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Abstract

This  paper  attempts   to  replicate  a  study  from  2009  about  users  reading  habits  and  the  future  of  e‐

books. Due to  the increased use of smartphones and tablets since 2009, there is a reason to reasearch if the 

perception  and  use of  e‐books  has  changed.  The  methods  used  is  qualitative  interviews  complemented  

with   an   online  questionnaire.  The  result  is  analyzed  according  to  Rogers  (2003)  theory   Diffusion  of 

Innovations  and  the  5  factors that  influence  the  adoption  of an  innovation.  The  result  show  similarities  

with the replicated paper, but also significant differences. The previous knowledge is not an issue for e‐book 

reading today, rather than the lack of the same reading experience as the paper books. The paper argues that 

reading  e‐books  on  e‐  book  readers  rather  than  on mobile  phones,  as  the majority  of  the  respondents, 

could make the experience be  more  positive  and  closer  to  the  experience  of  reading  paper  books.  As  a  

conclusion  this  could  be  a  first step toward an adoption of e‐books, and also a possibly  issue  for  further 

research.

Förord

Jag vill ta tillfället akt att tacka de 3 respondenterna som ställde upp på intervju samt alla de som svarade på 

enkäten  och  gav  de  intressanta  och  rika  resultat  som  använts  i  uppsatsen.  Jag  vill  också  tacka  

Christoffer  Lindström för att ha skrivit en intressant uppsats, vilket gav mig möjligheten att få replikera hans 

studie vilket varit både intressant och lärorikt. Sist men absolut inte minst, vill jag rikta ett stort tack till min 

handledare Mauri Kaipainen som varit ett ständigt stöd och väglett mig genom mitt uppsatsskrivande.



Definitioner

E-bok
En e‐bok är en text‐, och ibland även bildbaserad, publicering i digital form som kan läsas på datorer, 

läsplattor, surfplattor samt visa mobiltelefoner. E‐böcker kan både vara en elektronisk version av en 

tryckt bok eller bara skapats digitalt. Den kallas även ebok, elektronisk bok eller digital bok (Wikipedia. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/E‐bok).

Tryckt bok/ pappersbok/ fysisk bok
En tryckt bok/ pappersbok/ fysisk bok är alla begrepp som står för en produkt som består av flera 

sammanhäftade eller ihoplimmade blad (ark) som ofta innehåller text och/eller bilder samt täcks av ett 

omslag med upplysning om bokens titel och författare (Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bok).

Läsplatta
En läsplatta är en elektronisk enhet (e‐bokläsare) som är anpassad specifikt för läsning av digitala böcker. 

Den har elektroniskt bläck som gör läsning så behaglig som möjlig genom att texten syns reflexfritt och lika 

bra i direkt solsken (Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Läsplatta).

Surfplatta
En surfplatta är en handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingertopparna. Den kallas även för 

pekplatta, datorplatta eller bara platta (Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Surfplatta).

EPUB
EPUB är ett format för e‐böcker och är ett såkallat flödande format, vilket innebär att texten anpassar sig 

efter  skärmstorlek,  textstorlek  samt  typsnitt  (Hjälpbloggen.  http://www.hjalpbloggen.se/vad‐innebar‐

de‐ olika‐formaten).

Mobipocket Reader
Mobipocket Reader är en e‐bokläsare skapat av det franska företaget Mobipocket SA. Mjukvaran för 

Mobipocket är gratis och består av olika verktyg för publicering och läsande för PDA (personel digital 

assistans), smartphones, cellular phones och e‐bokläsare (Wikipedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobipocket)

MS Reader
MS Reader är ett flödande format som anpassar sig efter skärmstorlek, textstorlek och typsnitt och är 

Microsofts egna e‐bokformat (Hjälpbloggen. http://www.hjalpbloggen.se/vad‐innebar‐de‐olika‐

formaten).

