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Abstract: Framed by the concepts of power, materiality and 

modality, this study aims to disentangle if and how 

older adults and seniors read and experience digital 

texts. An additional aim is whether the reading 

experience differs between a printed text and a 

digital text. 

By using a questionnaire that was distributed to 

reading circles at three different libraries in 

Northwest Skåne, 25 older adults participated (over 

55 years old). The analysis, with a main focus on the 

aspects of materiality and modality shows that the 

reading experience differs between a printed text and 

a digital text. 

Some of the aspects that the respondents thought 

influenced the experience in different ways were the 

feeling of holding a book, the technical functions of 

a reading tool and the uncertainty that comes with 

the fact that technology is needed to be able to read. 
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1 Inledning 

Idag väljer allt fler att läsa texter, böcker och tidningar på skärm av något slag 

istället för i tryckt format. När många av oss tänker på en bok, ser vi nog 

samma sak framför oss. Vi ser en tryckt, fysisk bok, som vanligtvis innehåller 

text, bilder eller både och. Detta har delvis förändrats för läsaren i och med 

digitala böcker, där ett digitalt läsverktyg måste användas för att kunna läsa 

boken. Ett digitalt läsverktyg kan till exempel vara en läsplatta eller en 

surfplatta. Människor har skrivit och läst på allt från palmblad och lertavlor, till 

bokrullar och tryckta böcker. Idag väljer många att väljer att läsa e-böcker och 

andra digitala texter (Baron, 2015).  

 

Att kunna läsa är inget som människan kan ta för givet eller en färdighet som 

vi föds med. Det är något som utvecklas tack vare hjärnans formbarhet. 

Människans hjärna förändras i takt med att läskunskapen utvecklas och enligt 

flera forskare kan den digitalisering som sker idag och läsning av e-böcker vara 

ett hot mot just läsningen. Wolf (2008) menar att djupläsning bara kan uppnås 

vid läsning av tryckta texter och inte vid läsning av digitala texter. Studier 

kring detta har visat att läsförståelsen kan bli lidande och att läsare av digitala 

texter oftare blir distraherade än de som läser tryckta texter (Wolf, 2008; Wolf 

& Barzillai, 2009; Baron, 2015). Men det finns också studier som menar att 

läsförståelsen eller upplevelse av läsningen inte blir lidande vid läsning av 

digitala texter (Moyer, 2011). Hjärnforskare vet idag inte tillräckligt mycket 

om digital läsning, för att definitivt kunna säga hur och om den påverkar 

hjärnan (Ross, McKechnie & Rothbauer, 2018). Läsningen förändras, oavsett 

hur man läser, vad man läser och vad som räknas som läsning (Ross et al., 

2018) 

   

Denna studie undersöker äldres läsning av tryckta och digitala böcker. Många 

äldre läser tryckta texter för att de känner sig bekväma med det, är osäkra på 

den teknik som behövs och i en del fall inte heller äger den teknik som behövs. 

Detta är något som håller på att förändras, då allt fler hushåll äger ett 

läsverktyg av något slag och två tredjedelar av befolkningen i Sverige mellan 

16-85 år har tillgång till en surfplatta (Höglund & Wahlström, 2018).  

 

Tidigare forskning visar att de äldre uppger olika orsaker till varför de inte 

läser digitalt, men den vanligaste är att de föredrar den tryckta boken och att en 

digital bok känns opersonlig. Trots detta så visar studier att de äldre i vissa fall 

läser bättre och snabbare på ett digitalt läsverktyg och de äldre har också börjat 

se fördelarna med att läsa digitalt, till exempel när de är på resande fot (Liu, 

2005; Kretzschmar, F., Pleimling, D., Hosemann, J., Füssel, S., Bornkessel-

Schlesewsky, I. & Schlesewsky, M., 2013; Quan-Haase, A., Martin, K. & 

Schreurs, K., 2014). 
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Enligt Dolatkhah (2010) är det viktigt för läsaren, för läsningen och för själva 

läsupplevelsen vilket objekt texten är fäst på. Det vill säga om det är en bok 

eller ett digitalt läsverktyg som används. Men även var och hur en text läses är 

avgörande. Manguel (1999) beskriver hur platsen man läser en bok på haft och 

fortfarande har betydelse för läsningen ”läsnöjet hänger till stor del på att man 

har det bekvämt” (s. 149).  

 

Desto mer de äldre ser fördelarna med digital läsning och vad det kan göra för 

deras enskilda läsning kommer de ta den till sig och göra deras läsning enklare 

och mer tillgänglig. Samhället runt dem digitaliseras allt mer och för att inte 

riskera att hamna i ett digitalt utanförskap, bör äldre i viss mån anamma den 

digitala läsningen (Internetstiftelsen, 2018). 

 

I den här studien undersöker jag e-böcker och digitala texter, som till exempel 

e-tidningar och bloggar. Studien ämnar ta reda på mer om digital läsning hos 

äldre vuxna.  

1.1 Problemformulering  

Äldre är den största gruppen människor som inte använder internet i samma 

utsträckning som många andra i samhället (Internetstiftelsen, 2018). I och med 

att mycket information digitaliseras, däribland böcker och tidningar, är det 

relevant för biblioteken och läsforskningen att få kunskap om hur äldre vuxna 

använder och läser digitala texter och vilka digitala verktyg de använder sig av 

i sin läsning. Det finns en risk att äldre vuxna inte kan ta del av information när 

allt mer digitaliseras och de riskerar då att hamna i ett digitalt utanförskap 

(Internetstiftelsen, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2018; Hill, R., Beynon-

Davies, P., & Williams, M. D., 2008). Tekniken som används för digital 

läsning utvecklas idag väldigt snabbt, vilket kan göra det svårt för många äldre 

vuxna att hänga med (Warner, 2012).  

 

Då detta är ett föränderligt forskningsområde, behövs det hållas uppdaterat 

med nya studier. Den här uppsatsen handlar om äldre vuxnas användning och 

upplevelser av digitala texter. Studien ska undersöka deras tankar, vanor och 

upplevelser av digitala texter och om det i längden kan förändra deras 

läsupplevelse och attityd kring digital läsning. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra till en fördjupad förståelse kring äldre 

vuxnas (55+) användning och läsupplevelser av digitala texter genom att 

undersöka deras vanor, tankar och upplevelser kring det. Studien kommer att 

undersöka läsande äldre vuxna i tre utvalda läsecirklar organiserade av olika 

bibliotek. För att möjliggöra denna undersökning har ett antal forskningsfrågor 

formulerats: 

 



3 

 

 I vilken utsträckning läser äldre vuxna (55+) digitala texter? 

 Hur upplever äldre vuxna att läsning av digitala texter påverkar 

läsupplevelsen i jämförelse med läsning av en tryckt text? 

 

Med den första frågan avser studien att ta reda på om äldre läser digitala texter 

eller inte. Den andra frågan syftar till att undersöka vilken sorts läsupplevelse 

äldre vuxna får av läsning av digitala texter, samt om den blir annorlunda när 

de läser en digital text i jämförelse med en tryckt text. 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till gruppen äldre vuxna, i åldern 55+ och äldre läsare som är 

medlemmar av organiserade biblioteksläsecirklar. Denna avgränsade grupp kan 

redan från början ha en förväntad positiv inställning till läsning. Studien 

avgränsas till att studera om gruppen läser digitala texter eller inte, samt hur 

läsupplevelsen av en digital text är för äldre vuxna. 

Inga jämförelser mellan olika läsverktyg kommer göras. Inte heller skillnaden 

mellan män och kvinnor studeras eller mellan de olika åldersgrupperna som 

tillfrågats i den här studien. Trots att ingen jämförelse mellan åldersgrupperna 

kommer att göras i den här studien, presenteras svaren indelade i 

åldersgrupperna. Det presenteras så för att framtida studier ska kunna ta del av 

och jämföra resultatet utifrån ålder. 

1.4 Definitioner  

Läsning handlar om konsten att läsa och det finns två huvudmoment i det; 

avkodning och förståelse. Avkodningen innebär att man ska kunna identifiera 

eller känns igen skrivna ord, medan förståelse handlar om tolkningen av det 

språkliga meddelandet (NE, 2019d). 

 

Läsning av elektroniska (digitala) texter från en skärm definieras som digital 

läsning och det krävs någon sorts läsverktyg för att kunna läsa digitalt (Borg, 

2013). 

 

Digitala texter består av olika uttryckssätt såsom bild, ljud, tal och skrift- 

språk, och meddelanden innehåller ofta såväl ljud som bilder. Digitala texter 

kan endast läsas på till exempel en dator, surfplatta eller en mobil (Skolverket, 

2016).  

 

En definition av e-bok från Litteraturutredningen (SOU, 2012) säger att det är 

“en elektronisk version av en tryckt bok som är avsedd att läsas med hjälp av 

en dator, smartphone eller annat mobilt läsverktyg” (s. 226) 

 

En smartphone, även kallad för smarttelefon eller smartmobil, fungerar 

ungefär som en dator. En smartphone är uppkopplad mot internet och 
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användaren kan till exempel kolla e-post, läsa tidning eller andra digitala texter 

eller lyssna på musik. (NE, 2019a).  

 

En surfplatta är liten dator utan fristående tangentbord, en så kallad pekdator. 

Den är uppkopplad mot internet och kan användas till bland annat att läsa e-

böcker, surfa på internet och spela spel. Likheterna med en smartphone är 

många, både till de funktioner som finns och till utseendet. Den har även 

likheter med en så kallad läsplatta (NE, 2019b).  

 

En läsplatta, som även kan kallas för e-läsare eller handdator, används för att 

ladda ner och läsa digitala texter, som e-böcker, e-tidningar och e-tidskrifter 

och detta kan göras med eller utan bild och ljud. Det speciella med en läsplatta, 

i jämförelse med en surfplatta, är att den vill skapa en tydligare ”bokkänsla” 

vid läsning av en e-bok i jämförelse med en surfplatta. Läsplattan har 

funktioner som gör det lättare vid läsning, till exempel sidbläddring, 

textförstoring och uppläsning (NE, 2019c).  

 

Skillnaden mellan dessa läsverktyg är bland annat att läsplattan har E-ink som 

är snällare för ögat vid läsning, vilket smartphone och surfplatta saknar (Tveit 

& Mangen, 2014). Bakgrunden på läsplattan reflekterar bakgrundsljuset på ett 

liknande sätt som ett vanligt papper och plattan kan då användas i starkt 

solsken, precis som en tryckt text på papper (NE, 2019c). 

 

En läsupplevelse menar Gimstedt & Wåglin (2010) är en personlig upplevelse 

och känslomässig reaktion på det man som läsare ser, hör, läser och känner av 

det som förmedlas. Exempelvis kan det vara den känslomässiga respons som 

kan frambringas av doften från en bok eller känslan av att röra vid pappret. 

Även yttre faktorer som var och hur man läser, till exempel sittandes på ett tåg 

eller hopkrupen i en soffa kan påverka läsupplevelsen. 

 

Kendell (1996) skriver i sin artikel Public library services for older adults att 

de över 55 år räknas som äldre vuxna. Detta är för att de från den åldern ville 

ta del av program och aktiviteter för seniorer enligt en undersökning som 

gjordes i Kanada år 1987. Den här åldern sätter också WHO (2010) i sin 

definition på äldre vuxna, men de specificerar åldern för lågutvecklade länder. 

Därför är det svårt att sätta en exakt ålder på vilka som räknas som äldre vuxna 

i och med olika situationer i olika länder. Kendell (1996) refererar i sin artikel 

till Hoy & Hoy (1987) som ger definitionen “variety of individual people who 

have very different backgrounds, hopes, interests, needs, memories and 

experiences, and many of whom are leading full and active lives" (s.1) på äldre 

vuxna. 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Det inledande kapitlet innehåller avsnitten problemformulering, syfte och 

frågeställningar, avgränsningar, definitioner och dispositionen av uppsatsen.  

I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning i ämnet och den forskning 

som bedömts relevant för studiens frågeställningar. Här ges både en historisk 

bakgrund till ämnet och kunskap om äldres läsning och deras läsupplevelser av 

digitala texter. I detta avsnitt redovisas både svensk och internationell 

forskning som befunnits relevant för uppsatsen. 

I kapitel tre beskrivs den teori och de begrepp som har använts i analysen av 

den data som har samlats in. För att på bästa sätt kunna relatera till hur de äldre 

vuxna läser och upplever digitala texter används Dolatkhah (2010) definitioner 

på läsandets fyra ”M”. De tre begrepp som funnit relevanta för uppsatsens syfte 

är begreppen makt, materialitet och modalitet.  

I kapitel fyra beskrivs vilken metod som användes i uppsatsen. Där beskrivs 

hur och varför en enkät valdes som insamlingsmetod. Ett avsnitt beskriver hur 

genomförandet gick till när data skulle samlas in. Vilket urval som gjordes för 

de respondenter som önskades besvara enkäten och varför just de 

respondenterna valdes ut. Slutligen finns det ett avsnitt om vilka etiska 

överväganden som bör göras vid en studie som denna. 

I det femte kapitlet presenteras resultatet från enkäten. Resultatet är indelat i 

åtta avsnitt med rubriker som är tagna från frågorna från enkäten som användes 

vid datainsamlingen och resultatet kommer att anges med löpande text och med 

hjälp av figurer.  

 

I kapitel sex förs en diskussion och en analys utifrån uppsatsens 

frågeställningar och enkätfrågor. Diskussionen kommer att utgå från Dolatkhah 

(2010) teori om läsandets fyra ”M” och de valda begreppen makt, materialitet 

och modalitet. 

I kapitel sju presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån uppsatsens 

resultat, analys och diskussion. Slutsatser som har gjorts presenteras med hjälp 

av uppsatsens frågeställningar som inledning. Även reflektioner angående 

uppsatsens arbetsmetod, teori, metod och förslag till vidare forskning 

behandlas i detta kapitel. Slutligen ges en sammanfattning av uppsatsen i 

kapitel åtta. Uppsatsen avslutas med källförteckning och en bilaga. 
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2 Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning i ämnet som bedömts relevant. 

Fokus ligger på läsning och läsvanor i allmänhet, äldre och läsning och 

slutligen forskning kring attityder och läsupplevelse med fokus mot äldre 

vuxna. Indelningen av avsnitten knyter an till studiens frågeställningar. I slutet 

görs en kort sammanfattning kring forskningen som har studerats. 

