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Abstract: This bachelor thesis studies adults’ reading of fiction e-

books. The study emphasizes on the users’ reflections on 

their reading and their experience with e-books. The aim is to 

find out how the users read an e-book, how they experience 

the e-book and the e-book reading and what might be the 

reasons behind the users’ choice of an e-book instead of a 

printed book.  

 The empirical data for the study comprises of qualitative 

interviews with six adult readers of fiction e-books. To 

analyze the result a content analysis was used. The theory is 

based upon materiality and modality, two concepts which are 

part of what is referred to as the four M’s of reading.  

 The results of the study indicate that the users choose to read 

e-books for various reasons and in various ways. Most users 

prefer the e-book when traveling. They like the e-book for its 

accessibility and portability. Only a few users prefer the 

printed book over the e-book, but most users express a 

preference for the e-book for reasons concerning its 

convenient size and functionality. 

Nyckelord: e-böcker, användare, läsning, upplevelser, skönlitteratur, 
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1 Inledning 
Att känna doften av riktigt papper eller att hålla i en tryckt bok och själv vända blad kan 

vara känslomässiga vanor som läsare starkt associerar med hur det är att läsa en bok. Att 

läsa på tåget till jobbet eller alltid uppkrupen i fåtöljen under en läslampa är också olika 

sätt på vilka läsare kan uppleva hur det är att läsa en bok. ”När jag väljer en bok att ha 

med i sängen eller vid läsbordet, på en tågresa eller som present, tar mina händer hänsyn 

till formen lika mycket som till innehållet” skriver Alberto Manguel (1999, s. 125) och 

syftar på hur olika platser och tidpunkter förknippas med olika slags böcker. 

Känslor och handlingar förenade med läsning kan se olika ut beroende på vilken sorts 

bok vi läser eller situationen som vi befinner oss i när boken blir läst. I och med den 

ökade digitala läsningen skapas nya känslor kring läsandet, och även nya sätt på vilka 

användare läser elektroniska böcker. En e-bok kan på ett ögonblick laddas ner i en surf- 

eller läsplatta och till skillnad från en pappersbok tar den ingen plats i bokhyllan. Det 

finns både för- och nackdelar med att läsa på papper och på skärm och hur man läser 

och även hur man upplever de olika böckerna kan variera.   

1.1 Bakgrund 

I dagens informationstäta samhälle där alltfler har tillång till någon form av surfplatta 

har det blivit allt vanligare att ladda ner och läsa en e-bok. I många länder utgör e-boken 

en stor del av bokmarknaden och i vissa framför allt engelskspråkiga länder är e-

bokläsningen redan väl utbredd. I Sverige sprids e-boken långsammare, men det som 

skiljer Sverige från andra länder är att de allra flesta läsare lånar sina e-böcker via 

biblioteken (Bergström & Höglund 2014, s. 239).     

I folkbibliotekens läsfrämjande arbete kompletterar e-böckerna idag de tryckta böckerna 

och enligt senaste folkbiblioteksstatistiken från Kungl. Biblioteket har e-boklånen på 

bara ett år ökat med 43 procent, en siffra som kunde varit högre om inte vissa bibliotek 

hade tvingats begränsa utlånen av ekonomiska skäl (Kungl. Biblioteket 2013, s. 32).   

Jag är själv en stor användare och läsare av e-böcker. Jag läser fortfarande tryckta 

böcker men det finns vissa lässituationer som gör att jag hellre väljer en e-bok över en 

tryckt bok. Detta är företeelser jag funderat över och jag vill därför undersöka närmare 

hur användare läser skönlitterära e-böcker och vad de har för känslor och upplevelser 

kring boken och själva läsandet.    

En e-bok eller en elektronisk bok är enligt Nationalencyklopedin (NE) en ”digital 

motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning”. Samma 

betydelse har e-boken i min uppsats, alltså en elektronisk bok som läsaren måste ladda 

ner till ett speciellt läsprogram och därefter läsa med hjälp av någon slags hårdvara 

såsom läsplatta, surfplatta, mobiltelefon eller en annan typ av dator.   

1.2 Problemformulering  
Det finns många studier inom biblioteks- och informationsvetenskapen kring vem som 

läser vad, när och i vilken omfattning. Läsarstudier förekommer även på fler områden, 

till exempel inom läshistorisk forskning med frågor om hur och varför läsandet har 

förändrats över tid. Läsning är en viktig aktivitet och enligt Mats Dolatkhah finns det 

idag ett speciellt intresse just för hur läsandet förändras. Det kan till exempel handla om 
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hur nya tekniker samverkar eller konkurrerar med det traditionella bokläsandet 

(Dolatkhah 2011, s. 12), vilket påminner om hur e-boken börjat bli ett komplement till 

den tryckta boken.    

Skans Kersti Nilsson (2012) betonar vikten av läskompetens i dagens demokratiska 

samhälle och med hänvisning till Skolverkets rapporter som under 2000-talet visat på 

minskad läsning och läsförståelse så behövs mer kunskap inom läsning, via både tryckta 

och digitala medier (s. 154).  

Nilsson bedriver forskning utifrån ungdomars läsning och Dolatkhah utifrån barns. 

Även vuxnas perspektiv är viktiga för att skapa förståelse kring hur de använder och 

läser en e-bok och hur e-boken eventuellt har förändrat upplevelsen av läsningen. På 

folkbiblioteken har utlånen av e-böcker ökat drastiskt och mer kunskap behövs om 

denna nya form av läsning.     

Den här uppsatsen handlar om läsares användning och upplevelser av e-böcker. Jag vill 

undersöka de tankar, känslor, handlingar och vanor som finns hos vuxna läsare av 

skönlitterära e-böcker. Genom att studera närmare hur användare läser skönlitterära e-

böcker, varför de läser på ett visst sätt och vad deras reflektioner och känslor kring e-

boken och e-bokläsandet är vill jag bilda mig en djupare förståelse för vuxnas läsning.    

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med min uppsats är att undersöka hur användare läser och upplever e-böcker och 

läsandet av dessa. Genom djupintervjuer med e-bokläsare vill jag hitta svar på och 

beskriva närmare hur de förhåller sig till att läsa e-böcker. I studien tar jag reda på de 

känslor och upplevelser som finns samt de olika sätt på vilka användarna läser e-böcker 

för att kunna besvara mina frågeställningar:    

- Hur läser användaren en e-bok?  

- Hur upplever användaren en e-bok och läsningen av en e-bok?  

- Vilka faktorer ligger bakom användarens val av en e-bok istället för en tryckt bok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2 Litteratur- och forskningsöversikt 
I detta kapitel redogörs inledningsvis kortfattat för hur läsningen historiskt har 

förändrats. Därefter följer en litteraturgenomgång om e-böcker och olika 

förhållningssätt till läsandet av dessa. Avslutningsvis redogör jag för forskning som 

handlar om läsupplevelsen och upplevelser generellt kopplat till e-böcker.   

Biblioteks- och informationsvetenskapen är som känt ett mång- och tvärvetenskapligt 

ämne. I min studie använder jag mig förutom av forskning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap även av läshistorisk forskning.   

2.1 Läsandets historiska förändring  
Ross, McKechnie och Rothbauer redogör i Reading matters: what the research reveals 

about reading, libraries, and community för läsandets historia och hur läsandet 

förändrats genom tiderna. Historiskt har läsningen tagit form från lertavlor, 

papyrusrullar till codex och numer en del elektroniska böcker. Det fysiska formatet eller 

objektet från vilket man läser texten har en viss betydelse för hur man väljer att läsa 

eller uppleva boken och läsningen. I takt med att samhället förändrats har även både 

formen på böckerna och upplevelserna av dessa förändrats. Ross m fl redogör för hur 

läsning som aktivitet är starkt förenat med den historiska perioden samt de materiella 

och sociala förhållandena som människor befinner sig i då själva läsningen äger rum 

(Ross m fl 2006, s. 27f).    

Manguel beskriver i En historia om läsning hur läsandet förändrats med tiden och hur 

det sett ut i olika samhällen under olika kulturella förhållanden. Från det skrivna ordets 

allra första tid var det vanligast att man läste högt då textens form och ljud på både 

lertavlor, papyrusrullar och codex var sådan att den fungerade bäst som högläsning. Inte 

förrän på 900-talet blev den tysta läsningen vanligt förekommande i västvärlden i och 

med att skrivreglerna utvecklades och därmed underlättade för en tyst läsning (Manguel 

1996, s. 49ff). Just den tysta läsningen är det som kanske närmast förknippas med 

dagens läsning och med tiden har läsningen varierat och tagit lite olika uttryck.      

Med ny teknik utvecklades nya sätt att läsa och med tryckpressen på marknaden fick 

läsningen ett uppsving. Gutenbergs nya boktryckarkonst möjliggjorde en snabb 

spridning av texter i större kvantiteter och ett steg närmare dagens moderna läsare 

(Manguel 1996, s. 133). Ross m fl redogör för detta med referens till Roger Chartier 

som pekar på hur bokens form eller materialitet i alla dess tidigare och även nuvarande 

form skapar ett speciellt förhållande mellan läsaren och boken (2006, s. 33).  