PDF
PDF används som format för e‐böcker men är i första hand avsett för utskrift. Det är ett statiskt format då 

inte  anpassar  sig  efter  skärmstorlek  etc.  (Hjälpbloggen  http://www.hjalpbloggen.se/vad‐innebar‐de‐

olika‐ formaten).

DRM
DRM (Digital rights management) är en samling teknologier som används för att kontrollera användandet av 

digitalt innehåll och enheter efter de sålts. DRM:s syfte är att kontrollera tittande, kopierande, utskrift och 

förändring av innehåll och enheter (Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management).
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1 Inledning

E‐boken har funnits ända sedan 1971 då Michael Hart, tillika grundare av Project Guthenberg, uppfann e‐ 

boken (Project Guthenberg,www.gutenberg.org). Men mycket har hänt sedan 70‐talet både vad det gäller 

tekniska framsteg och vanor kring läsning. Den första svenska läplattan Nuut tog sig in på den svenska 

marknaden i slutet av 2000‐talet (Appel, 2009). 2010 lanserades Apples surfplatta iPad i Sverige som är 

anpassad både för att surfa på men går också att läsa på (www.hjälpbloggen.se). Sedan dess har tillgången 

till surfplattor ökat från 5% 2011 till 31% 2013. Men det är fortfarande få som läser e‐böcker, 9% läser 

både pappersbok och e‐bok och bara 2% läser endast e‐bok. Av de som läser e‐bok så läser 47% av dem på 

datorn och 36% på surfplatta. De som har tillgång till surfplattor har gått från ca. 1,6% 2010 till 31% idag 

(Svenskarna och Internet, 2010 och 2013). Så varför väljer vissa att läsa e‐böcker och andra inte? Varför 

går övergången till e‐böcker så långsamt om man jämför med andra medieformer som musik och film som 

digitaliserats och slagit igenom mycket större?

1.1 Tidigare forskning

1.1.1 E-bokens för- och nackdelar ur ett användarperspektiv

Många studier kring e‐böcker har ställt sig frågan huruvida e‐böcker kommer att slå ut de tryckta böckerna. 

Bounie et al. (2012) riktar sig till frågan om e‐böcker kannibaliserar eller ökar försäljningen av tryckta 

material. Studien samlar in information om bästsäljande böcker på Amazon och visar att de elektroniska 

böckerna förlänger populariteten av äldre böcker och då också ökar försäljningen av dem. Det kan bero på 

att de som redan äger en tryckt kopia av boken också köper en e‐bokversion för att de värderar e‐bokens 

unika egenskaper. Om de är intresserad av en klassisk bok och inte har läst den är det mer troligt att man 

köper första upplagan som e‐bok eftersom att det är billigare (Bounie et al., 2012).

Men fortfarande är det enligt statistik få som läser e‐böcker i Sverige jämfört med de som läser tryckta 

böcker (Svenskarna och Internet, 2010). Forskning visar också att det fortfarande finns ett stort 

känslomässigt värde på fysiska böcker och att människor ser brister med e‐boken trots att dess funktioner 

ofta värdesätts. Lindström (2009) visar detta i sin utvärdering av e‐bokens som teknologi utifrån vad 

användare anser att e‐boken har för fördelar och nackdelar. Fördelarna med e‐boken är sammankopplade 

med dess egenhet som digital text medan själva hanterandet av den digitala texten sammankopplas till 

nackdelarna. Eftersom att textens lagring och presentationen är separerade så kan den lagras digitalt, 

förflyttas mellan olika enheter samt att presentationen av texten är flexibel, och kan presenteras på ett 

sätt som en fysisk bok inte kan erbjuda. Det som läggs fram som hinder för e‐bokens tillväxt i framtiden 

är att det inte finns en standard för e‐boken och författaren föreslår något iPodliknande för e‐böcker för 
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att kunna synka med datorn och köpa böcker utan DRM‐skydd m.m. Författaren menar att 

problematiken kring e‐boken är en diskussion kring mjukvara och hårdvara. Om e‐bokens mjukvara är 

texten så är det ingen skillnad mellan den digitala och den fysiska boken, och då tappar e‐bokens sina 

relativa fördelar. Istället handlar det om vad användaren ser för fördelar med e‐boken och att de har 

ett behov av de funktioner som e‐boken erbjuder, först då finns det praktiska fördelar med e‐boken.

