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Abstract: The purpose of this thesis is to study the importance 
of materiality for the interaction of reading among 
teenagers, age 15-16. The purpose is also to study if 
the attitude to the form of e-book versus the printed 
book differs depending on how comfortable the 
teenagers are with the activity of reading. The 
method we have chosen for this study is the form of 
semi-structured interviews, four with teenagers who 
are positive to fiction reading and four with 
teenagers who say they don´t like fiction reading. 
We analyse the teenagers´answers by looking at 
some aspects of materiality to see how these aspects 
affect the interaction of reading. 

During the interview the respondents were asked to 
read one chapter of a book on an Ipad and the next 
chapter in a printed book. Our study shows that 
materiality is a factor for the interaction of reading 
and it can lead to different experiences of reading. 
Some aspects that the respondents mention as 
important are the amount of text, the typeface and 
the feeling of holding a book. The ones who are 
comfortable with the activity of reading claim they 
would still choose the printed book after reading 
both on the Ipad and in the printed book. The ones 
who are less comfortable with reading are more 
positive to the e-book, than they were before. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle finns det många sätt att läsa på. Under vår utbildning på 
Bibliotekshögskolan har vi fått lära oss om formatet e-bok. Allt fler väljer att 
läsa sina böcker och tidningar på en skärm istället för i tryckt form. Många gör 
detta via sitt bibliotek. I Bibliotek 2014, som innehåller officiell 
biblioteksstatistik utgiven av Kungliga biblioteket (KB, 2015), konstateras att 
e-boklånen för angivet år är 1,6 miljoner lån och året innan var siffran 1,5 
miljoner e-boklån. I Svensk biblioteksförenings skrift Biblioteken och e-boken 
pekar man på att e-böcker har en potential att sprida läsandet till nya grupper 
som biblioteket annars har svårt att nå (2012). 
 
Under nästan tvåtusen år kunde boken kännas igen på sin rygg. Med det 
digitala formatet har detta faktum förändrats (Fleischer, 2011, s.15). Tryckta 
böcker är någorlunda beständiga och kan ordnas genom placering i ett rum, i en 
bokhylla hemma eller i ett bibliotek. Digitala böcker är obeständiga och ordnas 
genom indexering i en databas (Fleischer, 2011, s. 28).  
 
Svenska staten gör skillnad på de två formaten genom att sätta en moms på 
tryckta böcker till 6 % medan momsen för e-böcker är 25 %. Det kan sägas ha 
blivit svårare att avgöra vad som är en bok och vad som inte är det när det inte 
längre handlar om ryggen på boken. Varje bok har ett innehåll, men formen har 
blivit abstrakt. För att räknas som bok måste den numera knytas till en 
katalogpost (Fleischer, 2011, s. 50). 
  
Det finns en mängd olika format för e-böcker. Beskrivningen ovan stämmer 
överens med vissa e-böcker. I vår undersökning kommer vi att låta ungdomar 
läsa ett kapitel ur en skönlitterär bok, ur en e-bok på en Ipad. Detta för att 
många ungdomar idag är vana vid Ipadformatet och skolor har börjat använda 
sig av Ipads i skolundervisningen.  
 
Ungdomarna kommer också att läsa ett kapitel, ur samma bok, men i tryckt 
form. Vi är intresserade av en jämförelse mellan dessa båda medieformat när 
man läser en skönlitterär text. 
 
Ungdomar är idag till synes vana vid digital teknik då de är uppväxta med 
datorer och smarta telefoner. Det kallas ibland för digital natives. Detta 
begrepp myntades av Marc Prensky 2001 och han beskriver digital natives som 
personer som från början vuxit upp med digital teknik i olika former. Han 
ställer begreppet mot det han kallar digital immigrants som då är motsatsen, 
det vill säga personer som inte haft digital teknik runt sig från födseln utan har 
lärt sig det allteftersom (Prensky, 2001).   
 
Då vi båda är lärare till yrket, och med mångårig erfarenhet, har vi själva sett 
och upplevt att barns och ungas digitala förmåga ibland överskattas, dels av 
dem själva och dels av vuxna. Denna bild styrks i Bibliotek 2.0 – 

deltagarkultur i förändring där det konstateras: ”Trots att det förekommer 
tydliga skillnader mellan medieanvändningen hos unga och gamla, har man 
kraftigt överdrivit generationsklyftan och särskilt ungdomars teknik- och 
informationskompetens” (Holmberg, Huvila, Kronqvist-Berg, Nivakoski & 
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Widén-Wulff, 2009, s. 98). Därför är det också relevant att studera ungdomars 
relation till e-boken.  
 
Debatten kring e-böcker har rört sig kring olika aspekter och dessa har också 
belysts på olika sätt. En aspekt som den norska forskaren Anne Mangen bland 
annat lyfter fram är hur läsförståelsen påverkas av skärmläsning. Hon har 
tillsammans med några andra forskare genomfört en studie med norska 
ungdomar i åldern 15-16 år. De fick i två grupper läsa två texter, den ena 
gruppen i tryckt form och den andra gruppen läste samma texter på datorskärm. 
Resultatet visar att de ungdomar som läste på skärm fick ett sämre resultat på 
sin läsförståelse (Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013). Hur läsningen 
påverkas av skärmläsning är alltså en aspekt som berörts i debatten kring e-
böcker.  
 
Det finns som med allt annat både för- och nackdelar med e-boken och med 
den tryckta boken. I denna studie analyserar vi ungdomars attityd till e-boken 
kontra den tryckta boken och faktorer som kan påverka valet mellan e-bok och 
tryckt bok.  
 
Vi ser detta som ett viktigt område att studera för till exempel det framtida 
biblioteket. I en idéanalys kring debatten om e-böcker på folkbiblioteken 
menar uppsatsförfattaren Josefin Lindblom (2012) att fler användarstudier i 
relation till e-boken är viktiga för att kunna utveckla verksamheten på 
biblioteken.  
 
Det finns också olika aspekter på aktiviteten läsning, till exempel 
upplevelseläsning och läsa för att förstå något. Den aspekt som vi avser 
undersöka i denna uppsats är läsning som fysisk aktivitet, att läsningen tar 
kroppen i anspråk på olika sätt och hur den läsningen genom olika fysiska 
medier påverkar läsupplevelsen (Dolatkhah, 2010, s.109).  
 
Vi kommer därför att använda oss av begreppet läsinteraktion. Vilket material 
som används vid läsning påverkar hur interaktionen för läsaren blir. Med 
läsinteraktion menar vi i denna uppsats att våra respondenter interagerar med 
texten på olika sätt. De får till exempel navigera i textmassan och svara på 
frågor om vilket av medieformaten de tycker är lättast att navigera i.  
 
Många läsforskare använder sig av begreppet materialitet när de beskriver den 
fysiska aspekten av läsning. Det finns, precis som vid e-bokdebatten och vid 
läsning, många aspekter av materialitet. Några exempel är typografi, mediets 
storlek och form. Alla människor har olika läsvana som vi kan anta hör ihop 
med inställning till läsning. Bergström & Höglund konstaterar att ju mer någon 
läser desto mer läsvana får personen och med läsvana blir eventuellt 
inställningen till att läsa skönlitteratur mer positiv och det blir en positiv 
läsupplevelse. De menar att vanan vid ett medieformat, e-bok eller tryckt bok, 
kan antas påverka inställningen till det mediet (Bergström & Höglund, 2015, s. 
482).  

1.1 Problemformulering  

I takt med att mer information digitaliseras, däribland böcker, är det relevant 
för biblioteken och läsforskningen att få kunskap om hur unga människor 
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använder digital media och digitala verktyg. Inom Biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning finns ett intresse för hur bibliotek och 
bibliotekets dokument används. Det framstår därmed som angeläget att 
undersöka hur ungdomar, med olika läsvana, upplever e-bokläsning och hur 
man ställer sig till den i jämförelse med läsning av den tryckta boken.  
 
I vår empiri vill vi undersöka om det kan finnas en skillnad i attityd till e-boken 
kontra den tryckta boken om man är en ovan eller van läsare av skönlitteratur i 
pappersformat.  
 
Nästan alla ungdomar idag är vana vid skärmläsning och med det menar vi att 
de läser till exempel information på mobiltelefoner och/eller Ipads, men det 
innebär inte nödvändigtvis läsning av skönlitteratur. Några aspekter av 
materialitet som kan påverka läsinteraktionen är typografi, mediets storlek och 
form. Är e-boken lättare, eller kanske mer lockande, att läsa för en ovan läsare, 
som är van vid skärmar?  

1.2 Syfte 

Syftet med vår kandidatuppsats är att studera ungdomars attityd till läsning av 
e-boken kontra den tryckta boken och hur bokens fysiska form påverkar 
läsinteraktionen. Syftet är också att undersöka om attityden skiljer sig åt 
beroende på ungdomars läsvana. Att få kunskap om hur ungdomar ser på detta 
medieformat kontra den fysiska boken är ett av våra fokus i denna 
undersökning.  
 
Vår förhoppning är att undersökningen kan öka kunskapen om den unga 
användargruppen bland blivande och aktiva bibliotekarier, samt för 
forskningen, för att kunna utveckla den läsfrämjande verksamheten för unga i 
det framtida biblioteket. 

1.3 Frågeställningar 

På vilket sätt påverkar formatet e-bok (på Ipad) respektive tryckt bok våra 
respondenters läsinteraktion? 
Hur påverkar materialitet respondenternas attityd till e-boken kontra den 
tryckta boken?  
Hur påverkar faktorn läsvana respondenternas upplevelse att läsa ett kapitel i e-
bok på Ipad respektive tryckt bok? 
 
Frågorna kommer att besvaras med hjälp av en kvalitativ intervjustudie och 
genom att låta respondenterna testa medierna. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning, som vi redovisar tematiskt med 
underrubriker. 

