�&RPSXWHU��+\SHUWH[W�DQG�WKH�+LVWRU\�RI�:ULWLQJ��Hove
& London: Lawrence Erlbaum Associates, s. 87.
140 Nunberg (1998). s. 271.
141 Nunberg (1998). s. 283.
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difference between the text and the object on which it appears becomes starkly clear.142

Dahlström skriver att textens omfattning är logiskt kopplad till ”pappersbokens
XWVWUlFNQLQJ�L�UXPPHW´����� Detta återspeglas i det faktum att en del respondenter
upplever, vid e-boksläsning, det svårt att få en uppfattning om textens omfång. 'HW�NDQ
YDUD�VYnUW�DWW�In�HQ�NlQVOD�YDU�GHQ�E|UMDU�RFK�YDU�GHQ�VOXWDU� Bibliotekschef 2 säger att
GHW�NDQ�YDUD�VYnUW�DWW�XSSIDWWD�KXU�RPIDWWDQGH�ERNHQ�lU�RFK�GHW�lU�VYnUW�DWW�YHWD�YDUW
H[DNW�PDQ�lU�L�ERNHQ�YLONHW�J|U�DWW�OlVQLQJHQ�LEODQG�NDQ�EOL�VYnUQDYLJHUDG� En
respondent i enkätundersökningen har en åsikt om att skönlitterär läsning av en e-bok
skulle leda till HQ�NlQVOD�DY�R|YHUVNnGOLJKHW. En e-bok ger inte samma känsla av
överblick som pappersboken baserat på dess immaterialitet. När vi läser en bok vars
innehåll är linjärt registrerar vi undermedvetet volymens yttre gränser ”genom utrymmet
mellan tummen och pekfingret, och vi beräknar på motsvarande sätt var vi är i
texten”.144 Som en motvikt till detta säger en annan respondent säger att han har en bra
överblick över texten i då e-boken erbjuder en sökfunktion där textstycken snabbt kan
lokaliseras.

Nöjet av att handskas med böcker går förlorat vid skärmläsning. Genom att börja läsa e-
böcker istället för pappersböcker kan man tycka att man missar själva ”skrytfaktorn (för
att citera Tomas Lindblad på Serum) då man inte har någonting att ställa i bokhyllan.
Dock anser Lindblad att e-boken, genom läsplattans lansering, kan bli mer konkret, då
får läsarna något att hålla i handen, något att visa upp.145 Nunberg anser att den bärbara
datorn kanske så småningom kan komma att fungera som en ”fetisch för bibliofiler”.
Dock ska man nog inte underskatta bokens identitetskapande roll i bokhyllan där boken
fungerar som en förkroppsligad intellektualitet och som en del av möbleringen. En
respondent säger att lYHQ�RP�MDJ�LQWH�IODVKDU�PHG�E|FNHU�Vn�lU�E|FNHU�lQGn�HQ
KHPWUHYQDGVJUHM��XQJHIlU�VRP�NDWWHUQD. Många anser att man genom att ha böcker i
bokhyllan ger liv åt rummet och det ligger för vissa respondenter ett värde i att äga och
ha tillgång den fysiska boken. Systemvetaren säger att om hon läser en e-bok som hon
tycker mycket om vill hon gärna äga den i pappersform. …RP�MDJ�OlVHU�HQ�H�ERN�VRP
MDJ�W\FNHU�P\FNHW�RP�lU�MDJ�EHUHGG�DWW�N|SD�GHQ�L�SDSSHUVIRUP�I|U�DWW�NXQQD�Jn�WLOOEDND
WLOO�GHQ�RFK�YDUD�KHOW�I|UVlNUDG�RP�DWW�GHQ�ILQQV�NYDU��9LVVD�E|FNHU�VRP�PDQ�W\FNHU
YlOGLJW�P\FNHW�RP�YLOO�PDQ�RFNVn�lJD�HIWHUVRP�GH�lU�VRP�NRPSLVDU. En respondent
säger att han ofta ser till omslaget av en bok när han går till bokhandeln för att köpa
böcker. Bolter menar att genom förfiningen av tryckkonsten har varje bok fått sitt
speciella omslag vilket har medfört att vi alltmer kommit att individualisera
boken.146Genom sitt speciella omslag får varje bok en egen identitet som förhåller sig
på ett visst sätt till andra böcker. En pappersbok kan genom sin materialitet komma att
få en personlig relation till läsaren. Med e-boken försvinner bokens särskilda identitet
och läsaren får en mer opersonlig relation till boken eftersom den inte finns i fysisk
form, menar Bolter.

De flesta respondenter är alltså eniga om att e-boken inte erbjuder samma känsla som
den tryckta boken ger vid läsning. Pappersbokens materiella och fysiska gränssnitt
saknas, såsom typografin, ytan, visualiteten, estetiken och doften. Återkommande både i
intervjuerna och i enkäten är beskrivningar av e-boken som RURPDQWLVN och RVHQVXHOO�
                                                          
