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Abstract: E-books have gained significant success in english speaking countries but 
in Sweden the e-book market is growing slowly. Research shows that 
young adults aged 16-29 read e-books more than other groups among the 
Swedish population. Previous studies regarding young adults’ reading 
experiences and attitudes toward e-books have shown opposite and 
sometimes conflicting results. Some studies have found that young adults 
prefer print books to e-books whilst others have found that young adults 
appreciate the reading experience e-books offer. The aim of this master’s 
thesis is to contribute to a deeper understanding regarding young adults’ 
reading experiences of, and attitudes toward, e-books. Qualitative semi-
structured interviews were conducted with eight young adults between 
the ages of 19-27. A thematic interview analysis was administered. The 
theoretical framework consisted of phenomenology with an emphasis on 
the essence of experiences. Lifeworld phenomenology was used to 
understand the basis of the experiences. The concepts haptic dissonance 
and embodied reading were used as further approaches to discuss the 
findings. The study found that Swedish young adults are generally 
positive toward e-books. They appreciate the flexibility and accessibility 
that e-books offer. A majority of the respondents find the experience of 
reading e-books pleasant and many feel that they have the ability to 
become completely immersed in the e-book reading experience. 
However, all respondents experience a strong emotional connection with 
the printed book and for some the e-book cannot completely replicate 
that experience. 
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fenomenologi, haptisk dissonans, embodied reading.  



Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Problemformulering 2

1.2 Syfte och frågeställningar 3

1.3 Definitioner 3

1.4 E-böcker - en bakgrund 5

1.5 Uppsatsens disposition 5

2. Tidigare forskning 7
2.1 Läsning 7

2.2 Unga vuxna och läsning 8

2.3 E-böcker 10

2.4 E-böcker och läsning 10

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 13

3. Teori 15
3.1 Fenomenologi 15

3.2 Haptisk dissonans 16

3.3 Embodied Reading 17

3.4 Tillämpning av teorin 17

4. Metod 18
4.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod 18

4.2 Urval 19

4.3 Genomförande 20

4.4 Analysmetod 21

5. Resultat och analys 23
5.1 Respondenterna 24

5.2 Föreställningar och tankar kring e-böcker 26

5.3 Läsupplevelsen av e-böcker i förhållande till tryckta böcker 28

5.4 Faktorer som påverkar läsupplevelsen 34

5.5 Sammanhang och genrer där e-boken är att föredra 37

6. Diskussion och slutsatser 40
6.1 Livsvärld och e-böcker 40

6.2 Läsupplevelser och upplevelser av e-böcker 44

6.3 Slutsatser 48

7. Reflektioner och förslag till vidare forskning 50
8. Sammanfattning 52
Referenser 54
Bilaga - intervjuguide 58



1. Inledning
Boken har inte alltid varit en bok, åtminstone inte så som vi känner den idag. Under 
läsandets historia har människor läst på palmblad, lertavlor, bokrullar, handskrivna och 
tryckta böcker och nu på e-böcker (Baron, 2015; Kurschus, 2015; Chartier, 1998). 
Bokens skiftande materialitet har varit ett resultat av varje tids tekniska framsteg och 
mänsklighetens utveckling i stort (Kurschus, 2015). Vid övergången från papyrusrulle 
till kodex introducerades kapitelindelning, paginering och boksidor, detta förändrade 
hur människor höll i och läste texter. Den tryckta boken är direkt arvtagare till den 
handskrivna kodexen och e-boken innebär ett skifte från den form som har varit 
dominerande i århundraden till en annan modalitet (Chartier, 1998). Övergången från en 
form till en annan och de förändringar som det har medfört har inte alltid tagits emot 
väl.  

Vid skrivkonstens tillkomst kritiserades den av Platon som ansåg att skrivandet skulle 
förstöra minnet och försvaga tanken (Ong, 1991). När boktryckarkonsten uppkom 
upprörde det en abbot som menade att den tryckta boken skulle innebära bokkulturens 
förfall, då böcker inte längre skulle göras för hand utan skulle kunna produceras i stora 
mängder (Kurschus, 2015). Denna mångfald av böcker oroade också en bokredaktör 
som menade att detta överflöd av böcker skulle göra människor mindre intresserade av 
studier (Ong, 1991).  

Människan förmåga att kunna läsa är inte något hon föds med, det är en kunskap som 
har utvecklats tack vare hjärnans plasticitet. När en människa lär sig att läsa förändras 
hennes hjärna för alltid. Enligt flera forskare kan digitaliseringen och e-böckerna 
innebära ett hot mot läsningen. Forskning har visat att den djupläsning som kan uppnås 
vid läsning av tryckta texter inte är möjlig vid digital läsning (Wolf, 2008). Dessutom 
har studier visat att läsförståelsen blir lidande och att läsaren blir distraherad oftare än 
vid traditionell läsning (Wolf, 2008; Wolf & Barzillai, 2009; Baron, 2015). Ändå har e-
böcker blivit mycket populära, framförallt på den engelskspråkiga marknaden. Enligt 
Baron (2015) är det främst lättsmält litteratur som människor laddar ner till sina 
läsplattor, sådan litteratur man endast läser en gång och sedan glömmer.  

Enligt Bergström och Höglund (2014) är vi tidigt i spridningsprocessen av e-böcker i 
Sverige, speciellt i jämförelse med den betydligt mer utbredda marknaden i 
engelskspråkiga länder. De framlägger att det finns strukturella och kulturella hinder för 
att e-boksläsningen ska öka i Sverige. Sådana hinder kan vara hur e-böcker värderas i 
jämförelse med tryckta böcker, tillgång till teknik, spridning och utbud av e-böcker. 
Utbildningsnivån kan också vara en avgörande faktor för läsning av e-böcker. 
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Forskning har visat att fiktionsläsning kan göra människor mer empatiska och 
insiktsfulla (Baron, 2015). Genom att ta del av fiktion med sofistikerad 
karaktärsutveckling stimuleras läsaren att analysera och reflektera kring karaktärerna 
och berättelsen och i processen utvecklas läsarens emotionella intelligens (ibid). 
Förmågan att kunna läsa är fundamental för möjligheten att ta del av utbildning, 
utvecklas som person och för att kunna ha ett arbete (Höglund, 2012). Läsning är även 
en demokratisk förutsättning för att kunna tillgodogöra sig information och för att verka 
i samhället. Under 2000-talet har det skett en stadig nedgång i bokläsning bland unga 
människor (Höglund, 2012), och läsförståelsen har försämrats (Fredriksson, 2012). 
Läsforskning är högaktuellt och bedrivs inom ett flertal discipliner, bland annat 
biblioteks- och informationsvetenskap (Höglund, 2012). 

Jag som är författare till denna uppsats har varit storläsare hela livet, först naturligtvis 
av tryckta böcker och på senare år också e-böcker. Jag kan bli lika uppslukad i en e-bok 
som i en tryckt bok och jag läser ofta om mina e-böcker.  

1.1 Problemformulering

Forskning har visat att läsförståelsen blir lidande vid digital läsning (Mangen et al., 
2013) och att djupläsningen ersätts av flyktig snabbläsning (Wolf, 2007; Baron, 2015). 
Samtidigt presterade svenska ungdomar betydligt bättre på det digitala lästestet i PISA-
undersökningen 2009 jämfört med det traditionella testet på papper (Fredriksson, 2012). 
Studier har också visat att många lässvaga ungdomar tycker att det är roligare att läsa e-
böcker jämfört med trycka böcker och att deras läslust ökar när de får möjlighet att läsa 
en e-bok (Tveit & Mangen, 2014). En amerikansk studie av unga vuxnas upplevelser av 
läsning av noveller i olika format, fann att läsupplevelsen var densamma vid läsning av 
e-bok och tryckt bok (Moyer, 2011). Medan en Brittisk undersökning visade att 62 
procent av de tillfrågade unga vuxna svarade att de föredrog tryckta böcker framför e-
böcker (Bury, 2013).  

Således visar forskningen olika och ibland motsatta resultat när det gäller 
formatpreferenser och mer forskning inom området behövs. Då e-böcker inte har lika 
stor spridning i Sverige som på den engelskspråkiga marknaden är det angeläget med 
studier om e-boksläsning i ett svenskt kontext. Den mesta forskningen som bedrivs 
inom området sker utanför Sverige, framförallt i engelskspråkiga länder där 
förutsättningarna är annorlunda. I Sverige finns den största andelen e-boksläsare i 
ålderskategorin 16-29 år (Bergström & Höglund, 2015) och det är den åldersgruppen 
som undersöks i denna uppsats. Att intervjua läsare av e-böcker är väsentligt för att få 
en utökad förståelse kring formatpreferenser och läsupplevelser i olika format. Icke-

!2



läsare av e-böcker kan endast bidra med tyckande och tänkande och kan inte återge en 
faktisk upplevelse. Läsupplevelsen är en väsentlig del i läsningen och genom att studera 
läsupplevelsen ges en ökad förståelse som annan läsforskning kan bygga vidare på.  
Att ha insikt om upplevelsen av läsning i e-boksformat kan bidra till en förståelse av e-
bokmarknaden i stort. Läsupplevelsen är också en del i läsförståelsen, ett angeläget 
ämne idag. Följaktligen studeras här hur unga vuxna beskriver sina läsupplevelser av e-
böcker och hur den läsupplevelsen ställer sig i förhållande till läsning av tryckta böcker. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse kring unga vuxnas läsupplevelser av, och 
föreställningar om, e-böcker genom att undersöka unga vuxnas reflektioner kring e-
boken och om deras upplevelser av läsning i olika format. 
Forskningsfrågorna är: 
• Vilka föreställningar har unga vuxna kring e-böcker? 
• Hur beskriver unga vuxna läsupplevelsen av e-böcker jämfört med tryckta böcker? 
• Vilka faktorer uttrycker de påverkar läsupplevelsen? 
• I vilka sammanhang och i vilka genrer anser unga vuxna att e-boken är att föredra 

framför den tryckta boken? 

Med den första frågan avses att ta reda på hur unga vuxna reflekterar kring och ser på e-
böcker. Den andra frågan gäller respondenternas läsupplevelser av e-böcker i 
förhållande till tryckta böcker, och huruvida de anser att läsupplevelsen skiljer sig åt 
mellan de olika formaten. Den tredje frågan berör olika faktorer som respondenterna 
anser påverkar läsningen, såsom läsverktyget, läsmiljön eller bokens utformning och 
format. Slutligen behandlar den fjärde forskningsfrågan olika sammanhang där 
respondenterna upplever att e-boken är bättre än den tryckta boken, exempelvis i sängen 
eller på semesterresor. Frågan behandlar också olika former av texter, och om 
respondenterna anser att det finns genrer som de hellre läser som e-bok än som tryckt 
bok. 

1.3 Definitioner

E-böcker definieras i detta sammanhang som elektroniska versioner av tryckta böcker 
som läses på läsplatta, surfplatta, mobiltelefon eller dator (jfr. Bergström & Höglund, 
2013). En e-bok kan också vara ’digitalt infödd’, designad för att nyttja de möjligheter 
som den digitala världen erbjuder. Dessa är emellertid inte så vanliga ännu och de flesta 
e-böcker på marknaden idag är elektroniska versioner av tryckta böcker (Baron, 2015). 
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Filformat avser det format som e-boken är publicerad i. Epub är det vanligaste formatet 
för e-böcker som kan läsas på de flesta läsverktyg. Böcker i Epub-format är 
omflödningsbara vilket innebär att de anpassas efter läsverktyget och läsarens egna 
inställningar. Amazon har ett eget format, azw, som används på deras Kindle-plattor och 
liknar Epub på så vis att det flödar. E-böcker finns även i andra format, bland annat pdf-
format som har nackdelen att det är ett fast format som inte kan anpassas till 
läsverktyget eller läsarens inställningar. Fördelen med pdf är att det kan läsas på alla 
slags läsplattor och datorer (OECD, 2012).  

Läsplatta är en platta speciellt utvecklad för att läsa e-böcker på som exempelvis 
Amazons Kindle eller Adlibris Letto. Läsplattor kallas ibland även för e-boksläsare eller 
eReaders, i den här uppsatsen är det termen läsplatta som används. Läsplattorna 
använder särskilt e-papper och e-bläck som är utvecklat för att likna tryckt text på 
papper. Med e-papper kan man, till skillnad från med LCD skärmar, läsa i direkt solljus 
då e-pappret reflekterar ljus på samma vis som riktigt papper gör. E-bläck gör att texten 
går att läsa utan bakgrundsbelysning vilket bidrar till att läsplattor är avsevärt mer 
skonsamma för ögonen än surfplattor och andra LCD-skärmar. Läsplattor är mindre än 
surfplattor och har betydligt längre batteritid (OECD, 2012).  

En surfplatta är en lätt handdator med pekskärm som bland annat används för att läsa 
mejl, surfa på internet, spela spel, se på film eller läsa e-böcker (OECD, 2012). 
Surfplattor och mobiltelefoner har LCD-skärmar som vid läsning har visat sig orsaka 
ögontrötthet på grund av ljuset som de avger (Tveit & Mangen, 2014; OECD, 2012). 
Vanliga surfplattor är bland annat Apples iPad och Samsungs Galaxy tablet 
(Kulturutskottet, 2013). 

En läsupplevelse är en upplevelse som kan uppstå vid läsning. Det är en komplex och 
nyanserad upplevelse som kan ge läsaren känslor av välbehag eller olust. 
Läsupplevelsen är avhängig läsaren, texten och den kontext som läsningen sker i. En 
läsupplevelse är inte bara en slags upplevelse utan är mångfacetterad och påverkas av 
vad som läses, hur det läses, när det läses och för vilket syfte (se Balling, 2009). I det 
här sammanhanget är det respondenternas egna verbaliseringar och definitioner av 
läsupplevelser som är i fokus, vad de framhäver som väsentligt för läsupplevelsen och 
hur de uttrycker detta.  

En storläsare är generellt sett en person som läser mycket, en hängiven läsare. I den här 
uppsatssen kvantifieras inte begreppet ’mycket’. Istället handlar det om respondenternas 
egna upplevelser av att de är en person som läser mycket. När termen storläsare används 
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i empirin eller diskussionen är det för att respondenten själv har kallat sig för storläsare 
och att de identifierar sig med den termen. 

Att bli uppslukad i en bok handlar om förmågan att kunna sjunka in i berättelsen och 
hänge sig totalt åt läsningen. Förmågan att bli uppslukad i en bok är för många läsare en 
stor del i läsupplevelsen.  

1.4 E-böcker - en bakgrund

E-böcker slog igenom på allvar på den engelskspråkiga marknaden 2007 när Amazon 
släppte sin första version av läsplattan Kindle. 2010 kom Apples surfplatta iPad, som 
även om den inte var avsedd som en e-boksläsare ändå användes som en sådan. Under 
de senaste åren har mobiltelefonen utvecklats till en plattform där många även läser e-
böcker. I början av 2014 ägde 32 procent av den amerikanska befolkningen läsplattor 
och redan 2011 gick Amazons försäljning av e-böcker om försäljningen av 
pocketböcker (Baron, 2015). I Sverige är det vanligare att läsa på surfplatta och hösten 
2014 hade hälften av svenskarna tillgång till surfplatta medan 8 procent ägde en 
läsplatta (Nordicom, 2014c). 18 procent av den svenska befolkningen hade läst en e-bok 
någon gång under 2014. Högst andel läsare fanns i ålderskategorin 16-29 år där 23 
procent läst en skönlitterär e-bok och 27 procent hade läst en facklitterär e-bok 
(Bergström & Höglund, 2015).  

Till skillnad från en tryckt bok så kan du inte äga en e-bok, utan du köper en licens 
(Kulturutskottet, 2013). Du kan inte låna ut, ge bort eller sälja vidare en e-bok som du 
kan med en pappersbok (Borg, 2013a). En pappersbok är statisk med paginerade sidor 
och text som stannar på sidan den trycktes på. En e-bok flödar och anpassas efter 
exempelvis läsplattans eller mobilens gränssnitt, eller hur du som läsare väljer att ställa 
in typsnitt och teckenstorlek. Detta gör också att sidnummer ändras efter format. En bok 
som är 200 sidor på en iPad kan vara över tusen sidor på en mobiltelefon (Borg, 2013b). 

Tillgången till e-böcker på svenska är fortfarande låg i jämförelse med engelskspråkig 
litteratur, men den ökar stadigt. Dels ökar nyutgivningen av e-böcker på svenska men 
det görs också ett stort arbete med att digitalisera äldre litteratur. Elib, som är det företag 
som förser bokhandel och bibliotek med e-böcker har nu 22 000 e-böcker (Elib, 2016).

1.5 Uppsatsens disposition

I kapitel 1 finns avsnitten inledning, problemformulering och syfte och frågeställningar 
som ämnar ge en bakgrund till studien samt förklara vad som ska göras. I kapitlet finns 
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även avsnittet definitioner där centrala begrepp rörande e-böcker och läsverktyg 
förklaras, samt ett avsnitt med en kortare bakgrund om e-boken. I kapitel 2 presenteras 
tidigare forskning som är av relevans för forskningsfrågorna samt den kontext studien 
befinner sig. Kapitlet används både för att positionera studiens forskningsuppgift samt 
för att ge en bredare ämneskontext. Forskning om läsning, unga vuxnas läsning, e-
böcker samt läsning av e-böcker presenteras.  

I kapitel 3 beskrivs den teori samt de begrepp som används i uppsatsen. Teorin består av 
fenomenologi med fokus på upplevelse samt livsvärld och den används i kombination 
med begreppen haptisk dissonans och embodied reading. I kapitel 4 beskrivs uppsatsens 
metod med avsnitt om intervjuer som datainsamlingsmetod, urval av respondenter, 
genomförande med forskningsetiska ställningstaganden samt analysmetod. 

I kapitel 5 presenteras resultat och analys av data från intervjustudien utifrån de fyra 
övergripande teman som utgår från forskningsfrågorna och intervjuguiden. Syftet har 
varit att belysa respondenternas upplevelser av läsning i e-boksformat i förhållande till 
läsning i tryckt format. Förutom tematisk analys har haptisk dissonans och embodied 
reading använts för analysera resultatet. I kapitel 6 förs en diskussion kring uppsatsens 
resultat och slutsatserna presenteras. I kapitel 7 görs reflektioner angående uppsatsens 
teori och arbetsmetoder och förslag till vidare forskning ges. Slutligen sammanfattas 
uppsatsen i kapitel 8. 
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2. Tidigare forskning 
I följande kapitel behandlas tidigare forskning av två slag, dels forskning som är 
relevant för forskningsfrågorna och dels forskning som är användbar för att beskriva 
den bredare kontext som studien befinner sig. På det viset används kapitlet både för att 
positionera den här studiens forskningsuppgift och för att ge en bredare ämneskontext. 
Det första avsnittet handlar om läsning och där presenteras forskning om olika former 
av läsning, hur läsning påverkar hjärnan och hur läsningen har förändrats med 
övergången till ett mer digitalt samhälle. Det andra avsnittet behandlar läsningens 
ställning bland unga vuxna, hur unga vuxna ser på läsning, vad läsningen har för roll i 
deras liv och vad de tycker om att läsa. I det tredje avsnittet presenteras forskning om e-
boken som format och i det fjärde avsnittet redogörs mer djupgående för forskning som 
rör unga vuxnas läsning i e-boksformat. Slutligen presenteras en sammanfattning av 
kapitlet. 