2.2 E-böcker och läsning   

Manguel diskuterar i sin historia om läsning betydelsen av formatet på texten och sättet 

den blir läst på. Från första början valde läsare böcker anpassade efter både den tidpunkt 

och den plats där boken skulle bli läst. Också storleken på boken hade betydelse för 

läsupplevelsen och som exempel hänvisar Manguel till den besvärliga papyrusrullen 

med sin begränsade yta. Denna påminner om dagens skärmläsande där vi ibland måste 

scrolla eller rulla i texten eller boken vilket, till skillnad från den tryckta boken där man 

genast kan bläddra fram till andra sidor, gör att man förlorar helhetskänslan (Manguel 

1999, s. 125f). Manguel beskriver också hur platsen man läser en bok på haft och 

fortfarande har betydelse för läsningen på så sätt att vissa böcker kräver speciella 
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kroppsställningar vilka i sin tur fordrar särskilt anpassade läsplatser. ”Läsnöjet hänger 

till stor del på att man har det bekvämt” skriver Manguel (1996, s. 149).  

Enligt en amerikansk studie från 2012 har en femtedel av amerikanarna någon gång läst 

en e-bok. I USA är e-bokläsandet mer utbrett än i Sverige och Rainie m fl skriver i The 

rise of e-reading att människor hellre väljer en e-bok över en tryckt bok när det kommer 

till dess snabba tillgång eller portabilitet samt även vid resor och pendling. Studien visar 

också att e-bokläsare sticker ut från alla andra typer av läsare i det att de är entusiastiska 

läsare av böcker i alla olika format. De läser fler böcker jämfört med andra bokläsare 

och de läser ofta och både för nöjes skull samt för omvärldsbevakning, arbete eller 

studier. Studien pekar också på hur e-bokläsare ofta gör eftersökningar på nätet efter 

sina e-böcker som de oftare köper istället för lånar (Rainie m fl 2012, s. 3).  Däremot 

visar sig utbudet av e-böcker vara ett problem då efterfrågade böcker inte alltid finns att 

tillgå som e-bok (2012, s. 6).   

I Sverige är situationen annorlunda där 90 procent av e-bokläsarna lånar sina böcker på 

biblioteken. I E-bogen: Skandinaviske perspektiver på forskning og uddannelse 

rapporteras om hur det för närvarande finns ett samband mellan de som läser e-böcker 

och deras biblioteksvanor. E-bokläsningen är mycket mer utbredd bland de som nyttjar 

biblioteket både fysiskt och på nätet till skillnad mot de som inte gör det. Det vanligaste 

är att tidigare läsare av tryckta böcker nu också läser e-böcker; det är alltså ovanligt att 

tillvägagångssättet att bli en bokläsare går genom e-böckerna (Balling m fl 2014, s. 11).   

I artikeln The importance of deep reading diskuterar Wolf och Barzillai vikten av 

djupläsning och vad det innebär samt hur digital läsning påverkar den traditionella 

läsförmågan. De refererar till djupläsning som ”… the array of sophisticated processes 

that propel comprehension and that include inferential and deductive reasoning, 

analogical skills, critical analysis, reflection, and insight” (2009, s. 32). En erfaren 

läsare, menar Wolf och Barzillai, har utvecklat förmågan till djupläsning medan det för 

ett barn kan ta många år att förvärva detta som alltså inte är en genetisk eller nedärvd 

förmåga. Med synen på djupläsning ur ett neurologiskt perspektiv menar de att digital 

läsning som kännetecknas av snabba växlingar mellan informationsbyten exempelvis, 

hämmar djupläsning (s. 32).  

Ziming Liu redogör i Reading behavior in the digital environment. Changes in reading 

behavior over the past ten years för en studie där han undersökt hur människors 

läsbeteende förändrats under en längre period. Enligt Liu har den växande tillgången av 

digitala medier en djup inverkan på läsning och i takt med att människor läser mer 

elektroniska texter på skärm så har ett så kallat skärmläsarbeteende utvecklats. Detta 

innebär att läsare av elektroniska texter lägger mer tid på att söka efter nyckelord och att 

skanna av och ”browsa” i texterna och mindre tid på djupläsning eller koncentrerad 

läsning. Studien visar att människor överlag läser mer selektivt och den ihållande 

uppmärksamheten vid läsning av digitala texter minskar (Liu 2005, s. 705).    

2.3 E-böcker och upplevelser  

Nilsson har bedrivit ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås där hon studerat 

internetgenerationens syn på fiktionsläsning. Genom fokusgruppsintervjuer har hon 

tagit reda på hur unga vuxna upplever fiktionsläsningens betydelse, hur fiktionsläsning i 

bokform upplevs i förhållande till upplevelsen av fiktion i andra format och medier, 
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samt hur unga vuxna ser på fiktionsläsningens betydelse för personlighetsutveckling 

och självinsikt. Totalt 45 elever mellan 16 och 25 år samtalade i intervjuerna om sina 

upplevelser och bland annat visade det sig att fiktionsläsningen uppskattades mer i 

tryckta böcker. I motsats till den digitala läsningen som uppfattades bidra till mer 

bristande koncentration så förhöjdes stämningen vid läsningen i tryck och pappersboken 

uppfattades som sensuell och taktil (Nilsson 2015 s. 136).  

I E-boken: möjligheter och hinder sammanfattar Bergström och Höglund (2014) 

resultaten gällande e-böcker och läsning från 2013 års nationella SOM-undersökning. 

Undersökningen visar att människor inte uppfattade e-böckerna som tekniskt 

komplicerade att använda eller få tillgång till (s. 247). En annan fråga som användarna 

fick ta ställning till i undersökningen handlar om att e-böckerna inte kan ersätta känslan 

av att bläddra i en tryckt bok och där instämde majoriteten i påståendet (ibid, s. 246). 

Detta anser Bergström och Höglund ha med strukturella och kulturella aspekter att göra 

snarare än tekniska i och med att e-böckerna inte ansågs utgöra några funktionsmässiga 

hinder för användarna (2014, s. 251).  

I Putting the body back into reading redogör Anne Mangen, forskare vid Lesesentret 

vid Universitetet i Stavanger, för forskning som antyder att läsning av en e-bok på surf- 

eller läsplatta inte fullt ut tillfredsställer läsares önskemål och krav på hur det ska 

kännas att läsa en bok. Med referens till Gerlach och Buxmann (2011) menar Mangen 

att läsupplevelsen vid läsning på en surf- eller läsplatta inte uppfyller läsarnas 

förväntningar på en riktig bok eller hur det är att fysiskt känna papperet mot sin hand 

(Gerlach & Buxmann 2011 se Mangen 2013, s. 22). Vidare diskuterar hon hur 

övergången från pappers- till skärmbaserad läsning utmanas av olika mer eller mindre 

komplexa lässtrategier som påverkar läsningen på skilda sätt. Den digitala läsningen blir 

en mer förkroppsligad handling och en totalt annorlunda upplevelse där vi även läser 

med våra fingrar och händer (2013, s. 16).     

I sin egen empiriska forskning undersöker Mangen hur digital läsning inverkar på 

kognitiva och emotionella funktioner hos läsare. I E-bogen: Skandinaviske perspektiver 

på forskning og uddannelse beskrivs ett av Mangens experiment där hon undersökt 

huruvida läsning av en sorglig berättelse påverkade läsupplevelsen annorlunda om den 

lästes digitalt eller i en tryckt bok samt om läsarna trodde berättelsen var påhittad eller 

verklig. Det visade sig att läsningen av den längre sammanhängande linjära texten på 

skärm hade en negativ inverkan både kognitivt och emotionellt då de som trodde de 

läste en sann historia och som läste den på tryckt papper visade prov på störst empati 

med karaktärerna i berättelsen och också läste texten med störst inlevelse (Mangen & 

Kuiken 2013 se Balling m fl 2014, s. 7).  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori eller de begrepp som kommer att användas vid 

analysen av materialet.  

För att kunna relatera till hur användare läser och upplever e-böcker och läsandet av 

dessa så hämtar jag inspiration från en studie gjord av Mats Dolatkhah, lektor i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Genom en läshistorisk 

forskningsstudie problematiserar Dolatkhah läsning utifrån det han kallar läsandets fyra 

”M” närmare bestämt meningsskapande, materialitet, modalitet och makt. De fyra 

problemområdena handlar enligt honom om hur en text tolkas eller kan skapa mening, 

hur själva texten presenteras på det objekt vi läser från eller hur vi alltid läser på en viss 

bestämd fysisk plats eller på ett visst sätt samt hur läsning kan se ut inom olika typer av 

maktrelationer. På olika sätt spelar alla dessa aspekter in på själva läsningen (Dolatkhah 

2010, s. 106ff).  