142 Landow (1996). s. 30.
143 Dahlström (2001). s. 75.
144 Nunberg (1998). s. 271.
145 Lenas, Sverker (2000).
146 Bolter (1991). s. 86.
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Copywriter har även han en uppfattning om att e-boken inte är lika romantisk som den
tryckta boken; %RNHQ�lU�YnU�WLGV�OlJHUHOGVEHUlWWDUH. Sjuksköterskan tycker att det är
något som går förlorat hon läser skönlitteratur i form av e-böcker: pappersboken�JHU�HQ
VSHFLHOO�NlQVOD�VRP�LQWH�NDQ�OLNVWlOODV�PHG�OlVQLQJ�DY�H�ERNHQ��GHW�lU�GHW�KlU�PHG
OXNWHQ� Boken tillskrivs en sinnlighet som även den påverkar upplevelsen av läsning.
Mårdsjö och Carlshamre skriver att upplevelsen av en artefakt påverkas av det som kan
förnimmas med användarens sinnen, de menar att även en sådan aspekt som doft kan
ses som en del av ett gränssnitt. Lundblad skriver: ”Inte bara tryck- och band- kvalitet
utan papperskvalitet, typografi, banddekor och, varför inte, lukt är bärare av vital
information(…)Den mångfald av materiella, taktila och visuella detaljer som
pappersboken erbjuder, skärs ner till ett betydligt mer begränsat register av
sinnesretningar.”147 Denna fysiska gränssnittsaspekt skulle kunna betecknas som sinnlig
och inkluderar förutom det YLVXHOOD framför allt WDNWLOD som känseln och ROIDNWRULVND
som lukten, samt DXGLHOOD som exempelvis boksidornas prassel och ryggens knakande.
Boken i sig, som fysiskt objekt, skänker läsandet en mening menar Birkerts. Denna
djupläsning, där känslan av tid och rum förstärks, kan endast infinna sig vid läsning av
medel som skänker oss en sann estetisk upplevelse.148 Civilingenjör tycker att visst är
det härligt med vackra böcker och visst kan det skänka läsningen en extra krydda, men
menar samtidigt att han sällan köper vackra, inbundna böcker eftersom de är dyra och
ömtåliga. Eftersom han mest köper pocketböcker där papperskvaliteten inte alltid är den
bästa har bokens materiella kvaliteter på sätt och viss redan spelat ut sin roll och han
känner därför inte en saknad av pappersbokens sinnliga och estetiska aspekter när han
läser e-böcker. Dahlström menar att argument, där boken ställs mot datorn på ett
onödigt kontrasterande, av typen E|FNHU�lU�YDFNUD�RFK�GRIWDQGH behöver nyanseras:

Vi jämför då böcker, i dess romantiska form som den
kalvskinnsinbundna, doftande, vackert illustrerade
octavovolymen, med persondatorer och skärmar som de råkar
se ut nu, i början av sin utveckling. För det första ser inte
’böcker’ alltid ut så – snarare är de lika ofta sönderfallande
kompendier, svårläsliga pocketböcker, av syrapapper
sönderfallande häften…149

Dahlström skriver att vi tycks läsa digital text LQGLUHNW�”via en mängd filtrerande lager
och programvaruverktyg, medan vi har en mer omedelbar ingång till den tryckta
texten.”150 Detta rimmar väl med en respondent som i enkätundersökningen menar att
pappersboken är mer konkret än digitala texter och WDODU�WLOO�VLQQHQD�GLUHNW.
Litteraturvetaren George Poulet skriver att boken som objekt upplöses i samma stund
som läsaren fängslas av texten. Bokens förhållande till texten är mycket speciell menar
Poulet eftersom boken inte endast kan betraktas som en behållare av text, utan den lU
texten. Boken och texten är alltså oseparabla:

Where is the book I held in my hands? It is still there and at the
same time it is there no longer, it is nowhere (…) For the book
is no longer a material reality. It has become a series of words,

                                                          
147 Lundblad (2001). s. 13-14.
148 Birkerts (1996). s. 87.
149 Dahlström (1999). s. 20.
150 Dahlström (2001). s. 75
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of images, of ideas which in their turn begin to exist. And
where is this new existence? Surely not in the paper object.151

Detta skulle förvisso kunna gälla vilket läsverktyg som helst som man vant sig vid så
även en datorskärm. Bokens försvinnande så som Poulet beskriver det är enligt Nunberg
illusoriskt: ”Hur engagerade vi än må känna oss av texten är volymen aldrig helt borta
ur förnimmelsen.”152 Dock godtar han Poulets intryck av bokens absorbering och
sammansmältning med läsaren i läsakten. En respondent säger i nära anslutning till
detta: (�ERNHQ�PLQVNDU�P|MOLJKHWHQ�WLOO�DYVNlUPDG�OlVQLQJ�RFK�GHQ�NlQVOD�DY
YHUNOLJKHWVIO\NW��L�SRVLWLY�EHPlUNHOVH��VRP�OlVQLQJ�DY�HQ�ERN�NDQ�VNlQND. Han anser att
skärmläsning är något som är mer förknippat med arbete. En annan respondent uttrycker
att skönlitterär läsning ska vara en lustfylld upplevelse som får en att koppla av.
Ytterligare en åsikt på samma linje ur enkätundersökningen lyder så här: (Q�ERN�lU�MX�Vn
P\FNHW�PHU�lQ�ERNVWlYHUQD��(Q�ERN�lU�DYNRSSOLQJ�IUnQ�DOO�WHNQLN� Här är det intressant
att notera att bokens tekniska gränssnitt kommit att betraktas som ”naturligt”. Svedjedal
skriver att ”Boken blir en betryggande närvaro i en värld av ny teknik.”153 Han menar
att det ligger en viss ironi över denna antites mellan "bok" och "teknik" och påpekar att
tekniska uppfinningar varit en förutsättning för att sprida läsningen ”utanför smala
elitskikt”.154 Att bläddra i en bok är att ”hålla resultatet av en månghundraårig teknisk
utveckling i sin hand”.155�Boken som artefakt har övergått till att bli synonym med
texten och en så pass naturlig del i vårt medvetande att vi inte längre ser att den tryckta
boken - också - är teknik. Bokens tekniska gränssnitt har således blivit osynliggjord och
"smält in" i den tryckta boken som artefakt.

Enligt Pelle Ehn, professor i informatik, ska ett bra verktyg kännetecknas av
genomskinlighet, tekniken får inte störa eller förstöra för användaren. Ett
”genomskinligt” och bra verktyg blir en osynlig förlängning av den egna kroppen
eftersom arbetsuppgiften då kan genomföras med användarens fulla uppmärksamhet
och utan störningar av hur själva verktyget fungerar.156

Vid e-boksläsning synliggörs tekniken och läsaren blir därmed medveten om
gränssnittet vars närvaro snarare fungerar som en barriär än som en förmedlande länk
mellan innehållet och artefakten. Sjukskötaren säger att han hoppar mer i texten när han
läser e-böcker och han upplever att läsningen inte blir lika koncentrerad som vid läsning
av en pappersbok. Läsningen blir slarvigare, mer fragmentarisk och okoncentrerad. En
respondent säger att hon ger e-boken färre chanser och att hon kämpar längre med en
vanlig bok än vad hon gör med en e-bok. Tekniken tränger sig följaktligen emellan
texten och läsaren och påverkar läsupplevelsen i negativ bemärkelse. En respondent
menar att PDQ�XSSOHYHU�VW|UUH�GLVWDQV�WLOO�ERNHQ�RFK�I|UIDWWDUHQ�och en annan säger att
GHW�LQWH�VLWWHU�L�U\JJPlUJHQ�DWW�WU\FND�Sn�HQ�NQDSS�I|U�DWW�YlQGD�VLGD�VRP�GHW�J|U�DWW
YlQGD�VLGRU�L�HQ�ERN��XWDQ�GHW�J|U�DWW�GHW�EOLU�HWW�DYEURWW�L�OlVQLQJHQ� Bibliotekschef 1
tycker däremot inte att formen spelar en större roll vid läsning. Han menar att om
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innehållet är tillräckligt intressant så anpassar man sig efter formen. Författaren och
kulturskribenten Karl-Erik Tallmo skriver angående gränssnitt och elektronisk läsning:

Kanske blir det ett problem (…) att man använder sig av ett
medium som är så nytt att läsaren hela tiden blir medveten om
lästekniken och klickandet, kort sagt det s.k. gränssnittet. Alla
goda formgivare av traditionella böcker vet att typsnittet ska
tiga och texten ska tala. Vi ska helt enkelt inte vara medvetna
om boken som medium. Visserligen kan vi njuta av en vackert
formgiven och bunden bok, men utformningen ska i varje fall
inte störa läsningen. Så är dock fallet med de nya elektroniska
böckerna. Knappar, menyer och hypertext länkade ord blandar
sig hela tiden in i upplevelsen och gör på något sätt varje text
till ett metaverk, ett verk som är medvetet om sig själv.157

Edward J. Valauskas, numera chefredaktör på )LUVW�0RQGD\, menar att vi tror vi
uppfattar varje bokstav när vi läser på skärm medan vi i själva verket är upptagna med
att ta in vad datorn gör runt omkring oss.158 En respondent anser att bokens fysiska form
inte har någon betydelse för själva upplevelsen av texten men att hon läst så pass många
e-böcker så att det tekniska gränssnittet till slut blivit naturligt. För att e-boken ska bli
en succé måste tekniken förbli osynlig menar Xia Lin, professor i Information Science
and Technology vid Drexel University, Philadelphia.159 Även Nunberg påpekar att en
eventuell framtida konvergens mellan boken och den elektroniska skärmen, som kan
komma att leda till att det inte längre går att särskilja mellan en skärm och en tryckt
boksida, är beroende av att tekniken blir osynlig. ”Och till dess är det troligt att den
tryckta boken förblir det omhuldade mediet för uthållig, seriös läsning av den sortens
texter som associeras med den litterära kulturen, samtidigt som elektroniska versioner
av sådana texter blir tillgängliga för andra syften.”160

Då fler och fler elektroniska texter blir tillgängliga genom olika mjukvaruprogram blir
det också svårare för användarna att anpassa sig till respektive gränssnitt. Varje produkt
kommer att kräva speciell kompetens.161 E-boken kommer kanske därför att tvingas
utveckla ett standardgränssnitt (Open eBook Standard är ett försök till detta) för att
vinna acceptans hos fler användare.

������(�ERNHQV�V\PEROLVND�JUlQVVQLWW

När vi nu övergår till att analysera det symboliska gränssnittet är det värt att påpeka att
de olika gränssnittstermerna inte är exakta utan att det finns överlappningar dem
emellan. Detta medför att det kan bli svårt att hålla isär begreppen.

Ridderstad menar att boken som kommunikationsmedium innehar ett stort symboliskt
gränssnitt där boken besitter speciella värden som fysiskt föremål och som bärare av
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text. Nunberg menar att pappersboken är en del av ett kulturarv som står som en symbol
för vetande och auktoritet.162

För att få teknik att fungera i människors vardagsliv, är det inte tillräckligt att göra
tingen funktionella och användbara i en mer renodlat rationell mening. Tingen måste
också passa in i kulturellt förankrade vanor…”163 Erling Bjurström et al. menar i sin bok
'HW�NRPPXQLNDWLYD�KDQGODQGHW�att dagens snabba medieteknologiska utveckling bidrar
till att symboliska former och innehåll förmedlas på ett nytt sätt vilket kan leda till att
synsätt på skillnader mellan olika medietyper luckras upp. Frågor som aktualiseras är av
typen ”Är e-post ett brev?” och ”Är en e-bok fortfarande en bok i konventionell
mening?” Att dessa frågor väcks hänger samman med att symbolsystem ’materialiseras’
i nya former, både i människors vardagsliv och i olika samhälleliga diskurser.164

Ridderstad menar att boken besitter speciella värden som fysiskt föremål och som
bärare av text. Två respondenter menar att värdet är mindre hos en e-bok än hos en
pappersbok. Civilingenjören gör jämförelsen med att det finns ett större värde hos en
CD skiva än en MP3-fil, även om innehållet är det samma i båda fallen. Copywritern
jämför med att det ligger ett större värde i att se en film på bio än på video. Nunberg
menar att boken som objekt är laddad med en mängd symboliska och kulturella värden
där vi utifrån bokens fysiska egenskaper tillskriver den en magisk kraft.165

Många e-boksproducenter har förstått värdet av att försöka efterlikna pappersboken vid
skapandet av nya läsverktyg bland annat genom att binda in skärmen i omslag av läder
och som öppnas precis som en traditionell pappersbok. Tekniken ska på detta sätt vara
igenkännbar för läsaren. Man skulle kunna säga att e-boken ”stulit” pappersbokens
gränssnitt. Mårdsjö och Carlshamre menar att gränssnittets uppgift kan vara att
förmedla en viss känsla och vissa förväntningar. Dessa förväntningar skapas mer eller
mindre medvetet av bokens designer genom användandet av vissa grafiska element till
exempel material och form. Dessa grafiska verktyg kan ses som ett retoriskt hjälpmedel
med avsikt att ”…vädja till tanke (ethos) eller känsla (pathos) och därigenom påverka
förståelse, attityder och värderingar.”166 Att konstruera läsverktyg som liknar
pappersboken till form och grafisk design kan sägas vara en strategi till att vinna
snabbare acceptans bland konsumenter. Bland våra respondenter råder det skilda
meningar om det faktum att de producenter som tillverkar läsverktyg gör det med
pappersboken som mall. Copywriter vill att e-bokens utseende och form, i så stor
utsträckning som möjligt, ska efterlikna pappersboken och säger att han skulle föredra
att läsa e-böcker på en läsplatta i form av en dubbelskärm därför att han annars skulle
sakna efterliknandet av pappersbokens format. En annan respondent, författaren, tycker
däremot att det är fel att formge och tillverka läsplattor för att försöka få dessa att
efterlikna pappersboken i så hög grad som möjligt, han menar att det är som att försöka
tillverka vegetarisk korv. Han anser att e-boken istället borde gå sin egen väg och hitta
sitt eget revir.