2.1 Läsning
We were never born to read. Human beings invented reading only a few 
thousand years ago. And with this invention, we rearranged the very 
organisation of our brain, which in turn expanded the ways we were able to 
think, which altered the intellectual evolution of our species. (Wolf, 2008, s. 
3). 

Maryanne Wolf är forskare i kognitiv neurovetenskap med fokus på läsning och enligt 
henne är det på grund av människohjärnans plasticitet som människor kunde uppfinna 
läsning och utvecklas till en läskunnig hjärna (2008). När en människa lär sig att läsa 
förändras hennes hjärna för alltid och vilket modersmål personen har påverkar den 
läsande hjärnan. Personer som lär sig läsa på kinesiska använder andra neuroner i 
hjärnan än personer som läser på engelska. ”The act of learning to read Chinese 
characters has literally shaped the Chinese reading brain” (Wolf, 2008, s.5). När 
personer med kinesiskt modersmål lär sig att läsa på engelska försöker deras hjärna först 
använda samma nervbanor som den använder när de läser på kinesiska. Den digitala 
kulturen och dess tonvikt på omedelbarhet och informationsöverflöd kan påverka hur vi 
lär oss att läsa och ta del av information (Wolf & Barzillai, 2009). Vad vi läser och hur 
djupgående vi gör det kan forma både vår hjärna och hur vi tänker. När en van läsare har 
djupläst en text har alla fyra hjärnlober medverkat i processen. Med den digitala 
världens fokus på effektivitet, interaktivitet och multitasking kan vår kognitiva förmåga 
till mer krävande och kontemplativ djupläsning av texter försvagas (Wolf & Barzillai, 
2009). Djupläsning, eller ’deep reading', definieras så här:  
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By deep reading, we mean the array of sophisticated processes that propel 
comprehension and that include inferential and deductive reasoning, 
analogical skills, critical analysis, reflektion, and insight. (Wolf & Barzillai, 
2009, s.32). 

Hur vi läser har förändrats i och med bokens skiftande materialitet och övergången till 
ett mer digitalt samhälle och, nutida läspraktiker är därför annorlunda från tidigare 
läspraktiker (Rowsell, 2014; Liu, 2005). Med sociala medier och surfplattor har läsaren 
blivit en aktör där läsning hänger ihop med eget skrivande, agerande och skapande 
mycket mer än vid traditionell läsning. Multimodala appar, spel och digitala 
serietidningar låter läsaren vara medskapare i berättelsen. Den digitala läsupplevelse 
som mest efterliknar den traditionella är e-boken, där läsaren inte kan påverka 
berättelsen men däremot oftast ändra typsnitt och förstora texten för att bättre passa just 
deras behov (Rowsell, 2014). 

Lingvisten Naomi Baron (2015) har identifierat två former av läsning som läsare ägnar 
sig åt, hon kallar dem för ’Reading on the prowl’ och ’Continuous reading' (Baron, 
2015, s. 22). Vid ’Reading on the prowl’ ägnar sig läsaren åt en flyktig skumläsning 
avsedd antingen för att ta reda på en texts andemening eller för att leta reda på specifik 
fakta utan att behöva läsa hela texten. Enligt Baron har den här sortens läsning blivit 
speciellt vanlig vid digital läsning. ’Continuous reading' är en sammanhängande form 
av läsning, när läsaren läser en text från början till slut för nöje eller studier, exempelvis. 
Den kontinuerliga läsningen kan även bädda för djupläsning (Baron, 2015). 

2.2 Unga vuxna och läsning

Höglund (2012) skriver att bokläsningen generellt sett är ansenlig bland den svenska 
befolkningen och att nio av tio läser böcker någon gång om året. Bland unga läsare har 
dock en nedgång i bokläsning skett stadigt under 2000-talet (Höglund, 2012). Under en 
genomsnittlig vecka 2014 hade 61 procent av svenska 15-24 åringar samt 54 procent av 
25-44 åringar ägnat sig åt bokläsning (Nordicom, 2014a). 89 procent av 15-44 åringarna 
hade ägnat sig åt bokläsning någon gång under året (Nordicom, 2014b). 

Snowball (2008) har studerat australienska tonåringars syn på läsning med hjälp av 
gruppintervjuer.  Många av tonåringarna i studien berättade att läsning var något man 
gjorde när det inte fanns något annat att göra. De flesta tyckte om att läsa tidningar om 
sport och mode, serietidningar, manga och på internet men ansåg att det inte kunde 
klassas som läsning. De tonåringar som tyckte om att läsa föredrog böcker som 
handlade om andra tonåringar och om händelser som de själva gick igenom. De tyckte 
även om deckare, skräck och roliga böcker. Framförallt var det viktigt för tonåringarna 
att böckerna var relevanta för deras liv.  
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Nilsson (2014, 2015) har studerat fiktionsläsningens betydelse för unga vuxna, den så 
kallade ’internetgenerationen'. Elever från gymnasieskolans högskoleförberedande 
program, yrkesförberedande program samt elever från folkhögskolans allmänna 
program deltog i fokusgrupp-intervjuer om sin syn på fiktionsläsning i tryckt och 
digitalt format. Sammanlagt medverkade 45 personer mellan 16-25 år i studien. Nilsson 
kunde se att unga vuxna generellt sett värdesätter läsning av skönlitteratur. Eleverna vid 
de högskoleförberedande programmen berättade att läsningen erbjöd dem avslappning 
och ökade deras välmående, att läsningen gav dem större empati och att de kunde bli så 
uppslukade i läsningen att de glömde tid och rum och inte märkte vad som skedde runt 
omkring dem. Eleverna från de yrkesförberedande programmen gjorde skillnad på 
läsning för skolan, som en del upplevde som påtvingad, samt den läsning de gjorde av 
egen fri vilja. Den egna fantasin sågs som viktig för det egna identitetsskapandet, något 
som fiktionsläsning kunde bidra till. Eleverna vid folkhögskolan upplevde att läsningen 
förbättrade deras språk och fantasi. Dessutom erbjöd läsningen dem en möjlighet att 
reflektera och fundera kring livet och den egna identiteten. Generellt föredrog samtliga 
respondenter pappersbaserad läsning framför digital läsning. De upplevde att det blev 
lättare att bli riktigt fängslad av berättelsen när de läste i en tryckt bok jämfört med vid 
digital läsning. De såg tryckta böcker som något speciellt, något taktilt och sinnligt som 
gav en speciell upplevelse. Tryckta böcker gav dem en lugn känsla som digitala böcker 
inte gav, dessutom upplevdes den skärmbaserade läsningen som mer obekväm och 
uttröttande (2014). Överlag uppskattade deltagarna skönlitterär läsning då de ansåg att 
den gav dem nya perspektiv och en möjlighet till självinsikt (2015). 

Tveit (2012) har intervjuat norska tonårsflickor om deras syn på läsning. Ungdomarna 
sa att det var viktigt att de blev känslomässigt påverkade av det de läste, att de blev 
underhållna och att de kunde lära sig något av berättelsen. Flickorna berättade att de 
tyckte om böcker med allvarligt innehåll, som exempelvis Before I die av Jenny 
Downham och If I Stay av Gayle Forman. [Before I die handlar om en flicka som är sjuk 
i cancer och If I Stay om en flicka som är med om en allvarlig bilolycka, min 
anmärkning]. De tyckte även om att läsa böcker inom genrerna fantasy och deckare. 

Enligt Appleyard (1994) intar en läsare fem olika roller under en livstid. De olika 
rollerna identifieras av olika sätt att närma sig litteratur, intressen för olika sorters texter 
och vad läsaren får ut av litteraturen. Framförallt är det åldersindelningar och faser i 
livet som markerar de diverse rollerna. Två roller berör unga vuxna, i ’The Reader as 
Thinker', vilket är den tredje av de fem rollerna, använder tonårsläsaren litteraturen för 
att förstå sin omvärld, få förebilder och skapa sin identitet. I rollen ’The Reader as 
Interpreter’, den fjärde rollen, utvecklar högskolestudenten en kunnighet när de läser, 
börjar analysera och ser att många olika intryck och meningar kan tas från en text.
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2.3 E-böcker

Om det är något som e-boken har problem med, bland lekmän såväl som 
branschfolk, så är det legitimitet. Detta beror på dess immaterialitet. E-boken 
som sådan är bara bokens råmaterial - texten. (Borg, 2013a, s.167) 

Enligt Borg (2013a) designas e-böcker för att likna tryckta böcker, i Apples iBooks 
förvaras e-böcker i en digital bokhylla av trä, de har digitala bokpärmar, samma 
gränssnitt, och vänder blad precis som i en pappersbok. De marknadsförs som något 
som är precis som en pappersbok, fast lite bättre. Detta kan vara något som gör att e-
boken inte slagit igenom på samma vis som förutspåtts, skriver Borg (2013a).  

Även Mangen framhåller att den digitala textens immaterialitet kan påverka e-bokens 
framfart. Den digitala texten som uppvisas på en skärm är inte del i objektet surplattan, 
mobilen, läsplattan eller datorn på samma sätt som den tryckta texten är del i den tryckta 
boken (Mangen, 2013a). När vi läser en tryckt text är vi i fysisk direktkontakt med 
materialet som texten är avbildad på men när vi läser en digital text är vår 
sensomotoriska interaktion med läsverktyget vilket ger en upplevelse av distans från 
den faktiska texten (Mangen, 2008). 

Westin (2013) skriver om hur kultur bildas kring ett specifikt format, som exempelvis 
bokkultur, där formatet spelar stor roll i en berättelses kultur. Ett innehåll kan ses som 
mer genuint när det presenteras i det format som anses mer autentiskt i den rådande 
kulturen.  

This creates a milieu in which a generation is perceived to be ‘culture-less’, 
not because of the content they consume, but because of the format of the 
content and the way they consume it does not adhere to the formats of 
previous generations and therefore seems less authentic (Westin, 2013, s.
133).  

Som exempel ger Westin Robin Hood, som emanerat ur brittisk medeltidsfolklore och 
som sedan dess presenterats i otaliga tolkningar i olika modaliteter som text, bild och 
film. Olika generationer har varierande relationer till den här berättelsen, beroende på 
vilken tolkning i vilket format som varit rådande under deras tid och därför anses som 
den autentiska. Westin (2013) skriver; ”there is ‘culture’ in a format that is indeed being 
lost when that format is abandoned” (s. 138). 

2.4 E-böcker och läsning

Flera studier har undersökt läsförståelsen och huruvida den påverkas av vilket format 
läsaren tar del av texten. En norsk studie (Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013) 
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undersökte om 15-16 åriga skolelevers läsförståelse påverkades av vilken plattform de 
läst en text på. En grupp elever fick läsa texter i tryckt format medan en annan fick läsa 
dem digitalt på en dator i form av pdf-filer. Eleverna fick sedan fylla i ett test gällande 
läsförståelse och Mangen et al. fann att de som läst i digitalt format uppvisade en 
markant sämre läsförståelse än de elever som läste texterna i tryckt form. Forskarna 
menade att en anledning bakom de olika resultaten kan vara att de som läst en text 
digitalt har sämre möjligheter att mentalt kunna erinra sig vart i texten ett relevant 
stycke fanns. ”We know from empirical and theoretical research that having a good 
spatial mental representation of the physical layout of the text supports reading 
comprehension” (Mangen et al., 2013, s. 66).  

I PISA-undersökningen 2009 presterade däremot svenska ungdomar betydligt bättre på 
det digitala lästestet än det som gjordes på papper (Fredriksson, 2012). Skillnaden 
mellan pojkar och flickors resultat var också mindre på det digitala testet jämfört med 
det traditionella pappersbaserade lästestet, där flickor överlag presterade betydligt bättre 
än pojkar (Fredriksson, 2012).  

Moyer (2011) undersökte om format påverkar läsförståelsen och lät ett 60-tal kvinnliga 
amerikanska högskolestudenter läsa noveller som en tryckt bok, lyssna på som ljudbok 
och läsa som e-bok på en läsplatta. Deltagarnas läsförståelse testades efter varje format 
och Moyer fann att läsförståelsen inte skiljde sig mellan ljudboken, e-boken och den 
tryckta boken. Dessutom visade deltagarna ingen skillnad i läslust mellan de olika 
formaten, utan det var istället berättelsen i sig som påverkade deras intresse och lust att 
läsa (Moyer, 2011). 

Tveit och Mangen (2014) har genomfört en studie där 143 norska 15-åringar fick prova 
att läsa ur samma bok både som tryckt bok och som e-bok på en läsplatta. De fick fylla i 
enkäter om sina läsupplevelser av de två formaten, och om deras syn på läsning i 
allmänhet. 71 procent av pojkarna och 64 procent av flickorna föredrog att läsa e-boken 
framför den tryckta boken. Majoriteten av eleverna tyckte att läsplattan var lättare att 
hålla i än boken, att det var lättare att bläddra på läsplattan samt att det var roligare att 
läsa på läsplatta än i en vanlig pappersbok. Framförallt var det de läsovilliga eleverna 
som föredrog läsplattan medan majoriteten av storläsarna föredrog den tryckta boken. 

Rose (2011) har i en fenomenologisk studie undersökt universitetsstudenters upplevelser 
av digital läsning för studiesyfte. Kvalitativa intervjuer genomfördes med tio studenter 
om deras upplevelser av digital läsning i form av bland annat e-böcker och pdf-filer. 
Intervjumaterialet analyserades tematiskt utefter fenomenologisk utgångspunkt. 
Studenterna upplevde att de lättare tappade bort sig i digitala texter där de behövde 
scrolla istället för att bläddra, de behövde ofta läsa om stycken och orientera sig för att 
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hitta sin plats i texten. De upplevde också att det var lättare att bli distraherad vid digital 
läsning, dels för att de lätt kunde klicka ner texten och istället gå ut på sociala medier 
och dels för att notiser eller meddelanden kunde dyka upp på skärmen när de försökte 
koncentrera sig på sina studier. De upplevde att själva skärmen var mycket närvarande 
vid digital läsning och att det var svårare att sitta bekvämt vid digital läsning jämfört 
med läsning på papper. Många beskrev värk i nacke, rygg och axlar som ett resultat av 
för mycket skärmbaserad läsning. Deras digitala läsning var mycket mer fokuserad och 
strategisk än den pappersbaserade läsningen. Studenterna hade ofta ett mål med den 
digitala läsningen och visste tydligt vad de behövde hitta vilket gjorde att de sällan läste 
hela texter, utan bara identifierade de stycken som de ansåg var relevanta för det 
aktuella informationsbehovet. Vid de tillfällen då de behövde läsa hela e-böcker för 
studierna så försökte de hitta sätt att läsa färdigt så snabbt som möjligt. Studenterna 
upplevde att läsning i tryckt format var en taktil och sinnlig upplevelse, där man kan ta 
på böckerna, lukta på dem och höra hur bladen prasslar när man bläddrar. Att inte kunna 
äga en digital bok upplevde några som ett problem, ”I have them, but I cannot own 
them” (Rose, 2011, s. 520). Studenterna berättade att de tog omfattande anteckningar 
vid digital läsning, men att de upplevde att det var svårare att gå tillbaka till de 
anteckningarna och förstå dem jämfört med att gå tillbaka till en tryckt bok där de 
markerat med en överstrykningspenna eller med post-it lappar (Rose, 2011). 

Mangen och Kuiken (2014) lät 145 amerikanska universitetsstudenter läsa en text 
antingen i tryckt form som en ihophäftad utskrift eller som en pdf-fil på en iPad. Texten 
var densamma för samtliga deltagare, men den presenterades slumpvis för hälften av 
deltagarna som fiktion och för hälften som fakta. På så vis kunde man jämföra hur 
studenterna läste en faktatext samt en fiktiv text på iPad och i tryckt format. Deltagarna 
som läste på iPad upplevde mindre narrativ koherens jämfört med de som läst i tryckt 
form och blev också i mindre utsträckning uppslukade i berättelsen och upplevde 
mindre inlevelse än de som läst i tryckt form. Generellt redogjorde iPad-läsarna för en 
större spatial och temporal förskjutning i texten samt upplevde gränssnittet som ett 
störande moment då de läste texten som fakta. De som läste texten som fiktion upplevde 
alla svårigheter med att fängslas av texten, oavsett om de läste den på iPad eller i tryckt 
form (Mangen & Kuiken, 2014). 

Merga (2014) undersökte Australiensiska tonåringars syn på och användning av e-
böcker. 520 enkäter och 34 djupintervjuer genomfördes med skolelever i åldrarna 13-16 
år.  Endast en liten del av tonåringarna som deltog i studien läste och såg positivt på e-
böcker. De allra flesta föredrog tryckta böcker och många hade negativa erfarenheter av 
e-böcker. Störst andel e-boksläsare fanns bland de elever som identifierade sig som 
storläsare. 
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I Nilssons studie (2015) förknippade de intervjuade eleverna läsning med trycka böcker 
och berättade att de föredrog att läsa pappersböcker framför e-böcker. Bland annat 
föredrog de tryckta böcker för deras taktila egenskaper, och för att de ansågs lättare att 
överblicka jämfört med e-böcker. Att kunna ta på en bok, se omslaget och kunna bläddra 
i den var saker som förhöjde läsupplevelsen berättade eleverna. Dessutom tyckte 
eleverna att de blev trötta av att läsa på skärm och att de lättare förlorade 
koncentrationen vid digital läsning. Bland de elever som inte provat på att läsa e-böcker 
var det inte någon som hade intresse av att prova. 

Baron (2015) skriver att e-böcker är populära bland semesterfirare och pendlare, där 
läsplattan är ett smidigt format att bära med sig. Framförallt är det då mer lättsmält 
läsning som intas i digital form, den sortens läsning som Baron kallar ’one-off reading’, 
alltså böcker läses en gång och sedan glöms bort. Baron skriver att det är mindre troligt 
att läsa om böcker som läses i e-boksformat. Böcker värda att behålla och läsa om och 
om igen köpes oftare i tryckt format (Baron, 2015). 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Människan är inte född till att läsa och läsning är något vi uppfann för bara några tusen 
år sedan (Wolf, 2008). Med bokens skiftande materialitet har läsningen förändrats. Det 
digitala samhället har bidragit till en mer flyktig skumläsning och kan på sikt påverka 
människors förmåga till sammanhängande djupläsning (Wolf, 2008; Wolf & Barzillai, 
2009; Liu, 2005; Baron, 2015). Flera studier visar att skärmbaserad läsning ofta är den 
sorts läsning som Baron kallar för ’Reading on the prowl’ (2015), läsning som går ut på 
att snabbt orientera sig i en text och förstå dess andemening eller för att leta reda på 
specifik fakta (se Baron, 2015; Rose, 2011). Vid digital läsning upplever många läsare 
att de har svårare för att se sammanhanget i en text, eller att de lättare tappar bort sig i 
texten jämfört med läsning i tryckt format. Detta kan man framförallt se i studier där 
deltagarna har fått läsa pdf-filer på stationära datorer eller surfplattor (se Mangen & 
Kuiken, 2014; Mangen et al., 2013; Rose, 2011). Olika studier har gett olika resultat 
gällande hur digital läsning påverkar läsförståelsen. Mangen et al. (2013), fann att 
läsförståelsen blev lidande vid digital läsning medan Moyer (2011) kunde konstatera att 
läsförståelsen blev densamma vid digital läsning som vid pappersbaserad läsning. I 
PISA testet 2009 presterade svenska ungdomar bättre på det digitala lästestet än det 
pappersbaserade (Fredriksson, 2012).  