Utifrån den litteratur och forskning som jag använder mig av i min studie finner jag 

endast materialitet och modalitet relevanta att teoretisera kring och har därför valt att 

utesluta begreppen meningsskapande och makt. Inom läs- och litteraturforskning 

förekommer ofta läsandet ur den meningsskapande aspekten som handlar om hur olika 

personer tolkar och uppfattar en text på olika sätt. Från samma forskningsområde 

hämtas ofta också maktbegreppet som ett sätt att se på de makter och motmakter som på 

olika sätt ställs mot varandra i läsningen (Dolatkhah 2010, s. 113). Dessa två ”M” är 

inte av betydelse för just mina frågeställningar om användares läsning och upplevelser 

av e-böcker. Upplevelsen av läsningen kopplat till en boks fysiska form, eller den 

specifika läsart som skapas genom läsares olika sätt att läsa böcker på har större 

relevans för min uppsats och förklarar närmare läsandets materialitet och modalitet.   

Läsandets materialitet handlar enligt Dolatkhah om hur läsning inte bara är en 

emotionell eller intellektuell handling utan även en rent materiell och fysiskt 

manifesterad operation. Han resonerar kring läsandet som ett fysiskt fenomen där 

objektet som texten är fäst vid har betydelse, samt hur texten på detta objekt är 

presenterad och även hur vi rent kroppsligt förhåller oss i det rum eller den plats vi 

befinner oss i när vi läser. Dolatkhah diskuterar vidare om betydelsen av platsen vi läser 

på eller hur vi alltid läser på en viss bestämd fysisk plats. Med begreppet materialitet 

kopplas läsupplevelsen alltså inte till litterära egenskaper eller tolkningar utan till hur 

själva läsandet yttrar sig rent konkret (Dolatkhah 2010, s. 109f).   

Läsandets modalitet har enligt Dolatkhah att göra med en mer övergripande förståelse 

för hur läsandet kan variera. I takt med att läsningen utvecklas eller förändras så uppstår 

olika så kallade läsarter vilket handlar om hur vi alltid läser på ett visst sätt. Inom den 

läshistoriska forskningen diskuteras exempelvis läsarter som högläsning och tyst läsning 

som exempel på variationer i sätt att läsa och detta sammanfattar Dolatkhah som 

läsandets modalitet (Dolatkhah 2010, s. 111f). 

I relation till läsandets modalitet och hur olika läsarter uppstår ingår en del klassiska 

teorier om så kallade skiften eller förskjutningar i sätt att läsa. En sådan förskjutning 

som ofta diskuteras inom läshistorisk forskning är skillnaden mellan intensiv och 

extensiv läsning. Ross m fl redogör för detta som vid slutet av 1700-talet innebar att 

människor som tidigare bara haft ett fåtal, ofta religiösa texter i sin ägo plötsligt fick 
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tillgång till ett avsevärt större antal publikationer vilket resulterade i en ny typ av mer 

ivrig och entusiastisk läsare (2006, s. 30). Dolatkhah förklarar den äldre intensiva 

läsarten som att ett fåtal texter ofta lästes upprepade gånger och den mer moderna 

extensiva läsarten kännetecknas av att flera olika texter lästes och oftast inte återupptogs 

(2010, s. 111).  

Detta skifte och förändring i sättet att läsa omnämns i läshistorisk forskning som en 

läsrevolution. Detta överensstämmer med den forskning som redogjorts för i min 

uppsats om hur e-bokläsare visat sig läsa mer än andra bokläsare (Rainie m fl 2012, s. 

3). Detta ändrade sätt att läsa kopplar läshistoriska forskare ihop med tryckpressens 

framgång och den ökade tillgången till tryckta och distribuerade böcker. Idag växer 

utbudet och framför allt tillgången till e-böckerna, vilket skulle kunna vara uttryck för 

en så kallad digital läsrevolution.   

Dolatkhahs två begrepp materialitet och modalitet är användbara verktyg som jag 

använder mig av för att belysa uppsatsens frågeställningar. Det rör sig om hur 

användare läser och upplever e-böcker och läsningen av dessa samt vilka faktorer som 

avgör vilken bok användare väljer att läsa. Genom att problematisera kring begreppen 

materialitet och modalitet får bokens form och sättet man läser den på betydelse för 

själva läsningen och upplevelsen.     
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4 Metod  
I detta kapitel redogör jag först för den metod jag använt mig av för insamlingen av 

data. Därefter beskriver jag hur urvalsprocessen gått till och hur jag genomfört de 

kvalitativa intervjuerna. Sist av allt presenterar jag den analysmetod jag använder mig 

av för mitt insamlade material.   

4.1 Djupintervjuer 

Som datainsamlingsmetod till min studie har jag använt mig av djupintervjuer eller 

kvalitativa intervjuer. Enligt Alan Bryman är en djupintervju en kvalitativ intervju som 

är antingen semistrukturerad eller ostrukturerad (2008, s. 206). I mitt fall använde jag 

mig av semistrukturerade intervjuer vilket betyder att jag följde en intervjuguide med 

några specifika teman eller öppna frågor. Generellt för djupintervjun gäller att den är 

flexibel. Frågorna behöver inte följas i rätt ordning utan det finns en stor frihet att låta 

intervjun eller samtalet röra sig fritt och i olika riktningar beroende på informantens 

svar (Bryman 2008, s. 413). När jag utformade frågorna till intervjuguiden utgick jag 

från teoriperspektivet med läsandets två ”M” eller komponenterna materialitet och 

modalitet. Jag inledde intervjuerna med några korta bakgrundsfrågor och rörde mig 

sedan vidare mot frågor om användningen och upplevelsen av e-böcker och läsningen 

av dessa.        

4.2 Urval 
Jag har intervjuat sex vuxna användare och läsare av e-böcker som jag funnit genom 

delningar på sociala medier och även själv sökt upp. Jag har delvis använt mig av ett 

bekvämlighetsurval, vilket Bryman förklarar som ett urval bestående av personer som 

just vid tillfället för genomförandet av intervjuerna finns tillgängliga (2008, s. 194). Att 

använda sig av ett bekvämlighetsurval kan vara ett resultat av just tillgänglighet till 

individer som kan vara svåra att få tag på (Bryman 2008, s. 433). Då e-bokanvändare 

gör sina e-boklån eller e-bokköp digitalt och ofta kanske hemma så var det 

förhållandevis svårt att komma i kontakt med personer till min undersökning.  

I min studie har jag gjort en del forskningsetiska överväganden. Bland annat är frågan 

om konfidentialitet av stor vikt vid kvalitativa intervjuer, det vill säga att uppgifter om 

de medverkande i studien ska behandlas konfidentiellt (Bryman 2008, s. 132). För att 

inte identifiera personerna i undersökningen har jag i min resultatredovisning och analys 

använt mig av fingerade namn. En annan etisk princip jag tagit hänsyn till i min studie 

är det som Bryman kallar för informationskravet. Innan intervjuerna har jag informerat 

personerna om undersökningen, dess syfte och de olika moment som ingår i intervjun, 

allt för att intervjupersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt (Bryman 2008, s. 

131).    

Eftersom studien inte rymmer fler intervjuer än de sex genomförda är jag medveten om 

att urvalet inte utgör ett vidare brett underlag och det förefaller omöjligt att generalisera 

resultaten från intervjuerna. Genom djupintervjuerna har jag istället önskat att kunna 

genomföra en djupare eller mer ingående analys av varje enskild läsares förhållande till 

e-boken. Därför är frågor av representativitet heller inte av lika stor vikt som de hade 

varit vid en kvantitativ undersökning (Bryman 2008, s. 433).  
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Under intervjuarbetet visade sig en av de medverkande intervjupersonerna vara en stor 

läsare av facklitteratur förutom skönlitteratur. Detta var jag inte medveten om inför 

intervjun men då denna användare även sagt sig läsa skönlitterära e-böcker så har jag 

bedömt svaren relevanta. Jag har alltså valt att inte ta bort denna persons medverkan och 

intervjusvar då jag anser att de tillför något värdefullt till min studie.  

4.3 Genomförande  
Jag har lagt upp intervjuerna enligt en intervjuguide med frågor indelade temavis, se 

intervjuguiden i Bilaga 1. Jag ville intervjua några vuxna e-bokläsare för att finna 

eventuella mönster i deras sätt att läsa och reflektera kring skönlitterära e-böcker. 

Intervjuerna har jag genomfört under november månad både genom möten och över 

telefon. Då jag av praktiska men mest geografiska skäl bara hade möjlighet att möta upp 

en av intervjupersonerna så skedde nästan alla intervjuer hemma hos mig genom ett 

inspelat telefonsamtal. Jag har spelat in alla intervjuer med min mobiltelefon för att 

sedan kunna skriva ut dem.  

Alla intervjupersoner har fått samma frågor, men under intervjuerna har jag ibland 

hoppat mellan frågorna vilket gjort det möjligt att fånga upp olika tankar på olika ställen 

i intervjun. Det har också funnits plats för uppföljningsfrågor och intervjuerna har 

ibland blivit som ett vanligt samtal, vilket kännetecknar den kvalitativa intervjun 

(Bryman 2008, s. 415).  

Fördelen med djupintervjuer är möjligheten till innehållsrika och detaljerade svar från 

intervjupersonerna som sedan kan analyseras utifrån olika teman för att därigenom finna 

intressanta paralleller eller mönster. Här är transkriberingen av intervjuerna av stor 

betydelse då det underlättar arbetet med att fånga intervjupersonernas svar i direkt 

ordalag vilket är av vikt vid en kvalitativ undersökning (Bryman 2008, s. 420). 