Redan 2007 skrev Lundmark och Taalas (2007) om för‐ och nackdelar med en e‐bok jämfört med en fysisk 

bok ur ett användarperspektiv. De kommer fram till att svaret till e‐bokens framtid ligger i motivationen 

hos producenterna eftersom att det finns utvecklade hårdvaror som gör det möjligt att använda e‐böcker 

till ett rimligt pris. Författarna ser möjligheter att öka interaktiviten under inlärning med hjälp av bättre 

pedagogiska verktyg som t.ex. e‐boken. Därför ser de större möjligheter för e‐böcker som läromedel inom 

akademiska studier än pappersboken.

Claudia Loebbecke (2010) visar också att användarna värdesätter funktioner med e‐boken som t.ex. att 

kunna överföra e‐böcker till flera enheter men också att det är viktigt att behandla e‐böcker som likvärdiga 

tryckta böcker. Användarna förväntar sig att kunna läsa e‐böcker på nästan vilken enhet som helst och 

interoperabilitet är en nödvändighet, därför anses de oskyddade e‐böckerna mer värdefulla än de som är 

DRM‐skyddade, men de behöver inte vara gratis. Användarna tycker dock att priserna på e‐böcker är för  

höga och att det är komplicerat att köpa e‐böcker. Det som hindrar spridningen av e‐böcker är osäkerheten 

kring uppkomsten av olika system för DRM‐skydd (Claudia Loebbecke, 2010). Utöver flyttbarheten så visar 

Amy Hoseth och Merinda McLure (2011) utrymmessparande, möjligheten att enkelt kunna läsa vissa 

sektioner, söka i texten för att hitta specifik information, samt lättheten att klippa och klistra in som 

ytterligare fördelar med e‐boken. Upplevda nackdelar med e‐boken är å andra sidan att inte kunna skriva på 

eller flagga sidor, formatet och att e‐böcker visas olika på olika enheter samt att det är påfrestande att läsa 

längre texter på skärm. Trots att de flesta respondenterna säger att de hade använt e‐böcker så nämns det 

ofta att tryckta böcker föredras. Respondenterna upplever också att deras fysiska bokhyllor reflekterar deras 

identiteter och att de skapar kontakt med andra, samt att de känner sig mer kopplade till deras läsande när 

de läser tryckt text. Trots att behovet bland respondenterna finns att anpassa sig till förändring, så ser de 

även det negativa med kopplingen till förlusten av tryckta samlingar (Amy Hoseth och Merinda McLure, 

2011). Den känslomässiga kopplingen till tryckta böcker finns även i Dong‐He Shins (2011) studie där 

respondenterna föredrar e‐böcker som känns som papper, men de vill fortfarande ha de funktionella 

fördelarna av avancerade digitala enheter. De upplevda primära nackdelarna med e‐boken är svårigheten    

att läsa på skärm. Trots detta verkar användarna finna värde i att använda e‐böcker för specifika ändamål  

och det verkar kompensera för försämrad läsbarhet (Shin, 2011).

Shin (Ibid.) menar att när människor alltmer vänder sig till webben för den sorts innehåll som de brukar få 

från böcker så kommer deras förväntningar för det innehållet att förändras. Shin (Ibid.) anser att dessa
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förändrade förväntningar utan tvivel kommer att påverka utvecklingen på framtida e‐läsare och e‐böcker. 

Och i takt med att den digitala mediamiljön utvecklas i en väldigt snabb takt så ökar också de områden där 

känslomässig design kan appliceras, eftersom att både känslomässiga och kognitiva faktorer påverkar 

användarens beslutsfattande. Shin (Ibid) konstaterar att om e‐boken ska bli populär så måste den först 

övervinna flera utmaningar där användaracceptans antagligen är den viktigaste (Shin, 2011).