2.1 Läsning och läsvanor 

Trots att människan inte är född läsare och att människan uppfann läsningen 

för bara ett par tusen år sedan är läsning viktig på många olika sätt (Wolf, 

2008). Från första början skapade läsning gemenskap, och högläsning inför en 

publik var vanligt. Högläsningen förklaras också av att det oftast bara fanns en 

enda bok att tillgå, som vanligen innehöll religiösa texter (Steiner, 2012; Ross 

et al., 2018). Idag är läsningen viktig för bland annat kunskapsinhämtande och 

för att ett utanförskap inte ska bildas hos befolkningen (Baron, 2015; 

Internetstiftelsen 2018). 

 

Allt eftersom boken har förändrats till att det idag finns digitala texter har 

också gjort att läsningen har förändrats, och det kan i längden förändra 

människans förmåga till djupläsning och förmågan att koncentrera sig på 

läsningen har forskare som Liu (2005), Wolf (2008), Wolf & Barzilla (2009) 

och Baron (2015) kommit fram till. De skriver även att läsförståelsen kan bli 

lidande och att läsare av digitala texter ofta blir mer distraherade än de som 

läser tryckta texter. Detta är dock något som Moyer (2011) och Ross et al., 

(2018) mottsätter sig. De hävdar tvärtom att läsupplevelsen och läsförståelsen 

inte påverkas eller skiljer sig åt vid läsning av digitala texter, tryckta texter 

eller om läsaren lyssnar på den. Ross et al. (2018) skriver också att en digital 

text kan engagera läsarna på ett annat sätt än en tryckt text, då texten kan 

kombineras med bilder, animationer och ljud. Dessa motsägelsefulla uppgifter 

bygger dels på att forskarna kommer från olika ämnesområden, med olika 

perspektiv och utgångspunkter, men också på att studierna har utförts på olika 

sätt. Där jämförelser ibland har gjorts av läsning på tryckta böcker och läsning 

av e-böcker på en dator, vilket inte är det bästa sättet att ta del av en digital 

bok. 

 

I Läsning i den digitala tidsåldern skriver Borg (2013) att det finns två olika 

hållningar i den debatt som förs idag angående digital läsning. Det finns de 

som menar att digitala texter är svårare att ta till sig än en tryckt fysisk text. 

Sedan finns det de som menar att den elektroniska boken har mer och större 

potential än en tryckt bok. Till exempel är det lätt att distribuera dem och det 

gör att e-böckerna blir mer tillgängliga (Wallin, 2019).  
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I och med den växande tillgången till digitala medier som finns i dag kommer 

människors läsbeteende och läsförståelse att förändras och tillgången till 

digitala medier kan komma att ha stor inverkan på läsningen (Liu, 2005). Ett så 

kallat skärmläsarbeteende har utvecklats i takt med att människor läser allt mer 

och fler digitala texter på skärm. Det här innebär att de som läser digitala texter 

på internet lägger mer tid på att hitta och söka efter nyckelord och skanna av 

texterna och mindre tid på djupläsning eller mer koncentrerad läsning som sker 

vid läsning av böcker. De läser även texterna på internet mer selektivt och den 

långvariga uppmärksamheten vid läsning av digitala texter minskar i 

jämförelse med läsning av tryckta texter (Liu, 2005). 

 

Det pågår idag en digitalisering i samhället inom många olika områden, så 

även inom litteraturen. SOM-undersökningen år 2017 visar att det är fler som 

läser e-böcker än tidigare (Höglund & Wahlström, 2018). Trots det verkar 

många läsare fortfarande föredra den tryckta, fysiska boken framför den 

digitala boken. Det är ytterst få som har valt bort den tryckta boken. I och med 

den digitalisering som pågår har tillgången till digitala böcker blivit större än 

innan (Höglund & Wahlström, 2018). I samma SOM-undersökning svarade 43 

procent att de läser endast tryckta böcker, medan 13 procent kombinerar 

tryckta böcker och ljudböcker. Det är 7 procent som kombinerar tryckta böcker 

och e-böcker. Trots att den digitala läsningen ökar är det fortfarande relativt 

ovanligt att kombinera läsning av e-böcker och ljudböcker, endast 3 procent 

gör det (Höglund& Wahlström, 2018). Den andel som väljer att lyssna på 

ljudböcker är större än den som väljer att läsa en e-bok (Bergström & Höglund, 

2016). 

 

Idag kan läsare få tag på sina digitala böcker på olika sätt, till exempel via sitt 

bibliotek (Berube, 2005; Bergström & Höglund, 2013; Bergström, A., 

Höglund, L., Nilsson, S. K., Maceviciute, E., Wallin, B. & Wilson, T. D., 

2017). Biblioteken har fått en central roll i utlåningen av e-böcker och 

ljudböcker, och deras bestånd har ökat sedan år 2015 (Höglund & Wahlström, 

2018). Läsaren kan idag även ta del av digitala texter och böcker via 

exempelvis någon av de prenumerationstjänster som Storytel eller Bookbeat 

erbjuder, eller via onlinebokhandlare och fysiska bokaffärer (Wallin, 2019).  

 

Läsaren kan inhämta digitala texter på olika sätt, men många väljer att göra det 

via sitt bibliotek, majoriteten av de lästa e-böckerna som förmedlas är via ett 

bibliotek (Bergström & Höglund 2016). I Bibliotek 2017, som innehåller 

biblioteksstatistik för Sverige, konstateras det att tillgången till olika e-medier 

har ökat och att e-bokstitlarna har ökat med 8 procent under år 2017 samtidigt 

som antalet nedladdningar ökade med hela 19 procent. I rapporten går också 

läsa att antalet nedladdningar av samtliga e-medier, som till exempel böcker 

och tidningar ökade med 15 procent under samma period (Kungliga 

Biblioteket, 2018). 
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I Sverige görs det i genomsnitt 8,6 nedladdningar av olika e-medier per 

invånare, vilket kan jämföras med 7,9 och 7,2 åren innan. Oftast är det e-

böcker eller olika e-tidningar och e-tidskrifter som laddas ner (Kungliga 

Biblioteket, 2018). Det beskrivs inte mer detaljerat i rapporten om det är 

skönlitterära böcker eller faktaböcker som det laddas ner mest av eller av 

vilken åldersgrupp. Det har även påvisats att e-böcker kan ha en potential att 

sprida läsandet till nya grupper som biblioteken annars skulle ha svårt att nå 

(Svensk biblioteksförening, 2012; Wallin, 2019).  

 

Utbudet av svenska digitala e-bokstitlar är mindre än på den engelskspråkiga 

marknaden. I USA är det 26 procent som uppger att de under de senaste tolv 

månaderna har läst en e-bok, medan siffran i Sverige är 21 procent. Skillnaden 

beror mycket på den tidiga spridningen av e-boksläsaren samt ett stort utbud av 

litteratur på nätet från bland annat Amazon (Höglund & Wahlström, 2018). I 

Sverige har vi inte samma spridning och utbud av e-böcker, men trots det 

ligger Sverige före när det gäller ljudböcker. I den totala bokkonsumtionen 

ligger Sverige före USA och det beror på att fler personer i Sverige än i USA 

fortfarande läser tryckta böcker (Höglund & Wahlström, 2018). 

 

Den yngre generationens läsning av digitala texter är mer omfattande än hos 

den äldre generationen (Quan-Haase et al., 2014; Höglund & Wahlström, 2018; 

Ross et al., 2018), som fortfarande gärna läser tryckta texter. Av tillfrågade i 

åldern 65-85 år är det fyra procent som läst en skönlitterär e-bok någon gång i 

månaden och i samma åldersgrupp är det två procent som läst en digital 

faktabok. Detta kan jämföras med de i åldrarna 16-29 år, där nio procent läst en 

skönlitterär e-bok och 13 procent som läst digital facklitteratur (Höglund & 

Wahlström, 2018).  

 

I en undersökning gjord av Kobo, en tillverkare av läsverktyg, var kvinnorna 

75 procent av de mest aktiva läsarna av e-böcker. I deras studie är en läsare 

någon som spenderar minst 30 minuter per dag med att läsa e-böcker. Av 

Kobos cirka 28 miljoner kunder är runt 77 procent över 45 år och av dem är 

cirka 30 procent i åldern 55-64 år. Studien visar att kvinnor är den största 

läsargruppen, men att män över 65 år också är flitiga läsare och de 

representerar cirka 34 procent av de mest entusiastiska läsarna (The Guardian, 

2016).    

 

I relation till den egna genomförda studien är en grundförståelse i läsning och 

läsvanor viktigt. För att närmare kunna undersöka äldre vuxnas läsning och 

läsupplevelse är förståelse hur läsningen kan komma att påverkas av om den 

sker digitala eller inte viktigt (Liu, 2005; Wolf, 2008; Wolf & Barzilla, 2009; 

Moyer, 2011; Baron, 2015; Ross et al., 2018), även hur de får tag på texterna är 

viktigt att ha förståelse om (Berube, 2005; Bergström & Höglund, 2013; 

Bergström, et al., 2017; Wallin, 2019). Tillgång och utbud kan vara avgörande 

om någon väljer att läsa digitalt eller inte och även på vilket sätt de väljer att 
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läsa eller lyssna eller kombination olika sätt att läsa är relevant i förhållande till 

den egna genomförda studien (Kungliga Biblioteket, 2018; Höglund & 

Wahlström, 2018; Bergström & Höglund, 2016). 

2.2 Äldre vuxna och läsning 

Studier gjorda med äldre vuxna har visat att det finns många fördelar med att 

läsa digitalt. Vid läsning av digitala texter ges möjligheten att till exempel 

ställa in radavstånd och storlek på texten, vilket kan underlätta för de som har 

en läsnedsättning, till exempel försämrad syn (Quan-Haase et al., 2014; Borg, 

2013).  

 

Kretzschmar et al., (2013) studie visade att det skiljer mellan läsning av tyckta 

och digitala texter, samt vilket läsverktyg som används vid den digitala 

läsningen. Trots att äldre, i åldern 60-77 år föredrar att läsa tryckta texter, 

visade det sig i en studie att det skulle vara bättre för dem att läsa på en skärm. 

I en jämförelse mellan att läsa en text på papper, på en läsplatta och slutligen 

på en surfplatta visade det sig att äldre personer har stor nytta av att läsa på 

skärm och det har till stor del att göra med att de funktioner som finns 

(Kretzschmar et al., 2013). Samma studie visade också att de äldre deltagarna 

läste snabbare på en surfplatta och kunde snabbt orientera sig i texten och 

förstå dess mening (Liu, 2005; Kretzschmar et al., 2013; Baron, 2015). 

Bakgrundsljuset gav tydligare kontraster mellan bakgrund och text, vilket 

visade sig vara bättre för deras ögon. De äldre läsarna använde också mindre 

tid och energi när de läste på en surfplatta (Liu, 2005; Kretzschmar et al., 

2013). Detta medan den yngre åldersgruppen, i åldern 31-34 år, inte uppvisade 

någon skillnad vilket format de än läste på (Kretzschmar et al., 2013). 

 

I Sverige har läsning av e-tidning de senaste åren varit ganska konstant, men en 

viss ökning har skett. Det är framförallt i åldern 55+ som det har ökat och i 

åldersgruppen 56-65 år är det 85 procent som gör det någon gång och 44 

procent gör det dagligen. I åldersgruppen 66-75 år ligger den dagliga läsningen 

av en e-tidning på 38 procent och 32 procent i åldersgruppen 76+ 

(Internetstiftelsen, 2019). Från början var även dagstidningsläsare emot att 

tidningen skulle läsas och levereras på något annat sätt än det traditionella, men 

idag har de tagit den digitala versionen till sig och blivit allt mer positiva till att 

läsa digitala. Det blir alltid ett visst motstånd nä det sker förändringar, vilket 

innebär att lära sig nya vanor och sätt att läsa sin dagstidning (Bergström & 

Höglund, 2016). Idag erbjuder biblioteken inte bara låntagarna e-böcker och 

ljudböcker, utan andra former av digitala texter, som e-tidningar eller 

tidskrifter (Familjen Helsingborg, 2019). Därför har även denna form av digital 

text blivit mer lättillgänglig för läsaren.  

 

Det har forskats mycket kring vilken service biblioteken kan erbjuda de äldre 

vuxna. Det finns forskning om allt från ”Boken kommer” – en service där 
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biblioteken levererar böcker till låntagare som har svårt att ta sig till 

biblioteken på egen hand (Bennett-Kapusniak, 2013; Brisander, 2017; Huges, 

2017), till besök på olika vårdinrättningar (Huges, 2017), högläsning för äldre 

(Fieber, 2017) och hjälp med olika tekniska frågor. Biblioteken erbjuder 

utbildning och tekniksupport när det gäller alla typer av tekniska frågor 

relaterade till dator, mobiltelefon, surfplattor och appar et cetera. Bland annat 

kan de som behöver få hjälp med hur olika appar fungerar, hur de laddas ner 

samt hur de används. De flesta som söker tekniksupport på bibliotek är äldre 

(Kendall, 1996; Bennett-Kapusniak, 2013; Singer & Agosto, 2013).  

 

Tillgången till internet i hemmen ökar och det är hos åldersgruppen 76+ år som 

det ökar snabbast, medan för bara fyra år sedan hade hälften i åldersgruppen 

inte internet hemma. De i åldern 66+ år har kommit ifatt de övriga åldrarna när 

det gäller att ha tillgång till internet och det visar sig också att de äldre 

använder sig av internet. Det är cirka 60 procent av de som är 76+ år som 

använder internet i hemmet på en fast uppkoppling och cirka 40 procent i 

samma åldersgrupp använder det i mobilen. Även tillgången till smartphone 

och surfplatta har ökat och ligger idag på 90 procent respektive 70 procent och 

den ökningen sker över alla åldersgrupper. Trots dessa ökningar är de äldre 

vuxna fortfarande överrepresenterade bland dem som inte använder sig av 

internet, jämfört med yngre åldersgrupper (Internetstiftelsen, 2018). Att 

tillgängligheten till internet och något digitalt verktyg ökar hos den studerade 

målgruppen är en viktig faktor och är av betydelse, då det innebär att 

förutsättningar finns för att kunna läsa digitalt. 

2.3 Äldre vuxnas upplevelser av digitala texter 

Trots att det finns många fördelar för de äldre att läsa digitalt, föredrar de äldre 

vuxna fortfarande att läsa en tryckt text i stället för en digital text. Det kan bero 

på att de inte är mottagliga för den nya tekniken och att det finns en osäkerhet 

och till viss del rädsla kring det (Kretzschmar et al., 2013; Quan-Haase et al., 

2014; Bergström et al., 2017). Hill et al. (2008) skriver att äldre behöver vara 

motiverade och intresserade för att ta till sig och lära sig den nya tekniken som 

behövs vid läsning av digitala texter. Dagens teknik utvecklas snabbt och i 

samhället idag finns en förväntan att användaren ska klara av att anpassa sig 

efter det (Werner, 2012).  