Intervjuerna flöt på bra och tog alla ungefär 30 minuter.  

4.4 Analysmetod 

Då jag i min studie använt mig av djupintervjuer och därmed endast öppna frågor har 

jag i min analys använt mig av det som Kvale och Brinkmann kallar för en 

intervjuanalys med fokus på meningen. Inom ramen för denna intervjuanalys kan man 

enligt Kvale och Brinkmann genomföra en så kallad meningskodning där man med 

hjälp av koder eller speciella nyckelord märker upp och definierar den erfarenhet eller 

den handling som intervjupersonen beskriver under intervjun (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 217f).   

Utifrån den litteraturgenomgång, tidigare forskning och teori som jag redogjort för 

innan har olika teman utkristalliserats vilka jag utgår från i min analys. Dessa har att 

göra med olika sätt att använda eller läsa e-böcker samt de upplevelser som användare 

reflekterar kring vid läsandet av e-böcker. I teoribeskrivningen handlar det specifikt om 

läsandets materialitet och modalitet och generellt handlar det om hur den fysiska formen 

på boken påverkar eller ger upphov till känslor och upplevelser och hur läsare skapar 

nya läsarter eller specifika sätt att läsa på. Jag har lagt upp min redovisning av resultaten 

enligt läsandet och upplevelsen av e-böcker kopplat till mer specifika teman. Dessa 

teman hänger exempelvis ihop med e-bokens portabla egenskaper, positiva aspekter 

eller vad känslan för e-boken kan vara jämfört med den tryckta boken och speglar det 
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som användarna återkommande reflekterar kring i intervjuerna i relation till läsandet av 

e-boken.     

Alla intervjuer har jag efter transkribering skrivit ut i sex olika utskrifter och där har jag 

kunnat finna intervjupersonernas förhållningssätt och reflektioner kring e-boken och e-

bokläsandet. Alla intervjupersonernas svar är vid transkriberingen direkt citerade men 

till redovisningen har jag putsat till en del av citaten lite för att de ska fungera bättre 

som skriven text. Detta handlar bara om att jag tagit bort irrelevanta pauser eller uttal 

som ofta förekommer i talspråk och som inte fungerar lika bra i text, men som inte 

ändrar innebörden i det sagda på något sätt.  

Ju mer jag läste igenom de transkriberade intervjuerna ju mer hittade jag återkommande 

och likartade upplevelser och förhållningssätt hos intervjupersonerna kring deras 

förhållande till e-böcker och läsning. Målet med intervjuanalysen är enligt Kvale och 

Brinkmann att utveckla kategorier, eller som i mitt fall teman, rörande de handlingar 

och erfarenheter som de intervjuade beskriver. Under analysens gång jämför man hela 

tiden svaren för att hitta likheter och olikheter i materialet tills man till slut inte kommer 

till några nya insikter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 218).   
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5 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras först intervjupersonerna, det vill säga deras ålder och 

sysselsättning samt frågor rörande vilken typ av böcker de läser och i vilken omfattning. 

Därefter redogörs för resultat och analys av djupintervjuerna utifrån olika teman som 

hänger ihop med läsandet och upplevelsen av e-böcker.     

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Karin är 42 år och arbetar som ekonomichef. Hon läser c:a tre böcker i månaden, mest 

deckare och framför allt svenska deckare. För Karin är det avkoppling och en 

helgaktivitet att läsa och hon sitter gärna en längre stund när hon väl läser. Mestadels 

läser hon e-böcker, på en surfplatta.    

Katarina är 60 år och barnboksförfattare. Hon läser mest deckare och historiska 

romaner. Nuförtiden är det nästan enbart e-böcker som gäller för Katarina som läser 

från några timmar till flera timmar varje kväll innan hon somnar. E-böckerna läser hon 

på en läsplatta.   

Lena är 57 år och jobbar som bibliotekarie. Hon läser minst fem till sex böcker i veckan 

genom jobbet och aldrig mindre än en bok i veckan privat. Hon läser mest tryckta 

böcker och helst historiska faktaböcker men även romaner. När hon läser e-böcker är 

det på en iPad.   

Ingrid är 73 år och pensionär. Hon har alltid en bok på gång och det händer att hon 

läser flera samtidigt. Det blir både e-böcker och pappersböcker för Ingrid, men mest 

tryckta och gärna biografier som hon oftast läser på kvällarna på en iPad.   

Mattias är 34 år och bibliotekarie. Han läser varje dag och ungefär en bok i veckan. 

Oftast läser han tryckta böcker och mest romaner. E-böckerna läser han på iPad och 

iPhone.   

Jonas är 53 år och kyrkogårdsarbetare. Han läser i snitt en bok i månaden och oftast på 

kvällarna innan han somnar. På sistone har det blivit mest deckare men även en del 

historiska romaner. För tillfället läser han nästan uteslutande e-böcker, på en läsplatta.   

5.2 Läsandet av e-boken  
I djupintervjuerna ställde jag en del olika frågor som handlade om hur användarna läser 

e-böcker. Se intervjuguiden i Bilaga 1. Jag bad intervjupersonerna berätta om olika sätt 

som de brukar läsa e-böcker på och om det finns några speciella tillfällen eller 

situationer när de helst läser en e-bok. I en annan fråga ville jag att de skulle jämföra om 

det finns någon skillnad i deras läsning av e-böcker mot tryckta böcker. När det kommer 

till läsandet eller användandet av e-böcker ville jag genom djupintervjuerna också ta 

reda på om användarnas bokläsande har förändrats i och med att de börjat läsa e-böcker. 

I svaren på en del av dessa frågor, men även i andra sammanhang under intervjuerna, 

fann jag några återkommande mönster i hur användarna läser e-böcker eller varför de 

väljer att läsa en e-bok. Dessa olika läsarter har jag valt att dela in under teman som 

tillgänglighet och portabilitet, resor och pendling, kortare och mer läsning samt selektiv 

skärmläsning.  
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5.2.1 Tillgänglighet och portabilitet 

Nästan alla mina intervjupersoner svarar att de läser e-böcker för att de anser böckerna 

vara lätt och snabbt tillgängliga. Flera av användarna uttrycker specifikt hur enkelt det 

är att låna en e-bok från biblioteket eller att ladda ner och få hem den i sin surf- eller 

läsplatta. Även återlämningen av en e-bok till biblioteket tycker användarna fungerar på 

ett smidigt sätt, speciellt i jämförelse med återlämningen av en tryckt bok. När en e-

boks lånetid från biblioteket utgår försvinner boken från läsplattan vilket gör att en 

förseningsavgift heller aldrig kan läggas på och detta uttrycker användarna som positivt. 

Just tillgängligheten är det som användarna återkommande i intervjuerna upplever som 

positivt med e-boken.    

Oftast är det för att den är lättillgänglig. Dels kan man ju köpa e-böcker 

men man kan ju också låna på bibliotek och jag tycker om just det här 

att du kan låna på bibliotek och slippa lämna igen. (Karin) 

Jag tyckte det var så himla praktiskt att hemifrån med bara några 

knapptryckningar kunna få hem en bok i paddan. (Ingrid)   

Ja alltså det är smidigt. Till exempel om jag kanske läser en recension 

av en bok eller någonting, så istället för att vänta tills jag får tag i den 

fysiska boken så kan jag ju börja läsa den som e-bok via ett bibliotek. 

Det är väl mycket tillgång tror jag, alltså hur snabbt jag kan börja läsa 

boken. Det är väl den viktigaste faktorn faktiskt upplever jag. (Mattias)   

Användarna tycker e-boken är lättillgänglig på så sätt att de snabbt och enkelt kan ladda 

ner den och påbörja läsningen från skärmen på surf- eller läsplattan. När läsningen sker 

från skärm skapas en ny läsart som skiljer sig från läsandet på papper och detta sätt att 

läsa på kan kopplas till läsandets modalitet enligt teorin med läsandets två ”M”. Den 

ökade tillgången till e-böcker gör också att användare snabbt och smidigt kan få tag på 

en bok, vilket också liknar det som i teorin handlar om läsandets modalitet.     

Resultaten från min studie överensstämmer med vad Rainie m fl (2012) redovisar i 

studien om amerikanarnas e-bokläsande där människor hellre valde en e-bok framför en 

tryckt bok på grund av den snabba tillgången till e-böckerna. I samma undersökning 

visade det sig att e-bokläsarna oftast köpte sina böcker, vilket dock inte stämmer 

överens med min studie där bara en e-bokläsare köper sina böcker medan alla andra 

lånar sina böcker på biblioteket.  

Nästan alla mina intervjupersoner är alltså stora biblioteksanvändare, vilket kan kopplas 

till den undersökning skriven av Balling m fl (2014) där forskare sammanfattar e-

bokläsandet i de skandinaviska länderna med att de flesta e-bokläsare också är vana 

biblioteksanvändare. Dessutom är alla mina intervjupersoner läsare eller tidigare läsare 

av tryckta böcker, vilket stämmer in på hur tillvägagångssättet att bli en e-bokläsare 

vanligtvis går genom pappersböckerna enligt samma studie.   