                                                          
162 Nunberg (1998). s. 268.
163 Mårdsjö & Carlshamre (2000). s. 75.
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Inte bara e-boken som läsverktyg (i detta fall läsplattan) eller den layoutmässiga texten
försöker åka snålskjuts på pappersboken utan även namnet H�ERN kan ses som en
metafor för att vinna acceptans genom igenkännande. Detta är ytterligare ett tydligt
tecken på att boken som föremål är laddat med en stark symbolisk kraft. Egentligen
vore det kanske rimligare att tala om H�WH[WHU då texten inte är knuten till en faktisk bok
(i alla fall inte bok i den mest traditionella betydelsen).I samband med en
bibliotekskonferens i Halmstad 2000 skriver Per S. Ridderstad i en artikel;

Både nya portabla medier och nya textkommunikationstekniker
har kommit att kallas för böcker: kassettbok, e-bok, digital bok,
filmbok och så vidare. Det kan verka ganska fantasilöst. Har
människan inte längre någon verbal skaparförmåga? Men
egentligen bör nog boken känna sig smickrad. Uppenbarligen
är symbolvärdet i ordet 'bok' så starkt, att det anses lyfta
exempel på ny teknik till en positiv nivå.167

Art director är den respondent som ställer sig mest positiv till e-boken som artefakt. Han
uppskattar allt hos den nya tekniken och verkar inte tycka att det finns något som går
förlorat när han läser skönlitteratur i form av e-böcker. Han ställer sig till en början
frågande till varför man egentligen ska äga böcker i pappersform. Han ser det som en
självklar fördel att kunna ha böcker lagrade i sin dator där han har all annan information
tillgänglig. Men han säger samtidigt att det finns vissa böcker som är mer betydelsefulla
än andra och dessa vill han då ha i sin bokhylla. Vi tolkar det som att det trots hans
bestämda lovordande över e-boken ändå finns ett värde i att äga vissa böcker.
Pappersboken och e-boken har inte riktigt samma funktion när det kommer till vissa
hänseenden hos läsningen baserat på den digitala textens immaterialitet och avsaknad av
pappersboken symboliska värde.

����5HVSRQGHQWHUQDV�nVLNWHU�RP�H�ERNHQV�IUDPWLG

E-boken är, som nämnts inledningsvis, en medieform kring vilken det cirkulerar en
stämning av konflikt. För- och nackdelar ligger som ämne för debatt, en debatt där
verken ”teknikmänniskan” eller ”bokmänniskan” riktigt tycks vilja enas. Det spekuleras
en del om e-bokens genomslagskraft. Kommer den att träda in i våra liv och bli lika
vanlig som till exempel mobiltelefonen eller den pocketbok vi burit med oss de senaste
årtionden? Våra respondenter menar att e-bokens framtid avgörs av vilka egenskaper
den utrustas med. Respondenterna menar att e-boken i dagsläget saknar något, de säger
att e-boken måste kunna erbjuda fler funktioner och användas på ett sätt som inte den
vanliga pappersboken kan. För att e-boken ska bli ett riktigt intressant instrument för
skönlitterär läsning fordrar respondenterna vissa förbättringar; tekniken måste
standardiseras, samtliga läsverktyg måste bli billigare och erbjuda bättre läskvalitet, fler
titlar måste bli tillgängliga och i samband med detta måste också upphovsrättsliga
aspekter lösas.

Kilgour ställer ett antal krav på själva läsverktyget; han menar att för att e-boken ska
kunna konkurrera med pappersboken måste läsverktygen vara konstruerade så att de
erbjuder bättre läsbarhet än läsning av pappersböcker, de måste väga mindre än en
genomsnittlig roman, kunna hållas och skötas med en hand, skärmen bör rymma minst
500 ord och läsverktyget ska när som helst kunna kopplas upp mot databaser för att

                                                          
167 Ridderstad (2000).
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ladda hem verk.168 Vad Kilgour verkar vilja se mer av på marknaden är väl utvecklade
läsplattor, tillräckligt små för att vara behändiga att ta med men med en skärm som är
stor nog för att se ut som en vanlig boksida och med en skärmupplösning som når upp
till den tryckta bokens läskvalitet. Frågan är då om användarna vill betala läsplattans
höga kostnad bara för en enda funktion, att kunna läsa text? Våra respondenterna anser
att läsplattan måste vidareutvecklas och förbättras för att bli tillräckligt attraktiv som
läsverktyg. De flesta hoppas också att läsplattan kommer att erbjuda och integrera fler
funktioner än endast läsning. Dessutom måste samtliga modeller av läsverktyg bli
billigare för att man ska investera i något av dem. Än så länge är inte läsverktygen
”allmängods”