Studier om unga vuxnas syn på läsning visar att de värdesätter läsning som har relevans 
för deras liv, och att den då kan ge dem nya insikter och en möjlighet till självinsikt 
(Nilsson, 2015; Tveit, 2012; Snowball, 2008). Många ungdomar föredrar andra sorters 
läsning än skönlitteratur och mycket av deras läsning sker på internet (Snowball, 2008). 
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Samtidigt visar studier att unga vuxna föredrar att läsa fiktionslitteratur i tryckt form då 
pappersböcker ger dem en speciell upplevelse som de inte anser att digitala texter kan 
ge (Nilsson, 2014, 2015). Många unga vuxna berättar att de tycker om tryckta böcker 
för den taktila och sinnliga känslan de ger. Bland annat tycker de om hur böckerna 
känns att hålla i handen, att höra hur bladen prasslar när de vänder sida, samt att känna 
doften av böcker (Rose, 2011; Nilsson, 2014, 2015).  

Flera forskare skriver att den digitala textens immaterialitet kan bidra till att den inte har 
lika hög legitimitet som den tryckta boken (Borg, 2013a; Mangen, 2013a). Formatet kan 
bidra till att ett innehåll ses som mer genuint beroende på rådande kulturer (Westin, 
2013). Baron skriver att det är mer troligt att vi väljer att läsa lättsmält nöjesläsning i e-
boksformat, medan böcker vi vill behålla och läsa om köper vi hellre i tryckt format 
(2015). Samtidigt uppskattar många unga vuxna läsupplevelsen som e-böcker ger. 
Deltagarna i Moyers studie (2011) fick läsa e-böcker på en dedikerad läsplatta och 
upplevde att det var en lika positiv läsupplevelse som att läsa en tryckt bok.  I Tveit och 
Mangens studie (2014) uppskattade många av deltagarna läsupplevelsen som läsplattan 
och e-boken gav, dessutom kände de ovilliga läsarna sig mer lockade av e-böcker än 
tryckta böcker. 

Det läsverktyg och filformat som används i de olika studierna verkar vara en avgörande 
faktor för resultatet. Flödande e-böcker i Epub-format eller liknande som läses på 
läsplatta uppskattas av många läsare och ger en läsförståelse som är likvärdig med 
läsning i tryckt format. Statiska pdf-filer som läses på dator eller surfplatta ger generellt 
sett en sämre läsupplevelse och läsförståelse än läsning i tryckt format och på läsplatta. 
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3. Teori

I förhållande till studiens syfte, vilket är att undersöka unga vuxnas upplevelser av 
läsning i e-boksformat, har fenomenologi valts som teoretisk ansats. Fenomenologi är 
en omfattande filosofisk disciplin med många tolkningar och traditioner. I denna 
uppsats används teorier av Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty och Alfred Schutz 
med fokus på upplevelse och livsvärld. I relation till fenomenologi används även 
begreppet haptisk dissonans som handlar om den taktila känslan av att läsa en e-bok i 
förhållande till en tryckt bok (Gerlach & Buxmann, 2011). Centralt inom 
fenomenologin är människors perception och upplevelser av ting, där taktila och 
sinnliga upplevelser är en stor del (Merleau-Ponty, 2002). Haptisk dissonans kan därför 
ses som ett mycket användbart och relevant begrepp då det behandlar taktila upplevelser 
av e-böcker och tryckta böcker. I direkt relation till haptisk dissonans är begreppet 
’embodied reading’ som handlar om att läsning inte bara är en kognitiv process utan en 
aktivitet som även involverar kroppen, och då framförallt händerna (Mangen, 2013b). 

3.1 Fenomenologi

Maurice Merleau-Ponty skriver att fenomenologi är ”the study of essences; and 
according to it, all problems amount to finding definitions of essences: the essence of 
perception, or the essence of consciousness, for example.” (2002, s. vii). 
Fenomenologin undersöker människors upplevelser av världen och världsliga ting så 
som de är, och tillämpas för att hitta essensen i dessa upplevelser (Merleau-Ponty, 
2002). Essensen är ett fenomens väsen, det mest essentiella som gör fenomenet till det 
som det är och utan vilket fenomenet skulle vara något annat (Bjurwill, 1995). Inom 
forskning används fenomenologi för att utforska och beskriva det väsentliga i 
människors upplevelser (Szklarski, 2015). Fenomenologiska forskare är intresserade av 
människors upplevelser av objekt och inte objekten i sig. Fenomenologi används för att 
besvara ett kunskapsintresse om ett visst fenomen så som upplevelsen av ett objekt eller 
ett samhällsproblem. Kunskapsintresset torde fokusera på det mest väsentliga i 
upplevelsen från perspektivet hos de som upplevt det, skriver Szklarski (2015). Bjurwill 
(1995) utgår från Husserls fenomenologi och beskriver den fenomenologiska 
forskningsmetoden som en trappa med två trappavsatser. Den första trappavsatsen, där 
den här studien har sin bas, består av det mest grundläggande och väsentliga inom 
fenomenologin, upplevelsen av företeelser. Det fenomenologiska arbetet på den här 
trappavsatsen går ut på att belysa och förtydliga fenomenets, alltså upplevelsens, 
strukturella sammansättning. ”Analysen här är inriktad på fenomenets intentionalitet, 
dvs. hur det visar sig i sina olika delar och hur jag i min tur uppfattar dessa delar och 
tilldelar dem en mening, en sammanhållen struktur” (Bjurwill, 1995, s.122). I det här 
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momentet genomförs observation, analys och beskrivning av fenomenet. Det är viktigt 
att fenomenet återfinns i sin ursprunglighet. Analysen ska ske på direktupplevelser, 
alltså personliga erfarenheter av fenomenet vilka görs åskådliga med hjälp av egna 
tankar och egna ord (Bjurwill, 1995). Detta kan ske på två sätt, att forskaren använder 
egna upplevelser i sin analys, eller att forskaren talar med personer som har levda 
erfarenheter av företeelsen (Berndtsson, Claesson, Friberg & Öhlen, 2007). 

Livsvärld är ett begrepp som härrör ur Husserls fenomenologi, Schutz (1970) har 
inspirerats av Husserl och utvecklat begreppet vidare. Livsvärlden är där vi lever, verkar 
och har upplevelser, det är grunden för varje människas vara i världen (Berndtsson et 
al., 2007). Vi upplever verkligheten på ett sätt som vi tar för givet, Schutz kallar detta 
för den naturliga attityden (1970). Det är en kritiklös tilltro till världens integritet så som 
den uppenbarar sig, som den är upplevd (Costelloe, 1996). Varje individ ser och tolkar 
världen genom sina tidigare erfarenheter och den bild av världen de fått av dem omkring 
sig. Världen framstår därför på olika sätt för olika individer, beroende på personliga 
erfarenheter. Olika personers syn på världen kan överlappa beroende på delade 
upplevelser, uppväxttid i liknande samhällen och kulturer eller att de tagit del av samma 
bild av världen från massmedia eller liknande. Vi tar generellt för givet att de i vår 
närhet delar våra antaganden kring, samt syn på, världen (Berndtsson et al., 2007; 
Schutz, 1970). Berndtsson et al. (2007) skriver att livsvärlden är en integration av liv 
och värld, objekt och subjekt, kropp och sinne, individ och samhälle. Liv och värld är 
ömsesidigt sammanflätade och på så vis är livsvärlden både personlig och delad 
(Berndtsson et al., 2007) Fenomenologisk forskning vill upphöja det som anses 
uppenbart och tagit för givet (Costelloe, 1996). I en livsvärldsfenomenologisk ansats 
försöker forskaren göra den naturliga attityden synlig genom att uppenbara och 
reflektera över vardagslivet och dess grunder. På så sätt kan individuella livsvärldar 
göras tydliga (Berndtsson et al., 2007). ”Openness towards the complexity of the 
lifeworld means openness towards the phenomena as experienced, but also towards the 
world as it is perceived by a person” (Berndtsson et al., 2007, s.262). En viktig del i att 
förstå en persons upplevelser är att se och ha förståelse för personens livsvärld (ibid.). 

3.2 Haptisk dissonans

Läsning är oftast en fysisk handling, en taktil erfarenhet. Vi låter våra fingrar vandra 
över bokryggarna i bokhyllan medan vi väljer bok, använder våra händer för att hålla 
upp rätt uppslag, bläddra bland sidorna. Den haptiska, alltså taktila, känslan av att ta i en 
bok är ofta viktig för läsningen (Baron, 2014). Många personer har en uppfattning om 
hur läsning ska kännas, de är vana vid den taktila erfarenheten av att läsa en tryckt bok. 
När de istället läser en e-bok upplever de en haptisk ojämlikhet mot vad de förväntar sig 
utifrån sina tidigare upplevelser. Inkonsekvensen i läsupplevelsen kan skapa känslor av 
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olust hos läsaren. Detta kallar Gerlach och Buxmann (2011) för ’haptisk dissonans’, 
alltså en diskrepans mellan hur läsaren förväntar sig att det ska kännas att läsa en bok, 
och hur det känns när de läser en e-bok.  

3.3 Embodied Reading

Läsning är inte bara en visuell och kognitiv process utan involverar också kroppen, 
framförallt händerna och fingrarna, det skriver den norska läsforskaren Anne Mangen 
(2013b). Med övergången från pappersbaserade texter till allt mer skärmbaserad läsning 
har det blivit tydligt att läsning också är en ergonomisk och sensomotorisk interaktion 
med olika teknologier och gränssnitt. Haptik och sensomodalitet är involverat i läsning 
på flera plan. Oftast när vi läser håller vi texten i handen, vi bläddrar fram och tillbaka i 
texten och jämför paragrafer, kanske har vi samtidigt ett finger på det avsnitt vi läser i 
för att inte tappa bort vår plats i boken. När vi läser en omfångsrik bok kan vi känna hur 
antalet sidor ökar under vänster hand medan de minskar under höger hand. Mangen 
skriver att sådana taktila och manuella aspekter är centrala i läsupplevelsen (2013b). Det 
här är ’embodied reading’, kroppslig läsning. Begreppet Embodied reading kommer 
från termen ’embodied cognition’ som handlar om att kognitiva processer även har en 
konkret kroppslig förankring (Mangen, 2013b).  

3.4 Tillämpning av teorin
Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och 
beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är. (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 44).

Kvale och Brinkmanns citat ringar in hur fenomenologi används i den här uppsatsen. 
Den fenomenologiska ansatsen utgår från den första trappavsatsen i Bjurwills (1995) 
och Husserls fenomenologiska forskningsmetod där fokus ligger på upplevelsen av ting. 
För att förstå upplevelserna genomförs intervjuer med unga vuxna om deras upplevelser 
av e-boksläsning och essensen av dessa upplevelser identifieras. Livsvärlds-
fenomenologi används som ett komplement för att vidare förstå upplevelserna utifrån 
respondenternas perspektiv samt belysa det faktum att upplevelser påverkas av tidigare 
erfarenheter (se Berndtsson et al., 2007). Fenomenologin sätter sin prägel på och 
genomsyrar arbete med denna uppsats i stort, från genomförande av intervjuer till 
analys och presentation av resultat. Deltagarnas upplevelser är i ständig fokus. Haptisk 
dissonans och embodied reading används dels för att förstå men framförallt för att 
diskutera respondenternas taktila och kroppsliga upplevelser av läsning, så som de 
beskriver dem. 
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4. Metod

I följande avsnitt presenteras uppsatsens datainsamlingsmetod,  urval av respondenter, 
genomförande av intervjuer med forskningsetiska ställningstaganden samt, slutligen, 
den analysmetod som har utvecklats för att analysera den insamlade datan. 

4.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod

Som metod för datainsamling har kvalitativa semi-strukturerade intervjuer utförts. Den 
semi-strukturerade intervjun är en individuell intervju som följer en intervjuguide, men 
med möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor, omformulera frågor, förklara sådant 
respondenten inte förstår eller byta ordning på frågorna (Bryman, 2012; Wildemuth, 
2009). Den semi-strukturerade intervjun erbjuder därför viss flexibilitet för intervjuaren, 
samtidigt som intervjuerna får liknande form vilket underlättar vid analysprocessen. För 
intervjumetod har framförallt Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 
2014) konsulterats. Intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod vid fenomenologisk 
forskning (Szklarski, 2015; Berndtsson et al., 2007).  

Intervjuer valdes då det upplevdes som den bästa metoden för att få svar på 
forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte. I förhållande till den fenomenologiska 
ansatsen ansågs individuella semi-strukturerade intervjuer som det mest fördelaktiga 
tillvägagångssättet för att få förståelse för varje enskild respondents upplevelser av e-
böcker samt få uppfattning om deras livsvärld och hur denna kan påverka 
läsupplevelsen av e-böcker. 

Utifrån de fyra forskningsfrågorna skapades en intervjuguide med frågor indelade efter 
fyra teman. De fyra temana i intervjuguiden är direkt anknutna till forskningsfrågorna 
och behandlar föreställningar och tankar kring e-böcker, läsupplevelse av e-böcker och 
tryckta böcker, faktorer som påverkar läsupplevelser samt sammanhang och genrer där 
e-böcker föredras. Varje tema och forskningsfråga representerades av flera 
intervjufrågor, detta tillvägagångssätt valdes för att få ett så rikligt och nyanserat resultat 
som möjligt, samt för att undersöka varje tema från olika synvinklar (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Se bilaga för intervjuguide.  

En inledande fråga om hur respondenten är som läsare valdes för att dels få förståelse 
om vad, hur mycket och på vilket sätt respondenterna läste samt för att det upplevdes 
som ett bra sätt att inleda intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att de första 
minuterna av en intervju är avgörande för hur resten av intervjun ska utvecklas. De 
uppmuntrar till inledande frågor som kan ge ”spontana och rika beskrivningar” (Kvale 
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& Brinkmann, 2014, s.176). Att be respondenterna att börja med att beskriva sig själva 
som läsare upplevdes som ett bra sätt för att få igång intervjun samt för att sätta tonen 
för resten av intervjun där spontana och rika beskrivningar uppmuntrades.

4.2 Urval

Det finns ingen bestämd definition av unga vuxna, i en del studier anses alla tonåringar 
vara unga vuxna (Tveit, 2012). I andra studier menas unga vuxna vara från 16 år upp till 
24, 25, 29 eller 30 år (Pettersson, Nilsson, Wennerström Wohrne & Nordberg, 2015; 
Bergström & Höglund, 2013). För den här studien valdes först avgränsningen 16-25 år, 
men då det var förhållandevis svårt att få tag på tillräckligt många intervjurespondenter 
inom ålderskategorin togs beslutet att utöka åldersgränsen. Eftersom det i Sverige är 
ålderskategorin 16-29 åringar som läser mest e-böcker gjordes valet att i den här 
uppsatsen definiera unga vuxna som personer mellan 16 till 29 år.  

Samtliga personer som har anmält sitt intresse att delta som respondent och som har 
passat in i kriterierna, i åldersgruppen 16-29 åring med erfarenhet av e-boksläsning, har 
erbjudits delta i intervju. Dock har inte alla personer som initialt tackat ja till intervju 
valt att delta och en person har inte dykt upp vid sin inbokade intervjutid. Urvalet har 
varit en kombination av ett riktat urval, ett bekvämlighetsurval och i några fall 
snöbollsurval på så vis att några respondenter har rekommenderat andra respondenter 
(se Bryman, 2012). Ambitionen har varit att ha en så stor spridning som möjligt inom 
åldersgruppen. Detta eftersträvades för att få ett så varierat och rikt resultat som möjligt. 
Även om kvalitativ forskning inte är generaliserbar så upplevdes det som intressant att 
få så många perspektiv som möjligt, från unga vuxna i olika åldrar, detta för att få en 
större förståelse och bredd i forskningen. Det eftersträvades även att få respondenter 
med varierande erfarenhet av e-böcker, för att ta del av olika perspektiv, dels av dem 
som är storläsare av e-böcker och dels de som är nya e-boksläsare. Dock har studien, 
och därmed även urvalet, varit beroende av vilka som har varit intresserade av att ställa 
upp på intervju och huruvida dessa har erfarenhet av e-boksläsning. Dessutom har 
projektet haft en något snäv tidsram som påverkat möjligheten att vänta ut villiga 
respondenter med rätt ålder. Två månader lades på att finna respondenter, i ett projekt 
med större tidsram hade det kanske varit möjligt att få till en större spridning bland 
respondenterna. Trots allt uppnåddes en förhållandevis stor åldersmässig spridning i 
respondentgruppen då det i slutändan deltog åtta personer mellan 19-27 år, varav sju 
kvinnor och en man. Stor spridning har uppnåtts gällande erfarenhet av e-böcker, där 
några respondenter är storläsare av e-böcker, några läser e-böcker ibland och några har 
provat på och läst ett par e-böcker. 
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4.3 Genomförande

För att få tag på respondenter har affischer satts upp på tre gymnasiebibliotek, ett 
folkbibliotek och en högskola. Information har skickats ut till lärare vid tre 
gymnasieskolor, en folkhögskola och en högskola, samt bibliotekarier vid ett 
folkbibliotek och tre gymnasiebibliotek. Kommunikation har upprättats med en handfull 
lärare och bibliotekarier där de personligen tillfrågat sina studenter om deltagande i 
studien.Via högskolans lärplattform har information om studien gått ut till ett par hundra 
studenter via anslag på deras kursforum. Personliga besök har genomförts i ett par 
klasser vid högskolan där studenterna har informerats om studien samt tillfrågats om de 
varit intresserade av att delta. Sökningen efter respondenter har utförts i två närliggande 
kommuner i Västsverige.  

Åtta unga vuxna har intervjuats om sina erfarenheter och läsupplevelser av e-böcker. 
Intervjuerna har genomförts på platser som har passat respondenterna, vilket främst har 
varit vid den skola eller högskola där de studerar, samt vid några fall på ett 
folkbibliotek. Intervjuerna genomfördes under mars och april 2016. Intervjuguiden 
följdes vid alla intervjuer, men beroende på respondenternas uttalanden, erfarenheter 
och upplevelser har olika följdfrågor ställts vilket har lett till att ett utökat fokus har 
hamnat på något olika saker vid olika intervjuer. Intervjuerna har tagit cirka 30 minuter 
vardera, förutom ett par intervjuer som tagit något kortare tid. Intervjuerna har spelats in 
med hjälp av ett inspelningsprogram på en bärbar dator och har sedan transkriberats i 
sin helhet. Muntligt och skriftligt språk skiljer sig åt och muntliga tal kan ibland låta 
osammanhängande i skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessutom försvinner 
intonation, ansiktsuttryck och kroppsspråk i en transkription, varpå meningar kan gå 
förlorade (ibid). Respondenternas uttalanden har återgetts i så stor utsträckning som 
möjligt i transkriptionen, men i vissa fall har det varit nödvändigt att bearbeta citat för 
att göra dem mer förståeliga och för att översätta dem till skriftspråk. Detta för att 
underlätta både för läsaren och analysen. Upprepningar och vissa talspråkliga uttryck 
som har tagit fokus från meningen i uttalandena, eller till och med verkat förvirrande i 
skriftlig form, har också tagits bort. Fokus under arbetet med transkriberingen har varit 
att förmedla meningen i respondenternas uttalanden, och det är endast i de fall där 
meningen gått förlorad i skriftlig form som citaten har bearbetats. Respondenternas egna 
språkliga ton och uttryckssätt har tagits i beaktande vid revidering av uttalanden. 