Nästan alla intervjupersonerna tycker också att e-boken är smidig och praktisk att 

använda. De gillar e-bokens fysiska format och specifikt portabiliteten. E-boken är 

fysiskt sett mindre än en tryckt bok och tar således ingen plats i bokhyllan vilket är 

något som nämns och uppskattas av så gott som alla användarna. De talar upprepat om 
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e-boken som liten, behändig, lätt och smidig och dessa egenskaper ligger ofta till grund 

för användarnas val av just en e-bok istället för en tryckt bok.   

Jag kan tycka att det som är bra med e-böcker också är att de tar ingen 

plats. Alltså vanliga böcker tar ju plats i bokhyllan så på så sätt kan jag 

tycka att det är bra med e-böcker. (Karin) 

 Ett problem när man blir så gammal som jag är att man har för många 

böcker, man äger för många böcker. Bokhyllorna svämmar över så 

egentligen vill jag inte ha så mycket nya böcker. (Ingrid) 

Sammanfattningsvis tycker användarna att e-boken är liten och smidig. När de berättar 

om sitt läsande eller en typisk lässituation så talar de ofta om hur de läser vid 

sänggåendet. Flera av intervjupersonerna nämner tillfällen när de läser i sängen och 

förklarar att de ibland också somnar med boken i handen. I dessa fall tycker de att e-

boken fungerar bättre än pappersboken både på grund av att den väger mindre men 

också för att den vid nästa lästillfälle praktiskt öppnar sig på den sida de slutade läsa på 

innan e-boken stängdes ner.  

Jag måste alltid ha en bok innan jag somnar och den här har också 

fördelen att den är lätt att ta med sig än att släpa på en tung bok. Det är 

för att den är liten och smidig i jämförelse med en bok som rasar på 

näsan. (Katarina)  

Att man kan ha den med sig och att den alltid ligger på det uppslag där 

man slutade och så, det är bra för den som ibland somnar. Den slår ju 

alltid upp sig på det stället man är, det tycker jag är väldigt fiffigt. 

(Ingrid) 

Användarna beskriver hur e-bokens portabla egenskaper eller den mer praktiska 

storleken och formen gör att den är lättare att handskas med än pappersboken. Detta 

liknar det som Dolatkhah kallar för läsandets materialitet. Läsandet blir till en materiell 

och fysisk handling där e-boken och portabiliteten får en speciell betydelse för läsandet. 

Det handlar också om hur läsaren rent kroppsligt förhåller sig på den plats hon eller han 

läser på, vilket i det som beskrivits ovan visar sig vara i sängen. Denna bestämda plats 

som sängen har i sammanhanget tyder alltså på läsandets materialitet på det sätt läsandet 

yttrar sig rent materiellt eller alltid sker på en viss bestämd plats.    

Resultaten från min studie vad gäller betydelsen av e-bokens portabilitet knyter an till 

Manguels historiska redogörelse för innebörden av formatet på texten och sättet man 

läser den på. Som jag redogjort för innan skriver Manguel (1999) om hur storleken på 

boken redan tidigt i historien också hade betydelse för läsupplevelsen.   

 5.2.2 Resor och pendling 

I flertalet intervjuer nämns e-boken ofta som praktisk att använda vid tillfällen som på 

resor eller när användarna eventuellt pendlar. Intervjupersonerna upplever att e-boken är 

liten och behändig och mest fördelaktig i sitt format när de vill kunna få tillgång till 

flera böcker samtidigt, något som ofta påtalas aktuellt just vid resor. E-boken väger inte 

mer och tar inte mer plats än läs- eller surfplattan den är lagrad på och läs- eller 

surfplattans stora lagringskapacitet gör att det finns plats för flera e-böcker utan att 
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böckerna fysiskt tar någon större plats. En av intervjupersonerna pendlar till arbetet och 

återger situationer när han både laddar ner och läser e-böcker på sin väg kollektivt till 

jobbet. Sammanfattningsvis anser användarna att e-boken och dess praktiska format 

överlägset fungerar bättre än pappersboken vid resor.   

Men jag ser ju fördelen med att ha många böcker i plattan, om man till 

exempel ska resa någonstans. När jag reser och hälsar på min familj så 

är det ju fantastiskt med en platta och ha e-böckerna där. Det är ju 

praktiskt. (Lena) 

Kanske när jag pendlar, rör på mig och åker kollektivt. Och kanske om 

jag skulle åka utomlands så kanske jag hellre skulle ha ett gäng e-böcker 

i en läsplatta än att släpa med mig böcker som tar plats. (Mattias) 

Precis som i resonemanget med e-bokens portabilitet så liknar dessa diskussioner om e-

bokens praktiska format vid resor och pendling det som Dolatkhah kallar läsandets 

materialitet. Här kopplas läsandet och upplevelsen till själva platsen vi läser på och i det 

här sammanhanget på resmålet eller vid resandet i sig. Det som för det ändamålet passar 

användarna bäst är genomgående e-böcker på grund av de materiella egenskaperna som 

att e-böcker är små och behändiga och av utrymmesskäl mest fördelaktiga.   

Dessa resultat bekräftar också studien av Rainie m fl (2012) där människor hellre väljer 

en e-bok över en tryckt bok vid resor och pendling. Även Manguel (1999) behandlar 

detta i sin historia om läsning gällande hur just både plats och tidpunkt spelar in och hur 

läsare väljer böcker anpassade efter dessa två aspekter.  

5.2.3 Kortare och mer läsning 

En av frågorna i min intervjuguide handlade om användarnas läsande har förändrats i 

och med att de börjat läsa e-böcker. Delvis i svaren på den frågan, men även på andra 

platser i intervjuerna, fann jag en del förändringar i läsandet som bland annat handlar 

om själva omfattningen av läsningen. En del av intervjupersonerna läser nästan precis 

lika mycket nu som innan med bara tryckta böcker, men ett par användare har upptäckt 

att de läser mer eller fler böcker när läsningen innefattar e-böcker. 

Jag har upptäckt att det går fortare att läsa på läsplattan så jag hinner 

med många fler böcker. Det går fortare att läsa, man slipper ju bläddra 

också. Man kan sköta den med en hand när man bläddrar. Jag är frälst. 

(Katarina)  

Jag läser nog mer. Men det är nog just det att det går så snabbt från att 

man blir intresserad av en bok till att man kan börja läsa den. (Mattias) 

Intervjupersonerna säger sig inte bara läsa mer eller fler böcker nu när e-böckerna 

kompletterar de tryckta böckerna, utan de har även ändrat sitt sätt att läsa i hur de 

blandar eller växlar mellan e-böcker och tryckta böcker. Några användare berättar att de 

läser en bok i taget som e-bok. En del andra redogör för situationer när de ibland läser 

flera böcker samtidigt. Antingen en pappersbok och en e-bok, eller ibland även en och 

samma bok i båda formaten samtidigt. En användare förklarar att han vid läsandet av e-

böcker har en förmåga att lättare hoppa eller växla fram och tillbaka mellan olika e-

böcker på så sätt att han kan påbörja en e-bok och sedan snabbt byta till en annan för att 
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sedan återgå till den förra vid ett senare tillfälle. Ett par av intervjupersonerna menar 

också att de lättare testar nya genrer som e-böcker med risk för att böcker påbörjas men 

inte alltid avslutas.    

När jag köpte läsplattan så blev det ju billigare att köpa böcker för e-

böckerna är ju billigare och ofta kan det vara så att man kan köpa en 

bok för några kronor och så kan man bara chansa. Så kan man ju inte 

göra med vanliga böcker. (Jonas) 

Alltså det är nog inte helt ovanligt att jag brukar kombinera ibland och 

läsa en bok både som e-bok och som vanlig tryckt bok. Men om jag läser 

länge? Jag skulle nog tro att jag läser e-böcker kortare tid, alltså åt 

gången än med tryckta böcker. (Mattias) 

E-bokläsandet varierar och jag fann att användarna ofta väljer att läsa en e-bok men att 

de som i citatet ovan ofta läser e-boken i kortare stunder. En del av användarna 

konstaterar att läsningen av e-böcker innebär att de läser i kortare stunder åt gången och 

ibland påtalas ett mindre hängivet sätt att läsa e-böcker på till skillnad från det sätt de 

läser en tryckt bok.    

Nä men jag kan väl känna att om jag plockar upp en tryckt bok så är det 

nog mer sannolikt att jag läser längre på något sätt. Det känns kanske 

som det är mer … en committment, alltså man är mer så här att nu ska 

jag läsa den här boken med en tryckt bok. Men en e-bok känns lite 

flyktigare på något sätt. Att om den känns lite seg och ointressant så är 

det nog lättare att man bara stänger ner den och gör något annat”. 

(Mattias) 

Och länge … ja, förmodligen kortare tag mot för vad jag brukar läsa 

vanliga böcker. (Lena)   

Ja det är väl det att det känns lättare att sluta, eller det är större risk att 

man slutar läsa om texten är lite jobbig eller bjuder på lite motstånd. 