Enligt Hillesund finns i dag två faktorer som hindrar att e-boken anammas av
användare; den dåliga kvaliteten och de höga priserna vad gäller läsverktyg samt de
problem som råder kring bestämmelser om upphovsrätt och kopieringsskydd. I detta
sammanhang förekommer ofta begreppet DRM - Digital Rights Management - vilket
står för olika tekniska sätt att kopieringsskydda digitalt material bland annat genom
kryptering. Höga priser, dålig läskvalitet och problem med DRM påverkar i allra högsta
grad konsumenten negativt menar Hillesund.169 Bibliotekschef 2 säger: 6RP�GHW�lU�QX
ILQQV�GHW�[e- vår anm.] E|FNHU�VRP�HQGDVW�JnU�DWW�OlVD�Sn�GHQ�GDWRU�PDQ�ODGGDU�QHU�GHQ
WLOO�HIWHUVRP�ERNHQ�LQWH�JnU�DWW�IO\WWD�XWDQ�OnVHV�IDVW�L�GHQ�PDVNLQ�GHQ�NRPPHU�WLOO�I|UVW.
Han tror inte att det finns någon framtid för skönlitterära e-böcker om detta inte löses.
Hillesund menar att för att användarna ska börja använda e-boken och se den som ett
alternativt instrument för läsning av skönlitteratur ligger också en stor del av ansvaret
hos förlagen. För att e-boken ska sprida sig krävs det att ett stort och varierat utbud av
titlar blir tillgängliga. En respondent tror att intresset för den skönlitterära e-boken
skulle öka om fler etablerade författare valde att ge ut sina böcker elektroniskt. Han
menar vidare att det är först när tillgängligheten blir större som efterfrågan ökar. I
samband med detta måste också upphovsrätts- och kopieringsfrågan lösas. Som det är
idag är förlagen oroliga för att de ska förlora kontrollen över de verk de förfogar över.
Man förser e-böcker med starka kopieringsskydd i oron av att användarna, i brist på
detta skydd, ska missbruka verken, skriva ut dem på papper, ge bort dem, låna ut dem
eller mångfaldiggöra dem genom kopiering. Många förlag har uttryckt en rädsla över att
e-boksmarknaden ska utvecklas mot att bli en boklig Napster. Dahlström menar att i och
med detta kopieringsskydd har e-boken försetts med ett ’kyskhetsbälte’, det vill säga att
e-böckerna är helt låsta och endast avsedda för linjär läsning utan någon möjlighet till
integrerande av andra digitala texter och verk i andra datorer och nätverk.170

Vissa respondenter anser att e-bokens höga tekniktröskel kan vara ett problem.
Systemvetaren upplevde att det ibland var krånglig att köpa böcker från vissa förlag
eftersom det krävdes att man som köpare var insatt i hur allt fungerade. Det är intressant
att notera att trots att denna respondent arbetar som systemvetare och är van vid att
dagligen lösa tekniska problem upplevde hon ändå svårigheter och problem med att
köpa och ladda hem e-böcker. Bibliotekarie 1 menar att denna höga tekniktröskel kan
medföra att e-boken som medium blir svårtillgänglig för vissa grupper. Han menar att
detta i värsta fall skulle kunna medföra en viss segregering mellan olika grupper i
samhället: 1DFNGHODU�lU�DOO�WHNQLN�VRP�EHK|YV�WLOO�RFK�DWW�H�ERNHQ�Gn�NDQ�EOL
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VYnUWLOOJlQJOLJ�I|U�YLVVD�JUXSSHU��-DJ�W\FNHU�DWW�DOOD�VND�KD�UlWW�WLOO�DWW�WD�GHO�DY�HQ
HOHNWURQLVN�WH[W�Sn�VDPPD�VlWW�VRP�HQ�WU\FNW�

E-bokens största nackdel i dagsläget är enligt respondenterna att de tekniska aspekterna
inte är lösta. Det finns ännu inget enhetligt digitalt format som alla enats om, det finns
inget enhetligt sätt att kopieringsskydda texterna och det finns inget läsverktyg som har
tillräckligt bra textåtergivning och som uppfyller kraven på hanterlighet till ett
överkomlig pris. Dessa tekniska hinder skulle kunna medföra att läsare väljer den
mindre komplicerade pappersboken framför e-boken. För att citera en av
respondenterna i enkätundersökningen: GHW�lU�MX�HWW�VW|UUH�SURMHNW�PHG�HQ�H�ERN
HIWHUVRP�GHW�EHK|YV�HQ�GDWRU�HOOHU�G\O��3DSSHUVERNHQ�lU�PHU�RNRPSOLFHUDG�
För att e-boken till fullo ska bli ett alternativt medium för användarna krävs det en
standardisering av tekniken och sänkta priser vad gäller de tekniska produkterna.

Everett M. Rogers, professor i kommunikationsvetenskap, skriver angående
anammande av ny teknik att varje ny innovation utvärderas av användare utifrån deras
tidigare erfarenheter av någonting liknande.171 Ser man till läsplattan, kan det
konstateras att vissa av dem konstrueras som om det fortfarande rörde sig om
pappersböcker, det vill säga de liknar mer en bok än en dator. McLuhans tes om att
innehållet i det nya mediet alltid utgörs av det tidigare mediet blir tydliggjord genom att
vissa läsplatteproducenter förpackar datorn i läderband och formger dem för att i högsta
möjligaste mån likna pappersboken storlek och utformande.172 Företag som producerar
läsverktyg för e-böcker har insett att vårt tänkande i hög grad präglas av invanda
föreställningar om hur en bok ska se ut för att kunna betraktas och användas som en
bok. En av respondenterna tycker, som tidigare nämnts, att det är fel när producenter av
läsverktyg försöker få sina produkter att efterlikna pappersboken medan en annan
respondent däremot har en önskan om att läsverktygens utseende i så stor utsträckning
som möjligt ska efterlikna pappersbokens. Dahlström gör en liknelse mellan e-boken,
som den ser ut i dagsläget, och de första bilarna som formgavs som hästdroskor med
borttagen häst, det så kallade ’horseless-carriage-syndromet’.173 Roger Fidler, verksam
inom området masskommunikation och journalistik, skriver att detta inte heller är ett
nytt eller ovanligt fenomen vad gäller moderna former av kommunikationsmedier.
Televisionen blev i sin begynnelse mottagen och snabbt accepterad som radio med
rörliga bilder. Fidler menar att varje nytt medium har sin egen historia av acceptans att
det tar tid innan mediet lösgör sig och blir självständig från dess föregångare.174 Bolter
och Grusin skriver att ett medium i vår kultur inte kan verka isolerat eftersom det står i
ständig relation till andra medier.175 De tar i samband med detta upp begreppet
”remediation”, med vilket det avser att varje nytt mediums genomslagskraft är beroende
av det har tydliga referenser och kopplingar till andra tidigare medier: ”We call this
process of borrowing and refashioning by the name remediation -- to capture the idea
that one medium takes over, incorporates, and refashions other media.”176 Den tryckta
boken sitter djupt rotad i våra föreställningar om vad en bok är vilket gör att vi under