Forskningsetiska övervägande har tagits med utgångspunkt i Vetenskapsrådets rapport 
God Forskningsed (2011) och Brymans kapitel om forskningsetik (2011). Bryman 
skriver att en av de främsta etiska grundreglerna är att inte orsaka forskningsdeltagarna 
skada, stress eller förlust av självkänsla. Om deltagare känner sig illa behandlade eller 
obekväma kan detta påverka deras villighet att delta i forskning i framtiden och få dem 
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att känna negativt mot forskning i allmänhet (Bryman, 2011). Detta är något som tagits i 
beaktning och innan intervjun har påbörjats har respondenterna informerats om hur 
intervjumaterialet kommer användas, att det är frivilligt att delta och att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan. De har också blivit informerade om att intervjuerna spelas 
in och de har erbjudits ta del av transkriptionen från sin intervju för granskning och 
godkännande. Respondenterna har blivit lovade att intervjuerna är konfidentiella och att 
anonymitet eftersträvas i största möjliga mån. I uppsatsen presenteras respondenterna 
med fingerade namn och alla har fått föreslå vad deras namn ska vara. Några 
respondenter har valt att inte komma med namnförslag och då har de tilldelats en 
pseudonym. Största möjliga varsamhet har tagits över hur intervjumaterialet hanteras, 
alla transkriptioner och ljudupptagningar använder endast pseudonymerna och 
materialet förvaras på ett sådant sätt som förhindrar att obehöriga kan komma över 
materialet. 

4.4 Analysmetod

Intervjuerna analyseras tematiskt utifrån uppsatsens forskningsfrågor och de fyra teman 
som sammanställts i intervjuguiden utifrån forskningsfrågorna. Se avsnitt 5 för 
redovisning av temana. Bryman (2012) skriver att man vid en tematisk analys utifrån 
forskningsfrågorna letar efter återkommande mönster i transkriptionerna samt jämför 
hur de olika respondenterna diskuterar dessa teman. För inspiration till analysen har 
även en fenomenologisk analysmodell konsulterats (Szklarski, 2015). Sklarskis 
fenomenologiska analysmetod är inriktad på att förstå essensen i människors 
upplevelser och utgår främst från Husserls fenomenologi. Modellen använder sig av 
reduktion för att identifiera essensen i upplevelsen samt hur fenomenet är strukturerat 
(Szklarski, 2015). Den fenomenologiska analysmodellen används dels för inspiration 
kring analysmetod men framförallt för sitt sätt att använda fenomenologi i analysen.  

Motiveringen bakom att använda en tematisk analysmetod i kombination med 
fenomenologi som teori baseras på den husserlianska metoden som beskrivits i kapitel 
3.2 (se Bjurwill, 1995). Genom att studera upplevelsen av olika delar av ett 
samhällsfenomen kan en sammanhållen förståelse av upplevelsen uppnås. En student av 
Husserl sägs ha spenderat en hel termin med att studera olika vis som man kan uppleva 
en brevlåda.  

This makes a nice joke on the philosopher, but there is more to a mailbox 
than meets the eye. No matter how much you fondle it, study it, turn it this 
way or that, or walk around it, a mailbox will always look you straight in the 
face. […] the fact that you can never see all of a mailbox raises the 
imponderable question of the frontality of everything in the world before the 
eye of consciousness. (States, 2006, s. 28). 
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Genom att studera delarna kan man på så vis få en förståelse för helheten i upplevelsen. 
Den tematiska metoden möjliggör detta då den delar in upplevelserna av e-boken i olika 
teman vilket underlättar analysen och förståelsen av de olika aspekterna av 
upplevelserna, och slutligen bistår vid den sammanhållna förståelsen av upplevelserna.  

Med utgångspunkt i tematisk analys och inspirerad av den fenomenologiska modellen 
har en specifik analysmetod för den här studien utvecklats. Analysmetoden ser ut som 
följande: 

1. I det första steget i analysprocessen görs flera genomläsningar av transkriptionerna 
för att få en en grundlig översikt över intervjuernas innehåll.  I samband med 
genomläsningarna skrivs en sammanfattning av varje intervju där de mest 
signifikanta delarna i förhållande till forskningsfrågorna reduceras och 
sammanställs. Detta ger en översikt över innehållet samt gör det överskådligt vilka 
delar som berör de olika temana. 

2. I steg två markeras de uttalanden i varje intervju som framstår som signifikanta i 
förhållande till forskningsfrågorna och intervjuguidens teman.  

3. Citaten placeras i grupper av övergripande teman baserade på forskningsfrågorna 
och intervjuguidens teman. 

4. I steg fyra jämförs de olika respondenternas uttalanden i förhållanden till varandras 
för att hitta likheter och skillnader i upplevelser samt identifiera essensen, det mest 
väsentliga, i upplevelserna. Sammanfattningarna från steg ett genomläses igen för 
att se om analysen överensstämmer med bilden som sammanfattningarna ger. 

5. Med utgångspunkt i analysen av uttalanden identifieras eventuella signifikanta 
underteman och samtliga teman artikuleras tydligare i förhållande till essensen av 
upplevelserna. 

6. Utifrån de mer tydligt formulerade temana genomläses transkriptionerna igen för att 
se att inga betydelsefulla uttalanden missats. I samband med detta identifieras och 
markeras de uttalanden som bäst förmedlar likheter och skillnader i upplevelser 
samt essensen av upplevelserna. De markerade citaten används i presentationen av 
resultat och analys.  

7. Analysen färdigställs och relateras till den fenomenologiska ansatsen med fokus på 
upplevelse och livsvärld och begreppen haptisk dissonans och ’embodied reading’.  

!22



5. Resultat och analys

I följande kapitel presenteras resultatet av intervjustudien och den analys av materialet 
som genomfördes i enlighet med den analysmetod som utvecklats och redovisats i 
kapitel 4.4. Resultatet presenteras enligt fyra teman som bygger på forskningsfrågorna 
och intervjuguidens teman och som har tagits med in i studien. Nya underteman till tre 
av huvudtemana framträdde under arbetet med analysen. Här redovisas de huvud- och 
underteman som används i resultatredovisning och analys nedan. 

1. Föreställningar och tankar kring e-böcker 

2. Läsupplevelsen av e-böcker i förhållande till tryckta böcker 
a. Vad är en läsupplevelse? 
b. Läsupplevelsen vid e-boksläsning 
c. Olika sätt att läsa e-böcker och tryckta böcker 
d. Tryckta böcker – föreställningar och upplevelser 

3. Faktorer som påverkar läsupplevelsen  
a. Dåliga läsupplevelser 
b. Läsverktyget 
c. Språk och översättningar 

4. Sammanhang och genrer där e-boken är att föredra 
a. Texter och genrer respondenterna föredrar som e-bok 
b. Sammanhang där respondenterna föredrar e-boken. 

Dessa teman och underteman är i några fall mycket närliggande och kan i viss mån 
överlappa varandra. Exempelvis är läsupplevelser av e-böcker ett eget undertema, men 
läsupplevelser är ofta direkt relaterade till olika sätt att läsa e-böcker och tryckta böcker 
eller till faktorer som påverkar läsupplevelsen, vilket är två andra separata teman. 
Övervägande har fått göras gällande var vissa upplevelser och uttalanden bäst passar in. 
Meningen har varit att belysa olika delar av fenomenet för att ge en så bred bild och 
djup förståelse som möjligt av upplevelserna av läsning i e-boksformat i förhållande till 
läsning i tryckt format.  

Det fenomenologiska synsättet har genomsyrat analysen av intervjuerna och 
respondenternas upplevelser har varit i centrum. Det mest väsentliga, dvs. det 
essentiella, i upplevelserna har identifierats och är det resultat som presenteras i följande 
kapitel. Essensen är också det som har styrt identifierandet av de underteman som 
presenterats här. Från det teoretiska ramverket används här även begreppen haptisk 
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dissonans och embodied reading för att diskutera och analysera respondenternas 
kroppsliga upplevelser av läsning i olika format. I det inledande avsnittet presenteras de 
åtta respondenter som deltagit i intervjustudien. 

5.1 Respondenterna

I följande avsnitt presenteras respondenterna som har deltagit i intervjustudien. Deras 
erfarenheter av läsning i olika format samt essensen i deras läsupplevelser beskrivs kort 
för att ge en inledande förståelse för deras livsvärld. Livsvärlden är den personliga plats 
där en människa lever och har upplevelser och det är utifrån hennes erfarenheter som 
hon uppfattar och tolkar världen (se Berndtsson et al., 2007). Detta är något som sedan 
utvecklas och fördjupas i diskussionen. 

Astrid är 19 år och studerar på folkhögskola. Hon beskriver sig själv som storläsare och 
hon föredrar att läsa fantasy, böcker om vänskap och andra positiva ämnen. Hon blir lätt 
uppslukad i berättelser och läser gärna om böcker. Astrids erfarenheter och upplevelser 
av läsning baseras på den tryckta boken. Astrids läsupplevelser är präglade av 
sinnesintryck, dvs hur hon upplever boken med syn, doft, hörsel och känsel. Även den 
kroppsliga upplevelsen av läsning är viktig för Astrid, hon beskriver känslan av att 
sjunka ner i en fåtölj med en bok som mysig. Astrid har begränsad erfarenhet av e-
böcker som enbart bygger på läsning av e-böcker på bärbar dator. Ordet hon använder 
för att beskriva e-böcker är smidigt, men hon upplever också att det är svårt att få tag på 
e-böcker. Hennes anknytning till tryckta böcker är känslomässig. 

Claire är 26 år och driver eget företag, och hon har läst en kvalificerad yrkesutbildning 
inom hälsa. Claire är en storläsare som läser i perioder, ibland väldigt mycket och ibland 
inget alls. Claire läser helst fantasy och romaner som handlar om mänskliga relationer. 
Hon tycker om att bli uppslukad i en bok och att kunna sätta sig in i hur karaktärerna 
upplever olika situationer. Den egna fantasin och förmågan att måla upp bilder i 
huvudet spelar stor roll i Claires läsupplevelser. Erfarenheter och upplevelser från 
barndomen har format hennes syn på tryckta böcker. För Claire ger tryckta böcker en 
visuell, taktil samt känslomässig upplevelse. Claire har en betydande erfarenhet av e-
böcker och läser dem regelbundet på sin iPad. Hon har även provat att läsa på dator och 
mobil. Claires erfarenhet av e-böcker är att de är smidiga och lättillgängliga. Hon 
beskriver hur snabbt det kan gå från att hon hör talas om en bok till att hon har den i sin 
platta och kan börja läsa. Claire upplever att e-böcker och tryckta böcker ger en 
liknande läsupplevelse och att det är berättelsen som är det primära i upplevelsen. 
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Emelie är 25 år och arbetar med administration, hon har en kandidatexamen inom 
marknadsföring. Emelie läser mycket men i perioder. Ibland läser hon tio böcker på två 
veckor och sedan tar det ett par månader innan hon läser igen. Emelie tycker om att läsa 
chick lit, romantiska romaner och YA/unga vuxna . Hon föredrar böcker skrivna av 1

kvinnliga författare. Emelies erfarenheter av tryckta böcker är präglade av doft, syn och 
känsel. För Emelie är en bra läsupplevelse baserad på berättelsen och hennes förmåga 
att sjunka in i läsningen. Emelie har stor erfarenhet av e-boksläsning, hon har läst på 
mobil, dator, läsplatta och surfplatta. Huvudsakligen läser hon på sin iPad och Kobo-
läsplatta. Hon upplever att läsplattan ger en läsupplevelse som liknar tryckta böcker. 

Isabelle är 25 år och studerar till specialistsjuksköterska. Isabelle är en storläsare av e-
böcker som läser varje dag. Hon läser mycket deckare och historiska romaner. Hon läser 
mer e-böcker än tryckta böcker och prenumererar även på en dagstidning som e-tidning. 
Isabelles erfarenheter av tryckta böcker är att de har en trevlig doft och ger henne en 
speciell känsla, men att de även är otympliga. Hennes erfarenhet av e-böcker är att de är 
smidiga och lätta att ta med sig. Det är möjligt att förvara alla sina böcker på samma 
ställe, och man har dem alltid med sig så länge plattan är med. Berättelsen och hennes 
förmåga att engagera sig i karaktärerna är det viktiga i Isabelles läsupplevelser. Hon har 
erfarenhet av flera läsverktyg, såsom dator, mobil och framförallt iPad. 

Johan är 23 år och studerar på folkhögskola. Johan läser då och då, främst fantasy-lore 
och populärvetenskap. Hans erfarenhet av läsupplevelser handlar om förmågan att 
kunna bygga upp en bild i huvudet utifrån texten och de känslor som texten ger upphov 
till. Även platsen är viktig i Johans läsupplevelse, han föredrar att läsa när han åker buss 
och läser nästan aldrig hemma. Johan har en känslomässig anknytning till tryckta 
böcker, och han talar om upplevelsen av att vända blad och känna doften av böcker. 
Nackdelen med e-böcker är att de saknar den tryckta bokens charm, men det är ingen 
skillnad i läsupplevelse mellan e-böcker och tryckta böcker anser Johan. Det är 
berättelsen som är det viktiga. Hans erfarenhet av e-böcker är att de är smidiga och 
praktiska, man kan ha ett helt bibliotek i en liten platta. Johan har erfarenhet av att läsa 
på dator, surfplatta och läsplatta. Johan upplever att läsplattan ger den bästa 
upplevelsen. 

Kerstin är 24 år och studerar biblioteks- och informationsvetenskap. Kerstin läser 
mycket och delar in sin läsning i två kategorier, ren nöjesläsning och klassiker. 

 YA [Young Adult] är en engelsk beteckning på litteratur som skrivs för tonåringar och unga vuxna. YA överlappar till 1

stor del med vad som på svenska kallas för ungdomsböcker, men termen har kommit att användas mer och mer på 
svenska. Bland annat börjar unga vuxna-avdelningar dyka upp hos bokhandlare och bibliotek. Mycket YA är så kallad 
Crossover-litteratur, som läses både av vuxna och ungdomar. Vanligt för YA är en tonårig protagonist som möter stora 
hinder, tacklar dem och utvecklas som person. YA-litteratur tänjer ofta genregränser, uttrycker stora känslor och har ett 
starkt driv i berättelsen. Framgångsrika YA titlar är bland annat Suzanne Collins Hungerspelen-trilogi och John Greens 
Förr eller senare exploderar jag. (Russell Williams, 2014; Nordström, 2015)
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Nöjesläsningen består av deckare och andra romaner. En läsupplevelse förknippar 
Kerstin med de starka känslor som en berättelse kan ge. Kerstins erfarenhet av tryckta 
böcker har gett henne en bild av hur läsning ska vara och kännas som. Bland annat 
handlar upplevelsen om att hålla en tryckt bok i händerna och se på omslaget. Kerstins 
erfarenhet av e-böcker är att de inte kan uppfylla den känslan, e-böcker är smidiga men 
är ändå det sämre alternativet till tryckta böcker. Kerstin läser e-böcker ibland. Främst 
läser hon lättläst nöjeslitteratur som e-bok. Hon upplever att hon läser e-böcker och 
tryckta böcker på olika sätt. Kerstin har erfarenhet av att läsa e-böcker på dator, 
surfplatta och har provat på läsplatta. Främst läser hon på sin surfplatta från Samsung. 

Sally är 27 år och arbetar som bibliotekarie. Hon läser mycket och ganska varierat, en 
blandning av barnböcker, YA/unga vuxna, fantasy och andra romaner. En läsupplevelse 
för Sally är en inre upplevelse som handlar om att ha läslust och ro till att läsa. Det 
handlar även om platsen man läser på, hon beskriver känslan att sitta hemma i sin fåtölj 
med en kopp te. Sallys erfarenhet av tryckta böcker är att de ger henne en bättre och 
snabbare läsning än vad e-böcker kan göra. Hon beskriver negativa erfarenheter av 
skärmbaserad läsning, där hon upplevt att det är svårt att få in ett flyt i läsningen av e-
böcker. Hon beskriver e-böcker som ett litet format som är enkelt att ta med sig. Sally 
har erfarenhet av att läsa på mobil och surfplatta från Samsung, samt har provat en äldre 
läsplatta. 
 
Sara är 19 år och studerar på folkhögskola. Sara läser inte så ofta, men när hon gör det 
blir det mest fantasy och skönlitteratur. Hon tycker att det är avslappnande att läsa. 
Läsupplevelsen handlar om att komma in i en värld med hjälp av berättelsen och att 
glömma bort verkligheten. Sara har provat på att läsa ett par e-böcker på sin bärbara 
dator, senast läste hon Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij som e-bok. E-boken är 
praktisk, för att man kan läsa den i mörkret, ändå upplever hon att den tryckta boken är 
smidigare. Läsningen av e-böcker och tryckta böcker görs på olika sätt men hon tycker 
samtidigt att läsupplevelsen är densamma. Sara upplever att det är bekvämare att läsa en 
e-bok på en dator än att läsa en tryckt bok, eftersom man inte fysiskt måste hålla i den 
med sina armar och därför kan sitta mer bekvämt. Hon har erfarenhet av att läsa på 
dator och lite på surfplatta. 

5.2 Föreställningar och tankar kring e-böcker
I följande avsnitt presenteras respondenternas erfarenheter, tankar och föreställningar 
kring e-böcker. Utifrån ett livsvärldsperspektiv är det tidigare erfarenheter av läsning i 
olika format som påverkar respondenternas syn på e-böcker. Erfarenheter påverkar 
också upplevelser, och det här avsnittet kan ge en förförståelse inför kommande avsnitt 
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som behandlar respondenternas läsupplevelser av e-böcker i förhållande till tryckta 
böcker.  

I intervjustudien är den gängse uppfattningen om e-böcker att de är smidiga, tillgängliga 
och lätta att ta med sig. E-böcker erbjuder möjligheten att ha ett helt bibliotek i en liten 
läs- eller surfplatta. Claire och Isabelle upplever att det går snabbt att ladda ner en bok, 
oavsett plats, om läslusten faller på. Alla respondenter upplever att det är lätt att få tag 
på e-böcker förutom Astrid som är av en annan åsikt och uttrycker att det är svårt att få 
tag på e-böcker. Hon känner sig inte säker på hur man köper eller lånar e-böcker men 
hon tror att det är enkelt om man väl vet hur det fungerar: 

Jag hade förmodligen läst mycket mer e-böcker om jag bara hade satt mig 
ner och tagit reda på hur det fungerar. De jag har läst är för att jag har fått tag 
på dem enkelt, att någon har gett dem till mig. I framtiden kommer jag nog 
ta reda på hur man lånar och så, för det är mycket mer praktiskt med e-
böcker. (Astrid)

Dock tyder respondenternas uttalanden inte alltid på att e-böcker är tillgängliga och de 
beskriver att saknas e-böcker inom flera genrer och som facklitteratur, samt att 
tillgången på olika språk ses som olika god. Respondenterna upplever att det är både 
tråkigt och frustrerande när det de behöver eller vill läsa inte finns tillgängligt. Sally, 
Johan och Isabelle reflekterar över det faktum att alla tryckta böcker inte finns 
tillgängliga i e-format. Sally tycker att det är tråkigt att det på folkbiblioteken finns 
väldigt lite fantasy och engelskspråkig litteratur som e-böcker. Isabelle läser mest 
svensk skönlitteratur som e-böcker, vilket hon upplever är lätt att få tag på. Dock gäller 
inte detsamma kurslitteraturen hon behöver för sina studier, vilket hon tycker är 
frustrerande. Emelie läser mest på engelska och berättar att hon tycker det är svårare att 
få tag på svensk skönlitteratur. De flesta av respondenterna föredrar att köpa e-böcker 
framför att låna, och bara ett par av dem har lånat e-böcker på bibliotek. De flesta 
föredrar och väljer att läsa e-böcker på engelska och köper via engelska nätbokhandlare 
och appar. Endast Isabelle köper e-böcker via svenska nätbokhandlare. Sara berättar att 
hon har hittat e-böcker gratis på internet, framförallt äldre litteratur via exempelvis 
Projekt Gutenberg.  