 

När vanan att använda digitala läsverktyg av olika slag infinner sig för de äldre, 

kommer de att känna sig mer positivt inställda till den digitala läsningen 

(Bergström & Höglund 2015) och då kommer även deras attityd mot den 

digitala läsningen och tekniken att förändras (Hill et al., 2008; Bergström & 

Höglund, 2015; Greening, 2015). Ajzen (2005) skriver att attityder i sig inte 

kan studeras, men att de innefattar negativa och positiva värderingar gällande 

ett objekt, men också känslor och engagemang för objektet.  
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Trots de fördelar som syns i forskningen, föredrar äldre vuxna fortfarande att 

läsa tryckta texter framför digitala texter. Det kan bero på deras attityd kring att 

läsa digitalt (Hill et al., 2008; Myrberg & Wiberg, 2015; Bergström & 

Höglund, 2015). Den tryckta texten föredras generellt i alla åldrar vid 

högläsning för barn och när man lätt vill kunna dela en bok med någon annan, 

dock föredras de digitala böckerna vid resa och pendling (Liu, 2005; Rainie, L., 

Zichuhr, K., Purcell, K., Madden, M. & Brenner, J. 2012; Kretzschmar et al., 

2013; Quan-Haase et al., 2014; Bergström & Höglund, 2015; Bergström et al., 

2017). Detta gäller också när läsaren snabbt vill ha tag på en bok, tidning eller 

annan text (Bergström & Höglund, 2015; Bergström et al., 2017, Ross et al., 

2018). 

 

Många människor, även den äldre generationen, uppfattar inte e-böcker som 

komplicerade eller svåra att få tag på (Bergström & Höglund, 2013), trots att 

de föredrar att läsa tryckta böcker (Kretzschmar et al., 2013). Läsning på ett 

digitalt läsverktyg kan inte ersätta känslan eller de önskemål och krav läsaren 

har på hur det ska kännas att läsa och bläddra i en bok (Bergström & Höglund, 

2013; Mangen, 2013; Bergström & Höglund, 2016). Detta kan mer ha att göra 

med de strukturella och kulturella aspekterna, än med de tekniska aspekterna i 

och med att många inte anser att e-böcker utgör några funktionsmässiga hinder 

(Bergström & Höglund, 2013).  

 

Det finns många äldre som har tagit till sig den digitala läsningen och läser 

både tryckta texter och digitala texter. De ser dem som komplement till 

varandra och de ser läsning digitalt som något enkelt och lättillgängligt 

(Bergström et al., 2017). Idag finns det olika sätt att läsa på, en tryckt text, 

digital text eller så kan man välja att lyssna på en text. Dessa olika sätt att läsa 

på gör det möjligt för läsaren att välja hur, var och vid vilket tillfälle de olika 

formaten passar bäst att använda (Ross, et al., 2018).   

 

Läsning av digitala texter förändrar hur vi läser och hur vi använder kroppen 

när vi läser, vilket ger en annan upplevelse än vid läsning av tryckta böcker 

(Dolatkhah, 2010; Mangen, 2013; Baron, 2015; Ross et el., 2018). Ett exempel 

är att vid läsning av digitala texter på ett läsverktyg swipar man istället för att 

bläddra. Detta kan utgöra ett hinder för någon som inte är van att använda 

läsverktyget och det kan påverka upplevelsen på ett negativt sätt. Detta kan 

vara av stor betydelse för de äldre vuxna som studeras i min studie. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Bokens förändring från tryckt till digitalt har inte bara förändrat det fysiska 

utseendet på boken utan hur man läser den. Vissa forskare menar att 

människans förmåga till djupläsning och koncentrationen har förändrats (Wolf, 

2008; Wolf & Barzilla, 2009; Liu, 2005; Baron, 2015). Andra forskare däremot 
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menar att läsupplevelsen är densamma och att vi fortfarande klarar av att 

djupläsa en text, oavsett om den är tryckt, digital eller ljudbok (Moyer, 2011).  

 

I den tidigare forskning som presenterats i den här uppsatsen skrivs det att 

tryckta böckerna fortfarande är populära och att populariteten håller i sig 

gentemot de digitala böckerna och texterna, samtidigt som många läsare ser 

dem som komplement till varandra (Höglund & Wahlström, 2018). 

Forskningen visar även att äldre skulle dra stor nytta av att läsa fler digitala 

texter i och med de olika funktioner som finns på digitala läsverktyg (Quan-

Haase et al. 2014, Kretzschmar, et al. 2013; Borg, 2013). De fördelar som finns 

vid läsning av digitala texter för t ex dem med synnedsättning, är de 

funktionerna på en läsplatta där man kan ändra storlek och kontrast på texten 

(Kretzschmar et al., 2013; Liu, 2005; Borg, 2013). 

 

Det finns olika orsaker till varför äldre inte läser digitala texter i samma 

utsträckning som den yngre generationen. Det beror bland annat på att läsning 

med digitala läsverktyg inte kan ersätta känslan eller de önskemål och krav på 

hur det ska kännas att läsa och bläddra i en bok. De saknar också intresse, 

eftersom de inte tycker det är användbart och har därmed inte lärt sig att 

använda läsverktyget eller lärt sig ladda ner böcker via appen (Bergström & 

Höglund, 2013; Mangen, 2013; Internetstiftelsen, 2018).  

 

Genomgången av tidigare forskning visar att det finns flera källor som tittat på 

liknade eller samma typer av frågeställningar som den här studien.  

Internetstiftelsen (2018) undersöker närmare hur den äldre generationen läser 

digitalt och andra skriver mer om känslan vid läsning av tryckta texter och 

digitala texter och hur det kan påverka läsupplevelsen (Bergström & Höglund, 

2013; Mangen, 2013; Bergström & Höglund, 2016). Eftersom tekniken för 

digitala texter och läsverktyg är ett område som utvecklas och förändras snabbt 

är det relevant att följa upp detta regelbundet för att se hur det påverkar i vilken 

utsträckning som äldre vuxna läser och hur deras läsupplevelse blir. 

  



13 

 

3 Teori 

Val av teori och hur den kommer att tillämpas presenteras i det här kapitlet. 

Teorin bakom läsandets fyra ”M” kommer att användas i studiens analysen för 

att belysa vikten av att texten som läses är fäst på rätt objekt och hur olika sätt 

att läsa kan komma att påverka läsupplevelsen. Den här studien utgår får de 

definitioner som Dolatkhah (2010)  har format och begreppen som användas är 

makt, materialitet och modalitet.  

3.1 Läsandets fyra ”M” 

I förhållande till studiens syfte, vilket är att undersöka äldre vuxnas 

läsupplevelser av digitala texter, har läsandets fyra ”M” valts som teoretisk 

ansats och studien utgår från Dolatkhah (2010) definitioner av begreppen. 

Dolatkhah (2010) problematiserar läsning genom en läshistorisk 

forskningsstudie och utifrån det han kommer att kalla läsandets fyra ”M”; 

meningsskapande, materialitet, modalitet och makt. Dolatkhah (2010) 

definierar begreppen på följande sätt; hur en text tolkas eller kan skapa mening 

för läsaren, hur texten presenteras på det objekt vi läser från, hur vi alltid läser 

på en bestämd fysisk plats, på vilket sätt samt hur läsningen för olika individer 

kan se ut inom olika maktrelationer.  

Teorin är vald utifrån det syftet att förstå hur en digital text kan påverka 

läsupplevelsen och i detta fall läsupplevelsen hos äldre vuxna. Det som kan 

påverka läsupplevelsen är vad man läser på, det vill säga vilket objekt som 

texten är fäst på, var och vilken plats läsningen sker på och hur man väljer att 

läsa. 

Den här studien belyser speciellt aspekterna makt, modalitet och materialitet 

som beskrivs utförligare i avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4, eftersom dessa bedöms 

relevanta utifrån studiens syfte, dess frågeställningar och med hjälp av dessa 

begrepp föra en teorietisk analys. Alla fyra aspekterna spelar in i själva 

läsningen, men på olika sätt. Ur aspekten meningsskapande, går det att se att 

texter kan läsas på olika sätt att läsarens förutsättningar bestämmer hur läsaren 

förstår och tolkar texten. Begreppet meningsskapande kommer inte att beröras i 

den här studien, då tolkning och förståelse av olika texter inte kommer att 

diskuteras. 

3.2 Läsandets makt 

Maktbegreppet är enligt Dolatkhahs (2010) definition ett sätt att se på de 

makter och motmakter som ställs mot varandra på olika sätt i läsningen. Ett 

samspel mellan olika former av begräsningar för läsaren och läsarens egen 

uppfinningsrikedom. På den ena sidan av detta samspel står de auktoriteter som 

har möjlighet att bestämma och vill försöka begränsa och styra läsandet genom 
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till exempel olika lagstiftningar och vilka texter som finns tillgängliga. Detta 

kan påverka både läsaren och läsningen på de sätt att om den enskilda 

individen inte får läsa vad hen vill kan hen istället avstå från att läsa. På den 

andra sidan står läsaren med sin egen förmåga att skapa en mening efter de 

förutsättningar läsaren har. 

Bara för att dessa auktoriteter försöker bestämma betyder det inte att de kan 

styra över de olika processer som gör att läsaren förstår texten eller inte. 

Dolatkhah (2010) skriver även att det kan skilja sig åt vad “intentionerna 

bakom den kultur som förmedlas av ofta mäktiga kulturproducenter, och de 

olikartade upplevelser, identiteter och praktiker genom vilka den förmedlade 

kulturen tas emot och tolkas.” (s. 113).  

 

Läsningen kan ses som en process hos läsaren där de tar makten över sina egna 

liv genom själva läsningen. De ser till att de får tillgång till olika texter, tolkar 

dem efter sina erfarenheter och de förutsättningar de har och bygger sedan 

vidare på det och på så sätt kan de bli mer delaktiga i samhället och i de frågor 

som diskuteras. I och med att mycket av samhällsinformationen, böcker och 

tidningar digitaliseras idag är det viktigt att den åldersgrupp som undersöks i 

denna studie tar kontrollen och ser till att de får tillgång till olika digitala 

texter, det är viktigt ur den aspekten att de inte ska hamna i ett digitalt 

utanförskap. 

3.3 Läsandets modalitet 

Begreppet läsandets modalitet har enligt Dolatkhah (2010) att göra med en 

större och mer övergripande förståelse för hur läsandet i sig kan variera på 

olika sätt. I takt med att läsningen utvecklas uppstår olika läsarter, vilket 

handlar om hur läsning sker på ett speciellt sätt och att läsarna väljer olika sätt 

att läsa på. Inom läshistoriska forskning diskuteras till exempel läsarter som 

högläsning och tyst läsning som variationer på olika sätt att läsa. Detta kallar 

Dolatkhah (2010) läsandets modalitet. 

 

I relation till läsandets modalitet och hur olika så kallade läsarter uppstår 

brukar det ingå en del klassiska teorier om så kallade skiften eller 

förskjutningar. Ett exempel på en förskjutning som ofta diskuteras i den 

läshistoriska forskningen är den skillnad som finns mellan intensiv och 

extensiv läsning. Vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet när 

människor som tidigare haft ett fåtal religiösa texter plötsligt fick tillgång till 

ett avsevärt större antal texter, resulterade det i en ny typ av entusiastisk läsare 

(Ross et al., 2006). Den intensiva läsarten förklaras av Dolatkhah (2010) som 

att ett fåtal texter ofta lästes upprepade gånger. I motsats till detta har vi den 

mer nutida extensiva läsarten där tillgången till fler texter innebär att flera olika 

texter kan läsas och oftast läser man dem bara en gång. 
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I läshistorisk forskning benämns denna förändring som läsrevolution. Denna 

förändring kopplar forskare ihop med tryckpressens framgång och den ökade 

tillgången till tryckta böcker som följde. Utbudet av tryckta böcker är numera 

väldigt stort och tillgången på e-böckerna och andra digitala texter ökar också.  

3.4 Läsandets materialitet 

Läsandets materialitet handlar enligt Dolatkhah (2010) inte bara om hur läsning 

kan vara en intellektuell eller emotionell handling, utan att det även kan vara en 

ren materiell och fysisk manifesterad handling. Han diskuterar läsandet som ett 

så kallat fysiskt fenomen, där objektet som texten är fäst vid har en stor 

betydelse. Han diskuterar vidare hur texten presenteras och hur läsaren rent 

kroppsligt förhåller sig i det rum eller den plats som den befinner sig i vid 

själva läsningen. Dolatkhah (2010) resonerar vidare om vikten och betydelsen 

av den plats som läsningen sker på eller hur det alltid sker på en viss 

förutbestämd plats. Materialitet kopplar läsupplevelsen inte till tolkningar eller 

de litterära egenskaper utan till hur själva läsandet visar sig rent konkret 

(Dolatkhah, 2010).  

 

En text finns alltid representerad på något slags objekt, till exempel papper 

eller ett digitalt läsverktyg, detta objekt är textens så kallade medium och avser 

den skönlitterära texten i antingen tryckt eller digital form. Vikt eller form är 

specifika fysiska egenskaper som alla medium har och för att man ska kunna 

läsa texten behöver läsaren röra vid mediet, bläddra, scrolla eller swipa. 

Läsningen tar helt enkelt kroppen i anspråk (Dolatkhah, 2010).  

 

Varje läsupplevelse är personlig och detta kan till exempel bero på läsarens 

erfarenhet och val av olika genrer. Dolatkhah (2010) skriver också att den 

fysiska formen av mediet påverkar vilken läsupplevelse läsaren får. 

 

Med begreppet om materialitet kan vi på dessa sätt rikta uppmärksamhet mot 

hur läsandet alltid manifesteras konkret, och hur läsupplevelser alltså inte bara 

beror på våra tolkningsramar och det litterära verkets egenskaper.  

(s. 110-111). 

 

Läsupplevelsen påverkas alltså även av vilket objekt texten är fäst på. Hur den 

presenteras och vilket rum läsningen sker i. Detta gör att varje läsupplevelse 

blir individuell och personlig, beroende på vilka erfarenheter läsaren har och 

vilka tolkningar av verkligenheten runtomkring dem de gör. Men det slutar inte 

där, enligt materialitetsbegreppet beror läsupplevelsen inte bara på det utan 

även de konkreta fysiska förutsättningarna är avgörande för upplevelsen 

läsaren får. Läsning sker alltid på en fysisk plats och via något medieformat 

Dolatkhah (2010). 
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3.5 Tillämpning av de teoretiska begreppen  

Studien undersöker om äldre vuxna läser digitalt, hur de läser de digitala 

texterna, deras läsupplevelse och attityd kring läsandet av digitala texter. 

Analysen kommer att utgå från begreppen makt, materialitet och modalitet. 