                                                          
171 Rogers, Everett M. (1995). 'LIIXVLRQ�RI�LQQRYDWLRQV��4th ed. New York: Free Press cop., s. 241.
172 McLuhan (1999). s. 10.
173 Dahlström (1999). s. 20.
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URL: http://www.dsh.se/dokument/BOLTER.HTM [2001-11-07]
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lång tid kommer att få se digitala böcker utformade som om det rörde sig om
pappersböcker, menar Dahlström. Han menar vidare att e-boken i dagsläget förhåller sig
”sekundärt” till pappersboken och är kritisk till att tidiga e-boksprodukter såsom Rocket
eBook utformades som ett återskapande av pappersboken. Genom att framhäva
pappersbokens kvaliteter, snarare än det digitala mediets kvaliteter kan e-boken riskera
att bli en ”mediehistorisk parentes.”177 E-boken borde istället hitta sin egen nisch och ta
till vara på det digitala mediets förtjänster och kvaliteter vad gäller texters ”dynamik
och föränderlighet, transportabilitet, konvertibilitet, manipulerbar och utbytbar,
uppmärkning, sökbarhet, kraftfullhet, påverkbarhet, flersekventialitet,
hypertextualitet.”178 Dalström menar att det enda e-boken utnyttjar i dagsläget är det
elektroniska mediets kraftfullhet till komprimering och transportabilitet.

Mycket av diskussionen kring e-boken handlar om och i så fall när e-boken ska ersätta
den traditionella tryckta pappersboken. Debatten ingjuter ofta en sentimental vädjan till
den tryckta boken som njutningsmedel och att e-böcker inte lika lätt kan läsas i badet
eller på stranden. Lynch skriver att liknande sentimentala utfärdanden om bokens
ersättande är irrelevanta och det lyfter bort fokus på det som egentligen är det
intressanta med utvecklingen. Diskussionen om att e-boken skulle vara en ersättare för
den tryckta boken borde i stället nyanseras till att se e-boken som ett värdigt
komplement till pappersboken.179 Dahlström menar att det inte hör till ovanligheten att
dödförklara en befintlig informationsteknik när en ny inträder på marknaden. Andra
informationsteknologiers inträde har även de lett till debatt om ersättande.
Boktryckarkonsten, telegrafen och TV har alla varit föremål för diskussion. Ny
informationsteknik betyder emellertid inte ett omedelbart ersättande av redan
existerande teknologi, något vi också påvisat i kapitel 2.1. Vissa dokumenttyper har
visserligen redan nu nästan helt ersatts av elektroniska dito och denna utveckling har
skett på bara några år. Det var inte mer än fyra år sedan Dahlström skrev: ”Otvivelaktigt
kommer den digitala boken att kunna ersätta den tryckta boken på många områden, där
den förras fördelar överväger och t.o.m. utklassar den senares. Möjligen kan sådana
dokumentvarianter vara: omfångsrika kataloger (ofta föremål för uppdateringar),
databaser, uppslagsverk, lexika m.fl.”180 Andra typer av genrer som exempelvis
skönlitteratur menar han kommer att fortleva under lång tid framöver. Med undantag av
en respondent ser ingen av de intervjuade skönlitterära e-böcker som ett hot mot den
skönlitterära pappersboken. Däremot ser en del e-boken som ett hot, eller snarare en
möjlighet, vad det gäller kurs- och facklitteratur i e-boksformat. Många respondenter
tror att e-boken i universitets- och skolvärlden mycket väl kan slå ut vissa typer av
fackböcker och läromedel, såsom den elektroniska varianten redan ersatt många typer
av uppslagsverk, kataloger, lexika och så vidare. När det kommer till skönlitteratur är
dock de flesta betydligt mer konservativa.

Bolter skriver att e-boken måste erbjuda något mer än den medieform den efterliknar:
”As with any remediation, however, the eBook must promise something more than the
form that it remediates: it must offer what can be construed as a more immediate,
complete, or authentic experience for the reader.”181 Många av våra respondenter ser en
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rad brister med e-boken i dagsläget, de menar att den behöver utvecklas och erbjuda
mer för att attrahera och motivera till fortsatt användning. Trots detta tillhör de ändå den
grupp användare som ligger i täten av att följa e-bokens fortsatta utveckling, den grupp
som tagit sig till tekniken och tagit tekniken till sig. Frågan är då om e-boken kommer
att bli ett medium som används i lika stor utsträckning som pappersboken? Precis som
respondenterna säger beror detta helt på vilka beskaffenheter e-boken utrustas med.
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��6OXWVDWVHU

Undersökningen, som kan sägas ha karaktär av en pilotstudie, gör ett nedslag i ett antal
e-boksanvändares åsikter om e-boken som specifik medieform. Studien antyder att de
främsta motiven till att läsa skönlitteratur i form av e-böcker ligger i en önskan och ett
intresse av att följa med i teknik- och medieutvecklingen samt ett stort litteraturintresse.
Vi kan se att dessa motiv bottnar i förväntningar på det nya digitala mediets kraftfullhet
till komprimering, portabilitet och interaktivitet. Många respondenter är storläsare och
uttrycker en tillfredsställelse av att kunna transportera många verk i ett läsverktyg
samtidigt som e-boken även inbjuder till en viss medverkan i texten som inte den
tryckta boken möjliggör. Ytterligare ett motiv till e-boksläsning är tillgängligheten; dels
att komma åt texter oavsett tid och rum, dels att komma åt texter som inte finns i tryckt
format. Detta mervärde gör att e-boken fungerar utmärkt som ett komplement till
pappersboken för skönlitterär läsning. Vi menar att respondenternas motiv till att
konsumera skönlitteratur via e-böcker inte kan verka isolerat utan måste sättas in i
användarnas livsvärld. Trots att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån vårt
intervjumaterial är det ändå påtagligt att det finns ett visst samband då de flesta av de
intervjuade har anknytning till yrken där de står i ständig kontakt med den
informationsteknologiska utvecklingen.