Flera av respondenterna har föreställningen om att det främst är unga personer som läser 
e-böcker. Datorer och annan teknik är något som yngre personer associerar med sin 
fritid tänker Astrid, medan medelålders och äldre personer främst använder teknologi 
för jobbet. Därför tror hon att de flesta personer över 40 hellre nöjesläser tryckta böcker 
än e-böcker. Kerstin tänker att det främst är vana läsare som också läser e-böcker, och 
de som bara läser några böcker om året är nog inte så intresserade av e-böcker. Emelie 
tror att aktiva personer säkert uppskattar e-böcker för att de är smidiga och i ett 
portabelt format. Det är lätt att ta med sig och läsa e-böcker vid pendling eller när man 
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väntar på att ett möte eller att en aktivitet ska börja. Claire och Isabelle säger att de 
tänker att alla möjliga personer läser e-böcker. De tror att när man väl har fått upp 
ögonen för hur smidigt och bra det är med e-böcker så fortsätter man läsa dem. 
Johan drar paralleller mellan e-böcker och mp3-spelare. I början när mp3-spelarna kom 
var det inte de stora musikfantasterna som adopterade formatet först, utan de personerna 
som uppskattade hur praktiskt det var att kunna ta med sig all sin musik i ett litet 
portabelt format. Men nu har de skett ett skifte och majoriteten har sin musik digitalt 
eller prenumererar på streamingtjänster. Idag väljer vissa personer att ha speciella album 
på vinyl eller cd och Johan tror att detsamma kommer att hända med böcker. Där man 
omsorgsfullt väljer ut böcker man vill ha i tryckt format, medan man har de flesta av 
sina böcker digitalt.  

5.3 Läsupplevelsen av e-böcker i förhållande till tryckta 
böcker

I följande avsnitt presenteras respondenternas upplevelser av läsning i e-boksformat och 
i tryckt format. Resultatet presenteras utifrån de fyra underteman som tillsammans utgör 
huvudtemat. I det första undertemat presenteras respondenternas tankar kring 
läsupplevelser i allmänhet för att sedan i det andra undertemat gå in på deras 
läsupplevelser av e-böcker. I det tredje undertemat presenteras de olika sätt på vilka 
respondenterna läser e-böcker och tryckta böcker. Sist redogörs för respondenternas 
föreställningar kring, och upplevelser av, tryckta böcker.  

Fenomenologi undersöker människors upplevelse av världen och av världsliga ting, t ex 
e-boken. Det är upplevelsen av objekt och företeelser inte objektet i sig självt som 
studeras (Szklarski, 2015). Genom att studera olika aspekter av upplevelserna kan man 
få en mer sammanhållen bild, för att förstå helheten måste man förstå delarna (Bjurwill, 
1995). Här studeras olika perspektiv och olika synvinklar genom att dela upp aspekterna 
av upplevelserna i olika teman och underteman.   

5.3.1 Vad är en läsupplevelse?

För Sara är en läsupplevelse ”Den världen man går in i när man läser.” Claire och Johan 
jämför läsning med att se film och tv, där film levererar en upplevelse där ljud, bild och 
berättelse redan är färdig medan i boken skapar läsaren egna upplevelser och intryck. 
Boken erbjuder en annan dimension för ”till skillnad från film eller annan media så är 
det väldigt fascinerande hur mycket man kan uppleva genom bara text” beskriver Johan. 
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Claire berättar att läsning ”är en upplevelse som är annorlunda från att titta på film eller 
en serie för det är du som läser. Det är dina egna bilder som kommer upp i huvudet.”  

Majoriteten av respondenterna menar att en bra läsupplevelse är när man är så 
uppslukad i en bok att man inte märker vad som händer runtomkring. Flera av dem 
associerar platsen man läser på med hur läsupplevelsen är, exempelvis att sitta på 
bussen eller i sin favoritfåtölj. En annan del av läsupplevelsen de beskriver är den taktila 
känsla de upplever av att ta i en bok, eller det de upplever när de ser på omslaget. 
Kerstin och Isabelle associerar läsupplevelser med skönlitterära böcker.  

Jag tänker att det kan vara vilken upplevelse som helst som man får av att 
läsa en text. Men mina tankar dras nog lite mer åt skönlitterär läsning när jag 
tänker på en läsupplevelse. Till exempel fackböcker och så tänker jag inte 
ger någon läsupplevelse, eller de gör de väl också i och för sig, men det är de 
associationer jag får, att man läser skönlitteratur och upplever något och 
känner något. (Kerstin) 

5.3.2 Läsupplevelsen vid e-boksläsning

Många av respondenterna beskriver upplevelsen av att bli uppslukad i en bok som att 
man glömmer tid och rum. Flera har lätt för att bli riktigt uppslukade i en bok och 
Astrid, Claire, Emelie, Isabelle och Sara har även upplevt att de blivit riktigt uppslukade 
i en e-bok. Inte bara lättsmält läsning gör att man försjunker i läsningen utan även mer 
krävande, kvalitativ litteratur kan göra att läsupplevelsen gör att man blir uppslukad av 
texten. Sara berättar om när hon nyligen läste Brott och Straff som e-bok och att hon 
blev mycket uppslukad i läsningen. ”Jag tror att man kan gå in i en berättelse lika 
mycket med en e-bok som med en tryckt bok.” 

Är det en tillräckligt bra story så bryr jag mig inte om vilket typ av bok det 
är, e-bok eller tryckt bok. Det är bara att jag måste vara inne i rätt 
sinnesstämning för att läsa den typen av bok just då. (Emelie) 

Johan och Kerstin har ännu inte upplevt att de blivit uppslukade i en e-bok, men båda 
framhåller att de tror att det är möjligt. De menar att det är själva berättelsen och inte 
formatet som är det viktiga för förmågan att bli uppslukad i en bok. Kerstin tänker 
tillbaks på en tidigare läsupplevelse: ”Jag kommer ihåg när jag läste Harry Potter-
böckerna som yngre och jag tror inte det hade spelat någon som helst roll om jag hade 
läst dem som e-bok.” 

Sally blir ofta uppslukad i böcker och hör då inte vad som händer runtomkring, men hon 
har aldrig upplevt det med en e-bok. Hon tror att det beror på att hon har mycket svårare 
att sjunka in i läsningen vid e-boksläsning och inte får in samma flyt som vid läsning av 
tryckt bok. Sally tror därför att hon inte kommer kunna bli uppslukad i en e-bok. 
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Halva respondentgruppen anser att läsupplevelsen är densamma vid läsning av tryckt 
bok och e-bok medan den andra halvan menar att läsupplevelsen skiljer sig åt mellan de 
två formaten. Skälen som Sally anger är att det är besvärligt att läsa på skärm och att 
läsningen blir mer fragmentarisk. Hon beskriver en känsla av frustration när hon läser e-
böcker. Läsupplevelsen skiljer sig därför åt mellan de två formaten: ”Ja, i och med att 
jag blir irriterad. Det är ingen avslappning att läsa en e-bok jämfört med att läsa en 
vanlig bok.” Även Kerstin upplever att läsupplevelsen blir bättre vid läsning av en 
tryckt bok. 

Jag tror det är mycket vana faktiskt, e-boken är ett nytt format för mig och 
för min generation, eller ganska nytt. Jag tänker att det har med 
föreställningar kring läsning i allmänhet, just att man bläddrar och vänder 
blad och att man… ja kanske att man har någon lite romantiserad bild av att 
man sitter och läser en bok. Föreställningar kring boken. Det är annat än 
själva läsningen inblandat i läsningen. Det är känslan av boken i händerna 
och sådär. (Kerstin, min kursiv.) 

Den taktila och sinnliga upplevelsen av en bok är viktig för Kerstin, vilket är aspekter 
hon saknar i e-boken. Kerstin upplever att hon har föreställningar kring hur läsning ska 
vara och kännas, där den kroppsliga läsupplevelsen av att vända blad är en del i 
läsningen (se Mangen, 2013b). Också den haptiska känslan av att hålla i en bok ger 
Kerstin en speciell känsla (se Gerlach & Buxmann, 2011). Hon anser att ”det är annat än 
själva läsningen inblandat i läsningen”, där en del rör själva läsandet av texten, att ta del 
av en berättelse, och den andra delen handlar om kroppsliga, sensomodala och taktila 
upplevelsen som kontakt med boken eller läsverktyget kan ge (Mangen, 2013b; Gerlach 
& Buxmann, 2011). Även Astrid tycker att läsupplevelsen i de olika formaten skiljer sig 
åt:  

I elektroniskt format så får man inte bokkänslan, man får historien men man 
får inget mer. Dock är ju historien fortfarande lika bra men man får inte den 
här mysiga lukten och ljudet av sidor och såna grejer, sånt tycker jag är 
väldigt mysigt. (Astrid) 

Astrid upplever att hon med e-böcker får ta del av bokens berättelse, men inte känslan 
och upplevelsen som den fysiska boken ger. Den sensomodala aspekten av embodied 
reading, med lukt och hörsel, spelar stor roll i Astrids läsupplevelser (se Mangen, 
2013b). 

Claire tror att vana och erfarenheter från barndomen kan spela in i läsupplevelsen. Hon 
funderar på om den generationen som föds nu kommer ha en annan bild av böcker och 
läsning eftersom de växer upp med surfplattor och annan teknik.  
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Isabelle läser nästan uteslutande e-böcker och hon uppskattar läsupplevelsen som e-
böcker ger. Hon ser inte att det skulle vara någon skillnad i läsupplevelse mellan e-
böcker och tryckta böcker. Även Sara, Emelie och Claire berättar att de tycker att 
läsupplevelsen är likartad. Flera respondenter berättar att de läser om e-böcker ibland, 
även om de flesta av dem säger att det är vanligare att de läser om tryckta böcker. 

5.3.3 Olika sätt att läsa e-böcker och tryckta böcker

Claire, Isabelle och Johan upplever inte att de läser e-böcker och tryckta böcker på olika 
sätt, men Isabelle tycker att det är smidigare att läsa en e-bok. Deras synpunkter på att 
läsning i de olika formaten inte skiljer sig åt har en koppling till deras syn på 
läsupplevelsen och berättelsen som sådan. Det är innehållet i boken som är det 
väsentliga och inte formatet som avgör hur de läser. 

Respondenterna som upplever att de läser på olika sätt beroende på format har återigen 
en koppling till deras syn på läsupplevelsen och läsning av e-böcker. För dessa 
respondenter får formatet och läsverktyget en större betydelse för läsningen. Astrid läser 
e-böcker på sin dator och hon upplever att det kan kännas svårare att gå ifrån en e-bok 
jämfört med en tryckt bok. Hennes upplevelse är starkt kopplat till hur omständigt det är 
att börja läsa igen eftersom man måste sätta igång datorn, få upp rätt program och hitta 
vart man var i boken. 

När jag läser en vanlig bok som jag har i handen så är det enklare att lägga 
ner den när som helst, jag kan lägga i ett bokmärke och gå ifrån en stund och 
jag kan ta upp den och läsa igen. Jag kan läsa några sidor i taget för jag har 
alltid med mig den. Jag har ingen surfplatta så när jag läser en e-bok så 
känns det jobbigare att sluta för att jag inte vet om jag kan komma tillbaka 
till den på ett tag och jag kanske kommer bort mig. (Astrid) 

Medan Sally upplever att skärmen på datorn är avgörande för att hon läser e-böcker och 
tryckta böcker på olika sätt: 

Att läsa på en skärm är ett helt annat sätt än att läsa i en bok. Jag får inte in 
flytet att läsa på en skärm, i böcker så har jag jobbat upp en teknik där jag 
inte läser varje ord på sidan utan jag skumläser, vilket jag har svårt att göra 
på en skärm. Därför får jag inte den här snabba läsningen på en skärm som 
jag får i en vanlig bok och det är väldigt frustrerande när man är van vid att 
läsa på ett visst sätt och så funkar inte det. (Sally)  

Kerstin upplever att det är stor skillnad på hur hon läser en e-bok jämfört med en tryckt 
bok. Hon tror dels att det beror på att hon väljer olika slags litteratur i de olika formaten. 
I e-boksformat väljer hon ren nöjesläsning, böcker som hon plöjer igenom snabbt och 
där hon mest är intresserad av att få en trevlig läsupplevelse. Klassiker och mer 
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krävande texter väljer hon alltid i tryckt format, då vill hon kunna stanna upp och 
reflektera, bläddra och jämföra paragrafer eller titta på omslaget. Kerstin upplever att 
det är lättare med en tryckt bok än en e-bok på grund av den tryckta bokens format. 
Kerstins sätt att läsa tryckta böcker är typexempel på ’embodied reading’, hur hon 
bläddrar, jämför paragrafer och använder händerna som ett hjälpmedel för att bistå den 
kognitiva läsprocessen (Mangen, 2013b). 
Emelies upplevelse av att hon läser e-böcker och tryckta böcker på olika sätt är också 
förknippad med den kroppsliga upplevelsen av läsning.  Här är dock ’embodied reading’ 
kopplat till respondentens positiva upplevelse av läsning av e-böcker och läsverktyget.  

Framförallt om man tänker på hur man håller i en bok. Sitter jag och läser en 
fysisk bok, jag läser ofta i sängen eller i fåtöljen, då sitter jag alltid i 
jättekonstiga ställningar och verkligen sitter upp och håller i boken med båda 
händerna. Men läser jag en e-bok så brukar jag ställa upp iPaden i fodralet i 
sängen, eller luta den mot en kudde, och så ligger jag ner och läser och det 
blir mer avslappnat när jag läser en e-bok. Jag växlar mellan e-böcker och 
tryckta böcker för ibland kan jag känna att jag måste få hålla i en bok och 
bläddra, men jag har väldigt svårt att somna på kvällarna och ibland tycker 
jag att det kan vara lättare att ha paddan uppställd bredvid mig, även om 
skenet från skärmen inte är bra om man sover dåligt. Men då kan jag ändå 
ligga och läsa och slappna av så att jag kommer närmare att kunna sova. 
Men det kan ju bli problem för om man ligger på ena armen för länge så 
måste man byta sida och då blir det krångligt att bläddra med den andra 
sidan. (Emelie)

Även Sara upplever att det kan vara mer avslappnande att läsa e-böcker. ”Man kan ha 
datorn uppställd framför sig och så sitter man bekvämt. Med fysiska böcker så vet jag 
inte riktigt hur jag ska sitta, och så måste man använda armarna, det kan vara en 
nackdel.” Både Emelie och Sara beskriver i sina uttalanden hur läsningen blir kroppslig. 
En stor del av Emelies läsupplevelse beror på hur hon kan positionera sin kropp för 
bästa komfort. Det blir en ergonomisk interaktion med läsverktyget där den kroppsliga 
läsningen blir viktigare än den upplevda visuella försämringen med skärmbaserad 
läsning (se Mangen, 2013b). 

Claire och Astrid reflekterar över att det kan vara lättare att bli distraherad vid e-
boksläsning, eftersom det är lätt att stänga ner boken och gå ut på internet istället. Astrid 
berättar att hon ofta upplever detta: 

Helt plötsligt så kommer man på att man vill kolla en sak på Facebook, då 
går man in och kollar där och glömmer att läsa [boken]. Men när man läser 
en vanlig bok och tänker [att man vill gå ut på Facebook], då vet man att 
man måste gå och hämta datorn och då tänker man att man kan göra det 
senare. Om man ändå sitter vid datorn så är det lättare att tänka att man ska 
kolla något lite snabbt. Man blir mer distraherad. (Astrid) 

Claire upplever inte själv att hon blir distraherad av möjligheten att interagera med 
sociala medier, men att hon har förståelse för att det kan bli ett problem för vissa läsare. 
När Claire väl är inne i en e-bok så läser hon den precis som med en tryckt bok.
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5.3.4 Tryckta böcker - föreställningar och upplevelser

Flera av respondenterna framhåller att det är en speciell känsla att hålla i en tryckt bok. 
Upplevelsen känns med flera sinnen eftersom tryckta böcker har en egen doft och 
känslan som uppstår vid ljudet av att vända blad är positiv. Doften av tryckta böcker är 
ofta något som lyfts fram, så även av Isabelle: ”lukten framförallt, den här nya doften, 
eller om man har lånat en bok från biblioteket, det luktar liksom bibliotek.” Den 
positiva upplevelsen av en boks doft inbegriper även gamla, väl använda böcker för 
Isabelle. Claire upplever att ”känslan med en tryckt bok i händerna är något positivt.” 
Astrid upplever ett lugn när hon läser tryckta böcker. Upplevelsen tror hon beror på 
boklukten, ljudet av att vända blad och hur man känner bokens tyngd mot händerna. 
Bokens tyngd förändras och förflyttas allteftersom man läser, och man kan se hur den 
olästa delen av boken blir tunnare. Detta får Astrid att känna sig duktig och produktiv. 
Att känna hur antalet sidor minskar under höger hand och ökar under vänster hand är en 
del i den kroppsliga läsningen som Mangen skriver om (2013b). Den konkreta 
kroppsliga förankringen av den kognitiva processen som läsningen innebär är en stor 
del i läsupplevelsen (Mangen, 2013b). 

Emelie berättar att hon tycker om att kunna ha tryckta böcker hemma i bokhyllan eller 
på nattduksbordet, för att det ger en trevlig känsla. Johan pratar om att böcker är 
charmiga och att det är en speciell upplevelse att gå in i en bokhandel eller på ett 
bibliotek. Johan säger att ”böcker har ett syfte, att vara någonting, på ett sätt som är 
svårt att helt och hållet replikera på en platta eller på internet.” Han upplever att det 
finns en kultur kring tryckta böcker, att själva formatet i sig är viktigt för många. 
Arbetet med att formge böcker med omslag och liknande involverar mycket.  

En av de positiva sakerna med tryckta böcker upplever Sara är att de alltid fungerar 
oberoende av plats, tid och rum, eftersom de inte kräver speciella program eller 
läsverktyg.   

Isabelle, som mest läser e-böcker, berättar att hon ibland saknar upplevelsen och 
känslan av att hålla i en tryckt bok.  