Med hjälp av de tre valda teoretiska begreppen kommer det empiriska 

resultatet att analyseras och resultatet kommer att kunna sättas in i ett teoretiskt 

perspektiv. Materialitetsbegreppet kommer att användas utifrån betydelse 

vilket medium läsaren använder sig av vid läsning, om det är en tryckt text 

eller en digital text. Inom materialitetsbegreppet kommer också analysen gå in 

på betydelse av vilken plats man läser på, all läsning måste ske någonstans och 

platsen påverkar hur vi läser och hur vi upplever läsningen. Begreppet 

modalitet används för att undersöka om olika sätt att läsa har betydelse för 

läsaren. I detta fall handlar det om att läsa digitalt eller inte. Slutligen används 

maktbegreppet och där tittas det närmare på hur olika maktförhållanden kan 

påverka läsaren och hur läsaren kan ta makten över sin egen läsning.  
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4 Metod 

I följande kapitel presenteras uppsatsens datainsamlingsmetod, hur enkäten var 

uppbyggd, hur genomförandet av datainsamlingen gick till och urvalet av 

respondenter. Slutligen presenteras vilka forskningsetiska överväganden som 

kan finns. 

4.1 Enkät - som datainsamlingsmetod 

För att samla in data om äldre vuxna och deras digitala läsning utformades och 

användes en i huvudsak kvalitativt utformad enkät i studien. Ett viktigt mål 

med en kvalitativ studie är att få ökad förståelse, i detta fall var ökad förståelse 

hur och om läsupplevelsen kan påverkas vid läsning av digitala texter. Enkäten 

syftade till att få fram data som svarade på om äldre läser digitala texter, till 

exempel e-böcker eller e-tidningar, varför eller varför inte de gör det och hur 

deras läsupplevelse blir av digitala texter. I bilaga 1 återfinns enkäten som 

användes i studien. Enkäten besvarades av respondenterna på egen hand och 

den innehöll både kvalitativa och kvantitativa frågor.  

 

Kvantitativa frågor är frågor som ger direkta och slutna svar. De ger mätbara 

svar som går snabbt och enkelt att analysera (Bryman, 2018). I enkäten hade de 

kvantitativa frågorna förutbestämda svarsalternativ som respondenten fick 

kryssa i. Vissa av de kvantitativa frågorna var flervalsalternativ. De kvalitativa 

frågorna rör framför allt respondentens upplevelser av olika saker eller deras 

syn på verkligheten och i studiens fall handlar det om deras upplevelse av 

digitala texter. De som besvarar en enkät med kvalitativa frågor är intresserad 

av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne, 2011). I den här enkäten var de 

kvalitativa frågorna frågor som besvarades med fritext där respondenterna fick 

svara med sina egna ord. 

 

I studien användes båda typen av frågor för att på så sätt få större bredd och 

djup i svaren, samtidigt som svaren kan komplettera varandra. Detta kan ge en 

djupare insikt i svaren och detta är något som både Ågerfalk (2013) och 

Schoonenboom & Johnson (2017) skriver kan utveckla forskningen och 

förståelsen för resultatet och innehållet i ens studie. Schoonenboom & Johnson 

(2017) skriver också att den valda huvudinriktningen, antingen kvalitativ eller 

kvantitativ, kan ge två olika svar på en och samma forskningsfråga. Därför är 

det viktigt att veta i vilken riktning man vill gå åt, samtidigt som man inte får 

låsa sig utan vara öppen för förändringar under tiden forskningen sker. 

Liebscher (1998) tar upp i sin artikel att en kvantitativ infallsvinkel kan 

förstärka de rön och upptäckter som gjorts av en kvalitativ studie och att de 

svagheter i den ena metoden kan kompenseras av styrkor som finns i den andra 

metoden. Samtidigt syftade enkäten till att ge konkreta svar och en enkel 

överblick av resultatet. Bryman (2018) skriver att en enkätundersökning är lätt 
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och snabb att administrera, men han menar också att en enkät har vissa 

problem och nackdelar, till exempel att inga följdfrågor kan ställas till 

respondenterna. Detta var något som också observerades vid insamlingen av 

data i den här studien. Det är intressant att de alla tar upp att man kan dra nytta 

av att kombinera kvalitativa och kvantitativa frågor i en och samma 

undersökning, att de kan hjälpa varandra fram till ett tydligare resultat.  

 

Enkäten som genomfördes var en så kallad gruppenkät. Det är en enkät som 

delas ut till en grupp människor precis som det framgår av namnet (Trost & 

Hultåker, 2016). I detta fall delades enkäten ut till gruppmedlemmar i 

läsecirklar på tre olika bibliotek. En sådan här enkät är ofta förekommande i 

situationer där flera människor är samlade och på så sätt kan nås med ett 

frågeformulär (Trost & Hultåker, 2016). Enkäten som delades ut i denna studie 

besvarades enskilt av gruppmedlemmarna.  

4.2 Design av enkät 

Enkäten har utformats på basis av studiens syfte och frågeställningar och den 

består av tio stycken frågor. Frågorna är uppdelade mellan kvantitativa och 

kvalitativa frågor och den uppdelning gjordes för att så mycket information 

som möjligt skulle kunna inhämtas från respondenterna. De första sju frågorna 

var flervalsfrågor där respondenterna kunde besvara en del av frågorna med 

flera olika svar och tre av dessa frågor har utformats till att även innefatta ett 

svarsalternativ som gav respondenterna möjlighet att lägga till ytterligare 

kommentar eller framföra andra alternativ än de som getts. Med de första 

frågorna söktes bakgrundsinformation och svar på om äldre vuxna läser 

digitala texter och bakgrundsinformation som hur de får tag på texterna, vilket 

digitalt läsverktyg de använder sig av och hur de första gången kom i kontakt 

med en digital text. De tre avslutande frågorna var fritextfrågor och med dem 

söktes svar på hur deras läsning av digitala texter upplevs. Vilka för- och 

nackdelar de upplever och om det är någon skillnad i jämförelse med läsning 

av tryckta texter. Med den sista frågan söktes svar på varför de som inte läser 

digitala texter väljer att inte göra det.  

Att i en enkät använda sig av öppna frågor där fritext anges av respondenterna 

kan också ge svar på vilka svarsalternativ som är vanligast bland dem och detta 

kan ge stöd till eventuell en undersökning till och vilka fasta svarsalternativ 

som då bör ingå. En nackdel med öppna svarsalternativ är att det kräver mer av 

den som svarar, men även mer arbete och kodning när svaren ska bearbetas. 

Frågor med fasta och slutna svar preciserar frågan och respondenter ser vilken 

typ av svar som förväntas. Det krävs dock mer förarbete, till exempel att 

avgöra vilka svarsalternativ som ska finnas med och detta kan styra 

respondenten och begränsa dem i deras svar. Därför är det viktigt att vara så 

heltäckande som möjligt, svarsalternativen ska heller inte vara för många, för 

långa eller för komplicerat formulerade, då detta kan göra att respondenten 

väljer ett svar utan att kanske läst igenom alla. I den mån det går bör svaren i 
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enkäten eftersträva ekvidistans mellan svarsalternativen, vilket betyder att det 

ska vara lika avstånd mellan svarsalternativen. (Statistikmyndigheten, 2018). 

Synpunkter från Bryman (2018), Trost & Hultåker (2016) och 

Statistikmyndigheten (2018) har varit vägledande i designen av enkäten. 

Faktorer som de berör är bland annat möjligheter och svårigheter med öppna 

och slutna frågor, formuleringar, strukturering av frågor och olika element att 

undvika. 

Valet av frågor gjordes utifrån litteratur som hade lästs och diskussioner med 

kollegor i relation till mitt syfte med studien och frågeställningar. Innan 

enkäten delades ut till respondenterna genomfördes en mindre studie av 

enkäten som delades ut till en testgrupp för att de skulle kunna analysera 

frågorna och svarsalternativen. Efter deras respons och samtal med handledare 

gjordes en del omformuleringar och omstrukturering.  

Vid sammanställningen av svaren upptäcktes många intressanta svar, där 

följdfrågor hade varit önskvärt. Val av metod och att enkätsvaren var anonyma 

gjorde att ingen uppföljning kunde göras. Hade till exempel en 

semistrukturerad intervju valts som metod för studien hade följdfrågor kunnat 

ställa. En kombination av enkät och efterföljande intervju hade också kunnat 

vara en möjlig metod, men det fanns det inte tid för vid sammanställningen av 

svaren. Skillnader på olika digitala läsverktyg, i detta fall läsplatta och 

surfplatta, förklarades inte i enkäten och detta kan ha gjort att en del 

respondenter inte vetat skillnaden och bara valt ett av svaren. Det har även 

upptäcks i efterhand att en del av frågorna hade kunnat omformuleras, detta 

trots att enkäten delades ut till en testgrupp och en del formuleringar redan 

hade gjorts. Till exempel hade fråga sju kunnat vara en fritextfråga och 

åldersgrupperna hade kunnat tittas över ytterligare en gång då en åldersgrupp 

valdes att läggas till i efterhand. Uppdelning i åldersgrupperna hade heller inte 

en jämn ekvidistans, till exempel en åldersgrupp hade tio år och en annan nio 

år. Eftersom åldersgrupperna inte används i analysen påverkar det inte 

resultatet i den här studien. Fråga tre som handlar om respondenten läste 

digitala texter eller inte användes svarsalternativet ibland och där skulle det 

räckt med ja eller nej, då ibland kan vara svårtolkat och kan betyda olika från 

person till person. Frågan hade kunnat gynnas av en frekvensintervall, stället 

för de svar som gavs eller att ytterligare en fråga lagts till med svarsalternativ 

som till exempel, ja, hur ofta, ibland, varje vecka eller varje månad. 

4.3 Genomförande 

För att kunna genomföra den här studien kontaktades olika bibliotek i 

nordvästra Skåne och frågan om en enkät kunde lämnas ut vid ett tillfälle när 

en läsecirkel var på plats på biblioteket ställdes. Enkäten delades slutligen ut på 

tre olika bibliotek inom samarbetet Familjen Helsingborg. Familjen 

Helsingborg består av 11 kommuner i nordvästra Skåne där bland annat 

biblioteken samarbetar med varandra, har en gemensam bibliotekskatalog och 
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kan skicka böcker mellan olika bibliotek i de olika kommunerna. De utvalda 

biblioteken låg i orter av olika storlekar och invånarantal. Alla läsecirklar 

arrangerades av biblioteket och hade en bibliotekarie närvarande som ledde 

diskussionen. Enkäten delade inte ut till bibliotekarierna då de alla var synligt 

yngre än den åldersgrupp som skulle studeras. Enkäten delades ut i februari 

och mars 2019.  

 

Läsecirklarna på de utvalda biblioteken besöktes och enkäten delades ut på 

plats. Enkäten delades ut i pappersformat och det valdes att göra så på grund av 

målgruppens ålder och att det inte kunde förutsättas att alla medlemmar hade 

tillgång till ett digitalt verktyg som skulle behövas om de skulle besvara 

enkäten digitalt. Syftet med enkäten förklarades och alla som ville fick besvara 

den. Respondenterna besvarade enkäten på egen hand utan hjälp, men om 

något var oklart fanns möjlighet för dem att ställa frågor.  

 

Hos den första läsecirkeln där enkäten delades ut behövdes inget förtydligas, 

medan hos den andra gruppen förklarades att det fanns frågor på sidan två och 

hos den tredje läsecirkeln förklarades att om de inte läste digitalt kunde de 

besvara sista frågan (fråga 10) om varför de inte läser digitalt. Detta besvarades 

eftersom respondenterna började diskutera mellan varandra och då valde jag 

det att förtydliga för respondenterna. Enkäten tog mellan fem och tio minuter 

att besvara. Efter att respondenterna lämnat in enkäten fick de gå om de ville, 

men en del stannade kvar för att fortsätta diskutera ämnet med varandra. Detta 

skedde utanför det rum där de suttit och besvarat enkäten.  

4.4 Urval 

Studien avgränsades till att titta på äldre vuxna som var medlemmar i olika 

läsecirklar som var organiserade av bibliotek i nordvästra Skåne och totalt 

besvarade 25 personer enkäten. Bibliotek i orter av olika storlekar valdes ut 

och enkäten delades ut till tre olika läsecirklar. Läsecirklarna kontaktades 

genom biblioteken och besöktes i samband med att det var en arrangerad träff. 

Två av läsecirklarna var på sen eftermiddag och det kan ha påverkat vem som 

valde att delta. Den tredje läsecirkeln var på kvällen. Läsecirklarna var inte 

specifikt inriktade mot äldre personer, men tidpunkten för träffen kan ha 

påverkat vem som kom. Att studien undersöker medlemmar av läsecirklar kan 

komma att påverka resultatet, då de redan är vana och entusiastiska läsare. De 

kan vara mer nyfikna att prova olika sätt att läsa på och de kanske redan läser 

digitalt och ser fördelarna med det. Samtidigt är syftet med studien att 

undersöka upplevelser av läsning vid olika format och det hade varit 

ointressant att studera icke-läsare. Samtliga läsecirklar leddes av en 

bibliotekarie och valet av bok som lästes hade gjort av hen efter olika teman 

man valt. Valen av vilket bok som skulle läsas och diskuteras kan också ha 

påverkat vem som valde att delta, men det går bara att spekulera i, för det 

framkom inga kommentarer kring det vid besöken som gjordes. Hur 
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medlemmarna valde att läsa boken fick de själva bestämma, men vid det 

tillfälle som besöket gjordes hade alla medlemmar i alla tre läsecirklar, valt att 

läsa en tyckt bok och inte en digital.  

 

Läsecirkel 1: Gruppen bestod av sju personer, varav en respondent var 

man och de övriga var kvinnor. Alla i gruppen valde att delta och besvara på 

enkäten. Läsecirkeln var på ett huvudbibliotek i en ort med knappt 10 000 

invånare.  

 

Läsecirkel 2: Den här gruppen bestod av 14 personer, varav en man 

deltog. Av de 14 som deltog i läsecirkeln, var det 13 stycken som valde att 

besvara enkäten, var 12 kvinnor och en man. En av gruppmedlemmarna valde 

att inte delta i studien. Gruppmedlemmen som inte svarade valde att gå efter att 

enkäten förklarats och innan den delats ut. Läsecirkeln var på ett stadsbibliotek 

i en stad med drygt 33 000 invånare.  

 

Läsecirkel 3: Den här gruppen bestod av fem personer, alla i gruppen 

var kvinnor.  Det var fyra stycken som valde att delta och besvara enkäten. 

Läsecirkel uppehöll sig på ett litet områdesbibliotek i en by med drygt 2200 

invånare.  