Trots att respondenterna ser många fördelar med e-boken upplever så gott som samtliga
att det finns aspekter i den skönlitterära läsningen som går förlorade med e-boken då
texten frigör sig från codex. Respondenterna menar att e-boken ger en känsla av
oöverskådlighet då den digitala texten inte upptar samma fysiska utrymme som
pappersboken utan endast handlar om en representation av texten på en skärm. Dagens
läsverktyg erbjuder inte samma läskvalitet som pappersboken och vissa upplever det
obekvämt och onaturligt att läsa skönlitteratur på skärm beroende vilket läsverktyg som
används. Flertalet respondenter är eniga om att e-boken lämpar sig bättre för
facklitteratur och kurslitteratur än för skönlitteratur. Det digitala mediets styrka stödjer
mer texter man arbetar med än texter som läses linjärt. När det kommer till
skönlitteratur är de flesta av respondenterna betydligt mer bundna till pappersbokens
form och här är dess tekniska och symboliska gränssnittet fortfarande
konkurrenskraftigt. De värdesätter inte bara böcker för den information de innehåller
utan även bokens form, estetik och materialitet betyder mycket för läsupplevelsen. Även
om respondenterna använder sig av e-böcker som medel för skönlitterär läsning har de
ändå uppfattningen om att den fysiska pappersboken besitter ett värde och en status som
inte kan mäta sig med e-boken. I dagsläget verkar pappersboken vara ett överlägset
medium för läsning av skönlitteratur där e-boken ännu har lång väg kvar till att nå
samma position som den tryckta boken.

För att respondenterna ska se e-boken som ett likvärdigt alternativ till pappersboken
krävs det att e-bokens teknik utvecklas och förfinas. Respondenterna anser att e-boken
ska utnyttja det digitala mediets fördelar istället för att försöka efterlikna pappersbokens
format. Även om e-boken besitter ett visst mervärde utnyttjar den inte sina fördelar fullt
ut. För att e-boken ska bli ett riktigt intressant medium för skönlitterär läsning uttrycker
respondenterna vissa önskemål; tekniken måste standardiseras, samtliga läsverktyg
måste bli billigare och erbjuda bättre läskvalitet, fler titlar måste bli tillgängliga och i
samband med detta måste också upphovsrättsliga aspekter lösas.
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E-bokens genomslagskraft beror inte endast på de tekniska finesser som produkten
erbjuder utan hänger även samman med att vi kan befria oss från de materiella och
fysiska aspekter som vi förknippar med codex. Respondenterna håller fast vid att
pappersboken innehar ett visst värde baserat på dess materiella och symboliska
gränssnitt som inte e-boken kan ersätta oavsett hur tekniken utvecklas.
E-boken är i dagsläget ett komplement som ger respondenterna en möjlighet till att välja
medietyp anpassat efter önskemål. Även om respondenterna intresserar sig för e-boken
utesluter inte detta att de fortfarande anser att pappersboken har en ställning som det
optimala mediet för skönlitterär läsning. Slutsatsen blir härmed att e-boken och
pappersboken fyller olika funktioner och mycket väl kan existera sida vid sida och
stödja varandra i det som är respektive mediums styrka.
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��6DPPDQIDWWQLQJ

Vi har i detta arbete behandlat den elektroniska boken, e-boken, vilken innebär såväl ett
nytt sätt att läsa böcker som en ny form att publicera böcker. Eftersom inträdet av e-
boken fortfarande är i ett initialskede finns det många outforskade marker inom området
och vi har i denna studie valt att se på e-boken ur ett användarperspektiv.

Syftet med uppsatsen har varit att, via kvalitativa intervjuer med e-boksanvändare,
åstadkomma en användarstudie av e-boken som medium för skönlitteratur. De
instrumentella syftena med undersökningen var att försöka identifiera användarnas
motiv till valet av e-boken som medel för läsning av skönlitteratur, klargöra om och hur
e-bokens gränssnitt påverkar läsupplevelsen, samt försöka utröna eventuella
gemensamma faktorer hos användarna, genom att ta hänsyn till deras livsvärld (den
kontext i vilken de verkar), vilken kan ha påverkat deras användning av e-boken.
Slutligen ville vi även uppmärksamma e-boksanvändarnas synpunkter på e-bokens
framtid.

Uppsatsens frågeställningar har varit följande:

• Varför väljer e-boksanvändare skönlitterära e-böcker som ett alternativ till, eller i
stället för, den traditionella pappersboken? Vilka motiv och tillfredsställelser kan
urskiljas?

• Finns det gemensamma nämnare i de intervjuades livsvärld som kan ha påverkat
deras användning av e-boken?

• Vilken betydelse tilldelar användarna e-bokens gränssnitt jämfört med den tryckta
bokens gränssnitt? Påverkas exempelvis deras läsupplevelser olika av respektive
bokforms gränssnitt?

• Hur ser de intervjuade på e-bokens framtid?

Med utgångspunkt från ovanstående fyra frågeställningarna har vi genomfört kvalitativa
intervjuer med 12 e-boksanvändare. Dessa utgör uppsatsens kärna. Som ett delsyfte har
vi genom en mindre enkätundersökning gjort ett nedslag bland en grupp ”allmänna”
läsare för att få några indikationer huruvida e-boken bemöts av välkomnande eller
motstånd.

Genom en kort historisk tillbakablick har vi visat att boken som artefakt utvecklats och
förfinats över tid och att denna utveckling fortfarande pågår. Vidare har vi redogjort för
den inbyggda komplexiteten i begreppet e-bok och visat att begreppet på intet sätt är
entydigt utan att e-boken är en sammansättning av flera olika komponenter; e-boken
definierad som; artefakt/verktyg, program/format samt digitalt textuellt verket. I detta
kapitel har också e-bokens möjligheter respektive brister kort beskrivits. Slutligen har
några aktörer på den svenska e-boksmarknaden presenterats.

De teoretiska utgångspunkterna utgår dels från ett användarperspektiv och dels från ett
gränssnittsperspektiv. Vi har bland annat tagit utgångspunkt i medieteorin 8VHV�DQG
*UDWLILFDWLRQV för att undersöka varför respondenterna väljer e-böcker som instrument
för skönlitterär läsning och om det finns några gemensamma nämnare i de intervjuades
livsvärld som kan ha påverkat deras användning av e-boken. För att undersöka hur e-
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boken upplevs har vi presenterat några teoretikers reflexioner kring hur boken
respektive det digitala dokumentets gränssnitt påverkar läsupplevelsen.