Sammanfattningsvis är det tydligt att forskning visar att även om e‐bokens olika funktioner värdesätts så är 

tryckta böcker fortfarande väldigt viktiga. Utvecklingen har gått framåt, tekniken och tillgänglighet hos e‐ 

böcker har utvecklats men ändå är det få som läser e‐böcker. Shin (2011) konstaterar att 

användaracceptansen står i centrum när det handlar om e‐bokens popularitet. Lindström (2009) tror att 

det som hindrar e‐bokens tillväxt i framtiden är att det saknas en standard för e‐boken. Loebbecke (2010)   

menar att det som hindrar spridningen av e‐böcker är osäkerheten kring uppkomsten av olika system för 

DRM‐skydd.

1.2 Syfte och problemformulering

Detta studium ämnar att förstå e‐bokens spridning utifrån ett användarperspektiv på upplevda för‐ och 

nackdelar med e‐boken. Syftet är att följa upp tendenser kring e‐bokläsande och studera hur utvecklingen 

sedan Lindströms studium 2009 påverkar människors uppfattning av e‐boken. Denna studie tar reda på 

ovannämnda genom att replikera Lindströms (2009) studie så långt det är möjligt, med vissa medvetna 

skillnader i insamlingsmetoden, för att jämföra Lindströms (Ibid.) studie med nuvarande studie. Detta är 

relevant för att se om inställningen till e‐böcker förändrats eller om liknande anledningar till att läsa fysisk 

bok framför e‐bok fortfarande finns kvar. Det kanske inte är lika lätt att peka på dålig tillgänglighet eller 

tekniska svårigheter idag med tanke på den utveckling som skett sedan 2009. Denna studie plockar även 

upp något som nämnts av användare i Lindströms (Ibid.) studie om att e‐boken läses när det finns tid över 

och på resor, t.ex. på bussen. Denna studie replikerar inte bara Lindströms (Ibid.) och testar om läsning ger 

samma resultat idag utan också om det är så att de som läser e‐böcker föredrar att läsa på resor, som t.ex 

på tunnelbanan, bussen eller pendeltåget.

1.3 Frågeställning och hypotes

Lindströms (2009) studie gjordes på Biblioteks‐ och informationsvetenskapliga programmet vid Umeå 

Universitet och uppsatsens form var att utvärdera e‐boken som teknik. Lindström (Ibid.) ville förstå hur 

respondenternas läsvanor såg ut och deras attityder kring e‐böcker. Det finns inte en frågeställning
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utan flera som ligger till grund för att förstå e‐boken. Studien har också flera bedömningskriterier som lite 

bredare beskriver vad som ska undersökas.

Lindströms (Ibid.) frågeställningar var:

▪ Hur läser vi böcker?

▪ Hur läser vi e‐böcker?

▪ De som inte läser e‐böcker, har de någonsin provat?

▪ De som läser e‐böcker, vad fick dem att börja och hur stor del av deras läsning sker med e‐boken?

Lindström (Ibid.) utgick även från några bedömningskriterier som lite tydligare ringar in vad han ville 

studera:

“Mina bedömningskriterier blir helt enkelt att ta reda på e‐bokens möjligheter i 

jämförelse med den vanliga boken, finns det något som e‐boken klarar av som den 

vanliga boken saknar och i så fall vad är dessa möjligheter, hur viktiga är de och hur 

starkt kan det tänkas att e‐boken positionerar sig med hjälp av dessa? Vidare blir 

ytterligare ett viktigt kriterie för att kunna bedöma e‐boken hur böcker i allmänhet 

används, hur vill vi egentligen läsa böcker och hur sammanfaller detta med e‐bokens 

eventuella krav på läsning?”