 

För den här studien valdes från början en åldersgräns på 65 år och uppåt. I 

enkäten kunde respondenterna även välja åldersspannet -65 år och det var för 

att alla som deltog i läsecirkeln skulle kunna besvara enkäten. Initialt var 

tanken att bara använda svar från respondenter över 65 år, men svaren från de 

som var yngre än 65 år var så pass intressanta att de senare inkluderades i 

studien. Detta gjorde att åldersgruppen 55-64 år lades till och finns med i 

resultatredovisningen.  

 

Något som också ska tas i beaktande i läsningen av den här studien är att det 

endast deltog två män i studien. Detta gör att ingen jämförelse mellan män och 

kvinnor kan göras och det kan inte heller dras några slutsatser hur respektive 

kön läser digitala texter. För att kunna göra detta hade fler män behövt besvara 

enkäten. Då syftet med uppsatsen inte var att göra någon jämförelse mellan 

könen utgjorde detta inte någon begränsning av analysen. 

4.5 Analysmetod 

Enkäten som utgör studiens empiriska bas har analyserats med både kvalitativa 

och kvantitativa inslag och utifrån de teoretiska begrepp som valts. De 

kvalitativa svaren inkom som fritextsvar och nyckelord framtagna av mig från 

dessa svar placerades in under de teoretiska begreppen, makt, materialitet eller 

modalitet, där de passade enligt begreppens definitioner som nämnts tidigare i 

uppsatsen. Om något svar passade in på flera av begreppen placeras de in under 

dessa och diskuteras utifrån begreppets betydelse. De kvantitativa svaren 
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ställdes upp i stapeldiagram som skapades i Excel för att göra dem 

lättöverskådliga för läsaren. En del av diagrammen hade åldersgrupperna med 

för att på så sätt redogöra hur det såg ut mellan dem. Det valdes att ha det så, 

för att eventuella skillnader mellan åldersgrupperna skulle kunna utläsas, trots 

att ingen jämförelse mellan dem görs i den här studien. Diagrammen 

kommenteras i en löpande text, där resultatet beskrivs mer utförligt. 

 

Alla svaren i enkäten presenteras inte i form av en figur, detta för att göra 

resultatet så läsarvänligt som möjligt utan för många figurer. De svar som 

inkom som fritext skrivs i löpande text.   

4.6 Etiska överväganden  

Vid genomförandet av den här studien informerades respondenterna om vad 

enkäten handlade om, hur och till vad svaren skulle användas och att svaren 

bara skulle användas för denna studie och uppsatsen som skulle skrivas.  

 

Konfidentialitet och samtyckeskravet är viktiga delar i de etiska frågorna som 

måste tas i beaktande. Konfidentialitet innebär att personernas identitet inte kan 

avslöjas när resultaten av studien publiceras. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna själva får bestämma om de vill delta i studien eller inte. Vem 

som sagt vad ska heller inte kunna utläsas i en offentlig text (Bryman, 2018). 

Allt detta informerades också respondenterna om. Efter att all information 

lämnats ut och delgetts fick respondenterna själv välja om de ville delta eller 

inte. 

 

Uppfattning är att respondenterna svarade ärligt och tydligt på de olika 

frågorna gällande deras relation till digital läsning. På ett av biblioteken jobbar 

jag själv som bibliotekarie, men med just den här läsecirkeln var jag inte 

involverad. Jag påpekade att det i denna situation inte handlade om att jag som 

anställd bibliotekarie gjorde studien, utan att jag var där i egenskap av student.  
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5 Resultatredovisning 

Kapitlet är indelat i olika avsnitt för att göra läsningen enklare och mer 

överskådlig. Detta gör att läsaren kan ta sig direkt till det resultat som de vill 

läsa mer om. Resultatredovisningen har delats in i följande avsnitt; ålders- och 

könsfördelning, hur många läser digitala texter och vilket läsverktyg använder 

de, vilka digitala texter läser respondenterna, hur de får tag på texterna samt 

respondenternas känslor kring digital läsning. Avsnittsindelningarna har utgått 

från frågorna i enkäten. De valda teoretiska begreppen kommer att diskuteras i 

relation till resultatet under kapitel 6, Analys och diskussion.  

5.1 Ålders- och könsfördelning 

I figuren nedan kan utläsas hur ålder- och könsfördelningen såg ut på 

respondenterna som besvarade enkäten. Totalt besvarade 25 personer enkäten, 

23 av dem var kvinnor och två var män.  

 

Figur 1: Antal kvinnor, respektive män som besvarade enkäten och deras 

ålder.  

 

Åtta av respondenterna tillhörde åldersgruppen 55-64 år, samtliga av dem var 

kvinnliga respondenter. Elva respondenter tillhörde åldersgruppen 65-75 år och 

även i denna åldersgrupp var samtliga kvinnor. I åldersgruppen 76-85 år var 

det sex respondenter och två av dem var män. Ingen respondent angav att de 

tillhörde åldersgruppen 86+ år och därför ingår inte den åldersgruppen i den 

fortsatta resultatredovisningen. 
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5.2 Hur många läser digitala texter och vilket läsverktyg 

använder de? 

Frågan syftade till att ta reda på om respondenterna läser digitala texter eller 

inte. Frågan som de skulle besvara löd; Läser du digitala texter? Till exempel 

e-böcker, e-tidningar eller bloggar? Om du svarar nej på frågan, gå vidare till 

fråga 10 och besvara den.  

 

Tio respondenter läser digitala texter av olika slag, nio av dem gör det inte och 

sex uppger att de läser digitala texter ibland, vilket kan innebära att de inte 

läser det dagligen, men att det sker då och då. Av de respondenter som svarade 

ja och ibland på frågan var alla kvinnor, männen som deltog i den här studien 

uppgav att de inte läste några digitala texter.  

 

Figur 2: Antal som läser digitalt eller inte  

 
Kommentar: Frågan löd: Läser du digitala texter? Till exempel e-böcker, e-

tidningar, ljudböcker eller bloggar? Svarsalternativet Ibland betyder att de inte 

läser dagligen, men att det sker då och då. 

 

I figur 2 går det också att utläsa hur många respondenter i varje åldersgrupp 

som läser digitala texter. I åldersgruppen 55-64 år var det fyra av sex svarande 

som läste digitala texter regelbundet, en uppgav att hen inte gjorde det och en 

uppgav att det skedde ibland. I åldersgruppen 65-75 år svarade fem av 13 att de 

regelbundet läser texter digitalt, bland de som svarade nej och ibland var det 

fyra respondenter som uppgav respektive svar. För åldersgruppen 76-85 år var 

det endast en av sex svarande som läste texter digitalt regelbundet, medan det 

var fyra som uppgav att de inte läste och en respondent svarade ibland. 

 

I figur 3 kan det utläsas vilka läsverktyg som var vanligast bland 

respondenterna. I avsnitt 1.4 beskrivs definitionerna på de olika läsverktygen 

som används i studien och uppsatsen. 
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Figur 3: Vilket eller vilka läsverktyg som respondenterna använder sig av 

när de läser digitala texter. 

 
Kommentar: Frågan löd: Vilket/vilka läsverktyg använder du dig av när du 

läser digital? I enkäten förklarades inte skillnaden på läs- respektive surfplatta 

och respondenterna kunde välja fler än ett alternativ.  

Av 16 respondenter som svarade ja eller ibland på frågan om de läste digitalt 

eller inte angav många av dem flera olika läsverktyg som de använder sig av 

när de läster digitalt. Frågan var utformad så att de skulle kunna göra det. Det 

läsverktyg som användes mest av respondenterna var en smartphone med tio 

respondenter som svarade att de använde det, följt av dator där nio 

respondenter uppgav att de använde sig av det när de läser digitalt. Läsplattan 

och surfplattan används av lika många respondenter, fem för varje kategori.  

 

I respektive åldersgrupp såg det lite olika ut och vilket läsverktyg som var 

vanligast går att utläsa i figur 4. I åldersgruppen 55-64 år var det tre som 

använde sig av smartphone och även tre som använde en läsplatta när de läste 

digital. Surfplattan användes av två och en respondent uppgav att hen använde 

sig av en dator. För de som var 65-75 år var det vanligast att använde sig av en 

smartphone och dator, där uppgav sex respondenter att de använde sig av 

smartphone och fem uppgav att de använde sig av en dator. Av de respondenter 

som använde sig av en surfplatta eller en läsplatta, var det tre respektive två. 

Datorn var det läsverktyg som var vanligast i åldersgruppen 76-85 år, där 2 

respondenter angav att de använde sig av det och en respondent uppgav att 

smartphone användes. Ingen i den här målgruppen uppgav att de använde sig 

av en surfplatta eller en läsplatta vid digital läsning  
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Figur 4: Vilka/vilket läsverktyg använder respondenterna sig av 

 
Kommentar: Figur 4 visar vilket läsverktyg som var vanligast i de olika 

åldersgrupperna. 

5.3 Vilka digitala texter läser respondenterna och hur får 

de tag på dessa? 

Frågan om vilka texter respondenterna läser ställdes och respondenterna kunde 

välja mer än ett alternativ. De exempel som gavs i frågan var; e-böcker, e-

tidningar, här räknas dagstidningar och tidskrifter in, ljudböcker samt bloggar 

av olika slag. 

 

De alternativ som var vanligast att respondenterna läste, var e-tidningar, följt 

av bloggar och ljudböcker. Av de 17 respondenter som besvarade frågan var 

det 11 som svarade att de läste e-tidningar eller en e-tidskrift. Sju respondenter 

läste olika bloggar, fyra respondenter uppgav att de lyssnade på ljudböcker och 

det var även fyra stycken respondenter som uppgav att de läste e-böcker. 

Frågan var utformad så att de skulle kunna uppge flera olika svarsalternativ. 
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Figur 5: Vilka digitala texter läser respondenterna? 

 
Kommentar: Frågan löd: Vilken sorts digital text läser du? Till exempel e-

böcker, e-tidningar, ljudböcker eller bloggar. Respondenterna kunde välja fler 

än ett svarsalternativ och det fanns utrymme för att även svara i fritext. 

 

Utöver de angivna exemplen fick respondenterna ge egna exempel på vad de 

läste och det som angavs var; artiklar på nätet, faktatexter, tidningsartiklar, 

manus, arbetstexter, examensarbeten och digitala läromedel. 

 

I åldersgruppen 55-64 år angavs i fritextsvaren att artiklar på nätet lästes och 

att sökmotorn Google användes oftare än till exempel uppslagsböcker. 

Respondenterna i åldersgruppen uppgav att tidningsartiklar, faktatexter, 

läromedel och liknande gör sig bättre digitalt, men att även skönlitterära e-

böcker och e-tidningar läses. Varför till exempel en faktatext eller läromedel 

gör sig bättre digitalt var inget som beskrevs utförligare av respondenterna. De 

respondenter som angav att de läste e-böcker eller e-tidningar var fyra 

respektive tre. Två respondenter uppgav att de läser bloggar, medan en uppgav 

att de lyssnar på ljudböcker. I åldersgruppen 65-75 år var e-tidningar den text 

som är vanligast att läsa, där uppgav åtta stycken att de läser e-tidningar och av 

dem var det två respondenter som prenumererar på en dagstidning som de läser 

digitalt. Fem respondenter uppgav att de läser olika bloggar och två att de 

lyssnar på ljudböcker.  
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Figur 6: Hur får respondenterna tag på sina digitala texter 

 
Kommentar: Frågan löd: Hur får du tag på dina texter? Till exempel e-böcker, 

e-tidningar, ljudböcker eller bloggar. Respondenterna kunde välja fler än ett 

svarsalternativ. 

 

I figur 6 går det att utläsa att de flesta respondenter får tag på sina digitala 

texter via internet, det angavs av nio stycken respondenter. De tre respondenter 

som angav annat sätt för hur de får tag på sina digitala texter, skrev sedan i 

fritextsvaret, på mobilen eller prenumererar. De skrev inget som utvecklade 

deras svar något mer. Det var fem respondenter som uppgav att de lånar via 

bibliotek när de skulle få tag på sina digitala texter och tre av respondenterna 

skrev att de köper via nätbokhandel. En respondent använde sig av Storytel 

eller liknande tjänst och två respondenter besvarade inte frågan. 

 

Respondenterna skulle också besvara frågan; Hur kom du i kontakt med 

digitala texter för första gången? och de alternativ de kunde välja på var; via 

mitt bibliotek, en bekant, reklam och annat, ange vad. I figuren nedan kan det 

utläsas hur svaren fördelades i de olika åldersgrupperna. 
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Figur 8: Hur respondenterna kom i kontakt med digitala texter första 

gången. 

 
Kommentar: Frågan löd: Hur kom du i kontakt med digitala texter första 

gången? De svarsalternativ de kunde välja mellan var: via mitt bibliotek, en 

bekant, reklam, annat, vad? Respondenterna kunde välja fler än ett 

svarsalternativ och det fanns även utrymme att svara med egna ord. 

 

Svaren om de vanligaste sätten de kommit i kontakt med digitala texter var en 

bekant, via mitt bibliotek och internet. Internet som svar angavs efter att 

respondenten hade ringat in svarsalternativet Annat, vad? En respondent 

svarade att hon inte mindes, en annan när en mobil och dator införskaffades till 

hushållet och en tredje respondent svarade att det skedde på högskola under 

slutet på 70-talet.  

 

I åldersgruppen 55-64 år var via mitt bibliotek det vanligaste svarsalternativet, 

en uppgav reklam och en respondent angav svaret annat. För dem i 

åldersgruppen 65-75 år var det vanligaste svaret annat, där fem respondenter 

uppgav detta svar. Tre respondenter uppgav att en bekant hade berättat om det 

för dem. I åldersgruppen 76-85 år gavs inget svar på hur de först hade kommit i 

kontakt med digitala texter och alla respondenter besvarade heller inte frågan. 

5.4 Respondenternas upplevelser kring digital läsning 

I detta avsnitt redovisas respondenternas känslor kring att läsa digitalt. De 

frågor som respondenterna skulle besvarade var; vilka för och nackdelar ser du 

med en digital text framför en tryckt text? Tycker du det är någon skillnad i 

upplevelsen mellan att läsa en digital text jämfört med tryckta texter? Om du 

inte läser digitala texter, varför?. Frågorna besvarades i fritext där 

respondenterna själv fick formulera sina känslor kring läsandet. 
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5.4.1 Fördelar med digitala texter 

 

I åldersgruppen 55-64 år ses oftare de tekniska bitarna som fördelar. Till 

exempel angavs att digitala läsverktyg är lätta att ta med sig och att de är lätta 

att bläddra mellan olika texter för att kunna slå upp ord eller termer. I 

åldersgruppen 55-64 år uppgav också hälsan och då framförallt försämrad syn, 

som en orsak till att läsa digitala texter. De funktioner som finns på ett 

läsverktyg, såsom att kunna välja typsnitt, storlek och kontrast gjorde det 

möjligt för dem att fortsätta kunna läsa. 