Då köper jag en vanlig bok istället för en e-bok för att få den känslan. Men 
sen brukar jag alltid komma tillbaka till att ’usch vad jobbigt!’. Den ramlar 
ihop, först åt ena hållet och sen åt andra hållet och så är det tungt och när 
man är i mitten, om det är en tjock bok, då kan man knappt läsa. Jag brukar 
ofta komma tillbaks till att e-böcker är mycket smidigare. (Isabelle) 

För Isabelle är den kroppsliga aspekten av läsning viktig för upplevelsen, men den 
skiljer sig något från de andra respondenternas kroppsliga läsning. De taktila 
upplevelserna Isabelle får av en e-bok upplevs som mer harmoniska än de hon får av en 
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tryckt bok. Det är en form av omvänd haptisk dissonans där hon upplever en ojämlikhet 
och inkonsekvens i läsupplevelsen vilket skapar olust (jfr Gerlach och Buxmann, 2011). 
Den ergonomiska och sensomotoriska interaktionen med surfplattan är den kroppsliga 
förankringen av läsningen Isabelle förväntar sig. 
Kerstin och Sally föredrar att läsa tryckta böcker eftersom de tycker att de ger en bättre 
upplevelse. De upplever båda en haptisk dissonans när de läser e-böcker. Tryckta böcker 
ger dem den läsupplevelse de tycker om och förväntar sig medan e-böckerna inte 
levererar samma behagliga upplevelse.  

Claire reflekterar över att det finns saker som kan påverka läsupplevelsen av en tryckt 
bok som till exempel kvalitén på pappret, storlek på texten och vilket typsnitt som 
används.  

5.4 Faktorer som påverkar läsupplevelsen

I följande avsnitt presenteras respondenternas åsikter och upplevelser gällande sådant 
som kan påverka läsupplevelsen, både i läsning i e-boksformat och i tryckt format. Tre 
underteman har identifierats utifrån respondenternas uttalanden om faktorer som 
påverkar läsupplevelsen. Först diskuteras dåliga läsupplevelser i allmänhet, och vad 
orsaken bakom en dålig läsupplevelse kan vara. Sedan presenteras respondenternas 
upplevelser av olika läsverktyg vid e-boksläsning, och hur dessa påverkar upplevelsen. 
Slutligen redogörs kort för något som nästan samtliga respondenter tog upp i intervjun, 
hur språk och översättningar påverkar läsupplevelsen. 

5.4.1 Dåliga läsupplevelser

Människor runt omkring kan störa så det blir svårt att fokusera på läsningen, menar 
Claire, Astrid och Sally.  

När det är för mycket folk runt en och man blir distraherad och läser om 
samma mening tio gånger. Och sen så kommer man inte ens ihåg vad man 
har läst så måste man läsa om allt igen. Och då känns det som att man 
förlorar lite av… då har man inget momentum när man läser utan man måste 
börja om och då blir man frustrerad istället. (Astrid) 

Claire, Emelie, Isabelle och Kerstin upplever att när en bok är dålig eller inte tilltalar 
dem så kan de få problem att leva sig in i berättelsen och få svårt att koncentrera sig på 
läsningen. Berättelsens kvalité och förmåga att gripa tag i läsaren påverkar 
läsupplevelsen som blir sämre om berättelsen är dålig. Författarens språk kan påverka 
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läsupplevelsen mycket enligt Sara. Hon menar att en del författare skriver på ett sådant 
sätt att man enkelt sjunker in i berättelsen medan andra skriver så att hon inte kan 
komma in i boken alls. 

Emelie berättar att hon har svårt att komma in i läsningen om hon är trött eller 
frustrerad. Då vet hon att hon inte kommer kunna koncentrera sig och få en bra 
läsupplevelse och då brukar hon välja att gå ut på sociala medier eller läsa tidningar på 
internet istället, sådant som inte kräver så mycket.  

Kravfylld läsning ger ofta en sämre läsupplevelse enligt Johan och Sally. Kravet på 
läsning kommer från lärare och arbetsgivare, vilket innebär att det inte alltid är något 
respondenterna vill eller känner lust inför att läsa.  

Böcker som är påtvingade är de böcker som jag uppskattat minst. Böcker 
som jag valt själv eller böcker som kommit mer naturligt tenderar att vara 
mycket bättre än böcker som man blir given av en lärare, tyvärr. Jag kan 
uppskatta de böckerna men det är just att det är under press och du ska läsa 
så här och så här många sidor. Så då blir det liksom inte alls samma grej 
tycker jag. Så ja, fri vilja har lite att göra med det. Att man aktivt söker sig 
en upplevelse istället för att man blir påtvingad den. (Johan) 

5.4.2 Läsverktyget

Ett fåtal respondenter menar att det inte är någon skillnad i läsupplevelse mellan olika 
läsverktyg medan de övriga anser att olika plattformar ger olika upplevelser. Flertalet 
uttrycker att mobiltelefoner ger en dålig läsupplevelse. Skälen de anger är att skärmen är 
för liten och det känns komprimerat. Isabelle berättar: ”det känns så konstigt när man 
ska läsa en bok och så kommer det upp i två tusen sidor bara för att det är litet. Då tar 
det emot på något sätt. Det känns som att det kommer ta för lång tid.”  

Upplevelsen av att läsa e-böcker på datorn kan både ses som negativ, otymplig och dålig 
enligt Isabelle och Claire, eller som positivt och en bra upplevelse, enligt Sara och 
Astrid. De sistnämndas positiva synpunkter kan bero på att det är en dator de har 
tillgång till för läsning av e-böcker medan de förstnämnda har tillgång till surfplatta. 
Det är positivt att slippa använda armarna så mycket och att bara kunna ha datorn 
framför sig och läsa på den, enligt Sara och Astrid. Det var tvärtemot för Claire när hon 
läste på datorn och hon upplevde att det var svårt att sitta bekvämt. 

De flesta respondenter säger att läsplatta eller surfplatta ger den bästa upplevelsen. 
Detta beror dels på formatet, de är små och smidiga att ta med men är ändå tillräckligt 
stora för att bokens sidor inte ska delas upp som på mobilen. Claire har själv inte provat 
att läsa på en läsplatta, men hon tror att det skulle vara en trevlig upplevelse. Johan och 
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Emelie har provat läsplattor och menar att det ger den bästa upplevelsen. Johan 
framhåller att en av de bästa sakerna med läsplattan är att den inte har samma skarpa 
ljus som en LCD-skärm. 

Ja, en viktig grej som jag har märkt är ljuset. På en dedikerad läsplatta så är 
det mer som en riktig bok, eller som ett papper, det är inte så mycket ljus 
som trycks upp i ögonen på en. Det är en mycket simplare skärm och det är 
behagligt för ögonen tycker jag. Surfplattor och datorer är mycket mer 
anpassade för all möjlig media, inte bara för att läsa. Så det är en 
kompromiss såklart. Jag tycker om dedikerade läsplattor om man ska läsa 
mycket. (Johan) 

Emelie, som läser både på surfplatta och läsplatta, anser att läsplattan ger en liknande 
upplevelse som en pappersbok: ”läsplattan är ju mycket mer behaglig att läsa på”. Dock 
har hon reflekterat över att de flesta böcker har vita eller gulnade sidor medan hennes 
läsplatta har en gråmatt skärm och hon skulle gärna se att läsplattan mer efterliknade 
böckerna på det viset. Emelie berättar att det är skillnad på hur man bläddrar på en iPad 
och en läsplatta: ”på paddan måste man mer svajpa och på läsplattan mer trycka på 
skärmen, den jag har är med touch skärm och den reagerar lätt, så ibland kan man trycka 
för mycket och missa en sida.”  

Sally har provat att läsa på en äldre läsplatta men det tyckte hon inte om eftersom det 
var så besvärligt att vända blad. Istället för att svajpa som man gör på mobil och 
surfplatta fick man trycka på en knapp på sidan, detta stoppade upp läsningen. Dessa 
taktila aspekter av att vända blad kan påverka läsupplevelsen markant, och för Sally 
orsakade läsplattans utformning en dålig läsupplevelse.  

Kerstin läser på dator och surfplatta och hon upplever ingen skillnad mellan de olika 
formaten: ”jag gör nog distinktionen mellan pappersboken och sen bara e-boken, 
oavsett vilken plattform jag läser på.” Sara har förutom dator även provat att läsa på 
surfplatta, och hon tyckte inte att det var någon skillnad i upplevelse.  

Emelie jämför pdf-filer med e-böcker i flödande filformat såsom epub: ”någon gång har 
jag fått tag i en pdf och då var det bara att ’nä det här går inte!’. Man tappar bort sig 
mycket lättare, det känns inte som att man vet vart man är, man är bara i ett långt flöde.”  

5.4.3 Språk och översättningar

Något som dök upp i nästan samtliga intervjuer var språk och översättningar. 
Majoriteten av respondenterna berättade att de föredrar att läsa på originalspråk om det 
är ett språk de kan. De kan bli frustrerade av översättningar och upplever att mycket av 
boken går förlorad. Emelie menar att en del av författarens magi försvinner i 
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översättningar. Hon upplever att det känns platt och det konstnärliga i skriften 
försvinner.  Flera av dem anser att olika språk ger olika läsupplevelser. Astrid upplever 
att olika språk har olika ton, svenskan är ett mjukt och sjungande språk och hon tycker 
att det är en glädje att läsa på svenska när det är originalspråk.  

Samtliga respondenterna utom en berättar att de läser mycket på engelska. Claire menar 
att läsupplevelsen kan vara lika bra både på svenska och engelska, men att det är bäst att 
läsa på språket verket skrevs på. Emelie associerar engelska med nöje och svenska med 
studier eftersom majoriteten av hennes kurslitteratur var på svenska. Hon upplever att 
det är mer harmoni i det engelska språket. Johan läser bara e-böcker på engelska, vilket 
beror på att de böcker han vill läsa skrivs på engelska. Detta är återkommande och något 
de flesta respondenter tar upp, det faktum att mycket av den litteratur de är intresserade 
att läsa skrivs på engelska och därför läser de på engelska. 

5.5 Sammanhang och genrer där e-boken är att föredra

Det fjärde och sista temat berör sammanhang och texter där respondenterna föredrar e-
boken. Temat har delats upp i två underteman där det första berör olika texter och 
litterära genrer respondenterna upplever gör sig bäst i e-boksformat. Det andra 
undertemat behandlar sammanhang där respondenterna föredrar e-boken, som på 
semestern eller vid läggdags. 

5.5.1 Texter och genrer respondenterna föredrar som e-bok

Sara och Johan säger att de inte har några speciella formatpreferenser när det gäller 
vilka böcker de helst läser som e-bok eller som tryckt bok. Kerstin och Astrid föredrar 
tryckta böcker i alla lägen och läser främst e-böcker när de inte får tag på den tryckta 
versionen. Däremot säger Kerstin att om det skulle bli vanligare med ’digitalt infödda’ 
e-böcker, det vill säga böcker som är skrivna för att läsas digitalt och som drar nytta av 
de digitala möjligheterna, så skulle hon gärna läsa dem i e-boksformat (se Baron, 2015).  

Jag tror det är lite det som påverkar min ovilja att läsa e-böcker. Att jag vet 
att texterna är skrivna för att läsas som bok och att kanske omslag och så är 
anpassat för bokformatet. Jag läste till exempel en bok för ett tag sen som 
hade svärtade kanter på utsidan, alltså svärtade blad, och det hade ju varit 
väldigt svårt att översätta till e-boken. Sådant är en del i läsupplevelsen och 
förståelsen av boken. (Kerstin) 

Claire och Sally föredrar att läsa facklitteratur digitalt. Claire tycker det är lättare att gå 
igenom många olika böcker för att se vilka som är relevanta. Hon upplever att det är 
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snabbare än att gå till biblioteket och ta ut alla böcker om ett visst ämne och gå igenom 
dem där. Med e-böcker upplever hon att hon får en bättre överblick, hon kan söka i 
texten, spara digitala bokmärken och så uppskattar hon ”bläddergrejen längs ner som 
visar vart i boken man är”, alltså den ’progressionslinje’ som används i iBooks för att 
visa vilken sida man är på och hur långt man har kommit i boken. Även Sally föredrar 
att läsa fakta digitalt eftersom det är lättare att få en överblick och för att man kan söka 
och välja ut de stycken som är relevanta. 

Emelie och Claire tycker att det går lika bra att läsa skönlitteratur i e-boksformat som i 
tryckt format. Dock väljer Emelie helst YA/unga vuxna böcker och annan nöjesläsning i 
e-boksformat. Om det är en bok som kräver större koncentration föredrar hon den i 
tryckt form. Böcker hon tycker mycket om vill hon gärna ha i tryckt format så att hon 
kan ställa dem i sin bokhylla. Ibland händer det att Emelie köper en bok i e-boksformat 
först och sedan får köpa pappersversionen eftersom hon blev så förtjust i boken. Hon 
berättar att hon har blivit mer selektiv med vilka böcker hon köper i fysiskt format. 

Isabelle berättar att hon gärna skulle läsa allt i e-boksformat. Hon prenumererar även på 
sin dagstidning som e-tidning, något hon säger är mycket smidigt. ”Nu slipper jag gå ut 
och hämta tidningen i brevlådan. När jag hade den som tryckt tidning blev det ibland att 
jag struntade i det, exempelvis om det spöregnade. Då låg den kvar där men nu kan jag 
läsa tidningen direkt.” Isabelle berättar att en e-tidning liknar en e-bok i sitt format och i 
läsupplevelsen. Den enda gång Isabelle föredrar tryckta böcker är barnböcker, hon säger 
att ”barnböcker ska vara riktiga böcker”. 

5.5.2 Sammanhang där de föredrar e-boken

Flera av respondenterna tänker att e-böcker kan vara smidiga när de är på semester eller 
är på resande fot. Emelie berättar att hon snart ska resa utomlands och att hon planerar 
att ta med sig sin läsplatta. Den är smidig på resan eftersom batteriet räcker i flera 
veckor, den är liten och man kan ta med sig många böcker så att man har alternativ, 
enligt Emelie. Astrid och Claire tror att det kan vara negativt att ta med e-böcker på 
semestern eftersom läs- och surfplattor är värda mer pengar än en vanlig bok. Dels kan 
de vara stöldbegärliga och dels kanske man tappar dem i poolen eller får sand på dem 
när man är på stranden. Claire säger att det kan bli ett stressmoment, och på semestern 
vill man gärna slappna av. Astrid konstaterar att det inte är lika farligt om man blöter ner 
eller tappar bort en tryckt bok. Isabelle gör liknande reflektioner men konstaterar att 
man kan välja vart man läser och att e-böcker är väldigt smidiga att ta med sig. Johan 
tycker att e-böcker är mycket bra när man har en lång resa framför sig, exempelvis på 
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en buss. Han jämför med pocketböcker som är anpassade för att vara portabla, men 
kommer fram till att en läsplatta ändå är smidigare än pocket. 

Claire och Isabelle säger att om man har en partner är e-böcker bättre när man ska sova. 
Med en e-bok kan man läsa utan att ha lampan tänd och på så vis stör man inte partnern. 
Emelie föredrar e-böcker på kvällen eftersom hon har lättare att slappna av när hon läser 
e-böcker. Hon har ofta svårt att sova och säger att e-böckerna kan hjälpa henne att 
koppla av och bli sömnig. Sally menar tvärtom att e-böcker inte är bra när man ska sova 
eftersom många läsverktyg är skadliga för ögonen och stör sömnen.  

Här avslutats presentationen av resultat och analys för att i nästa kapitel diskutera 
resultatet i förhållande till livsvärld, fenomenologi, upplevelser samt tidigare forskning. 
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6. Diskussion och slutsatser
Följande kapitel är indelat i tre avsnitt. Först diskuteras respondenternas livsvärldar och 
hur deras erfarenheter av läsning och tryckta böcker påverkar deras upplevelser av, och 
syn på, e-böcker. I det andra avsnittet förs en fenomenologisk diskussion med fokus på 
upplevelser och essenser i kombination med den tidigare forskning som presenterades i 
kapitel 2. I det sista avsnittet presenteras de slutsatser som kan utvinnas ur resultatet i 
relation till uppsatsens fyra forskningsfrågor.  

6.1 Livsvärld och e-böcker

Livsvärlden är den personliga plats där vi lever och har upplevelser och det är våra 
tidigare erfarenheter som påverkar vår bild av världen (Berndtsson et al., 2007). 
Uppväxt och tidigare erfarenheter formar vår uppfattning av världen. Samtidigt tar vi 
ofta för givet att de i vår närhet delar våra uppfattningar. Men livsvärlden är personlig 
och världen framstår på olika sätt för olika personer. Liknande erfarenheter och 
upplevelser kan göra att olika personers livsvärldar överlappar varandra (Berndtsson et 
al., 2007; Schutz, 1970). För att förstå en persons upplevelser är det till stor nytta att 
förstå deras livsvärld (Berndtsson et al., 2007). Här används livsvärldsfenomenologi för 
att ge en förståelse kring hur tidigare erfarenheter av tryckta böcker och läsning 
påverkar upplevelsen av, och relationen till, e-böcker.  

Astrids erfarenheter av läsning baseras på hennes erfarenhet av den tryckta boken. Hon 
beskriver de taktila och känslomässiga upplevelser hon får av att läsa en tryckt bok. 
Sensomodala och kroppsliga aspekter utgör en stor del av hennes läsupplevelser, 
upplevelser hon inte får med e-böcker. Astrid har begränsad erfarenhet av e-boksläsning 
och har endast läst på dator. Hon beskriver e-böcker som smidiga, men vid en analys av 
Astrids upplevelser av e-boksläsning så framstår de inte alls som smidiga. Astrid 
berättar hur enkelt det är att ta en paus i läsningen vid pappersbaserad läsning, allt som 
behövs är ett bokmärke och det är enkelt att återgå till läsningen vid ett senare tillfälle. 
Vid datorbaserad e-boksläsning behöver datorn startas, programmet öppnas och rätt 
stycke i boken hittas innan läsningen kan påbörjas igen. De erfarenheter av e-
boksläsning som Astrid beskriver framstår som otympliga, raka motsatsen till smidiga, 
medan de erfarenheter av tryckta böcker hon beskriver framstår som just smidiga. Trots 
det nämner Astrid själv aldrig termen smidig i relation till tryckta böcker. Kanske är det 
inte Astrids egen bild av e-böcker hon förmedlar i intervjun, utan den gängse bild av e-
böcker som finns i samhället där e-böcker marknadsförs som smidiga. Astrids 
beskrivning av vad som utgör en läsupplevelse handlar framförallt om taktila och 
sinnliga upplevelser som endast den tryckta boken kan ge. Dessutom har hon en stark 
känslomässig anknytning till tryckta böcker. Med den insikten är det enkelt att förstå 
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varför e-böcker för Astrid endast är ett alternativ till tryckta böcker, det hon tar till när 
hon inte får tag på den tryckta versionen av en bok.  

Claires erfarenheter av läsning bygger på positiva upplevelser från barndomen. Tryckta 
böcker ger Claire en taktil, visuell och känslomässig upplevelse. Det mest väsentliga i 
Claires läsupplevelser är hennes fantasi och förmågan att måla upp bilder i huvudet. 
Claires erfarenhet av e-boksläsning är betydande och hon har erfarenhet från flera olika 
plattformar. Främst läser hon på iPad. Hon beskriver e-böcker som smidiga och 
lättillgängliga och för henne framstår e-boken som positiv ur en demokratisk synvinkel. 
Det vill säga att att vem som helst kan få tag på en bok när som helst, det spelar ingen 
roll vem personen är eller vart den befinner sig. Claire upplever att både läsningen och 
läsupplevelsen är likartad vid e-boksläsning och läsning av tryckt bok. Eftersom det för 
Claire är berättelsen och fantasin som är det primära i läsupplevelsen framstår det som 
logiskt att e-boken för henne är en förlängning av den tryckta boken. Båda två erbjuder 
läsning, vilket är det viktiga för Claire. 