Bland de tillfrågade i enkätundersökningen kan vi konstatera att e-boken inte verkar
svara mot någon direkt efterfrågan eller något behov som ett instrument för skönlitterär
läsning. De reaktioner som registrerades i enkäten verkar snarast präglas av en ljum
likgiltighet där man varken möter e-boken med entusiasm eller motstånd.

E-boksanvändarna uppger i intervjuerna olika motiv till varför de valt e-boken som
medium för skönlitterär läsning. Vi har grupperat dessa motiv i sju olika kategorier:
intresse för ny teknik, lagringskapacitet och mobilitet, tillgänglighet och snabb
åtkomlighet, interaktion, behov att följa med i utvecklingen, intresse för nya författare
och ett stort litteraturintresse samt att ”det fungerar bättre.” Även om respondenterna
använder sig av e-böcker som medel för skönlitterär läsning har de ändå uppfattningen
om att den fysiska pappersboken besitter en materialitet, ett värde och en status som inte
kan mäta sig med e-boken baserat på avsaknad av pappersbokens tekniska och
symboliska gränssnitt. E-bokens teknik bör utvecklas och förfinas för att respondenterna
ska se e-boken som ett likvärdigt alternativ till pappersboken. Krav som ställs är bland
annat att tekniken måste standardiseras, samtliga läsverktyg måste bli billigare och
erbjuda bättre läskvalitet, fler titlar måste bli tillgängliga och i samband med detta måste
också upphovsrättsliga aspekter lösas. I dagsläget fyller e-boken och pappersboken
olika funktioner och e-boken används främst som ett komplement till pappersboken när
det kommer till skönlitterär läsning.
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%LODJD��

Date sent:      Fri, 01 Jun 2001 02:12:15 +0200
6XEMHFW��������� ��nUV�MXELOHXP���HQ�IUnJD
From:           Thomas på Serum <serum@serum.se>
BCC to:         

2 års-jubileum:
Den 1 Juni firar Serum 2 år
      Det firar vi med att under hela juni månad så
      - köper du två e-böcker till priset av en
      - eller också en till priset av 40 kronor.
      http://www.serum.se

(Detta under förutsättning att du också betalar din beställning senast den
30 juni)

Har fått en fråga:
       Två studenter, Christel Larsen & Helén Olsson från
Bibliotekshögskolan i Borås håller på
      att skriva magisteruppsats om e-böcker ur ett användarperspektiv. De
      har tänkt att intervjua personer om hur de upplever text beroende på
      om de läser den elektroniskt eller pappersburen. De undrar därför om
      någon av er som läser e-böcker har lust och tid
att ställa upp på denna intervju.
      I så fall skriv en rad till mig, så skickar jag eran mailadress
      vidare
till dem.

Tror att de två skulle bli väldigt glada om några av er kunde tänka sig
att hjälpa dem.

Vänlig hälsning,
/thomas Lindblad
thomas@serum.se
http://www.serum.se
0708 - 24 48 03
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Hej!
Vi har tidigare skrivit in till Biblist ang. vår magisteruppsats(inom
biblioteks-och informationsvetenskap.) om e-boken ur ett
användarperspektiv. Vi är nu i full gång med att skriva. Vi kommer att
genomföra djupintervjuer med e-boksläsare för att bilda oss en uppfattning
om deras inställning till e-boken som medium. Vi behöver komma i kontakt
med ytterligare några. Är det någon som har provat att läsa e-böcker och
som kan tänka sig att ställa upp? Intervjuerna kommer äga rum någon gång i
augusti, antingen via telefon eller möte.
Tack på förhand!
Helén & Christel, BHS
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Hej!
Det glädjer oss att du vill ställa upp på en intervju vad gäller läsning av e-böcker! Vår
magisteruppsats kommer att behandla e-boken ur ett användarperspektiv. E-boken
debatteras just nu flitigt men mycket litet skrivs om användarna av detta nya medium.
Vi är intresserade av att få veta dina åsikter och din inställning som e-boksanvändare,
vilka för- och nackdelar du upplever osv. Just nu håller vi på med att läsa in oss vidare
på vårt uppsatsämne, utforma intervju- och enkätmallar osv. Enligt vår tidsplan har vi
för avsikt att genomföra våra intervjuer i mitten- slutet av augusti. Vi planerar att
genomföra totalt 8-10 telefonintervjuer (av geografiska skäl) med olika e-
boksanvändare. Intervjuerna kommer att ta ca 40 min. Givetvis är du anonym. Om du
skickar ditt telefonnummer samt en ungefärlig tid då det passar att vi genomför
intervjun kontaktar vi dig. Vi går på en mindre semester efter midsommar så det vore
bra om du hörde av dig innan dess.

Har du några frågor nås vi på dessa mailadresser:

Christel.Larsen@bhs.utb.hb.se
H_olsson76@hotmail.com

eller på följande telefonnummer:

Chistel Larsen 033-126045, 0739-079916
Helén Olsson 033-135602, 0706-276161

Tack på förhand!
Soliga hälsningar,
Christel Larsen & Helén Olsson, BHS, Borås.
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,QWHUYMXIUnJRU�WLOO�H�ERNVDQYlQGDUH

$
1 Ålder?

2 Utbildning/Yrke?

3 Läsvanor generellt. T ex hur mycket läser du? Hur ofta läser du?

4 Hur stort är ditt intresse för ny informationsteknologi?

5 Hur ser du på informationsteknologins möjligheter?

6 Hur kom du i kontakt med e-böcker från början?

7 Läser du även e-böcker inom andra genrer än skönlitteratur?

8 Hur läser du e-böcker, dvs. laddar du ner dem till en stationär dator eller läser du
boken på en läsplatta, handdator eller dyl.?

9 Var köper / lånar du dina e-böcker?

%
1. Varför läser du skönlitterära e-böcker? Motiv?

2. Skiljer sig din läsning åt från e-boken till pappersboken? T.ex. var, när och hur du
läser?

3. Hur upplever du e-boken i förhållande till den tryckta boken?

4. Fyller läsandet av en e-bok samma funktion som en tryckt bok?

5. Anser du att bokens fysiska form har någon betydelse för läsning?

6. Tror du att e-boken är ett hot mot pappersboken?

7. Hur ser du på e-bokens framtid?

8. Kan du tänka dig att ersätta pappersboken helt med e-boken?