Lindström (2009, p. 6)

Den replikerade studien har även en egen hypotes utefter de förändringar som skett sedan 2009. Studien 

kommer att utgå från det som även nämnts i Lindströms (Ibid.) studie om att e‐boken används när det 

finns tid över och på resor.

Hypotesen blir att;

E‐böcker läses framförallt på resor, som t.ex på tunnelbanan, bussen eller pendeltåget.

1. 4  Teoretisk förankring

1.4.1 Innovationsspridning

Resultatet av studien kommer att analyseras utifrån Everett M. Rogers (2003) teori Diffusion of Innovations 

om hur innovationer sprids i ett samhälle. Diffusion beskrivs som process där en innovation kommuniceras 

via vissa kanaler under en viss tid till medlemmar i ett socialt system. Information som kommuniceras via 

massmedia eller mellanmänskliga kanaler är till för att minska osäkerheten kring innovationen som är ny 

för individen eller individerna. En innovation definieras som en idé, praktik eller ett objekt som är ny för en
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individ eller grupp för adoptering. En innovation delas in i två komponenter; hårdvara och mjukvara. 

Hårdvaran är det fysiska verktyg som omsluter innovationen och mjukvaran är själva kunskapen som 

verktyget står för. De fem attribut som en innovation kan uppfattas ha av människor i ett socialt system och 

som avgör hur snabbt en innovation adopteras är; relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, prövbarhet 

samt synlighet. Den relativa fördelen är den fördel som användarna uppfattar ett en innovation har. 

Kompatibilitet står för hur väl innovationen uppfattas fungera med rådande värden, normer och behov som 

redan existerar i ett socialt system. Komplexiteten innebär hur svår innovationen uppfattas vara att ta till 

sig av användarna. Prövbarhet innebär i vilken grad en innovation kan testas innan den tas i bruk på allvar. 

Sista attributet står för hur synlig en innovation är och på så sätt kan spridas. Alla dessa aspekter påverkar 

på vilket sätt och hur snabbt en innovation sprids.

Innovationer sprider sig genom olika kommunikationskanaler där massmediakanaler är effektivare för att 

skapa kunskap om innovationer och kan förmedlas till många. Mellanmänskliga kanaler lämpar sig istället  

för att forma och förändra attityder gentemot en ny idé för att påverka beslutet att adoptera eller avvisa  

den nya idén. Subjektiva utvärderingar från personer i användarnas närhet som redan adopterat 

innovationen spelar också stor roll för utvärderingen av en innovation, snarare än vetenskaplig forskning. 

Tiden är också en viktig aspekt där processen från att en person först får vetskap om en innovation till att 

ta ett beslut om att avvisa eller adoptera den nya idén mäts i innovativeness. Hur ett socialt system är 

strukturerat med hierarkier och normer påverkar också hur en innovation sprids. En innovation sprids av 

en så kallad Change agent som bär på kunskapen om innovationen och försöker påverka användarna att 

adoptera innovationen (Rogers, Ibid.).  Rogers (Ibid.) teorier om innovationsspridning kommer att 

användas  i analysen av resultatet för denna studie för att förstå användarnas adoption av e‐boken och 

vilka egenskaper och funktioner med e‐boken som medverkar till dess spridning samt vad som skulle 

behöva utvecklas.

2 Metod

2.1 Replikation

Denna studie ämnar att replikera Lindströms (2009) studie. Anledningen till att en forskare vill replikera en 

undersökning, dvs. att reproducera eller upprepa, kan t.ex. vara att man tror att det ursprungliga 

resultatet inte stämmer med dem från andra relevanta studier. Replikation är inte speciellt vanligt inom 

samhällsvetenskaplig forskning bl.a. eftersom att det inte finns några tydliga riktlinjer (Bryman, 2008).