Emelie har stor erfarenhet av läsning både i tryckt format och i e-boksformat. Hon 
började läsa e-böcker för fem år sedan och har sedan dess läst dem regelbundet. Emelies 
erfarenheter av tryckta böcker är präglade av syn, känsel och doft. Emelies erfarenheter 
av e-böcker är att de är smidiga, tillgängliga och lätta. Den kroppsliga aspekten av 
läsning är starkt närvarande både när Emelie läser tryckta böcker och e-böcker, men den 
kroppsliga läsningen skiljer sig åt mellan de två formaten. Emelie upplever att hon har 
ett stelt kroppsligt förhållningssätt till tryckta böcker, där hon sitter upprätt och håller i 
boken med båda händer. Hennes kroppsliga upplevelse av e-boksläsning är motsatt, där 
beskriver hon en avslappnad läsning där hon ligger ner och använder fodralet för att 
ställa upp plattan bredvid sig. Emelie beskriver att en läsupplevelse handlar om 
förmågan att kunna bli uppslukad i läsningen, något som beror på berättelsen och 
huruvida hon tycker om den eller ej. Emelie har erfarenhet av e-boksläsning i alla fyra 
plattformar: dator, mobil, läsplatta och surfplatta. Främst läser hon på sin iPad och 
läsplatta. Hennes upplevelse är att läsplattan ger en upplevelse som liknar tryckta 
böcker, något som beror på läsplattans e-papper och e-bläck. Genom en analys hur 
Emelie diskuterar e-böcker går det att se att e-böcker för henne är en förlängning av 
tryckta böcker. Detta kan dels ha och göra med att det väsentliga i Emelies 
läsupplevelser är berättelsen och inte formatet. Dessutom har e-boken erbjudit Emelie 
ett mer avslappnat sätt att läsa än vad tryckta böcker gör. Hennes erfarenhet av läsning 
förändras i och med att e-böckerna ger henne en annan kroppslig läsning än den hon har 
vuxit upp med.   

Isabelles erfarenhet av tryckta böcker är att de doftar trevligt samt att de ger henne en 
trevlig känsla.  Tryckta böcker förknippas med tidiga positiva erfarenheter av läsning. 
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Isabelle läser numer främst e-böcker och hennes erfarenhet av e-böcker är att de är 
smidiga och lätta att ta med sig. Hon uppskattar möjligheten att ha alla sina böcker i ett 
litet portabelt läsverktyg. Isabelle har erfarenhet av att läsa på dator, mobil och 
framförallt på iPad. Isabelles erfarenheter av e-boksläsning har påverkat hennes 
upplevelser av tryckta böcker. Trots den positiva känslomässiga anknytningen så 
upplever hon nu att tryckta böcker är otympliga att läsa. Det väsentliga i Isabelles 
läsupplevelser är relaterade till berättelsen, när en läsupplevelse är bra har hon blivit 
engagerad i karaktärerna och uppslukad i berättelsen. Isabelle gör ingen skillnad på e-
böcker och tryckta böcker utan det viktiga för henne är att båda erbjuder henne 
möjligheten att ta del av berättelser. Den enda genren hon föredrar som tryckt bok är 
barnböcker, hennes positiva erfarenheter från barndomen gör att hon själv vill ge den 
upplevelsen till sina barn i framtiden. Precis som med de två ovanstående 
respondenterna är Isabelles läsupplevelser huvudsakligen förknippade med berättelsen, 
och inte upplevelsen som ett visst format ger.

Johan har en positiv relation till läsning, även om han berättar att han inte läser så ofta. 
Hans erfarenheter av tryckta böcker är att de ger taktil, sinnlig och en känslomässig 
upplevelse. Han upplever att tryckta böcker har en charm som han associerar till 
formatet i sig och de erfarenheter han har av boken från sin uppväxt. Han upplever 
också att bilden av den trycka boken som charmig är något som delas av de flesta i 
samhället. Johans erfarenhet av e-böcker är att de är smidiga, praktiska och att man kan 
ha många böcker i en liten läsplatta. Johan har erfarenhet av att läsa på dator, lite på 
surfplatta och läsplatta. Han upplever att läsplattan ger den bästa upplevelsen eftersom 
den har en mer behaglig skärm. Johans erfarenhet av läsupplevelser är förknippade med 
berättelsen och möjligheten att kunna bygga upp bilder i huvudet utifrån berättelsen. 
Trots att Johan inte är en storläsare ser han mycket positivt på läsning och hans 
erfarenhet är att läsning kan ge en trevlig upplevelse. Johan associerar läsning med 
berättelsen som boken förmedlar, och inte formatet. Det är också berättelsen som är det 
primära i Johans läsupplevelse. Från hans uttalanden går det att se att Johan ser e-böcker 
som en smidig förlängning av tryckta böcker.  

Kerstins erfarenhet av läsning i tryckt format har gett henne en bild av hur läsning ska 
vara och kännas som. Upplevelsen av boken och den taktila känslan den ger men också 
synintrycket beskriver hon som en viktig del i läsningen. Kerstins erfarenhet av e-
böcker är att de är smidiga men att de inte uppfyller hennes bild av hur läsning ska 
kännas eftersom de saknar den tryckta bokens fysiska form. Läsupplevelsen beskrivs 
således som olika i de olika formaten, vilket baseras på hennes erfarenhet av läsning i 
tryckt format och hur läsning ska vara. Kerstins erfarenheter av läsupplevelser är 
förknippade med de starka känslor en berättelse kan ge. Den lättsmälta nöjeslitteraturen 
kan läsas som e-bok men mer krävande läsning, tex läsning av klassiker, läses som 
tryckt bok. Kerstin har läst e-böcker på dator, surfplatta och har provat på läsplatta. 
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Även om hon säger att hon förknippar läsupplevelser med själva berättelsen går det att 
se från hennes uttalande att den kroppsliga aspekten av läsning, som den tryckta boken 
ger, är fundamental för hennes sammanhållna läsupplevelse. För Kerstin är e-böcker ett 
sämre alternativ till den tryckta boken. Det är tydligt att Kerstins upplevelser av läsning 
i tryckt format har format hennes syn på läsning i stort.  

Sallys erfarenhet av tryckta böcker är att de kan ge henne en snabb och smidig läsning. 
Hon har arbetat upp en teknik för att uppnå en skumläsning där hon enkelt kommer in i 
berättelsen och uppnår ett flyt i läsningen. Hennes erfarenhet av e-böcker är att hon inte 
kan uppnå samma typ av läsning i e-boksformat. Skärmen påverkar hennes förmåga att 
uppnå ett flyt i läsningen och hon upplever att när läsningen går långsamt påverkas 
hennes förmåga att bli uppslukad i berättelsen. Sally beskriver e-böcker som ett litet 
format som är smidigt att ta med sig. Hon har erfarenhet av att läsa på mobil, surfplatta 
samt har provat att läsa på en äldre läsplatta. Sallys erfarenhet av att läsa på mobilen och 
surfplattan har påverkat hennes syn på hur e-boksläsning ska gå till. Hon upplevde att 
läsplattan inte stämde överens med den erfarenheten då funktionen för att vända blad 
skiljde sig markant från hur det fungerar på surfplattan. Sallys erfarenheter av 
läsupplevelser är associerade till en inre upplevelse av läslust. Den kroppsliga läsningen 
och platsen man läser på spelar också roll för Sally. Framförallt går det att tyda att själva 
känslan av läsningen är det primära för Sally, möjligheten att uppnå ett flyt och en 
snabbläsning påverkar hennes läsupplevelse i stort. Den upplevelsen kan hon endast 
uppnå med hjälp av en tryckt bok, varpå Sally känner sig negativt inställd till 
skärmläsning och ser e-böcker som ett sämre alternativ än tryckta böcker. 

Saras upplever läsning som avslappnande och för henne är det en kroppslig upplevelse. 
Smidigheten med tryckta böcker t ex att de kan läsa var som helst och inte kräver någon 
teknik är positiv för Sara. E-böcker kräver läsverktyg och hon har provat surfplatta men 
läser framförallt på dator. Hennes erfarenhet är att e-böcker är bekväma att läsa, 
eftersom hon kan ställa upp datorn framför sig och kan sätta sig tillrätta. Att läsa tryckta 
böcker är lite annorlunda eftersom hon då måste använda armarna för att hålla upp 
boken, dessutom upplever hon att det är svårare att sitta bekvämt. Saras erfarenheter av 
läsupplevelser är förknippade med känslan av att komma in i en annan värld och att 
kunna glömma bort verkligheten. Berättelsen är det primära.  Det finns en motsättning i 
Saras uttalanden om läsning, för trots att hon upplever att det är mer bekvämt att läsa e-
böcker och att berättelsen är det primära för läsupplevelsen, så föredrar hon tryckta 
böcker. Det som går att utläsa av Saras uttalanden är att hennes erfarenheter av läsning 
av tryckta böcker, och den positiva känslan som tryckta böcker ger, väger tyngre än vad 
bekvämlighet gör.  
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Således kan konstateras att respondenternas erfarenheter av läsning baseras på deras 
erfarenheter av tryckta böcker. De tolkar upplevelsen av e-böcker utifrån sina 
upplevelser av tryckta böcker (Se Berndtsson et al., 2007). De som har adopterat e-
boken har delvis fått en förändrad erfarenhet av läsning, där e-boken erbjuder dem en 
annan form av läsning. För några ger e-boken en bättre upplevelse än den tryckta boken, 
om inte genomgående så i alla fall på några plan utav den mångfacetterade upplevelse 
som läsning innebär. Gemensamt för dem som upplever e-boken som en förlängning till 
den tryckta boken är att deras läsupplevelser är präglade av berättelsen i sig och de 
känslor den ger. De respondenter som föredrar tryckta böcker upplever att andra saker 
än berättelsen, såsom den taktila eller sinnliga känslan som den tryckta boken ger, eller 
den känslomässiga relation de har till tryckta böcker, också spelar stor roll i 
upplevelsen. Generellt framstår det som att ju mer erfarenhet en respondent har av e-
boksläsning, desto mer positiv är hon till e-böcker.  

6.2 Läsupplevelser och upplevelser av e-böcker

Här diskuteras upplevelserna ur en fenomenologisk synvinkel tillsammans med den 
tidigare forskningen. Diskussionen är uppdelad enligt de fyra huvudtemana som 
presenterades i kapitel fem.  

6.2.1 Föreställningar och tankar kring e-böcker

Resultatet i den här undersökningen tyder på att unga vuxna generellt sett har positiva 
tankar kring e-böcker. E-boken ses som smidig och lättillgänglig och möjligheten att 
förvara ett helt bibliotek i ett litet läsverktyg upplevs som positivt. Men synen på e-
böcker påverkas också av erfarenheten av tryckta böcker, där den tryckta boken för 
många ses som idealet. E-boken, som är något annat än den tryckta boken, kommer till 
korta i fleras ögon trots att de upplever att e-boken har positiva attribut. För ett par 
respondenter ses den tryckta boken som mer genuin än e-boken eftersom de flesta 
böcker idag är skapade för att bli tryckta böcker. Bokens design och utformning upplevs 
som en stor del i bokens helhet. Det här överensstämmer med att Borg (2013a) har 
kunnat se att e-boken saknar legitimitet i mångas ögon eftersom den bara är den tryckta 
bokens råvara - texten. Dessutom påminner det om vad Westin (2013) skriver om 
kulturen kring ett format och hur ett innehåll kan ses som mer eller mindre genuint 
beroende på vilket format det presenteras i.  

Genom att abstrahera de åtta respondenternas syn på e-böcker går det att urskilja två 
separata förhållningssätt och inställningar till e-böcker. Hälften av respondentgruppen 
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ser e-böcker som ett sämre alternativ till tryckta böcker och den andra hälften ser e-
boken som en förlängning av den tryckta boken, som ytterligare ett format där 
berättelser erbjuds. Dessa två förhållningssätt kan vi kalla ’e-boken som sämre 
alternativ’ och ’e-boken som förlängning’.  

Som kunde konstateras i föregående avsnitt så finns det ett tydligt samband mellan 
förhållningssätten och läsupplevelsens essens (jfr Merleau-Ponty, 2002). De 
respondenter som upplever berättelsen som det essentiella i läsupplevelsen ser på e-
boken som en förlängning av den tryckta boken. För de andra respondenterna är det 
upplevelserna som den tryckta boken ger som är det mest väsentliga i läsupplevelsen, 
även om berättelsen också kan spela en stor roll i upplevelsens struktur. Därför blir e-
boken för dem endast ett alternativ till den tryckta boken.  

6.2.2 Läsupplevelsen av e-böcker i förhållande till tryckta böcker

Mangen och Kuiken (2014) fann att det är svårare att bli uppslukad i berättelsen vid 
digital läsning, något som stöds av endast en respondent i den här studien. Resten av 
respondenterna i den här undersökningen upplever att det är lika möjligt att bli 
uppslukad i läsningen vid e-boksläsning som vid läsning av en tryckt text. Deras 
erfarenhet är att det är berättelsen och inte formatet som är det primära för förmågan att 
bli uppslukad. Detta påminner om Moyers (2011) studie som visade att förmågan att 
leva sig in i texten är densamma vid läsning av e-bok som tryckt bok och att det är 
berättelsen som är det centrala i upplevelsen. Berättelsen kan därför ses som det 
väsentliga i en uppslukande läsupplevelse, det som på många vis utgör kärnan och 
essensen i den uppslukade erfarenheten (jfr bl.a Bjurwill, 1995; Merleau-Ponty, 2002).  

Baron (2015) skriver att e-boksläsning främst är ’one-off reading’ och att det är mindre 
vanligt att läsa om e-böcker jämfört med tryckta böcker. Resultaten i den här studien 
både bekräftar och motsäger detta. Flera respondenter läser om e-böcker precis som de 
läser om tryckta böcker medan andra respondenter främst visar prov på ’one-off 
reading’ vid e-boksläsning.  

Som har uppmärksammats i diskussionens första avsnitt så har samtliga respondenter en 
känslomässig anknytning till tryckta böcker. Deras erfarenheter från uppväxten med 
tryckta böcker har präglat dem starkt, och för många ger tryckta böcker en stark sinnlig 
läsupplevelse. Doften av tryckta böcker väcker känslor, minnen och ger associationer. 
Ljudet av att vända blad upplevs som tilltalande och höjer upplevelsen. Den taktila 
upplevelsen av att hålla i en bok, att känna tyngden i händerna och hur den skiftar under 
läsandets gång är alla delar som tillsammans gör den sammanhängande haptiska och 
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kroppsliga upplevelsen av tryckta böcker så speciell för flera respondenter (se Mangen, 
2013b; Gerlach och Buxmann, 2011). Rose (2011) och Nilsson (2014, 2015) har 
kommit till liknande resultat i sina studier, där den tryckta bokens sinnlighet och taktila 
aspekter framhävs av deltagarna i deras studier. 

Även e-boksläsning kan ge en distinkt kroppslig upplevelse, som bland annat kan ses i 
Emelies erfarenheter av hur e-boksläsning gör henne avslappnad. Till skillnad från 
läsningen av tryckta böcker, som i Emelies erfarenhet är stel och involverar armarna på 
ett nästintill påträngande vis, så erbjuder e-boksläsning på platta Emelie en vilsam och 
rofylld läsupplevelse. Den ergonomiska interaktionen med läsplattan ger Emelie en 
annan kroppslig förankring i den kognitiva läsprocessen, en förankning som bäddar för 
en annan, mer fridfull läsupplevelse än läsupplevelsen den tryckta boken ger. 
Läsupplevelsen av båda formaten är ’embodied’ för Emelie, men på distinkt olika vis 
(jfr Mangen, 2013b). Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan den kroppsliga 
läsupplevelsen ses som en av de två mest väsentliga delarna i Emelies läsupplevelser, 
där berättelsen är den andra delen. Den kroppsliga läsningen är en del i läsupplevelsens 
primära strukturella sammansättning, det som gör upplevelsen till vad den är och utan 
vilken läsupplevelsen skulle vara något annat (jfr Merleau-Ponty, 2002; Bjurwill, 1995).  

Gerlach och Buxmann (2011) har belyst hur läsning är en taktil erfarenhet. De skriver 
att många människor har en erfarenhet av hur läsning brukar kännas när de läser en 
tryckt bok och när de istället läser en e-bok uppstår en haptisk dissonans eftersom e-
boken inte ger samma taktila upplevelse. Det här överensstämmer med hur några 
respondenter i den här studien upplever e-boksläsning. Men ett exempel finns även på 
en totalt omvänd version av haptisk dissonans.  Den taktila upplevelsen av surfplattan är 
för Isabelle mer harmonisk än upplevelsen av att hålla i och läsa en tryckt bok. Det har 
kommit att bli den upplevelsen hon föredrar och förväntar sig när hon läser en bok. Vid 
läsning av en tryckt bok blir det en haptisk ojämlikhet mot vad Isabelle föredrar och 
förväntar sig. Läsupplevelsen påverkas på så vis och fylls av en disharmoni.  

Baron (2015) har identifierat två former av läsning, en sammanhängande läsning av 
exempelvis skönlitteratur i ’continuous reading’ och en snabb skumläsning vanlig vid 
digital läsning i ’reading on the prowl’. Resultatet från den här studien antyder att båda 
former av läsning är vanlig vid e-boksläsning. Tendenser på ’reading on the prowl’ 
uppvisas främst vid läsning av facklitteratur så som beskrivs av Claire och Sally medan 
den fiktionsbaserade e-boksläsningen överensstämmer med ’continuous reading’. Baron 
skriver att ’continuous reading’ även kan bädda för djupläsning, något som Wolf och 
Barzillai (2009) ser som svårt att uppfylla vid digital läsning. Dock uppvisar flera 
respondenter prov på att kunna bli mycket uppslukade i e-boksläsning. Frågan är om det 
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vid tillräcklig övning kan bli möjligt att vänja hjärnan så att djupläsning även går att 
uppnå vid e-boksläsning. 

6.2.3 Faktorer som påverkar läsupplevelsen 

Genom den här begränsade studien går det att se att det finns en mängd olika saker som 
kan förbättra eller försämra en läsupplevelse. Vissa miljöer kan göra det enklare för 
läsaren att sjunka in i läsningen medan andra kan göra det svårare. Andra människor 
eller ljud kan upplevas som störande moment som gör det svårare för läsaren att 
koncentrera sig. Bokens utformning, författarens sätt att uttrycka sig, språk och 
översättningar är andra exempel på sådant som kan påverka läsupplevelsen. Vid e-
boksläsning kan läsverktyget, alltså plattformen som används, samt e-bokens filformat 
vara sådant som har inverkan på läsupplevelsen. En majoritet av respondenterna 
upplever en skillnad i läsupplevelse mellan olika läsverktyg där läsverktygets 
portabilitet, affordanser, och utformning påverkar. Läsverktygets skärm upplevs ha 
inverkan på läsupplevelsen i stort och LCD-skärmar anses orsaka ögontrötthet. Detta 
överensstämmer med Rose (2011) och Nilssons (2015) resultat som visar att skärmen 
upplevs som mycket närvarande vid e-boksläsning och att ögontrötthet är en negativ 
aspekt av digital läsning. Moyer (2011) fann att läsplattor gav en positiv läsupplevelse, 
något som även framhålls av flera respondenter i den här studien. Halva 
respondentgruppen upplever att e-böcker ger en liknande läsupplevelse som tryckta 
böcker ger, samtliga av dessa läser e-böcker på läsplatta eller surfplatta. Det här tyder på 
att just läsverktyget är en viktig faktor för läsupplevelsen.  