 

Bland de respondenter som tillhörde åldersgruppen 65-75 år framkom fördelar 

som att det var billigare, tillgång till ett brett utbud och när de är på resande fot 

anses digitala texter vara lättare att ta med sig än tryckta. Det uppgavs också att 

de både kunde lyssna och läsa digitalt och då ha fler böcker med sig. I 

åldersgruppen 76-85 år var det lyssnandet som låg i fokus, både på resande fot, 

men även när de var hemma och kunde ligga i sängen eller hålla på med något 

annat samtidigt. Något som påtalades här var att uppläsaren var viktig för att 

inte upplevelsen av boken skulle förstöras.  

 

Tillgänglighet och tillgången till aktuella texter var något som var representerat 

i alla åldersgrupper. Om biblioteket är stängt kan de låna en ny bok, vilket 

betyder att de alltid har nya e-böcker och digitala texter tillgängliga. Om det är 

kö på en ny bok, kan de få tillång till den snabbare om de väljer det digitala 

formatet, än om de ska vänta på den tryckta boken. 

 

Frågan som besvarades löd; Vilka fördelar ser du med en digital text i 

jämförelse med en tryckt text? Fördelarna som nämndes av respondenterna var; 

tillgänglighet, smidigt, komplement till tryckt bok, enkelt, avkopplande, 

anpassningsbar, aktuellt, uppläsare, brett utbud, billigare, lättburen, smidigt på 

resa samt, lätt att få tag på nya böcker.  

 

Det angavs många olika fördelar med digitala texter och som synes ser det lite 

olika ut mellan de olika åldersgrupperna som besvarade enkäten. 

 

5.4.2 Nackdelar med digitala texter 

 

Det vanligaste svaret var ”känslan” av att läsa en tryckt bok. Trots 

läsverktygens funktioner för att underlätta läsningen övervägde det inte känslan 

av att hålla i en bok eller doften av en nytryckt bok. Även den ekonomiska 

aspekten hade betydelse för respondenterna, då inköp av rätt teknisk utrustning 

inte kunnat göras på grund av begränsad ekonomi.  

 

Några av respondenterna angav utan längre förklaring att de tycker bättre om 

tryckta texter och varken lyssnar på en ljudbok eller läser digitala texter. Det 

nämndes också att det kändes opersonligt och tråkigt att läsa digitalt. Läsarna 
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kände sig obekväm och var ovana med tekniken som de var tvungna att lära sig 

för att kunna läsa digitalt, men att de ändå försökte.   

 

Frågan som besvarades löd; Vilka nackdelar ser du med en digital text i 

jämförelse med en tryckt text? De nackdelarna som nämndes av 

respondenterna var; saknar papperskänslan, svårt att byta sida, inte samma 

läskänsla, opersonligt, ovana, doftlös, tråkigt, teknik, ekonomi och obekväma. 

 

5.4.3 Skillnad på läsupplevelsen mellan tryckta och digitala texter  

 

Respondenterna skulle besvara frågan angående deras läsupplevelse av digitala 

texter och nedan presenteras frågan och de svar som uppgavs av dem. Det har 

funnits en vilja hos respondenterna att besvara frågan, trots att de kanske inte 

var helt säkra på vad som efterfrågades under begreppet läsupplevelse. Det kan 

också vara så att respondenterna tolkar läsupplevelse precis så som de har 

angivit i enkäten, till exempel lättare att bläddra i en tryckt bok och vill läsa på 

gammeldags sätt. 

 

Frågan som besvarades löd, Tycker du det är någon skillnad i upplevelsen 

mellan digitala texter jämfört med tryckta texter? Respondenterna svarade på 

frågan i fritext. De skillnader i läsupplevelsen som nämndes av respondenterna 

var: lättare att bläddra i en tryckt bok, bättre med en tryckt bok, vill läsa på 

”gammeldags” sätt, föredrar tryckt text, upplever mindre och mindre skillnad, 

välja typsnitt, storlek och kontrast är fantastiskt, läsplattan är lättare, nej – 

ingen skillnad samt en stor skillnad. 

 

Det skilde sig i hur läsupplevelsen upplevdes av respondenterna i den här 

studien. Det uppgavs både att det inte upplevdes någon skillnad alls, till att det 

var en stor skillnad att läsa en tryckt text eller en digital text. Ju mer 

respondenterna läste av de båda formaten upplevdes det som att skillnaden blev 

mindre och mindre. Det framkom också att det var lättare att bläddra i en tryckt 

bok, att de helt enkelt föredrar en tryckt text och att de ville läsa på 

”gammeldags vis”, vad som menades med det framkom inte av svaret. Att en 

läsplatta var lättare än en vanlig bok och att den digitala texten kunde anpassas 

med hjälp av typsnitt, storlek och kontrast var något som upplevdes positivt.  

 

5.4.4 Varför de inte läser digitala texter 

 

Det var nio av totalt 25 respondenter som uppgav att de inte läste digitala texter 

och de besvarade frågan; om du inte läser digitala texter - varför? och de svar 

som inkom var; osäkerhet, avsaknad av ett läsverktyg, obekväma, ovana, har 

aldrig haft ett behov av eller anledning att lära sig den nya tekniken samt att de 

föredrar tryckta texter.  

 

Det framkom inte så många olika orsaker till varför de inte läste digitalt, men 

den vanligaste kommentaren var att de föredrog tryckta texter, som nämndes av 
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tre respondenter. Ytterligare en orsak som nämndes av flera respondenter var 

att de inte hade den teknik eller läsverktyg som behövdes, tre respondenter 

svarade detta. Slutligen nämnde två respondenter att de kände att de aldrig haft 

något behov av att lära sig det som behövdes för att kunna läsa digitalt. 

I åldersgruppen 65-74 år uppgavs att det inte fanns något behov av att läsa 

böcker och tidningar digitalt men om en text bifogades i ett mejl lästes det. Att 

byta ut text på papper mot digital text sågs inte som något nödvändigt. I samma 

åldersgrupp svarade en respondent att i deras hushåll hade de bara mobiltelefon 

med liten skärm, vilket gjorde att digitala texter inte kunde läsas. I 

åldersgruppen 76-85 år uppgavs ovana och lättja till varför de inte läste digitalt, 

men det påtalades också att de mycket väl skulle kunna tänka sig att läsa 

digitalt om de bara lärde sig det.  
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet och analyseras även i relation till det valda 

teoretiska perspektiven. Diskussionen och analysen av empirin kommer att 

presenteras under tre huvudrubriker; makt vid digital läsning, kan materialitet 

påverka läsningen och modalitetens betydelse för läsaren. Syftet med studie var 

att bidra till en fördjupad förståelse kring äldre vuxnas läsupplevelser av 

digitala texter genom att undersöka deras vanor, tankar och upplevelser kring 

det. Med detta i åtanke utformades ett antal frågeställningar för studien; 

 

 I vilken utsträckning läser äldre vuxna (55+) digitala texter  

 Hur upplever äldre vuxna att läsning av digitala texter påverkar 

läsupplevelsen i jämförelse med läsning av en tryckt text?  

 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras under de tre nämnda 

huvudrubrikerna. Beträffande den första frågeställningen visar resultatet att 

äldre vuxna i urvalsgruppen läser digitalt, men eftersom undersökningen 

begränsades till dem kan inte ett generellt svar ges. Vidare undersöktes det om 

urvalsgruppens läsupplevelse påverkades vid digital läsning och det framkom 

bland annat att vilken känsla läsningen gav dem var avgörande och skillnaden i 

läsupplevelsen beskrevs som mindre och mindre ju mer de läste digitalt, till en 

stor skillnad.  

 

Eftersom antalet svarande i enkätstudien har varit begränsat utgår analysen 

ifrån hela gruppen av äldre vuxna, ingen analys uppdelad på olika 

åldersgrupper har utförts. I de fall där åldern kan vara av vikt kommer den att 

anges och sättas in i sitt sammanhang.  

6.1 Makt vid digital läsning 

Urvalsgruppen i den här studien var äldre vuxna som deltog i tre olika 

läsecirklar som arrangerades av bibliotek. Läsecirklarna leddes av en personal 

från respektive bibliotek och böckerna som skulle läsas var förutbestämt av 

personalen efter givna teman som biblioteken hade. Detta gör personalen till 

det som Dolatkhah (2010) benämner som auktoriteter, den som bestämmer vad 

som ska finnas att läsa. I det här fallet hade personalen valt vilken bok som 

skulle läsas, vilket tyder på ett maktutövande mot deltagarna. Samtidigt hade 

deltagarna i läsecirkeln frivilligt gått med i detta maktförhållande då de 

anmälde sig att läsa och diskutera boken. Eftersom det var en öppen diskussion 

i grupperna och det inte fanns några förbestämda frågor som deltagarna skulle 

besvara, kunde biblioteken inte bestämma vad de skulle tycka eller tänka om 

boken och inte heller hur de skulle tolka de valda böckerna.  

 

Det kan ske en maktobalans mellan de som har och kan använda sig av digitala 

medier, datorer, surfplattor och andra digitala verktyg och de som inte kan eller 
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vill göra det. De som inte har kunskapen kan då hamna i ett underläge och ett 

möjligt utanförskap. Att inte vara digitalt delaktiga kan skapa ett utanförskap 

och en oförmåga att delta i samhället runt omkring. Den här studien skedde i 

mindre läsecirklar, som inte nödvändigtvis är representativa för samhället i 

stort, men där merparten var digitalt delaktiga och de hade också tillgång till ett 

eget digitalt verktyg och detta menar Höglund & Wahlström (2018) ökar hos 

den äldre generationen. Internetstiftelsens (2018) studie visar att många i de 

äldre åldersgrupperna inte är digitalt delaktiga i lika hög grad som den yngre 

generationen, men precis som Höglund & Wahlström (2018) skriver visade 

Internetstiftelsens (2018) studie att tillgång till internet i hemmet och digitala 

läsverktyg ökar även hos den äldre generationen. Att vara digitalt delaktiga gör 

det lättare att få tag på olika texter och idag digitaliseras mycket av 

samhällsinformationen, men även böcker och tidningar. Studien visar att en 

stor andel av respondenterna får tag på sina digitala texter via sitt bibliotek och 

det gör biblioteken till en viktig faktor för tillgången till dem och det 

överrensstämmer med vad Höglund & Wahlström (2018) skriver. I SOM-

undersökningen som Höglund & Wahlström (2018) diskuterar har bibliotekens 

bestånd av e-bokstitlar ökat de senaste åren. Detta gör att det är lättare att få 

tillgång till texter med rätt teknik och kunskap. Det visar också på att 

biblioteken är en bra källa till digitala texter för dem som är vana 

biblioteksbesökare. Sedan finns det kategorin av människor som inte besöker 

biblioteken. Biblioteken kan inte nå eller hjälpa alla, detta kan skapa en 

maktobalans i samhället. De som inte besöker biblioteken eller har kunskapen 

hur de får tillgång till digitala texter eller kan använda digitala verktyg, såsom 

dator och surfplatta, kan hamna utanför och i ett underläge i jämförelse med de 

som har den kunskap som behövs.  

6.2 Kan materialitet påverka läsupplevelsen? 

Dator och smartphone var de två alternativ som genererade högst antal svar i 

enkätstudien av de verktyg som angavs användas vid digital läsning. Detta 

skiljer sig från Höglund & Bergström (2017) och Internetstiftelsen (2018) som 

skriver att surfplattan och datorn är det som är vanligast. Varför det är en 

skillnad går enbart att spekulera i, men det kan delvis bero på att en dator redan 

finns i hushållet och att de äldre inte känner att de behöver köpa ett nytt digitalt 

verktyg, till exempel en surfplatta. När det gäller en smartphone, kan den idag 

användas till nästan allt, från att köpa en tågbiljett till att göra bankärenden och 

det är något som de äldre har förstått och som de försöker anpassa sig till. Vad 

de väljer att läsa på, papper eller ett digitalt läsverktyg kan direkt kopplas till 

begreppet läsandets materialitet och teorin bakom det. Vad man väljer att läsa 

på har en stor betydelse för läsupplevelsen och Dolatkhah (2010) skriver att 

den fysiska formen av mediet har en stor påverkan på läsaren. Detta visar att 

läsupplevelsen påverkas av objekt texten är fäst på, men även hur den är 

presenterad och vilket rum läsningen sker i. Studien visade att dator var ett 

vanligt läsverktyg, det angavs inte mer konkret om det var en stationär dator 
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eller en bärbar dator som användes. Med en stationär dator är rummet där 

läsningen sker bestämt och den aspekten kan inte förändras för att göra skillnad 

i läsupplevelsen, men presentationen av texten kan fortfarande förändas och 

påverka läsupplevelsen. Med en bärbar dator kan läsaren påverka sin 

läsupplevelse mer genom att till exempel byta rum. Även med en smartphone 

kan läsaren förflytta sig mellan olika rum. Detta gör att varje enskild person får 

en individuell och personlig läsupplevelse. Detta skriver Dolatkhah (2010) 

handlar om hur läsaren rent kroppsligt förhåller sig till den plats som de väljer 

att läsa på. Denna bestämda plats visar på läsandet materialitet, det vill säga på 

vilket sätt läsandet yttrar sig på eller att det alltid sker på en förutbestämd plats. 

 

Respondenterna i den här studien ansåg att alltid ha tillgång till en eller flera 

böcker, tidningar eller en annan sorts digital text var viktigt och värderads högt 

av dem. Att heller inte behöver oroa sig för att läsningen ska ta slut om de till 

exempel är ute och reser är något som ses som en stor fördel. Form och vikt är 

specifika fysiska egenskaper som alla medium har och att läsverktyg är lätta att 

ta med sig eller mer praktiskt i frågan om antal texter var av stor betydelse för 

respondenterna. Enligt Liu (2005), Reinie et al. (2012) och Kretzschmar et al. 

(2013) är det orsaker som kan vara avgörande för om en läsare ska välja att 

läsa tyckt eller digitalt. Precis som Dolatkhah (2010), tar Manguel (1999) upp 

vikten av hur både en plats och en tidpunkt spelar in för läsaren och kan vara 

avgörande i hur en läsare väljer vilken eller vilka texter de ska läsa. Oavsett 

objekt texten är fäst på, ett papper eller digitalt läsverktyg, kan det kopplas till 

begreppet materialitet. Höglund & Wahlström (2018) menar att de olika sätten 

att läsa på ska ses som ett komplement till varandra. Läsarna ska inte behöva 

välja vilket sätt de vill läsa på, utan anpassa det till vilket tillfälle som råder. 