Om man väl har satt sig ner med en tryckt bok så känns det som att då 

har man bestämt sig att nu ska jag läsa en stund och så gör man det 

även om boken är lite seg. Så ja, det blir nog mer läst med en tryckt bok 

tror jag kanske. (Mattias) 

Sammanfattningsvis reflekterar ett par av intervjupersonerna kring hur de läser mer 

böcker med e-böcker vilket kan bero på att de läser fortare när de läser på skärm eller att 

den snabba tillgången till e-böckerna gör att de hinner med fler böcker. Dessutom har 

läsarten förändrats på så sätt att en del användare läser kortare tag åt gången med e-

böcker samtidigt som en del lättare växlar mellan olika böcker eller testar nya.   

Dessa olika sätt att läsa kopplat till hur läsandet har förändrats och kan variera kan 

sammanfattas som läsandets modalitet. Genom en ökad tillgång och ett större utbud av 

e-böcker läser användare mer och fler böcker och skapar nya specifika läsarter vilket 

anknyter till läsandets modalitet. Detta liknar den typ av förskjutning i sättet att läsa 

som skedde när böcker började tryckas upp i större upplagor. Denna tids läsrevolution 

påminner om det som här skulle kunna vara en digital läsrevolution.  
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Min studie bekräftar det som Rainie m fl (2012) redovisar angående hur e-bokläsare 

skiljer sig från andra typer av läsare i det att de är entusiastiska läsare av böcker i alla 

olika format. Ross m fl (2006) redogör även för detta där de menar att den ökade 

tillgången till e-böcker gör att vi ser en ny typ av mer ivrig läsare. Förutom läsare med 

mer iver och entusiasm så har läsningen på olika sätt även blivit mer selektiv. Det 

förstärker det som Liu (2005) redogör för i texten om hur den växande tillgången till 

nya digitala medier utvecklar ett speciellt sätt att läsa, vilket han liknar vid ett så kallat 

skärmläsarbeteende. Liu beskriver det som att människors ihållande uppmärksamhet vid 

skärmläsande lätt blir avbruten och det stämmer in på resultaten från min studie.     

5.2.4 Selektiv skärmläsning  

Som avsnittet ovan beskriver uppvisar användarna olika sätt att läsa på där en del 

kännetecknas som selektiva. Några intervjupersoner redogör också för ytterligare en del 

specifika sätt vilka jag valt att sammanfatta under en så kallad selektiv skärmläsning. 

Användarna förklarar att de vid läsandet av e-böcker lättare blir distraherade eller 

avbrutna på ett sätt som inte förekommer vid läsandet av pappersböcker. Mer specifikt 

handlar det om att något på skärmen stör deras läsning.    

Det är både positivt och negativt. Men om man läser en bok och stöter 

på att de kanske pratar om ett visst landskap eller någonting som man 

inte vet något om så händer det ofta att man går in och googlar och 

hämtar mer information och sen kommer tillbaka till texten. Och det gör 

man kanske inte i samma utsträckning med tryckta böcker, att man går 

till något lexikon och så. Eller man kan ju googla med en tryckt bok 

också men det är lättare gjort med e-böcker. (Mattias) 

Om det är ett ord man inte förstår så kan man trycka på det och sen 

kommer det en ordbok och så förklaras ordet. Det är väldigt praktiskt. 

För ofta om jag läser en annan bok och det är ett ord som jag inte 

förstår så inte skulle jag bry mig om att gå och slå upp det. (Jonas) 

Sen är det ju lättare att bli distraherad när man läser e-bok på iPad 

eller så. Så dyker det upp ett mejl eller en facebook-kommentar och så 

hoppar man mellan fönstren. Eller så stöter man på någon term som 

man inte förstår eller något sådant och så börjar man googla. Det är 

lättare att spinna iväg på annat. (Mattias) 

Här beskriver användarna hur de mitt i läsningen plötsligt väljer att bli avbruten genom 

att slå upp ett ord, kolla sin mejl eller ett meddelande som dykt upp och dessa nya 

läsarter eller sätt att läsa på kan liknas vid läsandets modalitet. E-boken som användaren 

läser på en surf- eller läsplatta möjliggör för dessa handlingar och detta påminner även 

om läsandets materialitet på så sätt att e-boken eller den fysiska läs- eller surfplattan 

som texten är fäst vid möjliggör dessa handlingar vilket i sin tur får betydelse för 

läsningen och upplevelsen.    

Det som mina intervjupersoner beskriver hur läsningen på skärm lätt blir avbruten eller 

distraherad liknar det som Wolf och Barzillai (2009) och även Liu (2005) kännetecknar 

vid den digitala läsningen. Genom djupare insikt redogör Wolf och Barzillai vidare för 

begreppet djupläsning och menar att djupläsning på skärm inte omfattas av nya 



19 
 

litteraciteter; hjärnan kan alltså inte utveckla förmågan till djupläsning vid digital 

läsning.  

Den selektiva eller distraherade läsningen av e-böcker som användarna ger uttryck för 

befäster även det som Liu (2005) skriver om hur läsare av elektroniska texter lägger 

mindre tid på djupläsning eller koncentrerad läsning. Enligt Lius forskning bidrar 

läsning på skärm till att minska den ihållande uppmärksamheten hos läsaren.    

5.3 Upplevelsen av e-boken 

Intervjuguiden var uppdelad i två delar där jag i den andra delen ställde olika frågor till 

användarna om deras känslor och upplevelser kring e-boken och själva läsandet av den. 

Se intervjuguiden i Bilaga 1. En del av frågorna var möjligen något likartade och gav 

också liknande svar. Trots detta valde jag att ställa alla frågor under alla sex intervjuer 

för att försäkra mig om att inte gå miste om någon information kring användarnas 

upplevelser av e-boken. Det som användarna uttryckte och reflekterade kring gällande 

upplevelserna och känslorna kring e-boken har jag valt att dela in under teman som 

positiva och negativa aspekter av e-boken, lätthanterlig och tekniskt okomplicerad samt 

känslan kring e-boken.  

5.3.1 Positiva och negativa aspekter av e-boken   

Nästan alla intervjupersonerna i min studie är överlag positiva till e-boken och 

läsningen av den av flera olika anledningar.     

Jag tycker det är bra, jag tycker bara det är positivt. Ju fler sätt man kan 

läsa en bok på desto bättre. (Mattias) 

Det är smidigt på alla sätt och vis, med tyngden, storleken, texten. Och 

att kunna låna när som helst på dygnet. (Katarina) 

Ja det är ju detta att det är praktiskt. Och att man kan ju ofta låna 

nyutkomna böcker som intresserar mig. (Ingrid) 

Ett par av de intervjuade säger sig hellre läsa en tryckt bok än en e-bok. Här handlar det 

oftast om specifika känslor och vanor förknippade med den tryckta bokens fysiska form 

vilket jag återkommer till i kommande avsnitt. En av användarna föredrar den tryckta 

boken före e-boken i alla situationer förutom vid resor och uttrycker ett ogillande till e-

boken rörande aspekter som formatet på e-boken och en del tekniska funktioner samt är 

negativt inställd till utbudet av e-böcker för utlån. Denna sista åsikt delar hon med en 

till användare.    

Jag blir lite lätt irriterad på själva formatet. Och läser man innan man 

ska gå och lägga sig så vill jag inte bli irriterad, då vill jag bli road. 

Och därför blir det en bok då, inte en e-bok. Jag har ju mer en 

andaktkänsla när jag läser en riktig bok än när jag läser en e-bok. Jag 

blir lite irriterad för att tekniken inte gör det jag vill att den ska göra. 

(Lena)  

I min studie fann jag många beskrivningar från användarna kring hur själva 

tillvägagångssätten är vid läsningen av e-boken. Här handlar det om hur de rent konkret 

förhåller sig vid läsningen, det vill säga var de befinner sig, i vilken position, eller mer 
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specifikt hur de håller i själva boken när de läser. Tillvägagångssätten är många men de 

flesta uttrycker nästan enbart positiva upplevelser av läsningen av e-böcker. Här 

förklarar de att pappersboken är krångligare att handskas med än e-boken.   

Ja alltså e-boken den smäller ju inte igen. Med tryckta böcker och 

särskilt pocketböcker och så är det svårt att få den att ligga still. Att 

sidorna åker igen, man får inte ytan att ligga platt som e-boken utan 

man får hålla på och greja och försöka få den att ligga slätt så att säga. 

(Ingrid) 

Jag väljer ju e-böcker hellre för att det känns enklare på något sätt, rent 

att hålla i dem. (Jonas) 

De flesta användarna föredrar e-boken över pappersboken i nästan alla situationer. I 

teoribegreppet om materialiteten kopplat till läsandet handlar det specifikt om hur 

bokens form påverkar vårt val vilket stämmer bra överens med det som användarna 

beskriver ovan i hur läsandet konkret tar sig form samt genom de beröm de ger e-boken 

rent allmänt. Användarna berättar i intervjuerna hur de lättare handskas med e-boken på 

grund av att läsplattan exempelvis ligger bättre i handen eller är lättare att lägga på 

sidan eller inte kräver lika mycket av händerna i anspråk för att bläddra. Detta kopplar 

jag till läsandets materialitet där objektet fysiskt sett har betydelse för hur vi läser och 

upplever boken.   