2.1 Läsforskning 

Läsforskningen har vuxit fram bland annat inom psykologin. Mycket av den 
forskning som gjorts av läsning inom psykologin ligger nära forskning kring 
hur vi uppfattar världen med hjälp av våra sinnen, så kallad 
perceptionspsykologi. Läsning studerats även ur ett pedagogiskt och 
medicinskt perspektiv. Språkvetare har också intresserat sig för läsforskning 
och fokuserar då på läsning som en språklig aktivitet. Etnografi och sociologi 
är ytterligare två vetenskapliga discipliner som studerar läsning. (Fredriksson 
& Taube, 2012, s. 29-31).  
  
Biblioteks- och informationsvetenskapen är en tvärvetenskaplig 
forskningsdisciplin som kan överlappa alla de ovan beskrivna forskningsfälten.  
 
Begreppet läspraktiker innebär att man inom läsforskningen ser på läsning som 
någon form av praktik, hur man läser: ”Termen läspraktik använder jag för att 
rikta uppmärksamhet mot att läsandet är något som utövas på särskilda sätt” 
(Dolatkhah, 2011, s. 21). Mats Dolatkhah belyser att materiella och 
kontextuella fenomen och förutsättningar alltid har påverkat läspraktiker på 
olika sätt, som till exempel belysningens effekt (elektricitetens intåg i hemmen) 
(2011, s. 191-192). 
 
Det finns mycket forskning kring läsning, men mycket återstår. Med tillgång 
till nytt läsmaterial och nya läsvanor behöver läsforskningen ständigt 
uppdateras (Fredriksson & Taube, 2012, s.29).  
 
Som vi nämnt i inledningen läser människor på nya sätt och på nya format. Att 
forska kring hur och varför människor läser, eller varför de inte gör det, är 
något som ständigt är aktuellt för att utveckla biblioteksverksamhet och 
forskningen kring biblioteks- och informationsvetenskap.  

2.2 Forskning om e-bokläsning 

För att återkoppla till vår inledning om e-bokdebatten vill vi lyfta fram 
Alexandra Borg som i Läsning i den digitala tidsåldern pekar på att det finns 
två olika hållningar i debatten om digital läsning. Hon konstaterar att det för 
det första finns de som anser att digital text är svårare att ta till sig och förstå än 
en text på fysiskt papper. Läsaren läser snabbare, men förstår mindre. För det 
andra finns det de som anser att e-boken har större potential än den fysiska. E-
boken kan vara social och användas på ett annat sätt än en fysisk bok genom 
interagerande. Den går också att anpassa vad gäller till exempel textstorlek och 
radavstånd vilket gör den lämplig för funktionshindrade (Borg, 2013). 
 
Det har gjorts olika studier kring ungdomar och deras e-bokläsning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. De norska forskarna Åse Kristine Tveit 
och Anne Mangen har i en studie, liknande vår, forskat kring hur ungdomar, 
både pojkar och flickor, i 15-årsåldern ställer sig till läsning på olika 
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medieformat, läsplatta och tryckt bok. Fokus i vår studie är inte, som delvis i 
Tveits och Mangens studie, skillnaderna mellan pojkar och flickor. Fokus i vår 
studie är istället skillnaden mellan ovana och vana läsare, oavsett kön. Däremot 
har vi samma grundläggande perspektiv: att olika faktorer påverkar 
förhållningssätt till läsning.  Resultatet av Tveits och Mangens forskning 
beskrivs i artikeln A joker in the class: Teenage readers´attitudes and 

preferences to reading on different devices och där kom det fram att de flesta 
15-åringarna föredrog läsplatta framför den tryckta boken, om man såg till 
helhetsbilden av studien. Forskarna upptäckte dock skillnader mellan pojkar 
och flickor och de förväntningar de hade innan de läst och vad de kände efter 
läsningen. Det forskarna också kom fram till var att inställningen till läsning 
som aktivitet också spelade roll i studien; de som sa sig ogilla läsning var de 
som var mest positivt inställda till läsplattan som medieformat. (Tveit & 
Mangen, 2014).  

2.3 Forskning kring läsvanor 

I forskningsantologin Läsarens marknad, marknadens läsare analyserar Lars 
Höglund, professor inom biblioteks- informationsvetenskap, svenskarnas 
läsvanor. En tydlig nedåtgående trend är att unga i åldrarna 16-24 år läser färre 
och färre böcker (Höglund, 2012, s. 59). Samtidigt är det bland denna grupp 
som e-bokläsningen ökar mest enligt SOM-undersökningar gjorda 2012-2014 
(Bergström & Höglund, 2015).  
 
Enligt SOM- undersökningar uppger åtta av tio att de läst en tryckt bok någon 
gång under året medan siffran för e-boken är två av tio (Bergström & Höglund, 
2015). Enligt samma statistiska undersökning går e-bokläsningen stadigt uppåt 
och den förväntas fortsätta gå uppåt. Utvecklingen internationellt tyder på att e-
bokmarknaden kommer att växa. E-bokläsning är mest utbredd bland yngre 
och bland dem som har en frekvent vana att läsa tryckta böcker (Bergström & 
Höglund, 2015). SOM-undersökningar, som gjorts på svenskarnas attityder till 
e-böcker, visar också att de som är mest positiva till e-boken i olika 
sammanhang är de som läser e-böcker. Det är också de som tror att e-boken 
kan ersätta den tryckta boken (Bergström & Höglund, 2015). 
 
Utlåningen av e-böcker via folkbibliotek ökade mellan 2010 och 2011 med 89 
% till 1,2 miljoner lån. Det motsvarar knappt två procent av all utlåning. 
Eftersom försäljningen av e-böcker inte blivit någon succé ännu står 
biblioteken för 90 % av e-bokspridningen enligt forskarna Annika Bergström 
och Lars Höglund i studien Tidiga läsare av e-böcker (2013).  
 
Mediebarometern är en årlig undersökning, med uppdrag från 
Kulturdepartementet, vars syfte är att påvisa trender och förändringar i 
medielandskapet. Undersökningen från 2014 visar att bruttotiden som 
befolkningen mellan 9-79 år ägnar åt olika medier är 6 timmar och 20 minuter 
om dagen. Av den tiden läggs till exempel 24 % på TV, men endast 5 % till 
läsning av bok på papper. För ungdomsgruppen, som våra respondenter tillhör, 
visade det sig att en tredjedel av dem läser i en bok dagligen, hälften av dem 
använder dataspel dagligen och 99 % av dem använder internet dagligen. 
Användartiden på internet en genomsnittlig dag är tre och en halvtimme 
(Mediebarometern, 2014). 
 



6 
 

Vi kan konstatera att det idag finns mycket som konkurrerar till bokläsning. 
Mediebarometerns resultat bekräftar detta. Vi har bara tagit några exempel på 
medier, som undersökts, de som vi tycker är relevanta för vår undersökning. 
 
En stor grupp av tonårspojkarna idag konsumerar i princip aldrig tryckta texter. 
Många av dem är negativt inställda till aktiviteter som handlar om att läsa eller 
skriva. En enkätundersökning visar att av de 53 % av pojkarna som var 
negativt inställda till läsning föredrog en majoritet av dem att läsa och skriva 
på skärm. Utmärkande för den negativa gruppen var också att de aktiviteter de 
gjorde på internet var i huvudsak kopplat till spel, film eller sport. De deltar 
också i mindre utsträckning i föreningsliv än de som är positiva till läsning 
(Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2010, s.24-27).  
 
I samma enkätundersökning framkom också att de tonåringar som är positivt 
inställda till läsning föredrar att läsa tryckta texter. Dock föredrar de att skriva 
på datorn (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2010, s.19-21). Som förlaga 
till sin enkät har Andersson & Wilhelmsson Ramshage tittat på en amerikansk 
undersökning från 2009 av Agee & Altarriba. I sin undersökning såg de ett 
samband mellan de tonåringar som var avancerade läsare och användningen på 
nätet. De såg att de avancerade läsarna oftare var ute för att leta information på 
internet än de inte så avancerade läsarna och de var mer aktiva i 
nätgemenskaper än de som inte var så avancerade. Gruppen med mindre 
avancerade läsare spelade mer spel och såg fler filmer online (Andersson & 
Wilhelmsson Ramshage, 2010, s.17-18). 
 
Varför läser ungdomar färre böcker än tidigare då? I dagens samhälle kan det 
finnas en del hinder för läsning. Det kan vara bristande förebilder, små 
ekonomiska resurser på skolor och bibliotek, bokens låga status i förhållande 
till andra medier och att barn idag är uppbokade med många andra 
fritidsaktiviteter. Läsning är en aktivitet som kräver tid och idag är tid en 
bristvara, även för unga människor. Andra hinder kan vara att unga inte förstår 
vad man läser och bristande koncentrationsförmåga (Norberg, 2003, s. 61).  

2.4 Unga och digital teknik 

Det faktum att dagens unga kan räknas till de som kallas digital natives, som är 
det begrepp vi beskrev i inledningen, påverkar ungas medieanvändning. 
Begreppet digital natives är dock kontroversiellt. Prenskys benämning på 
denna grupp har, sedan det myntades, problematiserats av bland andra Bayne 
& Ross (2007). De vänder sig till exempel mot generaliseringen av unga som 
grupp när det gäller deras förmåga inom den digitala tekniken. De lyfter också 
att fokus på generationsklyftan i frågan är överdriven och inte helt stämmer 
överens med verkligheten, beroende på vad man tittar på när det gäller 
användande av digital teknik.  
 
Prensky har vidareutvecklat begreppet senare. Han beskriver istället ett 
begrepp som han kallar digital wisdom (2009). Han förklarar det som att man 
är digitalt vis och det är en förmåga som överbryggar till exempel de 
generationsklyftor som han pekat på i tidigare begrepp som digital immigrants. 
Denna vishet menar han är vishet som dels kommer från användandet av digital 
teknik i olika sammanhang, dels då vi använder tekniken för att utvecklas och 
bli bättre inom området (Prensky, 2009).  