Att de olika objekten som texten är fäst på kan komplettera varandra var också 

något som påtalades av respondenterna i studien och det ansågs vara en stor 

fördel att kunna välja på vilket objekt man ville läsa texten. 

En orsak till att äldre vuxna inte läser digitalt kan vara så enkel att de föredrar 

och värderar de tryckta texterna mer än de digitala och detta var något som 

påtalades av respondenterna i studien. Detta kan visa på en relation till den 

tryckta texten hos läsaren. De egenskaper som en tryckt bok har eller dess 

värde spelar en stor roll för läsaren och den upplevelse de får av läsningen. 

Presentationen av texten och vilket objekt texten är fäst på är viktiga faktorer 

inom materialitet och kan påverka läsupplevelsen hos läsaren. Kretzschmar et 

al. (2013), Quan-Haase et al., (2014) och Bergström et al. (2017) skriver att 

förutom en relation till tryckta texter och att läsarna värderar den högre, kan 

även osäkerhet och ovana vara något som påverkar läsaren i valet att inte läsa 

digitala texter. Vidare skriver Bergström & Höglund (2013), Mangen (2013) 

och Bergström & Höglund (2016) att läsupplevelsen ofta kan kopplas till en 

känsla som läsaren får. I studien var ordet ”känsla” återkommande när 

respondenterna beskrev skillnaden mellan tryckt och digital läsning. Det kan 

vara känslan av att bläddra mellan sidorna eller den doft som en ny bok har, 
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men det kan också vara att det är rätt uppläsare när de lyssnar på en ljudbok 

som är viktig. Alla dessa aspekter, hur texten är presenterad, formatet och 

storleken påverkar läsningen och är viktigt inom materialitet (Dolatkhah, 

2010). Bland svaren i enkäten nämndes det också flera nackdelar med en 

digital text i jämförelse med en tryckt text, bland annat tyckte respondenterna 

att det var svårt att byta sida, det blev inte samma läskänsla, opersonligt, ovana, 

tråkigt, teknik, ekonomi och obekvämt. Detta kopplas direkt till objektet som 

de läser på och det visar också hur viktigt och avgörande objektet är för 

läsaren.  

 

Den digitala texten som läsaren tar del av på till exempel en surfplatta eller en 

läsplatta gör det möjligt att utföra olika handlingar, så som att markera ord eller 

sektioner i en text eller slå upp ord och termer på ett enklare sätt än genom att 

använda sig av ett fysiskt lexikon eller att de kunde klicka sig vidare och få 

mer information lättare vilket såg som en stor fördel. Detta påtalades av 

respondenter som ansåg att det var viktigt att kunna göra det och att det var till 

stor hjälp när de läste olika faktatexter eller dokument. Med objektets 

funktioner och hjälpmedel kan en koppling till materialitetsbegreppet göras och 

det beror på att det verktyg som texten är fäst vid gör det möjligt att utföra 

ovan nämnda handlingar och det i sin tur kan få en betydelse för läsningen och 

läsupplevelsen. Att kunna utföra dessa handlingar skriver Quan-Haase et al. 

(2014) är viktigt för läsaren och kan vara en fördel för dem och deras läsning. 

 

Det som kan vara avgörande att digital läsning väljs bort är avsaknaden av den 

teknik som behövs, men även att kunskapen inte finns där. När kunskapen 

infinner sig och äldre kan se fördelarna med olika funktioner som finns på ett 

digitalt verktyg, till exempel att texten kan förstoras och att bakgrundsljuset 

kan anpassas efter läsaren, kan göra att de förstår fördelarna med det. En av 

respondenterna uppgav att funktionerna på läsverktygen var en stor fördel och 

orsak till att läsningen kunde fortsätta, trots att synen hade blivit sämre. Hill et 

al. (2008) skriver att textens anpassningsmöjlighet är en stor fördel med en 

digital text, för att läsningen ska kunna fortsätta högre upp i åldrarna. Det finns 

tryckta texter som är anpassade för dem med till exempel dålig syn och ett 

exempel är böcker med stor stil, men Bennett-Kapusniak (2013) skriver att 

detta bara uppfyller en funktion för läsaren och inte flera som ett digitalt 

läsverktyg kan göra. 

För att kunna läsa digitalt måste det finnas ett objekt som texten är fäst på, en 

smartphone, dator eller annat läsverktyg och avsaknaden av ett sådant gjorde 

att en del av respondenterna inte läste digital. Baron (2015) skriver att tekniken 

kan göra många äldre obekväma och ovanan inför det och gör att de då väljer 

att inte läsa digitala texter eller prova på det. Även ovanan och att 

respondenterna kände sig obekväma gjorde att de valde bort att läsa digitalt. 

Deras ålder kan också spela roll i denna osäkerhet, men Greening (2015) menar 

att det är en myt och att osäkerheten kan grunda sig i deras attityd gentemot 
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teknik. Även rädslan att vara ”till besvär” för andra, att göra fel och då behöva 

be om hjälp kan vara ett hinder för de äldre. 

 

Technology moves so fast; it feels impossible to keep up. I know the bounty 

of surrounding myself with brilliant young people. Although they say they 

don't mind helping me, I know they don't want to sit around and hold my hand 

while I figure out the next new thing. Now they just spend their time getting 

me out of the messes I have created while not asking them to teach or guide 

me through (Warner, 2012, s. 6). 

 

Att behöva be om hjälp beskrivs i citatet av Warner (2012), som skriver att den 

yngre generationen hjälper till och reder upp oredan efter de äldre som valt att 

inte be om hjälp med den djungel av teknik som finns idag och som utvecklas 

snabbt. Detta gör att de äldre inte lär sig tekniken och osäkerheten som de 

känner inför den fortsätter. Om den tekniska kunskapen och ägandet av den 

teknik som behövs ökar hos äldre vuxna, kan det göra att fler börjar läsa 

digitalt och detta kommer att göra att vanan hos dem ökar. En respondent såg 

inte fördelarna med att läsa digitalt och hade heller ingen avsikt att lära sig det. 

Det är inte bara tekniken och kunskapen som måste finnas, enligt Hill et al. 

(2008) måste även deras motivation och inställning till digital läsning förändras 

för att de ska välja att läsa digitalt. Bergström & Höglund (2015) och Greening 

(2015) skriver att om de äldre vuxna inte ser något behov att läsa digitala texter 

eller någon nytta med det kan deras inställning inte förändras och det kan då bli 

svårt att få dem som inte läser och använda sig av digitala texter att göra det. 

6.3 Modalitetens betydelse för läsaren 

De digitala texter om var vanligast att läsa bland respondenterna var e-

tidningar och e-tidskrifter och detta är också något som visat sig i 

Internetstiftelsens (2018) studie. En hög andel av respondenterna uppgav att de 

också läser e-böcker och Baron (2015) och Ross et al. (2018)  menar att det är 

främst lättsmält litteratur som laddas ner och läses digitalt och inte 

facklitteratur och kvalitativ skönlitteratur. Med lättsmält litteratur syftar Baron 

(2015) på sådan litteratur som läses en gång för att sedan glömmas bort. Detta 

är något som till viss del skiljer sig från den här studien som visar att det 

istället föredrogs att läsa faktatexter, artiklar och läromedel digitalt i högre 

utsträckning än skönlitteratur. Fördelen med att läsa faktatexter digitalt för de 

som besvarade enkäten var att de kunde klicka sig vidare och få mer 

information lättare. En stor fördel var att respondenterna även kunde slå upp 

ord och olika termer på ett enkelt sätt. Detta är mycket lättare än om 

informationen skulle läsas och slås upp i uppslagsverk. Läsarna beskriver här 

att de mitt i sin läsning kan välja att avbryta den för att till exempel slå upp ett 

ord och detta nya sätt att läsa på kan liknas vid begreppet läsandets modalitet.  

Resultatet från den här studien visade också att kunna anpassa texten efter sina 

egna behov var viktigt för respondenterna, men även tillgänglighet och ett brett 
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utbud av olika digitala texter var viktigt. Respondenterna svarade att ett ökat 

och större utbud och tillgängligheten av digitala texter är viktigt för deras 

läsning. Det kan leda till att de läser allt mer och nya sätt att läsa på kan 

utvecklas. Bergström et al. (2017) skriver också att tillgängligheten är viktigt 

för läsaren. Om en bok finns tillgänglig digitalt kan läsaren få tag på den 

snabbare, än om de till exempel måste ta sig till biblioteket för att se om den 

finns inne och kunna låna den eller ställa sig i kö. Den digitala läsningen gör att 

det är lätt att få tag på nya böcker och att böckerna blir också tillgängliga för 

fler människor. Respondenterna i studien anser att digitala texter är 

lättillgängliga och att de på så sätt snabbt och på ett enkelt sätt kan ladda ner 

dem och påbörja läsningen på en gång. Läsningen på en skärm av något slag 

skapar på detta sätt ett nytt sätt att läsa. Denna nya läsart kan kopplas till 

begreppet modalitet som handlar om olika sätt att läsa på och även den ökade 

tillgången till digitala texter som gör att läsaren snabbt och smidigt kan få tag 

på en text kan kopplas till begreppet. 

 

Ett annat sätt att läsa på är att lyssna. Ljudboken används ofta för då kan 

respondenterna fortsätta med andra saker, samtidigt som de fortsätter med 

själva läsningen. De kan helt enkelt utföra fler saker samtidigt. Det framkom i 

studien att en del av läsarna också använder ljudbok som ren avkoppling och 

ligger på sängen och lyssnar. Bergström & Höglund (2016) skriver att det inte 

är helt ovanligt att använda ljudboken på det här sättet. En av respondenterna 

skrev att ljudboken användas när hen blev trötta i ögonen och såg då lyssnandet 

som ett komplement i läsningen. Ljudboken har blivit allt mer populär och 

enligt Bergström & Höglund (2016) är den andel som lyssnar på ljudböcker 

större än de som läser e-böcker.  

 

Alla som har tillgång till en smartphone, dator, surfplatta eller en läsplatta läser 

digitalt, menar Baron (2015). Bland de respondenter som läser digitalt får de 

bland annat tag på sina texter genom internet och det i sig är ett tecken på att de 

i någon mån läser digitalt. Man kan ställa sig frågan vad respondenterna i den 

här studien lägger in i begreppet internet. De kan syfta på olika appar när de 

pratar om internet, som idag används till att enkelt få tillgång e-tidningar eller 

för att kunna köpa en tågbiljett. Respondenterna angav också att de fick tag på 

sina texter via ett bibliotek, men idag finns det flera olika alternativ att få tag på 

sina texter.  Wallin (2019) skriver att förutom via ett bibliotek går det idag att 

få tillgång till digitala texter via olika prenumerationstjänster så som Storytel 

eller Bookbeat erbjuder, nätbokhandel eller fysisk bokhandel. Respondenterna i 

denna studie upplevde enkelheten i att få tag på olika texter. 
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6.4 Avslutande diskussion 

I den här studien går åsikterna isär ifråga om läsupplevelsen skiljer sig mellan 

en digital text och en tryckt text och med de svarsresultat som inkom har det 

varit svårt att analysera de äldre vuxnas läsupplevelser av digitala texter på en 

djupare nivå. Respondenterna uppgav i sina svar att det var en stor skillnad 

eller ingen skillnad överhuvudtaget i läsupplevelsen av tryckta eller digitala 

texter. Respondenterna upplevde också att skillnaden blev allt mindre i frågan 

om läsupplevelse efter att de skapat sig en vana och fått de kunskaper som 

krävs. Quan-Haase et al. (2014) och Bergström & Höglund (2015) påvisar 

också att en ökad kunskap i användningen av digitala verktyg och läsning av 

digitala texter leder till en förbättrad upplevelse. Det konstaterades också att 

respondenterna i denna studie föredrog tryckta texter och att det var lättare att 

bläddra i en tryckt bok. Om läsupplevelsen påverkades av det digitala 

läsverktyget framkom inte det. Några respondenter ansåg att läsplattan var lätt 

att hålla i och funktioner som att ändra typsnitt och storlek på texten var bra. 

 

Med mer kunskap och en attitydförändring hos de äldre vuxna skulle den 

digitala läsningen kunna öka ännu mer. I framtiden när de äldre är mer vana att 

använda teknik som en naturlig del av vardagen kommer troligtvis det digitala 

läsandet öka. Då kommer det sannolikt att vara lika självklart för alla 

åldersgrupper.  

 

Om osäkerheten och ovanan kring den teknik som behövs försvinner, om äldre 

vuxna kan få hjälp med det och anammar det nya formatet kan deras attityd bli 

mer positiv. Det kan det leda till att de väljer att läsa digitalt och det skulle 

kunna leda till att skillnaden på läsupplevelsen minska för en del av dem. Det 

kanske inte gör så att de helt väljer att gå över till digitala texter, men det kan 

leda till att de väljer att kombinera de olika sätten att läsa på och kan se dem 

som komplement till varandra. Att de kan läsa och använda de olika texterna 

vid det tillfälle som passar bäst och att läsning av format behöver inte utesluta 

läsning av andra format. 
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7 Slutsatser 

I detta kapitel kommer slutsatser som kan dras av resultatet från den här 

studien att sammanfattas utifrån dess frågeställningar. Även egna reflektioner 

kring den här studien, val av metod och teori, samt en del förslag till vidare 

forskning redogörs för i detta kapitel. De slutsatser som presenteras i den här 

uppsatsen kan inte generaliseras på hela åldersgruppen äldre vuxna, då studien 

har undersökt hur äldre vuxna i tre utvalda läsecirklar läser och upplever 

digitala texter. När det refereras till äldre vuxna, är det respondenterna av 

enkäten som menas. 

 

I vilken utsträckning läser äldre vuxna (55+) digitala texter? 

 

Tidigare forskning visar att allt fler äldre vuxna (55+) läser digitala texter. I 

den här studien anger 16 av de 25 svarade att de läser digitala texter. Detta 

innebär att 64 procent av äldre vuxna i denna studie läser digitalt. Övriga 

slutsatser som kan dras är att äldre vuxna läser digitala texter i olika 

utsträckning, och det kan delvis bero på vilken åldersgrupp de tillhör. Den här 

studien visade att de olika åldersgrupperna läste olika mycket, men varför det 

var så kan inte utläsas av resultatet. Det är enbart möjligt att spekuleras kring 

de bakomliggande orsakerna till detta; ovana, rädsla eller brist på intresse kan 

eventuellt utgöra en inverkan på respondenterna val att läsa digitalt eller inte. 