Min studie bekräftar återigen den amerikanska studien av Rainie m fl (2012) som även 

visar på att utbudet av e-böcker inte är tillfredsställande då människor finner det 

problematiskt att inte alltid få tag i de böcker de önskar som e-böcker.  

Min studie bidrar även till redogörelserna av Manguel (1999) kring hur platsen har 

betydelse för läsningen på så sätt att böcker av olika slag kräver olika slags 

kroppsställningar. Det hänger tydligt ihop med det användarna beskriver i de specifika 

sätt de läser på eller hur de rent materiellt håller i e-boken när de sitter eller ligger ner 

och läser. Kort sagt hänger läsningen och upplevelserna ihop med den materiella 

aspekten av boken och att vi vill ha det bekvämt när vi läser.  

5.3.2 Lätthanterlig och tekniskt okomplicerad 

I samtalen med användarna angående upplevelsen av e-böckerna så kom ofta de 

tekniska aspekterna av e-boken på tal. De allra flesta tycker oftast inte att tekniken är så 

komplicerad utan anser att läsningen och hanteringen av e-boken på surf- eller läsplattan 

fungerar bra och utan större problem. Som tidigare nämnts anser de att e-boken är 

smidig i sitt format och flera användare upplever den enkel att bläddra och navigera i. 

Alla användarna tycker att e-boken är bra för att texten på skärmen är så tydlig och 

läsvänlig. Surf- eller läsplattan gör det möjligt att förstora texten på det man läser eller 

anpassa ljusnivån på skärmen och dessa tekniska funktioner upplever användarna inte 

vara direkt svårhanterliga.   

I själva läsningen så tycker jag texten är bättre och tydligare i en e-bok 

jämfört med i en tryckt bok. Oftare är det större text och det syns bättre 

eftersom det är en helt annan upplösning på en skärm än på en bok. 

(Karin) 
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Och sen det här att det går att förstora texten, det tycker jag är helt 

suveränt. Dels för att man börjar bli i de åldrarna och sen så ju tröttare 

jag blir ju mer kan jag förstora texten ett tag till. (Katarina) 

Bara en av intervjupersonerna upplever att den tekniska hanteringen av e-boken är 

krånglig. Hon förklarar hur hon finner det problematiskt att bläddra fram och tillbaka i 

e-boken, något som hon menar att man ibland vill göra för att kanske påminna sig om 

något som hänt tidigare i boken eller namnet på en specifik karaktär. Här upplever hon 

att pappersboken fungerar bättre och är enklare att bläddra fram och tillbaka i utan att 

förlora överblicken eller överskådligheten på samma sätt som hon tycker man gör med 

e-boken.   

En annan av användarna förklarar liknande situationer vid läsningen av e-böcker som 

han finner ger sämre överblick exempelvis i situationer där han snabbt vill bläddra fram 

för att se var kapitlet tar slut eller rent fysiskt känna med händerna hur långt han 

kommit i boken eller hur mycket som är kvar till bokens slut. Detta är mer en 

iakttagelse och inte så mycket ett problem för användaren.   

Dessa upplevelser kopplas återigen direkt till hur läsandet konkret yttrar sig och kan 

relateras till materialiteten på så sätt att e-bokens form och därigenom dess 

funktionalitet har betydelse för läsningen och upplevelsen. När det kommer till den 

tekniska aspekten eller hur lätt- eller svårhanterlig e-boken är så liknar detta också en 

rent materiell och fysisk operation eller handling som återknyter till läsandets 

materialitet.  

Min studie påminner om det som Bergström och Höglund (2014) sammanfattar i sin 

undersökning gällande svenskarnas teknikvanor från 2013 där de inte uppfattade e-

böckerna som tekniskt komplicerade att använda.  

Däremot den reflektion angående svårigheten att hantera och överblicka e-boken som 

framkom i min studie liknar det som Manguel (1999) beskriver i sin historia om läsning 

gällande hur storleken på boken har och tidigare också haft betydelse för läsningen. Han 

talar om hur läsaren förlorar helhetskänslan, vilket påminner om det som beskrivits 

ovan med e-boken att det är omöjligt att fysiskt känna hur lång eller kort, tjock eller 

tunn en bok är eller hur långt man rent fysiskt kommit i boken.   

5.3.3 Känslan kring e-boken  

De flesta av intervjupersonerna har en överlag positiv upplevelse och känsla kring e-

boken. De ser inte e-boken som något annat än en bok och tycker inte att formatet som 

sådant förstör känslan av en så kallad riktig eller vanlig bok. De uttrycker samma 

känslor för e-boken som för pappersboken och formen har alltså ingen betydelse för hur 

de upplever det de läser.   

Jag ser det som en bok. Jag har egentligen inte den här känslan som att 

det är något annat än en bok, jag upplever det precis likadant. (Karin) 

Jag skulle tycka det var hemskt om det bara fanns e-böcker för jag vill 

gärna ha böcker också. Nej jag kan inte riktigt säga att det är någon 

skillnad, det är samma lustkänslor eller olustkänslor. (Ingrid) 
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Förut trodde jag alltid att jag tyckte att det var viktigt att det var en 

riktig bok, men nu känner jag att det spelar absolut ingen roll. Och jag 

tycker inte det känns som att det är någon skillnad heller i själva 

läsupplevelsen. Man går ju bara in i boken och det är absolut ingen 

skillnad i känslan. (Jonas) 

För ett par av intervjupersonerna spelar formatet desto större roll. De upplever en 

genuin känsla kring den tryckta boken och tycker den känslan går förlorad i e-boken.  

Jag får ju alltid en jättevarm och go känsla över en pappersbok. Att det 

liksom är ett hantverk, ett arbete. Det är någon som har gjort den, det är 

någon som har tryckt den, den är inbunden. E-böcker känns plattare. 

Det känns opersonligare, det känns mer som fusk alltså det känns inte 

riktigt. Det är inte en riktig bok för mig. (Lena) 

Med en tryckt bok så känns det som att omslaget spelar mycket större 

roll än med en e-bok. Man håller liksom hela tiden i boken och ser 

omslaget och baksidestexten och det är ju kanske skillnad om det är en 

pocket eller en fin inbunden utgåva. Det kanske är fint papper, det är 

mycket mer fysiska grejer liksom. E-böcker är väl lite mer platta så. Ja 

digitala liksom, svart text mot vit bakgrund. (Mattias) 

En vanlig bok kan man ju även liksom se att, den här har hårda pärmar, 

den här är knuten eller bunden, den här är klistrad, det här är mjuka 

pärmar, det här är danskt band, det här är … oooh läder. Men det får 

man ju aldrig med en e-bok. (Lena) 

Dessa uttryck visar på en personlig och estetisk relation till den tryckta boken hos 

användarna. Egenskaperna hos pappersboken eller dess värde i sig spelar stor och 

betydande roll för dem i läsningen och upplevelsen av boken. Hur texten är presenterad 

eller hur objektet som texten är fäst vid alltså den tryckta boken i sig har en viss 

betydelse vid läsandet och upplevelsen, vilket kopplas till läsandets materialitet. Alla 

dessa aspekter såsom omslaget, baksidestexten, formatet, storleken, tjockleken och även 

doften av pappersboken påverkar användarna i deras läsning.   

Överlag tycks intervjupersonerna ha en mer positiv känsla kring e-boken och läsandet 

även om några av användarna i motsats uttrycker mer positiva upplevelser med 

pappersboken. Den forskning som redogjorts för innan stämmer väl överens med de 

ovan beskrivna reflektionerna och preferenserna för pappersboken.    

Dessa beskrivna känslor eller benägenheter att föredra pappersboken styrker 

forskningen av Mangen (2013) angående hur läsningen av en e-bok inte tillfredsställer 

läsares önskemål om hur det ska kännas att läsa en bok. Hon talar om fysiska aspekter 

som hur läsaren har förväntningar på hur det ska kännas att hålla papperet mot sin hand 

och här blir det på riktigt en förkroppsligande handling. Hennes text talar vidare om 

känslan vid läsandet som rör det att man kan se var man är i boken, hur många sidor 

man har kvar och så vidare.   

Bergström och Höglunds (2014) undersökning där en majoritet instämde i att e-

böckerna inte kan ersätta känslan av att bläddra i en tryckt bok överensstämmer också 
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med dessa användares positiva känslor och upplevelser av pappersboken mot e-boken. 

Enligt Bergström och Höglund verkar känslorna hänga ihop med strukturella och 

kulturella värden.     

Liknande resultat kom Nilsson (2015) fram till i studien av ungas fiktionsläsning. 

Hennes undersökning indikerade att läsarna uppskattade fiktionsläsningen på olika sätt 

beroende på om den lästes på tryck eller på skärm. Den digitala läsningen visade sig 

bidra till mer ögontrötthet och bristande koncentration hos läsarna medan de taktila 

egenskaperna hos pappersboken tycktes förhöja läsupplevelsen (s. 136).  
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6 Slutsatser och reflektioner 
I detta kapitel sammanfattas inledningsvis resultaten från studien utifrån mina 

frågeställningar. Därefter redogör jag för egna reflektioner över några valda delar av 

min studie.    