7 
 

2.5 Remediering 

Processen som innebär att man gör om ett medieformat till ett nytt kallas för 
remedieringsprocessen. Det finns ett flertal exempel i historien. Ett av de mest 
kända och äldsta är Gutenberg när han försökte efterlikna de religiösa 
handskrivna texterna i sin tryckkonst. Ett annat exempel är hur telefonen har 
blivit remedierad, från att ha haft en speciell plats i ett hem till att bli en 
personlig sak man bär med sig. E-boken är ett exempel på hur den tryckta 
boken har blivit remedierad (Hernwall, 2010).  
 
Unga idag är genom ett agerande online vana att bli värderade och kritiserade. 
Många unga använder sig av olika sociala nätverk som Bilddagboken, 
Facebook eller Instagram. Där suddas gränserna mellan det som är privat och 
offentligt ut. Att bli bekräftad via liknande nätverk är ungas vardag, men kan 
också vara bedrägligt då det alltid finns en risk att inte bli bekräftad på det sätt 
som önskas. Unga skapar sig en identitet online och en offline. Hernwall kallar 
det en remediering av den egna kroppen. Skapandet av en identitet är en 
process där omgivningens respons på personens agerande och utseende med 
mera är viktiga delar. Identiteten som unga skapar sig online och de redskap 
som den unga personen använder sig av, såsom olika sociala nätverk, har en 
stor inverkan på den identitet som personen skapar offline (Hernwall, 2010).  
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3 Analysram 

Vi vill i vår undersökning studera ungas läsinteraktion vid skönlitterär läsning 
av e-boken på Ipad kontra läsning av bok i tryckt form och om deras läsvana 
kan spela roll för vilken läsinteraktion de ger uttryck för. Några läsforskare 
använder sig av begreppet materialitet. Begreppet materialitet kommer från den 
läshistoriska forskningen. Läshistoriska forskare som Chartier och Darnton, har 
beskrivit materialitet i olika studier. En svensk forskare inom läshistoria, Mats 
Dolatkhah, har refererat till dessa i sin forskning. Chartier och Darnton pekar 
på hur läsandet manifesteras genom skriftens och läsarens kroppar i fysiska 
rum. De ser den materiella dimensionen som sammanvävd med den 
meningsskapande dimensionen av läsning (Chartier, 2006; Darnton, 1990, 
refererad i Dolatkhah, 2011, s.38).  
 
I den ovan beskrivna bokhistoriska forskningen förutsätter således 
materialitetsbegreppet att när någon läser tar denna person kroppen i anspråk. 
När man forskar kring läsning som ett historiskt fenomen kan man förutom att 
titta på läsning som en intellektuell och emotionell handling också se det som 
en fysisk och materiell aktivitet (Dolatkhah, 2010, s. 109). Texten finns alltid 
representerad på ett objekt. Detta objekt kallas för textens medium och då 
avses den skönlitterära texten i antingen e-bokform eller i tryckt form. Alla 
medium har i sig specifika fysiska egenskaper som vikt eller form. För att läsa 
texten måste man använda sig av och röra vid mediet, bläddra eller scrolla. 
Läsning tar kroppen i anspråk (2010, s. 109). 
 
Varje människa får en egen läsupplevelse beroende på till exempel 
erfarenheter, vana av genre och associationer. Men även mediets fysiska form 
påverkar läsupplevelsen konstaterar Mats Dolatkhah; ”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.”  (2010, s. 110-111). 
Läsupplevelser är alltid något personligt som beror på vad den läsande 
personen har för erfarenheter och tolkningar av verkligheten. Men enligt 
begreppet materialitet beror läsupplevelsen inte bara på det utan även på 
konkreta fysiska förutsättningar. Läsning äger alltid rum någonstans och via 
något medieformat.  

3.1 Beskrivning av vår analysram 

I vår undersökning studerar vi kopplingen mellan begreppet materialitet och 
interaktion med och attityd till skönlitterär läsning på olika medier. 
   
Följande aspekter av materialitet har vi med i vår analys av intervjuerna:  
 

• Mediets utseende; till mediets utseende hör aspekterna form, vikt och 
storlek. Med form menar vi i detta sammanhang mediets omslag. Med 
vikt och storlek syftar vi på till exempel bokens tjocklek och omfång.  
 

• Mediets interaktivitet; till mediets interaktivitet hör aspekterna bläddra 

eller scrolla, navigering, förflyttning i text, typografi samt ljus och 

belysning. Vi undersöker till exempel vilket av bläddra eller scrolla 

respondenterna föredrar. När det gäller navigering och förflyttning i text 
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ber vi respondenterna beskriva i vilket medieformat de tycker det är 
lättast att hitta i och förflytta sig i. Respondenterna får också ange hur 
viktig typografi är för deras läsinteraktion. Slutligen undersöker vi hur 
viktigt respondenterna tycker att ljus och belysning är vid läsning. 

  
Det finns många andra aspekter på materialitet, men vi har valt denna 
begränsning då vi anser att den är relevant för undersökningens syfte. Med 
dessa aspekter vill vi analysera hur materialiteten påverkar läsinteraktionen och 
hur läsvana kan påverka attityden till bokens medieformat.  
 
I utformandet av vår analysram försökte vi fokusera på aspekter av materialitet 
som skulle kunna vara av relevans för våra respondenter. Vi antog att ett 
medieformats utseende skulle spela roll för dem. Våra respondenter tolkar 
utseende i första hand på det sättet de först ser ett medieformat, första sidan på 
en e-bok och en utsida på en tryckt bok. Vi har även frågat vidare om mediets 
storlek som en del av utseendet. Då menar vi mediets omfång i form av till 
exempel antal sidor. Detta var en aspekt vi antog skulle spela en stor roll för 
framförallt de ovana läsarna. Vikten antog vi inte skulle spela en lika stor roll, 
men vi hade ändå med det som en aspekt av mediets utseende.  
 
Vår andra huvudrubrik i vår analysram mediets interaktivitet innehåller fem 
underrubriker; bläddra eller scrolla, navigering, förflyttning i text, typografi 

samt ljus och belysning. Dessa aspekter tror vi kunde vara viktiga för 
respondenternas interaktion och deras attityd. Resultatet som vi redovisar i 
kapitel 5 visar också att de aspekter, som var av störst betydelse för dem av 
dessa var typografin och bläddra eller scrolla. Speciellt för de ovana läsarna 
var typografin viktig då de föredrar när textmassorna är luftiga.  
 
När vi analyserade respondenternas svar ville vi få in svaren under någon av de 
aspekter på materialitet som beskrivs ovan. En del aspekter som ljus och 
belysning var lätt att placera under rätt rubrik i vår analysram. En del andra 
svar var något svårare då de på något sätt gick in under flera rubriker. Då 
försökte vi diskutera oss fram tillsammans var i vår analysram de kunde passa 
in. Detta kunde röra frågor om till exempel navigering och förflyttning i text. 
Vi valde ändå att göra skillnad på dessa rubriker för att lyfta fram hur lätt det 
var att hitta i texten, navigering. Vi satt tillsammans och markerade 
respondenternas svar med olika färgpennor för att koda av svaren.  
 
De svar som inte passade in på någon av våra aspekter av materialitet passade 
in under aspekten ovan eller van läsare, samt under den lite mer 
sammanfattande rubriken om respondenten föredrar e-bok eller tryckt bok. I 
vår intervju ställde vi frågor kring vilket medieformat som respondenten 
föredrar och i vissa fall ändrade sig respondenten efter genomförd läsning. Mer 
om detta redovisar vi i kapitel 5.  
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4 Metod 

Metodkapitlet är uppdelad i olika underrubriker. Först beskrivs valet av metod, 
därefter vårt urval till empirin. Under nästa rubrik berättar vi hur 
genomförandet av intervjuerna har gått till, därefter beskriver vi hur vi har 
bearbetat materialet och slutligen beskriver vi de etiska överväganden som vi 
har gjort. 

4.1 Val av metod 

Vi vill i vår undersökning få ett användarperspektiv på e-boken och den tryckta 
boken. Den metod vi har valt för insamling av empiriskt material är kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer. Vi valde semistrukturerade intervjuer då man som 
intervjuare är fri att ställa en del följdfrågor och ta frågorna i den ordning som 
känns bäst med respektive respondent. Med intervjuer är det möjligt att få en 
större förståelse för ungdomarna och det går att ställa djupare frågor (Bryman, 
2011, s. 415). Eftersom vi gjorde flera intervjuer med fokus på samma ämne 
ville vi använda oss av semistrukturerade intervjuer för att garantera att vi 
ställde samma frågor och att intervjuerna blev så likartade som möjligt för att 
bättre kunna analysera de svar vi fick (Bilaga 1). 
 
Vår första plan var att göra intervjuer i fokusgrupper. Vi valde dock bort det då 
läsning och attityd till läsning är något personligt. Våra ungdomar är i en ålder 
där det kan upplevas som svårt att prata om personliga tankar och åsikter i 
grupp. Det fanns också en risk att ungdomarna, om de skulle talat i grupp, hade 
påverkat varandras svar i någon riktning. Detta ville vi undvika med enskilda 
intervjuer.  
 
En annan metod vi valde bort var enkätundersökning. Vi hade kunnat nå ut till 
fler ungdomar och fått ett kvantitativt resultat, men hade då missat den 
personliga kontakten och chansen att ställa djupare frågor med förklarande 
svar.  
 
En svaghet med vårt val av metod är att vi intervjuat relativt få ungdomar som 
får vara representanter för sin åldersgrupp. Uppsatsens omfång tillät dock inte 
rent tidsmässigt ett större urval.  

4.2 Urval 

Vi har intervjuat åtta ungdomar i vår undersökning. Vårt urval av ungdomar 
gjorde vi där vi för tillfället arbetar. En av oss arbetar med ungdomar på 
högstadiet och därför gjordes några av intervjuerna med skolungdomar där. 
Den andra av oss arbetar på ett folkbibliotek och valde att intervjua några 
ungdomar som besökt biblioteket. 
 