Innan en vetenskaplig undersökning kan sägas vara trovärdig så  ska den kunna replikeras i andra undersökningar, 

och resultatet ska kunna uppvisas mer än en gång. Replikering av resultat är dessutom en garanti för att vi inte ska 

dra förhastade och felaktiga slutsatser. Det finns även ett intresse inom vetenskapen att systematiskt förklara den 

omkringliggande verkligheten, något som replikation också kan uppnå. Om ett experiement upprepas gång på gång 
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med andra försökspersoner i andra miljöer, med samma resultat så förbättras resultatets externa validitet  (Rhuane, 

2006). 

Lindsay och Enhrenberg (1993) menar att anledningen till att replikationer är ovanligt beror på att en framgångsrik 

replikation anses vara osannolik, eller åtminstone svår. Men författarna själva tror att replikation är fullt möjligt. En 

isolerad studie (som inte har replikerats) är meningslös och oanvändbar i sig själv. Utan vetskap om resultatet 

kommer att hålla igen i andra förhållanden, och i vilka förhållanden, så är det svårt att agera utifrån upptäckterna 

och kunna applicera dem. Den missvisande uppfattningen om att replikationer enbart skulle innebära en exakt 

repetition av originalstudien är en anledning till replikationers låga aktning (Lindsay och Ehrenberg, Ibid). Lindsay 

och Ehrenberg (Ibid.) menar att en identisk replikation är omöjlig, om så bara för skillnaden i tid och allt som kan 

variera med det, och dessutom poänglös. Istället för att ignorera, så behöver vi utnyttja skillnaderna i förhållandena 

som faktiskt uppstår, eftersom att resultatet generellt sätt kommer att säga mer ju större åtskillnad och ju fler 

medvetna variationer som finns om samma resultat visas. 

Lindsay och Ehrenberg (Ibid.) visar på två olika replikationer som gör olika saker men som också kan kombineras; 

nära (close) och åtskilda (differentiated) replikationer. En nära repliktion är speciellt lämplig tidigt i en studie för 

att se om resultatet kan repeteras överhuvudtaget. Alla kända förhållanden i studien är helt lika eller väldigt lika, 

och det enda som kan variera är tidpunkten för studien samt om forskaren har mer erfarenhet.  Resultatet blir 

robust för andra variationer i situationer om replikationen är framgångsrik. Men om resultatet inte är likadant i de 

två studierna så är det svårt att peka på någon potenitell stor faktor som varierade, eftersom att det inte inkluderas 

några medvetna stora skillnader i en nära replikation. Generellt sätt så förväntas det ofta att samma resultat ska 

inträffa, men i åtskilda replikationer så kan forskaren t.o.m. förvänta sig att resultatet ska fallera, men vill etablera 

detta empiriskt. I en åtskild replikation så varieras medvetet aspekter och förhållanden i studien eftersom att 

målet är att bredda räckvidden av förhållanden då resultatet fortfarande håller. Slutsatserna, nämligen att samma 

resultat håller,  kommer att bli kraftfullare och mer spännande ju mer åtskild och tydligt beskriven en framgångsrik 

replikation är. Genom att utföra studier med olika sorters metoder uppnås förtroende för att resultatet beror på 

konceptuella variabler och inte bara är en följd antingen av personen som utför studien eller det specifika sätt som 

originalstudien utfördes på. 

I den nuvarande studien är det viktigare att följa upp tendenser kring e‐böcker och läsning sedan 2009, och 

testa dem igen för att se hur den tekniska utvecklingen påverkat läsningen av e‐böcker. Metoden strävar 

efter att vara så lik Lindströms (Ibid.) som möjligt genom att använda samma intervjufrågor, men för att öka 

den externa validiteten och generaliserbarheten (Bryman, 2008) så har den replikerade undersökningen 

även använt intervjufrågorna i en enkät utöver de 3 intervjuer som gjorts. Den nuvarande studien har 

medvetet lagt till vissa förändringar i insamlingsmetoden och beskriver dessa utförligt, enligt Lindsay och 

Ehrenbergs (Ibid.) teorier om åtskilda replikationer. Resultatet i den befintliga studien förväntades skilja sig 

något då det skett en teknisk utveckling sedan 2009. 
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2.2 Ursprunglig undersökning