6.1 Slutsatser 

Här sammanfattar jag det som jag kommit fram till i min studie kopplat till 

frågeställningarna med de tre delfrågorna.   

Hur läser användaren en e-bok?   

Ett par av användarna förklarar att de inte läser e-boken på något annat sätt än de läser 

en tryckt bok. De menar att de läser lika mycket, lika ofta, lika länge eller samma slags 

böcker oavsett formatet på boken.  

Bland de andra användarna finns några olika återkommande mönster i e-bokläsandet. 

Några läser mer selektivt på så sätt att läsningen på skärm oftare blir avbruten eller 

distraherad. Läsningen av en e-bok sker ofta i kortare stunder åt gången till skillnad mot 

läsningen av en pappersbok. Några av användarna har reflekterat kring hur de läser mer 

böcker när de börjat läsa e-böcker och inte bara tryckta böcker. Det förefaller gå 

snabbare att läsa en bok på skärm och dessutom möjliggör den snabba tillgången till e-

böcker att användare verkar hinna med att läsa fler böcker. De allra flesta användare 

lånar sina böcker på biblioteket och vid resor väljer alla användarna e-boken istället för 

pappersboken.   

Hur upplever användaren en e-bok och läsningen av en e-bok?  

De allra flesta av användarna har positiva känslor och upplevelser av e-boken och är 

positiva till att använda och läsa den. Läsupplevelserna är ofta förknippade med formen 

på e-boken och även funktionaliteten.  

Nästan alla upplever e-boken som väldigt lättillgänglig och portabel i sin form. De 

uttrycker känslor kring e-boken som att den är liten, smidig och praktisk. Den tekniska 

hanteringen kommer ofta på tal och där är upplevelserna av e-boken positiva. De allra 

flesta upplever att e-boken är lätthanterlig och tekniskt okomplicerad att använda.  

Vid själva läsningen av e-boken tycker användarna inte att det är någon direkt skillnad i 

upplevelsen vid läsning på skärm mot i tryck. De flesta användarna upplever inte att e-

boken är något annan än en bok och det lästa upplevs inte annorlunda vare sig det blir 

läst på skärm eller på papper.    

Några av användarna uttrycker andra känslor när de jämför e-boken med den tryckta 

boken. För dessa användare spelar formen på boken stor roll och de upplever en mer 

äkta känsla när de läser en tryckt bok mot när de läser en e-bok. Det handlar om hur den 

tryckta boken känns att hålla i handen och upplevs som ett finare hantverk i jämförelse 

med e-boken som de upplever känns plattare.     

  



25 
 

Vilka faktorer ligger bakom användarens val av en e-bok istället för en tryckt 

bok? 

De allra flesta användare väljer hellre en e-bok istället för en tryckt bok på grund av hur 

praktisk och smidig de tycker e-boken fungerar att använda och läsa. Kort sagt väljer 

användarna e-boken för att den är liten och behändig och enkel att använda och läsa 

från. Detta visar sig konkret vid resor då alla användarna väljer att ta med sig e-böcker 

istället för tryckta böcker på grund av dess praktiska format.   

Tillgängligheten och portabiliteten väger tungt i valet av e-bok över tryckt bok. Även 

den snabba tillgången till e-boken där nästan alla användarna ofta väljer att låna en e-

bok från biblioteket istället för att behöva vänta på att den tryckta finns tillgänglig. De 

flesta användarna är helt övertygade om att många bra materiella och tekniska 

egenskaper hos e-boken är avgörande för att de hellre väljer den över pappersboken. 

Några av användarna väljer hellre en tryckt bok istället för en e-bok av anledningar som 

har att göra med pappersbokens utseende och form samt även känslan för det genuint 

äkta i den boken till skillnad från den elektroniska.   

6.2 Reflektioner 

Här reflekterar jag kort över det jag funnit i min studie vad gäller läsandet och 

upplevelsen av e-boken, samt om mitt val av metod och teori för undersökningen.  

6.2.1 Reflektion kring läsandet och upplevelsen av e-boken  

Forskning visar att tillgången till e-böcker växer och e-bokläsandet ökar. Med tanke på 

att utlånen av e-böcker på folkbiblioteken ökat drastiskt de senaste åren och även 

beträffande hur viktig läsningen idag är både på ett individuellt och samhälleligt plan, så 

är det viktigt inom biblioteks- och informationsvetenskapen att undersöka närmare hur 

det förhåller sig med läsandet och upplevelsen av e-boken.   

Då det visade sig att flera av användarna överlag var positivt inställda till e-boken och 

läsningen tycks e-boken och den digitala läsningen fungera bra som komplement till 

pappersboken och ett välkommet nytt sätt att läsa på. Samtidigt uttryckte några 

användare starkare preferens för pappersboken av olika anledningar, vilket också tycks 

tala för den tryckta bokens fortsatta existens. Vissa förhållanden och situationer passar 

e-boken bättre medan andra kanske passar pappersboken bättre. 

6.2.2 Reflektion kring val av metod och teori  

Genom metoden djupintervjuer har jag uppfyllt studiens syfte att finna svar på hur 

användare läser och upplever e-boken och läsningen av denna. Genom denna metod 

tycker jag även att jag fått mina frågeställningar besvarade om hur användare läser och 

upplever e-boken samt vilka faktorer som avgör användarens val av en e-bok mot en 

tryckt bok.     

I den första frågan om hur användarna läser en e-bok så fann jag genom 

djupintervjuerna en del återkommande läsarter hos användarna. Den andra frågan som 

handlar om hur användaren upplever en e-bok och läsningen av en e-bok så resulterade 

djupintervjuerna även här i återkommande känslor och upplevelser av e-boken och den 

digitala läsningen. I den tredje frågan som handlar om vilka faktorer som ligger bakom 
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användarens val av en e-bok istället för en tryckt bok så fann jag genom 

djupintervjuerna med användarna många och även här väldigt likartade anledningar till 

varför de gjorde de val de gjorde.  

Begreppen materialitet och modalitet i relation till de sätt eller de upplevelser som 

användare har när det kommer till deras e-bokläsande var väl fungerande teoretiska 

perspektiv genom hela min uppsats. Det jag fann i min studie gick ofta att applicera på 

just materialiteten och modaliteten. Dessa teoretiska perspektiv gav struktur åt min 

uppsats och hjälpte mig att skapa en röd tråd genom frågeställningarna till 

intervjufrågorna, tidigare forskning och analys.    
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Bilaga 1  
Intervjuguide  
 

Bakgrund  

Ålder? 

Sysselsättning? 

Hur mycket läser du?  

Hur ofta läser du?  

Läser du både e-böcker och tryckta böcker? 

Vilka läser du mest?  

Hur länge har du läst e-böcker? 

Hur kom du i kontakt med dessa från början?  

Vilken typ av skönlitteratur eller genrer läser du? 

Som e-bok och som tryckt bok?  

Hur läser du e-böcker?  

På ipad, läsplatta, mobiltelefon, stationär dator el liknande?  

 

Läspraktiken  

Varför läser du e-böcker?  

Vad tillför läsningen av en e-bok eller vilken funktion fyller läsningen av en e-bok för 

dig?  

På vilket sätt brukar du läsa e-böcker? 

Berätta, exempelvis läser du länge vid varje tillfälle, läser du flera böcker samtidigt osv? 

Läser du på ett annat sätt när du läser e-böcker jämfört med när du läser tryckta böcker 

och i så fall hur?  

Vid vilka tillfällen brukar du läsa e-böcker eller när läser du helst e-böcker?  

Berätta, exempelvis när du är hemma, på arbetet, när du reser, på din resväg osv? 

Berätta mer om dessa tillfällen och hur en lässituation kan se ut för dig?  

Finns det några hinder för din läsning av e-böcker?  

Finns det några hinder för din läsning av tryckta böcker som gör att du hellre väljer att 

läsa e-böcker?  

Har ditt läsande förändrats i och med att du börjat läsa e-böcker och i så fall hur?  
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Läsupplevelsen    

Vad tycker du om e-böcker? Vad är dina känslor kring e-boken? 

Hur tycker du det är att läsa en e-bok? Vad är dina känslor kring läsandet av en e-bok?   

Hur upplever du själva läsningen av en e-bok (jämfört med läsningen av en tryckt bok)? 

Vilka faktorer avgör att du väljer en e-bok? 

Hur tycker du att e-boken som medium fungerar? 

Har e-bokens fysiska form någon betydelse för läsningen och i så fall hur? 

Väljer du någon speciell typ av böcker eller skönlitteratur när du läser e-böcker (och när 

du läser tryckta böcker) och varför i så fall?  

Vilka fördelar ser du med att läsa e-böcker (mot att läsa tryckta böcker)? 

Vilka nackdelar ser du med att läsa e-böcker (mot att läsa tryckta böcker)? 

Är det något du skulle vilja tillägga eller utveckla mer?  

  

  

 

 

 

 