I många studier kring läsning visas det på skillnad mellan könen, där pojkar är 
de som inte läser lika mycket eller lika bra som flickor. Vi har medvetet valt att 
inte ha könsfokus i vår studie. Därför är både pojkar och flickor representerade 
i båda grupperna, ovana och vana läsare. Vi ville i vår undersökning ha med 
några ungdomar som är vana läsare och några som inte är lika vana läsare för 
att se om läsvana kan ge någon skillnad på läsinteraktionen vid olika medium. 
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Med ovan läsare menar vi en person som inte ser läsning som en aktivitet man 
väljer på fritiden och man läser sällan eller aldrig en skönlitterär bok. 
Begreppet van läsare blir då istället en person som självmant väljer att läsa en 
skönlitterär bok på sin fritid och som läser ofta för nöjes skull.  
 
Naturligtvis kan man vara en van läsare av andra typer av text, till exempel 
facklitteratur eller information på internet, men i vår undersökning har vi valt 
att fokusera på skönlitterär läsning, vilket också är den typ av läsning 
ungdomarna fått ta ställning till. 
 
För att hitta några ovana och några vana läsare gjordes en förberedande enkät 
där ungdomarna själva fick skatta sig som läsare. På skolan där en av oss 
arbetar gjordes enkäten i en åk 9-klass. Samtliga elever i denna klass fick 
besvara ett antal frågor som hade med deras läsvanor att göra, till exempel hur 
ofta de läser en skönlitterär bok och om det är en fritidsaktivitet de väljer av 
egen vilja (Bilaga 2). På folkbiblioteket tillfrågades några ungdomar som 
besökte biblioteket om de ville delta i undersökningen och de som var positiva 
till deltagande gjorde enkäten för att läsvanan även bland dessa ungdomar 
skulle säkerställas. På detta sätt fick ungdomarna själva vara delaktiga i hur de 
kategoriseras som ovan eller van läsare. Baserat på enkätsvaren kategoriserades 
ungdomarna som ovana eller vana läsare av skönlitteratur. 

4.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomförde vi var för sig.  Fem av intervjuerna har ägt rum i ett 
konferensrum på en skola och tre intervjuer har ägt rum i ett samtalsrum på ett 
folkbibliotek. På biblioteket intervjuades en ovan läsare och två vana läsare. På 
skolan intervjuades tre ovana läsare och två vana läsare. För fem av våra 
respondenter var det en välbekant miljö, skolan de går på, och för de andra tre 
var det en nyare miljö då bibliotekets samtalsrum ligger på en våning där 
annars bara bibliotekspersonal vistas.  
 
Varje intervju tog ungefär en halvtimme att genomföra. Intervjuerna startade 
med att intervjuaren gick igenom hur intervjun skulle gå till samt syfte med 
studien. Därefter följde frågor kring respondentens läsvanor, läsupplevelser och 
aspekter kring läsning utifrån vår analysram. Respondenten fick sedan läsa de 
två första kapitlen ur Annika Thors En ö i havet, ett bokval som vi ansåg vara 
lämpligt gällande svårighetsgrad och omfång. Kapitlen i boken är inte speciellt 
långa och det är en berättelse som direkt fångar läsaren. Det första kapitlet fick 
respondenterna läsa som e-bok på Ipad och det andra i tryckt form. Detta för att 
få en direkt reaktion på upplevelsen av att läsa e-bok kontra tryckt bok.  
 
Att låta dem läsa i e-bok först och i tryckt bok därefter valde vi dels för att vara 
konsekventa och göra likadant på var sitt håll i vår undersökning, dels för att 
det kunde tänkas vara mer lockande för framförallt de ovana läsarna att läsa 
vidare efter att ha läst på Ipad. Vi tror att ordningen naturligtvis kan ha spelat 
en viss roll i hur de upplevde läsningen, men att göra studier handlar om att 
göra ett val och vi tror att vi kunde locka mer till fortsatt läsning genom att 
börja med läsning på Ipad.   
Läsningen genomfördes som ett moment vid intervjutillfället och vi var 
närvarande under tiden. Vi var noga med att påpeka att inte stressa i läsningen 
utan respondenten fick ta den tid de behövde. Vi hoppas att vi på detta sätt 
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gjorde det så avslappnat som möjligt för respondenten. Ett alternativ hade varit 
att låta dem läsa kapitlen före intervjuerna, men då hade vi missat den direkta 
reaktionen som vi ville ha. Efter att läsningen var klar fortsatte intervjun med 
frågor kring hur respondenten upplevde den läsning de just genomfört. 
Återigen var det frågor som handlade om aspekter kring materialitet. 
 
Det e-bokformat som användes var Epub/PDF och läsappen var Adlibris 
Mondo. Varken typsnittet (Hoefler), ljusstyrkan (strax under medel), 
textstorleken (strax under medel, runt storlek 14) eller bakgrundsfärgen (vit) 
ändrades vid något tillfälle, inte mellan intervjuerna eller under tiden de 
pågick. Vi visade inte respondenterna möjligheten att ändra dessa inställningar 
då vi avsåg att få en så likvärdig undersökning som möjligt med jämförbara 
svar. Med en genomgång av möjligheterna att påverka dessa förutsättningar 
hade naturligtvis respondenternas svar kunnat se annorlunda ut på grund av att 
deras upplevelse av medieformatet eventuellt hade blivit annorlunda. Avsikten 
här var dock att inte påverka respondenterna i någon riktning utan 
förutsättningslöst, med samma tekniska ramar, analysera deras uppfattning 
efter läsningen.  
 
Intervjuerna har haft olika förutsättningar. Fem av dem gjordes med elever som 
var kända för intervjuaren. Två gjordes med nya bekantskaper och en intervju 
gjordes med en ungdom som en av oss känner till på ett privat plan. Det skulle 
kunna få konsekvenser för hur ungdomarna svarar, men av de svar vi har fått 
har vi inte kunnat utläsa några direkta konsekvenser av detta faktum. Alla 
ungdomar vi har intervjuat har varit välvilligt inställda och gärna svarat på 
frågorna. Då det i samspelet mellan en lärare och en elev alltid finns ett 
maktperspektiv skulle det också kunna påverka ungdomarnas svar. Detta är 
dock heller inget som vi har märkt av i intervjusvaren. Naturligtvis måste vi 
beakta att ovanstående faktorer kan ha påverkat de svar vi fick och vi resonerar 
vidare om detta i avsnittet Etiska överväganden.  

 

Vi har spelat in alla intervjuer och därefter transkriberat dem. Våra 
respondenter har också haft möjlighet att läsa igenom intervjuerna om de har 
önskat det.  

4.4 Bearbetning av materialet 

Utifrån tidigare beskrivet analysverktyg (se avsnitt 3.1) har vi analyserat 
intervjuerna med ungdomarna ur aspekten materialitet. Vi har, när vi gått 
igenom våra transkriberingar av intervjuerna, kopplat svaren till 
analysverktyget. Varje svar från respondenterna har vi kodat, först under de två 
huvudrubrikerna: mediets utseende och mediets interaktivitet. Därefter har vi, 
med hjälp av indelningen i tabellen som följer, placerat svaren under någon av 
de åtta aspekter av materialitet, som vi har med. Dessa aspekter står som 
underrubriker i vårt Resultat- och analyskapitel. 

 

Mediets utseende Mediets interaktivitet 
Form Bläddra/scrolla 
Vikt Navigering 

Storlek Förflyttning i text 
 Typografi 
 Ljus/belysning 
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Vi har gått igenom alla transkriberingar och först tittat på dem ur ett 
individperspektiv. Därefter har vi undersökt svaren utifrån gruppen. Är det 
något som stämmer överens med alla i gruppen? Är det någon aspekt som är 
helt unik för en respondent? På detta sätt kan vi se mönster och dra slutsatser. 
Det är svårt att dra generella slutsatser eftersom det är en liten undersökning, 
men vi kan dra slutsatser utifrån den grupp av individer vi har intervjuat och vi 
analyserar vad deras svar beror på i vårt kapitel Resultat och analys. 

4.5 Etiska överväganden 

Vid alla forskningsarbeten är det nödvändigt att göra etiska överväganden. När 
det kommer till intervjuformen som metod gäller till exempel 
informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet innebär att 
forskaren är tvungen att informera respondenterna vad intervjuerna ska 
användas till för undersökning och vad syftet med undersökningen är (Bryman, 
2011, s. 131). Innan vi genomförde våra intervjuer var vi noga med att berätta 
så ingående som möjligt vad vi skulle ha intervjuerna till och varför vi var 
intresserade av ungdomarnas åsikter. Eftersom det rör sig om unga människor 
var det till exempel inte självklart för dem vad en kandidatuppsats är.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenten själv bestämmer över sitt deltagande 
och alltså kan bestämma sig för att inte genomföra en intervju (Bryman, 2011, 
s.132).   
 
En viktig punkt är också den om konfidentialitet. Det innebär att personernas 
identitet inte kan avslöjas när man publicerar resultaten av intervjuerna. Vem 
som sagt vad ska alltså inte kunna utläsas i texten (Bryman, 2011, s.132). Allt 
detta informerade vi också våra respondenter om. 
  
Eftersom ingen av våra respondenter är under 15 år behövde vi inte be att 
målsman skulle godkänna att deras barn deltar i en undersökning, vilket är en 
forskningsetisk princip som Vetenskapsrådet formulerat för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2009, s. 9). 
 