Tveit och Mangen (2014) kunde se att många tonåringar upplevde läsplattor som mer 
behagliga att hålla och bläddra i jämfört med tryckta böcker, något som överensstämmer 
med den här studien där flera respondenter upplever den taktila och kroppsliga 
läsningen som mer behaglig vid e-boksläsning. Däremot kunde Tveit och Mangen 
(2014) se att storläsare föredrog den tryckta boken och att det var ovana och ovilliga 
läsare som föredrog e-boken. I den här studien kan sådana slutsatser inte dras. Dels 
deltar inga ovilliga läsare i studien, två respondenter identifierar sig som sporadiska 
läsare men båda ser på läsning som något positivt. Övriga sex respondenter är alla 
storläsare och av dem är hälften mycket positivt inställda till e-boksläsning.  

Mangen et al. (2013) och Rose (2011) fann att läsförståelsen blir försämrad vid digital 
läsning i pdf-format och att många upplever det som enkelt att tappa bort sig i texter där 
de behöver scrolla istället för att bläddra. En respondent i den här studien beskriver en 
liknande upplevelse av läsning i pdf-format, och anser att läsupplevelsen mellan pdf-
filer och flödande filformat t ex epub skiljer sig åt stort. 
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6.2.4 Sammanhang och genrer där e-boken är att föredra

Baron (2015) har kunnat konstatera att e-böcker är populära vid pendling och på 
semestern eftersom e-boken upplevs som ett smidigt format att ta med sig. Detta stöds 
av flera respondenter i den här studien, som upplever e-boken som mycket smidig vid 
resor. Dock föredras inte e-boken av alla respondenter för resan, flera upplever tryckta 
böcker som bättre lämpade för framförallt solsemester. Det finns även en oförenlighet i 
respondenternas formatpreferenser då de ska sova. Tre respondenter upplever starkt att 
e-boken är att föredra vid läggdags medan en upplever raka motsatsen. Övriga upplever 
varken e-boken som bättre eller sämre kvällstid. 

Baron (2015) skriver att det främst är lättsmält litteratur som läses i e-boksformat. Detta 
överensstämmer till viss del med den här studiens resultat, då flera respondenter 
företrädesvis ägnar sig åt just lättsmält nöjesläsning i e-boksformat. En respondent 
upplever mycket starkt att hon inte kan läsa klassiker och annan kvalitativ litteratur i 
annat än tryckt format. Samtidigt upplever några att formatet inte spelar någon roll och 
att all slags läsning går bra i e-boksformat.  

6.3 Slutsatser

Här presenteras de slutsatser som kan utvinnas ur resultatet enligt uppsatsen fyra 
forskningsfrågor. Avslutningsvis förs en sammanfattande diskussion kring slutsatserna.  

• Vilka föreställningar har unga vuxna kring e-böcker? 
Det som är utmärkande i respondenternas föreställningar är att de överlag är positiva till 
e-böcker. De uttrycker att e-böcker är smidiga, portabla och att det är bra att man kan ha 
många böcker på en liten platta. Två förhållningssätt till e-böcker kan identifieras bland 
respondentgruppen: ’e-boken som sämre alternativ’ och ’e-boken som förlängning’. 

• Hur beskriver unga vuxna läsupplevelsen av e-böcker jämfört med tryckta böcker? 
Majoriteten av respondenterna upplever att möjligheten att bli uppslukad i en berättelse 
är lika vid läsning av e-böcker som tryckta böcker. Däremot upplever flera att 
läsupplevelsen av e-böcker och tryckta böcker skiljer sig åt. En läsupplevelse är 
påverkad av andra saker än bara texten, dels den taktila känslan av att ta i en bok, den 
emotionella relationen till tryckta böcker samt den kroppsliga läsningen. När det gäller 
kroppslig läsning anser tre respondenter att e-boken erbjuder en bättre upplevelse.  
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• Vilka faktorer uttrycker de påverkar läsupplevelsen? 
Den största faktorn är andra personer som stör läsningen, detta gäller både vid läsning 
av tryckta böcker och e-böcker. Majoriteten av respondenterna anser att språk och 
översättningar påverkar läsupplevelsen. Vid e-boksläsning är läsverktyget en viktig 
faktor som påverkar läsupplevelsen. De flesta upplever att surf- och läsplattor ger den 
bästa upplevelsen.  

• I vilka sammanhang och i vilka genrer anser unga vuxna att e-boken är att föredra 
framför den tryckta boken? 

Här är det svårt att dra några slutsatser eftersom åsikterna går isär så mycket. Åsikterna 
är lika många som respondenterna. Några anser att all slags läsning gör sig bäst i e-
boksformat, andra säger att tryckta böcker alltid är bäst. Några upplever att skönlitterär 
läsning fungerar bäst som e-bok medan andra föredrar facklitteratur i e-boksformat. 
Några anser att e-böcker passar bäst på semestern och när de ska gå och lägga sig, andra 
håller inte med alls.  

De slutsatser som kan dras av detta är att åsikterna är skiftande men att respondenterna i 
den här studien är positivt inställda till e-böcker och uppskattar deras smidighet. De 
flesta har en känslomässig relation till tryckta böcker, inklusive de som föredrar att läsa 
e-böcker. Erfarenheten av att läsa tryckta böcker påverkar synen på, och upplevelsen av, 
e-böcker. Det går att se att livsvärlden med dess erfarenheter på så vis påverkar 
upplevelserna.  

Halva respondentgruppen ser på e-boken som en förlängning av den tryckta boken och 
den andra halvan ser e-boken som ett sämre alternativ till den tryckta boken. Det 
väsentliga i läsupplevelsen påverkar förhållningssättet. För de respondenter där 
berättelsen utgör essensen av läsupplevelsen ses e-boken som en förlängning av den 
tryckta boken. De som ser e-boken som ett sämre alternativ, upplever de taktila och 
kroppsliga upplevelser som den tryckta boken ger som essentiella i läsupplevelsen. 
Kopplingar går även att göras till läsverktyg, där samtliga som ser på e-boken som en 
positiv förlängning av den tryckta boken läser på läsplatta eller iPad. Övriga, som ser e-
boken som ett sämre alternativ, läser dels på surfplatta från Samsung och dels på bärbar 
dator. Därför är det sannolikt att läsverktygen kan påverka synen på och läsupplevelsen 
av e-böcker. Tre respondenter läser e-böcker mycket regelbundet, en av dem läser e-
böcker uteslutande. Gemensamt för de tre är att de är storläsare. 
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7. Reflektioner och förslag till vidare forskning
  
I början av uppsatsarbetet gjordes valet vilken slags kvalitativa intervjuer som skulle 
genomföras för att kunna besvara forskningsfrågorna. Gruppintervjuer övervägdes, men 
då uppsatsens fokus smalnades av och hamnade på läsupplevelser gjordes avvägningen 
att individuella semi-strukturerade intervjuer skulle genomföras. Som 
datainsamlingsmetod för den här studien har den semi-strukturerade intervjun upplevts 
som mycket lämplig. Genomförandet av intervjuerna var uppsatsarbetets höjdpunkt och 
de åtta respondenterna var öppna, intresserade och gjorde sitt yttersta för att svara på 
intervjufrågorna och berätta om sina upplevelser av e-böcker. Intervjuerna gav ett rikligt 
och ibland även överraskande resultat. Dock är alla intervjustudier beroende av att det 
finns respondenter som kan tänka sig att delta. Arbetet med att få tag på respondenter 
till den här studien var tidskrävande och mödosamt. Nya sätt att hitta deltagare fick 
utvecklas gång på gång när den föregående metoden inte gav resultat. Den från början 
tilltänkta ålderskategorin 16-25 fick utökas med några år vilket bidrog till att ett par 
respondenter som visat intresse kunde delta. Flera personer som anmälde intresse valde 
sedan att inte delta på grund av tidsbrist. En person bokade in en tid men dök inte upp. 
Det kan upplevas beklagligt att det inte gick att få en jämnare könsfördelning och ännu 
större åldersspridning bland deltagarna. Endast en man valde att delta, och inga personer 
under nitton år finns representerade i respondentgruppen. Med en större spridning och 
jämnare könsfördelning kan det antas finnas fler perspektiv representerade i studien, 
vilket kan ge en större förståelse och bredd i forskningen. Samtidigt uppnåddes en 
relativt bred spridning i ålder bland respondenterna och samtliga deltagare bidrog med 
ett eget unikt perspektiv. Fokus för studien var aldrig på något vis att jämföra män och 
kvinnors läsupplevelser varpå en jämn könsfördelning inte kan anses som centralt för 
studiens resultat. Som nämndes ovan så var respondenterna som deltog intresserade, 
öppna och bidrog med spännande synvinklar. 

Redovisningen av resultat och analys gjordes tematiskt enligt fyra teman med 
underteman. För en större betoning på livsvärld hade en annan möjlig metod varit att 
redovisa varje respondents upplevelser för sig i form av läsarporträtt. Valet att redovisa 
resultatet tematiskt berodde flera anledningar, främst på grund av att det sågs som en bra 
metod för att belysa olika aspekter av upplevelserna, utifrån den fenomenologiska 
metod som Bjurwill behandlar (1995). Dessutom fanns en önskan att kunna ställa de 
olika upplevelserna mot varandra för att tydligt urskilja likheter och skillnader. 
Dessutom upplevdes materialet från de åtta intervjuerna som omfångsrikt och tematisk 
presentation ansågs som ett bra sätt för att få en övergripande blick av det mest 
väsentliga i upplevelserna.  
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Det teoretiska ramverket upplevdes som lämpligt och behjälpligt för studien. 
Fenomenologin bidrog med ett par glasögon som var till hjälp under hela 
uppsatsarbetet, från utformandet av forskningsfrågorna till genomförandet av 
intervjuerna och i analysen. Svårigheten med fenomenologin har varit att ta ett steg 
tillbaka och uttryckligen diskutera den i samband med resultatet. Fenomenologin med 
fokus på upplevelserna har varit det som har genomsyrat hela arbetsprocessen. 
Livsvärldsfenomenologin har varit ett komplement, menat att belysa hur upplevelser 
påverkas av tidigare erfarenhet. Begreppen embodied reading och haptisk dissonans har 
varit mycket användbara för att diskutera och reflektera kring respondenternas 
upplevelser av läsning i olika format. De båda begreppen har hjälpt till att ge perspektiv 
och förståelse av upplevelserna på ett vis som fenomenologin ensam inte hade kunnat 
göra.  

Den här uppsatsen ger bara en liten bild av hur några unga vuxna upplever e-
boksläsning. Mer forskning behövs på området. Från den tidigare forskning som 
presenteras i den här uppsatsen kan man se att det finns framförallt två typer av studier. 
Dels de studier som låter en grupp deltagare läsa en kortare text i digitalt format och 
sedan testar deras läsförståelse eller läsupplevelser. Den andra sortens studier liknar den 
här uppsatsen, där respondenter intervjuas om sina upplevelser eller åsikter. En mer 
omfattande studie som tar inspiration från båda typer av undersökningar efterfrågas. Det 
vore mycket intressant med en studie där en grupp läsare följs under en längre period. 
Där respondenterna får möjlighet att läsa hela romaner i e-boksformat med olika 
läsverktyg. På så vis finns möjlighet att testa läsförståelse och läsupplevelse, och 
huruvida dessa påverkas av olika läsverktyg. Genom arbetet med den här uppsatsen har 
ett intresse för storläsare utvecklats. Det är en mycket spännande grupp att studera i 
relation till e-boksläsning. Förslagsvis skulle de kunna utgöra hela respondentgruppen i 
en sådan studie som föreslagits här.  
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8. Sammanfattning

E-böcker har slagit igenom stort på den engelskspråkiga marknaden men i Sverige är vi 
fortfarande tidigt i spridningsprocessen av e-böcker. Den största andelen e-boksläsare i 
Sverige är unga vuxna mellan 16-29 år. Forskning har visat att den djupläsning som kan 
uppnås vid läsning av tryckta texter inte är möjlig vid digital läsning, att läsförståelsen 
blir lidande och att läsare ofta blir distraherade lättare än vid läsning av tryckta texter. 
Internationell forskning gällande unga vuxnas läsupplevelser av, och syn på, e-böcker 
visar olika och ibland motsatta resultat. En del studier visar att unga vuxna föredrar 
tryckta böcker framför e-böcker medan andra studier visar att unga vuxna uppskattar 
läsupplevelsen som e-böcker ger. Behov finns för forskning kring unga vuxnas 
upplevelser av e-boksläsning i en svensk kontext. Uppsatsens syfte är att bidra till en 
fördjupad förståelse kring unga vuxnas läsupplevelser av, och föreställningar om, e-
böcker, genom att undersöka unga vuxnas reflektioner kring e-boken och om deras 
upplevelser av läsning i olika format. För att uppnå syftet utformades fyra 
forskningsfrågor: Vilka föreställningar har unga vuxna kring e-böcker? Hur beskriver 
unga vuxna läsupplevelsen av e-böcker jämfört med tryckta böcker? Vilka faktorer 
uttrycker de påverkar läsupplevelsen? I vilka sammanhang och i vilka genrer anser unga 
vuxna att e-boken är att föredra framför den tryckta boken? 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes med åtta unga vuxna i åldrarna 
19-27 år med erfarenhet av e-boksläsning. Intervjuerna analyserades tematiskt enligt en 
analysmodell utformad särskilt för uppsatsen. Uppsatsen teoretiska ramverk består av 
fenomenologi med fokus på essensen i upplevelser med bistånd av 
livsvärldsfenomenologi. Begreppen haptisk dissonans och embodied reading användes 
för att förstå och diskutera respondenternas upplevelser av läsning i olika format. 

Resultatet visar att unga vuxna generellt sett är positivt inställda till e-böcker och att de 
uppskattar e-bokens smidighet och flexibilitet. Majoriteten av respondenterna upplever 
att möjligheten att bli uppslukad i en berättelse är lika vid läsning av e-böcker som 
tryckta böcker. Många upplever att läsupplevelsen skiljer sig mellan e-böcker och 
tryckta böcker. En läsupplevelse bygger på mer än interaktionen med texten. Den taktila 
upplevelsen av att ta i en bok, den kroppsliga aspekten av läsningen samt den 
emotionella relationen till tryckta böcker som många upplever kan påverka 
läsupplevelsen. Tre respondenter upplever att e-böcker ger en bättre kroppslig 
läsupplevelse än tryckta böcker. Halva respondentgruppen anser att e-böcker ger en 
bättre eller lika bra läsupplevelse som tryckta böcker medan den andra halvan upplever 
att tryckta böcker ger den bästa läsupplevelsen. I analysen har två förhållningssätt till e-
böcker identifierats, där halva respondentgruppen ser e-boken som ett sämre alternativ 
till den tryckta boken och den andra halvan ser e-boken som en förlängning av den 

!52



tryckta boken, ytterligare ett format där de kan ta del av berättelser. Dessa två 
förhållningssätt kan vi kalla ’e-boken som sämre alternativ’ och ’e-boken som 
förlängning’. Flera respondenter läser e-böcker regelbundet och en läser uteslutande e-
böcker, samtliga av dessa är storläsare. De flesta respondenter upplever att läsverktyget 
påverkar läsupplevelsen vid läsning av e-böcker. Majoriteten föredrar läsplattor eller 
surfplattor. 
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Bilaga - intervjuguide

Intervjuguide för masteruppsats om unga vuxna och e-böcker 

• Börja med att kort presentera mig, mitt ämnesområde och hur jag kom att titta på unga 
vuxna och e-böcker. Berätta att intervjuerna kommer användas för min masteruppsats vid 
Bibliotekshögskolan i Borås samt att masteruppsatsens resultat och intervjuer även kan 
komma att användas inom e-boksprojektet vid Bibliotekshögskolan. 

• Intervjuerna är konfidentiella på så vis att respondenternas namn inte kommer finnas med i 
uppsatsen eller delges till någon utomstående. De kommer få fingerade namn och får 
komma med förslag om de vill. 

• Om de vill ändra något eller avbryta medverkan etc kan de kontakta mig inom några dagar 
efter intervjun. 

• Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer transkriberas. Respondenterna 
har rätt att ta del av transkribering för granskning.  

• Intervjuerna tar omkring 30 minuter.  

Inledande fråga 
-  Kan du beskriva dig själv som läsare? 

Föreställningar och tankar kring e-böcker 
- När jag säger ordet ”e-bok”, vad tänker du då? 
- Ser du några fördelar eller nackdelar med e-boken jämfört med den tryckta boken? 
- Vilka tror du läser e-böcker? 
- Finns det vissa grupper som du tror läser e-böcker mer än andra grupper? 
- Hur får du tag på e-böcker? 
- Tycker du att det är lätt eller svårt att få tag på e-böcker? 
- Tror du att det påverkar din syn på e-böcker? (hur får tag på dem, lätt/svårt) 

Allmänt om läsupplevelse 
- Vad tänker du på när jag säger ordet ”läsupplevelse”? 
- Vad är en bra läsupplevelse för dig? 
- Vad är en dålig läsupplevelse? 
- Har upplevt någon gång att du har läst en bok och blivit så uppslukad i berättelsen att du 

glömt tid och rum? 
- Har du upplevt det med en e-bok? 
- Upplever du att du läser de e-böcker och tryckta böcker på olika sätt? (djupläsning, 

”browsing”, blir mer distraherad etc) 
- I så fall, vad tror du det beror på? 
- Upplever du att läsupplevelsen skiljer sig åt mellan e-böcker och tryckta böcker? 

Faktorer som påverkar läsupplevelsen 
- Vilka plattformar läser du e-böcker på? (mobil, surfplatta, läsplatta, dator) 
- Har du provat att läsa e-böcker på olika plattformar och har du i så fall upplevt att 

läsupplevelsen skiljer sig åt mellan de olika plattformarna? 
- Läser du e-böcker på andra språk än svenska? I så fall varför? 
- Vad tror du det innebär för läsupplevelsen? 
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Sammanhang och genrer där e-boken/den tryckta boken föredras 
- När du väljer att läsa en e-bok, varför gör du det? (ex: utbud, bättre läsupplevelse etc) 
- Finns det vissa texter, eller en viss typ av litteratur, som du föredrar att läsa som e-bok? 
- Finns det texter som du hellre läser som tryckt bok?  
- Finns det tillfällen då du föredrar att läsa e-böcker framför tryckta böcker eller tvärtom? 

(ex tid på dygn som när de ska gå och lägga sig, åka på semester etc) 

Inom ramen för intervjun kan jag även behöva ställa följdfrågor/sonderande frågor. 
Ex: ”Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?” ”Har du fler exempel?” ”Hur menar du 
då?” 

Kan behöva verifiera mina tolkningar, i de fall där jag upplever att jag behöver försäkra mig 
om att jag förstått informanterna rätt. Ex: ”Du menar att…?” ”Är det så att du upplever 
att…?”

!59