 

I den här studien kunde en viss skillnad mellan åldersgrupperna ses, men syftet 

med uppsatsen var inte att jämföra åldersgrupperna mot varandra utan att titta 

på åldersgruppen äldre vuxna i sin helhet. Genom de svar som inkom i enkäten 

gick det att se hur åldersgrupperna skilde sig åt, både i avseende vilka olika 

texter som lästes och vilka digitala läsverktyg som användes. I åldersgruppen 

55-64 år var det vanligt att läsa facklitteratur och det digitala verktyg som flest 

uppgav att de använde sig av var läsplatta eller en smartphone. För de i åldern 

65-75 år, var e-tidningar det som var vanligast och en del av respondenterna 

prenumererar även på en dagstidning digitalt. Bland respondenterna i den här 

åldersgruppen användes oftast en smartphone eller en dator. För de 

respondenterna mellan 76-85 år var en dator vanligast att använda sig av vid 

digital läsning. Vilken text som var vanligast i åldersgruppen inkom det inget 

svar på. Att människor väljer att läsa olika texter, oavsett om det handlar om 

tryckta eller digitala texter, är inget som är konstigt i sig. Läsarna väljer det 

som de finner intressant och som de får ut något av. Det som kan skilja när det 

gäller de digitala texterna är hur van läsaren är vid teknik. Vet läsaren hur de 

laddar ner digitala texter, kan möjligheten vara större att de väljer att görs det, 

än om de inte vet det. Att gå ut på internet och läsa en tidning är i många fall 

enkelt och kanske inte en så stor tröskel att ta sig över. Detta kan innebära att 

texter på internet och digitala tidningar fortsätter i hög grad att läsas av den 

äldre generationen. Avsaknaden av någon form av digitalt läsverktyg gjorde att 
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en del av respondenterna inte läste digitalt. Även ovana och okunskap var 

orsaker som gjorde att respondenter valde bort den digitala läsningen. Men 

trots att det finns okunskap gällande tekniken som krävs finns det även 

nyfikenhet för att lära sig och att prova att läsa digitalt och det är något som är 

viktigt. För utan nyfikenhet går det inte att lära sig och det är något som kom 

fram i både i den här studien och tidigare forskning som har gjorts.  

 

Från den här studien kunde slutsatsen dras att äldre vuxna i urvalsgruppen till 

stor del läser digitala texter. Eftersom studien gjordes på ett begränsat urval av 

människor är det svårt att ge ett generellt svar för alla äldre vuxna.  

 

Hur upplever äldre vuxna att läsning av digitala texter påverkar 

läsupplevelsen i jämförelse med läsning av en tryckt text? 

 

Den här studien visade att det finns ett visst motstånd hos några av de äldre 

mot att läsa digitala texter. Orsaker som angavs var osäkerhet och ovana kring 

den teknik som behövs, avsaknad av kunskap kring tekniken, att de inte haft 

någon anledning att lära sig det, men framför allt att det inte är samma känsla 

som att läsa en tryckt text.  

När frågan om läsupplevelsen skilde sig åt mellan en tryckt och digital text 

besvarades var det ofta känslan som var viktigt för de äldre vuxna som deltog i 

den här studien. Så som att det är lättare att bläddra i en tryckt bok, att 

respondenterna vill läsa på ”gammeldags” vis till att läsplattan är lättare 

uppgavs som orsaker till att läsupplevelsen skilde sig åt. Dessa orsaker var 

också något som också påtalades av flertalet respondenter. 

Trots detta motstånd finns det samtidigt nyfikenhet att lära sig läsa digitalt och 

använda den teknik som behövs. Här är det viktigt att detta på något sätt kan 

följas upp av olika delar av samhället, till exempel bibliotek. Många bibliotek 

erbjuder idag tekniksupport och här har biblioteken en möjlighet att erbjuda 

kurser i att läsa digitala texter och det hade kunnat hjälpa de äldre vuxna att 

känna sig mer bekväma och på sikt börja läsa mer digitalt. Detta kan hjälpa till 

att minska det digitala utanförskapet hos de äldre vuxna som finns i samhället 

idag.  Detta är inget som sker över en natt, för det är många attityder som ska 

förändras och mycket kunskap som ska förmedlas. Det finns olika 

organisationer och instanser som kan förmedla denna kunskap och biblioteken 

kan vara en plats där äldre kan komma för att få hjälp med olika digitala frågor. 

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse kring äldre vuxnas 

användning och deras läsupplevelse av digitala texter. Det kan anses vara 

viktigt att får mer information om äldres läsning för att kunna förebygga ett 

eventuellt digitalt utanförskap som äldre vuxna kan komma att drabbas av när 

samhällsinformation, böcker och tidningar digitaliseras. Detta utanförskap kan 

komma att visa sig bland de som inte känner sig bekväma med digitaliseringen 

och vad det innebär. Genom en ökad kunskap och förståelse för hur äldre 
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vuxna använder digitala texter och vilken upplevelse de får av det kan de få 

hjälp med kunskap om det och kunskap kring den teknik som behövs.  

 

Det som framkom i den här studien var att bland personer med liten vana av att 

läsa digitala texter uttrycktes en skillnad i läsupplevelsen mellan tryckta och 

digital texter. Skillnaden som beskrevs hade ofta med känslan att göra, till 

exempel doften och att inte kunna bläddra. För de med större erfarenhet av att 

läsa digitala texter beskrevs skillnaden i läsupplevelse som mindre.  

7.1 Reflektioner 

Som metod för att samla in data valdes i huvudsak en kvalitativt utformad 

enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor. Genom metoden 

enkätstudie uppfylldes studiens syfte att finna svar på om och hur äldre vuxna 

läser och upplever digitala texter. Genom denna metod besvarades även 

frågeställningen om läsupplevelsen skiljer sig åt mellan en tryckt och digital 

text.  

Det framkom många intressanta svar i enkäten, men så här i efterhand hade 

uppföljande intervju, för att kunna ställa följdfrågor, kunnat vara lämpligt.   

Detta för att kunna gå ännu djupare i analysen och diskussionen. Omfånget och 

tidsspannet som ges vid en masteruppsats tillåter tyvärr inte att göra två studier. 

Fördelen med en enkät är att man når ut till fler personer än vad intervjuer 

skulle ha gjort och det var också därför som denna metod valdes för den här 

studien. 

Trots att det var en mindre studie som genomfördes, kom det fram intressanta 

svar och det kan vara en början på något som kan utvecklas mer i en större 

studie. Svaren som gavs var intressanta och det kan förhoppningsvis ge en 

större förståelse för vad de äldre vuxna behöver för att kunna läsa digitalt, 

bibehålla sin läsupplevelse, men också för att inte hamna i ett digitalt 

utanförskap.  

En begränsning med den här studien var att det bara var två män som deltog 

och besvarade enkäten. I och med detta kunde inga slutsatser dras om hur 

digital läsning ser ut för män respektive kvinnor, då urvalet var för litet. Istället 

beskrivs läsningen i allmänna former och det dras inga slutsatser om hur 

respektive kön ser på läsning av digitala texter.  

 

Begreppen makt, materialitet och modalitet var väl fungerande teoretiska 

perspektiv i relation till de sätt eller de upplevelser som läsaren har och får när 

det kommer till deras läsning av digitala texter. Resultatet från studien gick 

ofta att applicera på något eller några av begreppen utifrån den valda 

definitionen. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Att studera eventuell skillnad mellan könen är något som skulle kunna tittas 

närmare på. Om de läser olika texter och vad det i så fall beror på, om det 

skiljer sig åt vilket läsverktyg de använder sig av samt i vilken utsträckning de 

läser digitalt är några frågor som skulle kunna studeras för att få en större 

förståelse. Detta för att i längden försöka kunna anpassa till exempel tekniken 

efter könen eller att olika förmedlare av digitala texter kan anpassa sitt utbud. I 

den här studien deltog endast två män och för att få med fler män i en studie 

kan ett annat urval än läsecirklar göras för att få en bättre representation av 

båda könen. En observationsstudie där man tittar på hur äldre vuxna använder 

och interagerar med ett digitalt läsverktyg, skulle kunna leda till djupare 

förståelse för teknikanvändningen hos dem. Hur skillnaden ser ut mellan de 

olika åldersgrupperna inom äldre vuxna är också något som kan vara intressant 

att titta mer på. Vilka läsverktyg använder sig de olika åldersgrupperna av? 

Skiljer det sig i vilka texter de läser och vad beror det i så fall på?  

 

Det finns fortfarande mycket kvar att studera inom detta ämne och vilket gör 

det intressant för framtida studier och forskning.   
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8 Sammanfattning på svenska 

Digital läsningen har slagit igenom stort på den engelskspråkiga marknaden 

och då gäller det framförallt läsning av e-böcker. I Sverige ligger vi däremot 

fortfarande tidigt i den spridningsprocess som äger rum och e-böcker har inte 

slagit igenom lika stort. Den största andel som läser digitalt är den yngre 

generationen, i åldern 16-29 år. Tidigare forskning visar att äldre vuxna, ålder 

55+, läser allt mer digitalt. Forskning visar också att det finns stora fördelar för 

dem att läsa digitalt, men trots det föredrar äldre vuxna i många fall tryckta 

texter framför digitala texter. Behov finns för forskning kring äldre vuxnas 

upplevelser av digital läsning i en svensk kontext. Detta är viktigt för att kunna 

undvika och förebygga det digitala utanförskap som äldre vuxna kan drabbas 

av när allt mer information i samhället digitaliseras. Det är inte bara 

samhällsinformation som digitaliseras idag utan även böcker och tidningar.  

Syftet med uppsatsen är att bidra med och få ökad förståelse kring äldre vuxnas 

användning och läsupplevelser av digitala texter. För att uppnå syftet 

utformades två frågeställningar; i vilken utsträckning läser äldre vuxna (55+) 

digitala texter? och hur upplever äldre vuxna att läsning av digitala texter 

påverkar läsupplevelsen i jämförelse med läsning av en tryckt text? Uppsatsen 

tittade inte närmare på skillnaden mellan de olika könen och inte heller 

skillnaden mellan olika åldersgrupper över 55+ år. 

 

Uppsatsen teoretiska ramverk utgick från Dolatkhah (2010) forskning där han 

problematiserar läsning genom en läshistorik forskningsstudie och det som han 

kom att kalla läsandets fyra ”M”. I den här uppsatsen och studien som 

genomfördes användes tre av begreppen, makt, materialitet och modalitet. 

Dessa tre begrepp valdes ut för att de passade bäst i förhållande till studiens 

syfte och användes för att diskutera de äldre vuxnas läsupplevelse av digitala 

texter och hur de läser olika texter. Den metod som användes var en 

enkätstudie som delades ut till tre olika läsecirklar på tre olika bibliotek i 

nordvästra Skåne. Biblioteken låg i orter av varierande storlek. Enkäten 

innehöll tio stycken frågor och där det var både kvalitativa och kvantitativa 

frågor. De första sju frågorna var flervalsfrågor där respondenterna kunde ange 

flera svarsalternativ på några av dem. De tre sista frågor besvarades med fritext 

av respondenterna. Totalt besvarades enkäten av 25 respondenter, varav två var 

män. 

Resultatet visar att äldre vuxna läser digitala texter i olika hög grad och att de 

digitala texter de läser varierar stort. Även vilket digitalt läsverktyg som 

användes varierade bland respondenterna, men att en smartphone och dator var 

vanligast bland majoriteten av respondenterna. Det upplevs bland 

respondenterna att det finns en skillnad i läsupplevelsen av att läsa en tryckt 

text och en digital text. Men även här var det en stor skillnad mellan 

respondenterna. Det som gjorde att respondenterna inte läste digitalt var ovana, 
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okunskap kring den teknik som krävs, men även den känsla som finns där när 

de läser en tryckt text.  

I analysen identifierades två förhållningssätt till digital läsning, att 

respondenterna läser, ser fördelarna med det och upplever ingen större skillnad 

på läsupplevelsen. Det andra förhållningssättet som identifierades var att de 

som väljer att inte läsa digitalt gör det för att de inte ser fördelarna med det och 

har inte haft någon anledning att lära sig den tekniska biten för att kunna ta del 

av digital läsning. Men bland dessa fanns det några som kände en nyfikenhet 

att lära sig att läsa digitalt. Flera av de respondenter som läser digitala texter 

gör det regelbundet. Många av respondenterna kombinerar digitala texter och 

tryckta texter och ser dem som ett komplement till varandra. Det finns också en 

skillnad i vilka texter de läser i de olika formaten. En del av respondenterna 

läser bara facklitteratur i olika format och skulle aldrig välja att läsa en 

skönlitterär bok digitalt, medan de finns de som väljer att läsa alla typer texter 

digitalt.   
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Bilaga A 

Enkät om äldres vanor och upplevelser av digital läsning 

Jag heter Johanna Persson och studerar till bibliotekarie. Jag håller på att skriva 

en uppsats om digital läsning bland äldre personer och skulle bli väldigt 

tacksam om ni vill svara på några frågor gällande det. Tack på förhand! 

 

1. Ålder  

-65 65-75   76-85  86+ 

 

2. Kön 

Man  Kvinna  Vill ej uppge 

 

3. Läser du digitala texter? Till exempel e-böcker, e-tidningar eller 

bloggar. Om du svarar nej på frågan, gå till fråga 10 och besvara den. 

Ja   Nej  Ibland 

 

4. Vilken sorts digital text läser du? Till exempel e-böcker, e-tidningar, 

ljudböcker eller bloggar 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..................................................………….. 

 

5. Vilka/vilket läsverktyg använder du dig av när du läser digitalt? Mer än 

ett val är möjligt 

Läsplatta   Surfplatta   Mobil        Dator 

 

6. Hur får du tag på dina texter? 

Lånar via bibliotek  Köper via nätbokhandel Via Storytel 

eller liknande tjänst Internet Annat, ange vad? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..................................................………….. 

 

7. Hur kom du i kontakt med digitala texter första gången? 

Via mitt bibliotek    En bekant rekommenderade det       Reklam 

Annat, ange vad? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..................................................………….. 
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8. Vilka fördelar och nackdelar ser du med en digital text framför en 

tryckt text? 

…………………………………………………………………………………

…..…………..…………………………………………………………………

…………………..…………..…………………………………………………

…………………………………..…………..…………………………………

…………………………………………………..………….................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................…………............................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......................................................................................………….. 

 

 

9. Tycker du att det är någon skillnad i upplevelsen mellan att läsa digitala 

texter jämfört med tryckta texter? 

…………………………………………………………………………………

….…………..….…………..……………………………………………………

……………………………….…………..………………………………………

…………………………………………….………..............................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

......………….........................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..........................................................................…………. 

      

10. Om du inte läser digitala texter - varför? 

…………………………………………………………………………………

….…………..……………………………………………………………………

……………….…………..………………………………………………………

…………………………….…………..…………………………………………

………………………………………….…………..............................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

......………….........................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..........................................................................………….. 

 

 