Då en av oss är lärare på skolan där fem av respondenterna valdes ut var 
informationen om syftet med intervjun speciellt viktigt. Vi påpekade att det i 
denna situation inte handlade om en lärare som intervjuar elever utan att man 
intervjuade i egenskap av student på en högskola och att de var utvalda som 
representant för en åldersgrupp och efter angiven läsvana. Urvalet gjordes 
också bland elever som inte undervisades av läraren i fråga i ämnet svenska, 
för att få en tydlig åtskillnad av ämneskaraktär. Någon av respondenterna 
undervisas inte alls av nämnda lärare. Förhållandet lärare-elev skulle kunna 
vara begränsande i hur respondenterna svarar, vilket Johansson och Karlsson 
resonerar om när det gäller barn i forskning (2013, s. 178). Det är dock inget vi 
har märkt påverkat intervjusvaren.  
 
Vår uppfattning är att respondenterna svarat ärligt och tydligt oavsett attityd till 
skönlitterär läsning. Vi kan naturligtvis inte veta helt säkert att detta inte är en 
faktor som påverkat hur respondenterna svarat och något vi får beakta i vår 
kommande analys. För att undvika tveksamhet gällande detta hade vi istället 
kunnat söka respondenter på en annan skola, men i detta fall avgjorde den 
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geografiska närheten och vi försökte vara tydliga med de förutsättningar som vi 
nämner ovan. 
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5 Resultat och analys  

I detta kapitel kommer resultatet av empirin att presenteras under sex 
huvudrubriker; en presentation av respondenterna, mediets format, mediets 
interaktivitet, om respondenterna föredrar e-bok eller tryckt bok, aspekten ovan 
och van läsare och en sammanfattande analys. Detta för att knyta an till våra 
frågeställningar och vår teori. Rubrikerna Mediets utseende och Mediets 

interaktivitet har också underrubriker som vi har använt oss av i vårt 
analysverktyg. I avsnitt 3.1. beskriver vi mer ingående de olika aspekter vi har 
delat in respondenternas svar under. I den sammanfattande analysen tar vi upp 
aspekter som kommit upp i intervjuerna och som inte passar in under någon av 
de andra rubrikerna.  
 
Våra respondenter är åtta ungdomar som är 15 eller 16 år. Vi har, efter deras 
svar i självskattningsenkäten, ordnat in dem i grupperna ovan och van läsare. 
Endast en av respondenterna anger att hen läst lite i en e-bok tidigare. Både 
pojkar och flickor är representerade i båda grupperna. De ovana läsarna har alla 
fått fiktiva namn som börjar på O. Våra vana läsare har fått fiktiva namn som 
börjar på V. Det är inte säkert att namnet på respondenten representerar det kön 
som våra respondenter har i verkligheten. 

5.1 Presentation av respondenterna 

Vi har intervjuat fyra ovana läsare. Den förste ovane läsaren kan vi kalla Olle. 
Olle går i nionde klass. Olles intressen är att sitta vid datorn och att köra 
moped. Han uppger att han i princip aldrig har läst ut en hel bok, möjligtvis 
någon gång i skolan. Han har inget intresse alls av att läsa. Som han minns det 
tyckte han att det var kul att läsa första året i skolan, när han precis lärde sig, 
men ganska snabbt blev det tråkigt. Han har precis tagit körkort för moped, 
teorin har han läst in på datorn.  
 
Vår andra ovana läsare kan vi kalla Olof. Han är 15 år och går i nionde klass. 
Hans intressen är jakt och fiske, att vara ute i skogen och att köra cross. Han 
läser enligt egen utsago kanske en gång i månaden, men han säger också att 
han under förra året läst en serie, Hungerspelen. Men han gillar generellt inte 
läsning för han gillar att vara i rörelse och han vill att det ska hända något. Om 
han läser väljer han faktatidningar eller faktaböcker istället för skönlitteratur. 
 
Vår tredje ovana läsare kan vi kalla Olga. Hon är 15 år och går i nionde klass. 
Hennes intressen är att spela fotboll och att vara med kompisar. Hon bedömer 
att hon läser mer sällan än en gång i månaden och övrig läsning anger hon som 
läxläsning, inte mycket annat. Hon säger bara kort och gott att hon inte har 
något intresse för läsning och därför blir det inte av.  
 
Vår fjärde respondent i denna kategori kan vi kalla Olivia. Hon är 15 år och 
hennes intressen är fotboll och tv-spel. Hon går i nionde klass och säger att hon 
inte alls tycker det är roligt att läsa, att hon hellre går ut och gör något. Hon 
tycker det tar för lång tid att läsa.  
 
Vi har också intervjuat fyra vana läsare. Den första vana läsaren kan vi kalla 
Vera. Vera är 15 år gammal och går i nionde klass. Hennes intressen är att vara 
hemma, vara med kompisar, titta på TV-serier och att läsa. Vera försöker läsa 
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en stund varje dag, gärna på kvällen, men orkar inte varje dag. Hon tror att hon 
läser ungefär en halvtimme om dagen.  
 
Vår andra vana läsare kan vi kalla Viveka. Hon är 16 år och går första året på 
musikgymnasium. Hennes intressen är musik, att rida och att sitta framför 
datorn. Hon läser inte varje dag utan mycket i vissa perioder. Hon skulle vilja 
läsa lite mer, men tycker inte att hon hinner; när hon läser en bok vill hon 
verkligen ha tid för det. I somras när hon var ledig från skolan läste hon en hel 
del.  
 
Vår tredje vana läsare kan vi kalla Viggo. Han är 15 år och går i nionde klass. 
Hans intressen är orientering, läsning och sport i allmänhet. Han läser inte varje 
dag, men anger i alla fall 3-4 gånger per vecka när det gäller läsning av 
skönlitteratur.  
 
Vår fjärde läsare i denna kategori kan vi kalla Valter. Han är 15 år och hans 
intressen är hästar och att umgås med vänner. Han anger att om han hittar en 
bra bok läser han några kapitel i veckan, i tid uppskattar han det till några 
gånger i veckan. Han brukar sitta på tåget och läsa. 

5.2 Mediets utseende 

I detta avsnitt har vi med två underrubriker som presenterar respondenternas 
syn på Form och mediets utseende samt på Vikt och storlek.  

5.2.1. Form och mediets utseende 
 

I stort sett alla respondenterna anger att omslaget på tryckt bok och utseendet 
på e-boken är viktigt. För de mest ovilliga läsarna Olle och Olivia verkar 
bokens utseende vara viktigast. Olle uttrycker det som att ”boken pratar” till 
honom genom omslaget. Olivia säger; ”Det är rätt viktigt tycker jag, när jag 
ska låna en bok i bibblan när vi måste, så tittar jag rätt mycket på framsidan på 
den och sen läser jag på baksidan”.   
 
Vera menar att ”om man ska ha boken och äga den, då vill man ju liksom ha en 
snygg bok, men om man lånar den så kanske det inte är lika viktigt.” Här pratar 
Vera om den tryckta boken.  
 
Viveka menar att bokens omslag, men även titeln på en bok kan vara viktigt; 
 

”Alltså om man bara går och kollar på ett bibliotek eller i en 
bokhandel eller jag vet inte, då blir det väl att man kollar 
omslaget först. Om ett omslag ser fint ut så blir det mer attraktivt 
att läsa den, men det är också en stor del av titeln som också 
spelar roll”.   

 
Viveka tar spontant upp en aspekt av den tryckta bokens utseende som kan 
vara svårt att efterlikna med en e-bok. Hon pratar om ”gamla” böcker, att de 
känns och ser ut på ett speciellt sätt. Hon säger; ”Just för att man blir fäst vid 
en bok och man ställer den i bokhyllan, många gillar ju det här med att man 
köper en bok, så står den i bokhyllan och så ser man alla ens böcker och så”.  
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Olof menar att det kan vara så att när man börjar läsa en bok som ser rolig ut så 
kan det visa sig vara en tråkig bok, men också att det kan vara tvärtom; ”Ett 
omslag som är tråkigt det har väldigt mycket inom sig”. 
  
En som inte tycker att bokens utseende är så viktigt är Viggo. Han säger; ”Det 
säger ju inte så mycket, bilden, utan det handlar ju inte så mycket om bilden 
utan mest, mer i boken förklarat, hur boken är”.  
 

5.2.2 Vikt och storlek  

 

De vana läsarna uppger att det inte spelar så stor roll hur tjock boken är, om 
den verkar bra medan en majoritet av de ovana läsarna inte kan tänka sig att 
läsa en bok i ”Harry Potter-storlek”, som Olle kallar det. För Olivia är det ”en 
tunn bok som gäller alla dar i veckan”.   
 
En ovan läsare, Olga, tycker att innehållet är viktigast i en bok, om hon ska läsa 
vidare. När hon får frågan om det är viktigt om boken är tjock eller tunn så 
resonerar hon; ”Nja, det är innehållet som gäller där också, ifall den är bra eller 
dålig. Då kanske, ifall den är dålig, ja då tillhör den kanske inte den tjockaste 
boken. Ja det spelar väl lite roll”. Intressant att Olga ger uttryck för att tjocka 
böcker inte brukar vara ”dåliga”. Viggo är inne på samma spår då han säger att 
”det är bara det att i de tjocka böckerna så förklarar de mer än i de smalare 
böckerna”.   
 
Olof däremot verkar tycka att både tjocka och tunna böcker kan ha ett bra 
innehåll, han brukar istället läsa på baksidan för att se om den verkar intressant 
och då spelar det ingen roll om den är tunn eller tjock. 
  
Till e-bokens fördel nämner Viveka ”att min mamma har haft med och läst på 
någon resa, det pratade hon om i somras, så hade hon sin surfplatta och istället 
för att ta med sig en massa böcker så hade hon dem där”. Viggo nämner också 
som en av e-bokens fördelar att den inte tar så stor plats; ”Man kan ha fler 
böcker utan att det tar så stor plats”.  
 
En fördel för e-boken här tycker Olle är att ”då kanske man väljer en bok och 
så vet man inte hur långt det är kvar”, som att e-boken ”luras” att läsas färdigt!  

5.3 Mediets interaktivitet 

I detta avsnitt har vi med fem underrubriker som presenterar respondenternas 
syn på Bläddra eller scrolla, Navigering, Förflyttning i text, Typografi samt på 
Ljus och belysning.  

5.3.1. Bläddra eller scrolla 

 

Alla ovana läsare föredrar att scrolla framför att bläddra. Olga tycker att ” det 
blev inte så mycket på en gång. Att läsa.” [Om e-boken; vår anm.]. Olof tycker 
att ”annars ska man försöka pilla med papprena och det är mycket enklare att 
föra över det på skärmen.”   
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De vana läsarna som Valter, Viveka och Viggo föredrar att bläddra. Endast 
Vera uppger att det inte är någon skillnad för henne att bläddra eller scrolla.  
 
5.3.2 Navigering 

 

Som vi nämner i avsnitt 3.1 så var det ibland svårt att få in respondenternas 
svar under rätt aspekt i vår analysram. Några av rubrikerna flöt ibland in i 
varandra. Navigering och förflyttning i text var två sådana aspekter. I våra 
intervjuer frågade vi om det är viktigt eller oviktigt att till exempel vid en paus 
i läsningen, hitta tillbaka till samma ställe. Alla utom Olle uppger att det är 
viktigt att hitta tillbaka till ett ställe. Viggo tycker att det är bara sådär viktigt 
eftersom han lätt kommer ihåg var han är ändå. Olof tycker det är viktigt att 
veta var i texten man slutar; ”Oftast sätter man tummen där om man ska prata 
med morsan eller nåt”. Valter uttrycker ungefär samma sak och säger; ” Jag 
tycker det är ganska viktigt, för om det kommer någoting, om det kommer 
någon och pratar vill man ju hitta tillbaka i boken snabbt sen”. 
 

5.3.3 Förflyttning i text 

 

Under intervjuns gång fick respondenterna i uppgift att bläddra tillbaka till 
första sidan i de två kapitel de läst, först på Ipaden och sedan i den tryckta 
boken. De fick sedan svara på frågan i vilket medieformat det var lättast att gå 
tillbaka till kapitlets början. På den frågan svarar respondenterna olika. Viveka 
och Viggo tycker det är ungefär samma medan Vera, Valter och Olle tycker det 
är lättare i boken. Olof, Olivia och Olga tycker det är lättare med Ipaden.   
 
Valter tycker att det är lättare att läsa i en tryckt bok än på skärm och en 
anledning är att ”man slarvar bort sig snabbare på en skärm än på ett papper”. 
Olle tycker att det är lättare att hitta i den tryckta boken då det går lättare att 
bläddra flera sidor samtidigt och då hela boken syns på en gång.  
 

5.3.4 Typografi 

 
Samtliga ovana läsare tycker att det går lättare att läsa på Ipaden då det är 
luftigare text, med mer mellanrum i texten. Alla respondenter säger att det inte 
får bli för ”litet”. Olof säger; ”Hellre fler sidor då än tightare text”. Olle tycker 
att det i e-boken var ett bättre typsnitt; ”Jag gillar e-bokens mer, det är mer 
mellanrum eller vad man ska säga”.  
 
Viveka tycker däremot att e-bokens typsnitt samt radavstånd är för stort; ”Jag 
tyckte nästan att det blev lite väl stort i den här [håller upp Ipaden; vår anm.], 
det känns liksom som en sån där bok som man läste i trean”. Vera är inne på 
samma spår som Viveka. Hon upplever att hon får scrolla ”hela tiden”. ”Det 
kändes som att det [kapitlet; vår anm.] var mycket längre på paddan för man 
var tvungen att bläddra så mycket”.  
 

5.3.5 Ljus och belysning 

 
Tre av de ovana läsarna tycker att det är lättare att läsa i ljuset från en skärm än 
i en vanlig bok. Olivia uttrycker det som att ”det är lite klarare att se 
bokstäverna.”  
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Tre av de vana läsarna lyfter däremot att det kan vara jobbigt för ögonen att 
sitta vid en skärm och läsa under en längre tid.  Viveka säger; ”Alltså om jag 
sitter vid en skärm så blir det ju jobbigt om man ska sitta i flera timmar alltså 
med starkt ljus. Då vill jag ha något annat, något varmare ljus nästan hellre än 
det där blåa ljus som finns i alla skärmar.” Viveka får medhåll av Valter som 
säger; ”Alltså om jag skulle läst länge i den [pekar på Ipaden; vår anm.]  
så tror jag att jag skulle fått ont i ögonen efter ett tag”. Olle däremot vill ha det 
litet mörkare när han läser och har inga problem med ljuset från skärmen.  
 
Både Olga och Vera påpekar att det kan vara besvärligt med reflekterande ljus 
när de läser en e-bok, de måste rikta skärmen för att inte ljuset ska reflekteras. 
Olga tycker dock att det kan vara en fördel med e-boken för att man kan läsa 
den även i ett mörkt rum. Ljuset kan alltså vara både en fördel och en nackdel 
för e-boken.  
 
Viggo, som från början säger att han föredrar den tryckta boken, lyfter e-
bokens fördel och säger efter läsningen; ”Jag tror jag skulle valt e-bok om jag 
läste på kvällar och så när det är mörkt”.  
 
Denna fråga hade fått andra svar om vi istället använt en annan form av e-bok 
till exempel en dedikerad läsplatta, där ljuset från plattan i sig inte hade 
påverkat på samma sätt som när man läser på en Ipad. 

5.4 Föredrar respondenterna e-bok eller tryckt bok? 

I början av intervjun frågar vi om respondenterna föredrar att läsa en 
skönlitterär bok som e-bok eller tryckt bok. Endast Olle svarar då att han skulle 
föredra att läsa den som e-bok, de andra svarar tryckt bok. En del svarar att det 
är av vana och för att det verkar enklast.  
 
Några av respondenterna ändrar sig dock efter läsningen och svarar att om de 
fick välja att fortsätta läsa En ö i havet skulle de läsa den som e-bok. Både 
Olivia, Olof och Olga ändrar sig. Den enda av de vana läsarna som ändrar sig 
är Viggo som kan se fördelar att läsa e-boken på kvällar när det är mörkt.  
 
Vera sade innan hon fick läsa ur e-boken och den tryckta boken att hon 
föredrar att läsa en tryckt bok. Hon blir dock positivt överraskad av e-boken 
och tycker till och med att det är lättare att koncentrera sig när hon läser på 
skärmen. Trots att Vera blir positivt överraskad av e-boken svarar hon ändå att 
hon skulle fortsätta läsa En ö i havet som tryckt bok om hon fick välja.  
 
Även Olga blir positivt överraskad av e-boken och uttrycker att den är enklare. 
Innan läsningen av de olika medieformaten svarar hon att hon nog föredrar att 
läsa en tryckt bok då hon är mer van vid det. När hon efter läsningen fick 
frågan om hon fortfarande skulle föredra en tryckt bok svarar hon; ”Alltså, jag 
tyckte e-boken den var litet enklare fast ifall man sitter under lampor så blir det 
svårare att se rakt ner så då blir det svårare, men annars tror jag det var enklare 
överlag.” När hon i slutet av intervjun får frågan om hon skulle fortsätta läsa 
En ö i havet som e-bok eller tryckt bok svarar hon; ”Jag tror faktiskt att jag 
skulle valt e-bok för det var ganska så enkelt att läsa det, men också för att… 
alltså för att fortsätta se hur det är att läsa en e-bok.”  
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Olivia tror först att hon skulle föredra att läsa en tryckt bok, men ändrar sig 
efter att hon läst. Anledningen till att hon först svarar att hon föredrar att läsa i 
en tryckt bok och sedan ändrar sig är att hon är mer van vid tryckt bok, men 
blir nyfiken på att läsa mer i en e-bok. 
  
Viveka är den som är mest negativt inställd till e-bok från början och läsningen 
av e-bok ändrar inte hennes åsikt. Hon föredrar fortfarande tryckt bok.  

5.5 Aspekten ovan/van läsare 

Ingen av våra respondenter uppger att de har läst en hel bok på skärm tidigare. 
Detta var ett scenario som vi tidigt diskuterade när vi planerade för vår studie. 
Vi förstår att detta kan ha påverkat respondenternas svar. Det hade naturligtvis 
varit lättare för dem att svara på frågor kring e-bok om de var vana läsare av e-
bok på Ipad. Vi tyckte dock att det var intressant att studera en 
förstagångsreaktion. Vi upptäckte också att flera av våra respondenter blev 
positivt överraskade. Förhoppningsvis kan vi ha väckt ett intresse för att 
fortsatt skönlitterär läsning av e-bok på Ipad.   
 
Det som framkommer i intervjuerna är att de ovana läsarna inte ser detta som 
ett hinder utan uppger att de gärna fortsätter att läsa i e-bokform för att prova 
det mer. De som är vana läsare av tryckt bok, uppger samtliga, att de hellre 
fortsätter att läsa i den tryckta boken.  
 
Ingen av våra respondenter har kommit i kontakt med e-bok i 
svenskundervisningen. Några av våra respondenter säger att det finns Ipads i 
skolan, men att de inte används i någon större utsträckning. Vera säger; ” jag 
tror att de som har det lite svårare med läsningen får läsa på Ipad”.  
 
På frågan om man tror att e-boken kommer att ersätta den tryckta boken inom 
en närmare framtid tror de läsvana inte det medan de läsovana tror att e-boken 
kommer att ersätta den tryckta boken. Olle uttrycker på frågan varför han tror 
att e-boken kommer att ersätta den tryckta boken; ”För att samhället utvecklas, 
det gör det som vi läser också!”  
 
Vera tror att det kommer vara ungefär jämnt fördelat mellan e-böcker och 
tryckta böcker och säger att ”böcker är liksom ändå böcker!”.  
 
Viveka som inte kom på en enda nackdel med den tryckta boken säger om den 
tryckta bokens framtid;  
 

”Man har ju kunnat tro det [att e-boken kommer att ersätta den 
tryckta boken; vår anm.], men jag tror att många fortfarande, som 
jag, föredrar ändå alltså, om man har tillgång till det och har en 
bok på det sättet. Tidningar och så har ju redan ersatts, så det är 
väl möjligt, men jag tror fortfarande att böckerna kommer nog att 
stå sig ett tag”.   

 

Vår empiri visar att det finns en skillnad mellan de ovana och de vana läsarna i 
sin uppfattning kring e-böcker och tryckta böcker. En tydlig, praktisk aspekt är 
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att alla de ovana läsarna föredrar att scrolla medan tre av de vana läsarna 
föredrar att bläddra.  
 
En annan tydlig aspekt där läsvana verkar spela in är uppfattningar kring ljuset 
från skärmen. Tre av de ovana läsarna tycker att det är lättare att läsa i ljuset 
från en skärm. Tre av de vana läsarna tycker däremot att det är jobbigt för 
ögonen att läsa för länge på en skärm. Detta är intressant tycker vi och en 
aspekt som skulle vara intressant att utreda vidare. Här hade naturligtvis 
analysen kunnat se annorlunda ut om respondenterna fått läsa på en dedikerad 
läsplatta då ljuset från skärmen inte är jämförbart med ljuset från en Ipad vis 
läsning. 
 
Det faktum att våra respondenter fick läsa två kapitel från en skönlitterär bok 
kan naturligtvis också ha påverkat deras svar. För de ovana läsarna av 
skönlitteratur var det en svårare läsning än för de vana läsarna. Vi ville att de 
skulle läsa samma text för att kunna ha jämförbara intervjuer. Om vi istället 
hade valt till exempel en faktatext kan det hända att svaren hade blivit 
annorlunda och kanske att de ovana läsarna varit mer positiva till de tryckta 
böckerna om det till exempel hade varit bilder i boken. Återigen handlar det 
om val och vi ville gärna undersöka just läsningen av en skönlitterär text.  

5.6 Sammanfattande analys 

Våra respondenter har gett oss mycket kloka och intressanta svar i intervjuerna. 
De nämner aspekter kring läsning som vi inte hade förväntat oss. En sådan sak 
är Viggo som berättar att han inte får en lika bra inlevelse av skärmläsning som 
av tryckt bok. Han säger; ”Där man bläddrar då går man liksom djupare in än 
vad man gör på en Ipad”.  
 
På andra kanten står Vera som tycker att det är lättare att koncentrera sig då 
hon läser på skärm. Hon förklarar det med; ”Oftast när man sitter framför en 
skärm då märker man inte så mycket av omvärlden och det är väl samma med 
e-bok då.” 
 
En oväntad aspekt av materialitet och läsning är att Olivia tycker att det är 
obehagligt att läsa en tryckt bok för att hon inte gillar känslan av papper mot 
sina fingrar. 
  
Våra respondenter fick fundera på fördelar och nackdelar med e-boken och 
tryckt bok. Några av dessa har redan nämnts, men sammanfattningsvis kan 
sägas att några av de fördelar som framkommit i vår undersökning gällande e-
boken är att det är lättare att koncentrera sig när man läser på en skärm, man 
kan skaffa sig en e-bok snabbt, att det är luftigare text och därmed lättare att 
läsa och att det är lättare att scrolla än att bläddra.   
 
Nackdelar med e-boken som visat sig i vår undersökning är att det kan vara 
tröttande för ögonen att läsa länge på en skärm, att man måste scrolla ofta, det 
känns som att det går långsammare att läsa kapitlet, att det är touch och att man 
då kan råka tappa bort sig.  
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Fördelar med den tryckta boken uppges vara att det blir mysigare, inte så 
jobbigt för ögonen, att man inte behöver bläddra så ofta, lättare att hitta och 
bläddra tillbaka och känslan av att ha boken i handen.  
 
Nackdelar med den tryckta boken är att det känns som att det är mer text, man 
blir mer okoncentrerad, någon tycker också att det är obehagligt att hålla i en 
bok (i pappret) och att det är lätt att råka slå ihop den och tappa bort sig i 
boken.  
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6 Diskussion och slutsatser 

Diskussionskapitlet kommer att delas in i tre huvudrubriker som är identiska 
med våra frågeställningar för att se om vi har fått svar på det vi ville undersöka. 
Vi avslutar kapitlet med rubriken Slutord där vi resonerar kring vårt metodval. 
I det här kapitlet knyter vi också an vårt resultat till tidigare forskning. 

6.1 På vilket sätt påverkar formatet e-bok (på Ipad) respektive 

tryckt bok våra respondenters läsinteraktion? 

Vi utgick i avsnittet Analysram från att materialitet påverkar läsinteraktionen 
och läsupplevelse. Genom vår empiri kan vi nu konstatera att materialitet 
absolut kan generera olika läsinteraktioner och läsupplevelser. Ungdomarna i 
vår undersökning lyfter vissa aspekter som speciellt viktiga; textmassan och 
typografi och känslan av att hålla i en bok. En central del i begreppet 
materialitet är att ett medieformat tar kroppen i anspråk.  
 
Ungdomarna i undersökningen ger uttryck för detta på olika sätt, till exempel 
blir någon trött i ögonen av att läsa på skärm och någon tycker att det är svårt 
att hålla i en Ipad vid läsningen. Läsinteraktionen påverkas av de fysiska 
förutsättningarna. Återigen vill vi peka på vad Dolatkhah uttrycker: ”De 
[läsupplevelserna; vår anm.] beror också på det objekt som texten är fäst vid, 
hur texten presenteras på objektet, (… )” (2010, s. 111). 
 
Vår empiri visar att materialitet är en viktig aspekt att ta hänsyn till när 
ungdomars läsning av skönlitteratur diskuteras i till exempel läsfrämjande 
sammanhang. Kunskap om hur unga idag värderar exempelvis textmassan och 
känslan av att hålla i en e-bok eller en tryckt bok kan vara avgörande för att 
främja läsning och ge positiva läsupplevelser bland både ovana och vana 
läsare.  

6.2 Hur påverkar materialitet respondenternas attityd till e-

boken kontra den tryckta boken?  

Även om våra ungdomar kan kallas digital natives visar våra intervjuer att 
formatet e-bok inte är självklart för dem. De har inte full koll på vad det 
innebär eller vilka möjligheter som finns med en e-bok. Detta är ett exempel på 
en digital teknik som ungdomarna har lite kunskap om trots sin i övrigt stora 
vana vid digitala verktyg, något vi tog upp i Inledningen. 
 
De ungdomar vi har intervjuat är inga e-bokläsare, men vår förhoppning är att 
denna undersökning kan leda till att fler ungdomar hittar alternativ till den 
tryckta boken. Med ökad kunskap om ungas attityder bland de 
yrkesverksamma inom fältet biblioteks- och informationsvetenskap ökar 
förståelsen. Detta i sin tur kan leda till nya metoder för till exempel de 
läsfrämjande verksamheter som bedrivs på de svenska folk- och 
skolbiblioteken, samt leda till ny forskning inom detta område. 
 
Vår empiri visar att ungdomarna hittade många fördelar med e-boken. 
Framförallt gäller det våra ovana läsare. Ett exempel på detta är att alla ovana 
läsare föredrog att scrolla framför att bläddra. Några av våra respondenter 
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nämnde, precis som i undersökningen på vuxna, att en fördel med e-boken är 
att det är bra att ha tillgång till många böcker på samma ställe.  
 
E-bokmarknaden är en växande marknad. Enligt SOM-undersökningar är e- 
bokläsningen mest utbredd bland unga människor och de som är vana läsare av 
tryckta böcker. Samtidigt finns det ett stort antal unga, framförallt pojkar, som 
inte läser alls idag.  
 
Risken är att klyftorna i samhället mellan dem som läser och dem som inte 
läser ökar. Ett tecken vi kan se på att sådana klyftor existerar är den 
undersökning, som vi redogjort för i avsnittet om Tidigare forskning, som 
säger att de pojkar som var negativa till läsning också var mindre delaktiga i 
föreningsliv och de ägnar sig mycket åt spel och film på nätet. Att spela är i sig 
inget fel, men det finns en risk att dessa pojkar inte deltar i samhället i samma 
utsträckning som sina läsande jämnåriga. Detta kan sägas vara ett demokratiskt 
problem.  
 
Vår studie konstaterar att e-boken skulle kunna vara en bro in i den 
skönlitterära läsningen för de som inte så gärna läser; den kan eventuellt göra 
fler människor läsvilliga. Majoriteten av våra respondenter har inte kommit i 
kontakt med e-böcker innan vår undersökning. Skolan och biblioteken skulle 
kunna ta ett större ansvar och erbjuda fler unga alternativet e-bok.  

6.3 Hur påverkar faktorn läsvana respondenternas upplevelse 

att läsa ett kapitel i e-bok på Ipad respektive tryckt bok?  

Genom vår empiri har vi förstått att attityd till e-bok och tryckt bok skiljer sig 
mycket åt och att det är kopplat till vanan vid mediet. De som är vana vid att 
läsa tryckta böcker håller sig gärna till det mediet även framöver. De som inte 
har för vana att läsa tryckta böcker eller e-böcker verkar tycka att det är mer 
lockande att i framtiden läsa en e-bok än en tryckt bok. Resultatet av våra 
intervjuer stämmer också överens med tidigare forskning där bland andra 
Andersson & Wilhelmsson Ramshage fått fram i en enkätundersökning att de 
tonåringar som är positiva till läsning och skrivning som aktivitet gärna håller 
sig till tryckta texter. De som däremot var negativa till läsning och skrivning 
föredrar att läsa på skärm.  
 
I våra intervjuer framkommer det att okunskap om e-boken är en faktor både 
bland de ovana och bland de vana läsarna. Detta är viktigt att ta fasta på i 
framtiden då det ger ytterligare ett perspektiv när man diskuterar ungas 
läsupplevelser och läsinteraktioner. Det visar på vikten av att visa nya medier 
och lyfta de för- och nackdelar som finns med de olika alternativen.  
 
Vi inser att läsningen av bara ett kapitel i en e-bok är för lite för att helt kunna 
förstå mediet. Det kan mycket väl vara så att om de vana läsarna, som föredrar 
tryckt bok, under en längre tid får läsa e-böcker, ändrar sin attityd till e-böcker 
till att vara mer positiva. De kunde alla se fördelar med e-böcker. SOM-
undersökningar vi redan tagit upp i tidigare avsnitt visade till exempel att ju 
mer man läser e-böcker, ju mer vana man får av mediet, desto mer positiv blir 
man till det.  
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Ett hinder för läsning idag kan vara tidsbrist. En av våra respondenter uttryckte 
att hon inte hinner läsa och att hon vill ha tid till läsningen när hon väl läser. 
Att hitta tid och ro för läsning är viktigt i alla åldrar. 
 
De ovana läsarna i vår undersökning är de som är mest positiva till e-böcker, 
vilket bekräftar liknande studier som vi beskrivit i Tidigare forskning. Att läsa 
på en skärm verkar mer lockande än att läsa i en tryckt bok. En anledning 
verkar vara att texten känns mer luftig, som någon respondent uttryckte det, en 
annan anledning är att det är lättare att scrolla än att bläddra. Att nå de 
ungdomar, som inte vill läsa en tryckt bok, med en e-bok borde vara ett starkt 
argument för att skolor ska börja använda sig mer av e-böcker. Av våra 
respondenters svar finner vi att e-böcker används ytterst lite, om ens något, i 
svenskundervisningen. 
  
I vår undersökning är det de ovana läsarna som tror att e-boken kommer att 
ersätta den tryckta boken inom en närmare framtid. Det tycker vi visar på att e-
boken kan vara ett sätt för till exempel biblioteken att nå ut till nya besökare. 
Det kan också vara ett sätt för skolor att nå de elever som i dagsläget i princip 
inte läser någon skönlitteratur alls. Uppenbarligen verkar e-boken locka en del 
ungdomar mer än vad den tryckta boken gör. Kanske det har med det 
förändrade medielandskapet att göra, e-boken tycks passa bättre in i ungdomars 
övriga vardagssysslor än tryckta böcker.   
 
Det kan även finnas en fara i att tryckta böcker är något som bara hör till 
skolan och därmed blir något negativt. Av den anledningen kunde det vara bra 
för skolor att blanda sina medieformat lite så att e-boken och den tryckta boken 
existerar jämte varandra.  

6.4 Slutord 

Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka ungdomars attityd till e-
boken kontra den tryckta boken och hur bokens fysiska form påverkar 
läsinteraktionen. Syftet var också att undersöka om ungdomars läsvana 
påverkar attityden. Genom vår empiri har vi kunnat konstatera att läsvana 
faktiskt spelar roll för attityden till e-boken då de som är minst läsvana är de 
som är mest positiva till e-boken.  
 
Vi konstaterar också att mediets fysiska form påverkar läsinteraktionen för 
ungdomarna. De respondenter som upplevde att det var lättare att läsa en e-bok 
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tyckte det av olika anledningar, men en återkommande anledning var att det är 
luftigare text i e-boken och lättare att scrolla. De ungdomar som föredrog den 
tryckta boken tyckte istället att det var mysigare med en tryckt bok och att det 
var en speciell känsla att hålla i en tryckt bok.  
 
Vår förhoppning är att de resultat som framträtt i vår undersökning kan 
utveckla den läsfrämjande verksamheten, och leda till ytterligare forskning 
inom detta område, för unga i det framtida biblioteket. Här kanske svenska 
folkbibliotek och barn- och ungdomsbibliotekarier kan se 
utvecklingsmöjligheter? Detta för att läsovana ungdomar skulle kunna bli mer 
positivt inställda till läsning av skönlitteratur. Vi ser i alla fall att e-boken har 
potential till att locka fler ungdomar till läsning.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tycker att det vore en spännande forskning att genomföra en liknande studie 
som denna, men med en jämförelse mellan läsning på en dedikerad läsplatta 
och på Ipad. Vissa av de aspekter vi diskuterat i denna undersökning hade då 
säkerligen visat på andra resultat.  
 
Det hade också varit intressant att undersöka om resultaten sett annorlunda ut 
om textmaterialet var baserat på facklitteratur istället. 
 
Några av de ungdomar vi har intervjuat tyckte att det var lättare att koncentrera 
sig när de läste på skärm, alltså e-bok. Kan det vara för att de är mer vana vid 
att läsa på skärm? Svenska ungdomars läsförståelse har varit ifrågasatt och 
kanske kan detta vara en pusselbit till att förstå varför läsförståelsen sjunker? 
Läsförståelseaspekten vore också intressant att studera när det gäller att läsa på 
skärm eller i tryckt form. 
 
Det hade också varit intressant att göra denna undersökning i ett större format, 
till exempel jämföra läsning av gemensam bok i flera klasser, då några klasser 
får läsa i e-bok och några i tryckt bok. Det hade möjligen kunnat leda till 
tydligare tendenser än de vi kan se i vår studie.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuaren presenterar undersökningens syfte och mål. Vi berättar om etiska 
frågor t.ex. att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt, att de gärna får 
läsa igenom svaren innan vi tar med dem i undersökningen och att de får dra 
sig ur studien när de vill.  
 
Inledande frågor 

 
Hur gammal är du? 
Vad har du för intressen? 
 
Frågor om läsning (läsvana) 

 
Hur mycket läser du på en vecka? Ge exempel på vad du läser! 
Hur ofta läser du i en skönlitterär bok? (på skärm eller tryckt) 
Om du inte läser, hur kommer det sig? 
Nu får du ta ställning till några punkter angående böcker och läsning av 
skönlitteratur. Du får bedöma dem som viktiga eller oviktiga för din inställning 
till böcker och din läsupplevelse.  
När du läser på fritiden eller i skolan, antingen en tryckt bok eller en e-bok, hur 
viktigt eller oviktigt är det med: 

 Bokens utseende/omslag? 
 Bokens typsnitt?  
 Textens storlek? 
 Bokens omfång/vikt? 
 Belysning/ljus? 
 Att snabbt hitta i boken, exempelvis när du pausar läsningen och hittar 

samma ställe? 

Frågor om e-böcker (vana vid mediet) 

 
Hur ofta använder du en surfplatta? 
Känner du till vad en e-bok är för något? 
Har du läst någon e-bok? Om ja; hur var det? 
Vet du om någon hemma brukar läsa e-böcker? 
Brukar dina kompisar läsa e-böcker? 
Läser ni e-böcker i skolan? 
 
Attityd till mediet 

 
Om du fick i uppgift att läsa en skönlitterär bok, skulle du då välja att läsa den 
på surfplatta eller som tryckt bok?  Motivera! 
 
Genomförande av användarundersökning. Respondenten får läsa första 

och andra kapitlet av Annika Thors bok En ö i havet. De får läsa första 

kapitlet på skärm och andra kapitlet i tryckt bok. Vi ber dem efter 

läsningens slut att navigera tillbaka till första sidan i kapitlet de läst.  
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Frågor om e-boken kontra den tryckta boken (materialitet) 

 
Återkoppla till tidigare svar, vilken sorts medium respondenten föredrog. 
Tycker du likadant nu? 
Föredrar du att scrolla eller bläddra i en bok? Varför? 
När du läser och vill gå tillbaka i texten, eller hoppa fram, påverkas det om du 
läser en e-bok eller en tryckt bok? Vilket gick lättast när du fick gå tillbaka till 
sidan ett i kapitlet? 
Nu när du fått prova att läsa en bok både som e-bok och tryckt bok undrar jag 
om du har ändrat uppfattning kring punkterna om läsning av skönlitteratur. 
Bedöm dem igen som viktiga eller oviktiga för din inställning till böcker och 
din läsupplevelse. 
När du läser på fritiden eller i skolan, antingen en tryckt bok eller en e-bok, hur 
viktigt eller oviktigt är det med: 

 Bokens utseende/omslag? 
 Bokens typsnitt?  
 Textens storlek? 
 Bokens omfång/vikt? 
 Belysning/ljus? 
 Att snabbt hitta i boken, exempelvis när du pausar läsningen och hittar 

samma ställe? 

Frågor om läsningen av Annika Thors bok En ö i havet 

 
Vad var bra och vad var inte så bra med att läsa kapitel ett som e-bok? 
Vad var bra och vad var inte så bra med att läsa andra kapitlet som tryckt bok? 
Om du nu fick i uppgift att läsa vidare i En ö i havet, skulle du då välja e-bok 
eller tryckt bok?  
Tror du att pappersboken kommer att ersättas av e-boken inom en närmare 
framtid? Varför/ Varför inte? 
 
Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Mina läsvanor (angående skönlitteratur) 

Namn: ________________________________   Ålder: ___ 

1. Beskriv med ett eller två ord din känsla inför läsning (av skönlitterär 
bok). 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2. Läste någon högt för dig som barn? (Om ja, vad tyckte du om det?) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. Läste du själv skönlitteratur regelbundet som barn? Var du en aktiv 
läsare? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

4. Enligt din bedömning: är läsning en fritidsaktivitet som du ägnar dig åt 
självmant? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. Ser du på dig själv idag som; 
a) ”En som läser böcker”_____ 
b) ”En som inte läser böcker” ____ 

6. Hur ofta läser du skönlitteratur idag? 
a) Varje dag ____ 
b) En gång i veckan ____ 
c) En gång i månaden ____ 
d) Mer sällan än alternativen ovan ____ 
e) Aldrig ____ 

7. Om svaret på fråga 6 är alternativ d eller e - vad beror det på? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

8. Beskriv med dina egna ord varför du anser eller tror att läsning av 
skönlitteratur är viktigt eller oviktigt. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 