2.2.1 Kvalitativa intervjuer

Christoffer Lindström (2009) använde sig av kvalitativa intervjuer för att komma åt respondenternas åsikter 

och attityder till e‐boken, men också kring böcker i allmänhet och läsning. Eftersom att han ville ha ett 

strikt fokus på just böcker och läsningen samt relationen mellan läsaren och boken utförde han en 

semistrukturerad intervju med en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll ett antal frågor för att fokusera 

intervjuerna kring intresseområden men var också öppna så att inte intervjuerna skulle styras allt för 

mycket av fasta frågor. Intervjuerna genomfördes enskilt en och en. Vissa intervjuades på en lugn och tyst 

plats, andra intervjuades via telefon. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. Analysen 

gjordes utefter Everett M. Rogers (2003) teori Diffusion of Innovations för belysa hur användarna uppfattar 

dessa aspekter hos e‐boken.

2.2.2 Urval

Lindström (Ibid.) riktade sig till människor som var vana läsare och han valde att fokusera kring läsning av 

skönlitteratur, som han beskrev det; “nöjesläsning”. Han ansåg att den typen av läsning skilde sig från andra 

sorters läsning som t.ex. yrkes‐ och forskningsrelaterad läsning. Men han la också till att han inte undvek   

den senare sortens läsning om den skulle komma upp under intervjuerna. Han delade upp informanterna i 

två grupper; de som läste e‐böcker och de som inte gjorde det. Lindström (Ibid.) använde sig av ett 

bekvämlighetsurval men nämnde också att urvalet av människor som läste e‐böcker inte var så stort och 

därför var det svårt att hitta e‐bokläsare att intervjua. Lindström (Ibid.) intervjuade tre personer som läste 

e‐ böcker och tre som inte gjorde det. Totalt intervjuades sex personer i 20‐ 40‐årsåldern. Informanterna var 

studenter, lärare, fritidsledare eller bibliotekarie.

2.3 Replikerad undersökning

Med tanke på Lindströms (Ibid.) begränsade urval och låga antal så var resultatet väldigt begränsat till just 

den studien. För att göra studien mer aktuell och försöka nå ett bredare resultat har den replikerade 

studien även samlat in data via enkäter, utöver 4 intervjuer.

2.3.1 Enkät

Samma frågor som användes i Lindströms (Ibid.) studie används i den replikerade studien i en enkät för att 

nå ut till fler och till ett mer varierat urval. Frågorna har därför en kvalitativ karaktär men kan nå ut till fler  

och är kvantifierbart. Frågorna har justerats något för att vara tydligare och med svarsalternativ för att 

passa en enkät. Frågorna har både svarsalternativ och fria textsvar för att ge respondenten möjlighet att 

friare   svara på frågor som är öppnare för att inte styras av fasta alternativ. På så sätt har enkäten även 

kvalitativa svar för att få viss förståelse för respondenternas tankar. Enkäten är uppdelad i tre delar beroende 
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respondenten läser e‐böcker, fysiska böcker eller både och. Beroende på vilken av de tre alternativen som 

respondenten väljer i början hänvisas denna till vissa frågor. Det tredje alternativet om respondenten läser 

både e‐böcker och fysiska böcker är en urvalsgrupp som inte fanns med i Lindströms (Ibid) urval men var 

en del av den gruppen som läste e‐böcker och tas upp i resultatdelen. Urvalsgruppen lades till för att 

förminska osäkerheten för vilken urvalsgrupp respondenten tillhör, dvs. vilket alternativ som ska väljas i 

enkäten, om man läser både e‐böcker och fysiska böcker. Frågorna är utformade att ta upp samma teman, 

oberoende av urvalsgrupp, för att kunna jämföra svaren.

2.3.1.1 Urval

Totalt 100 lappar med information om studien samt en länk till den elektroniska enkäten delades ut; 50 på 

pendeltåget mellan Älvsjö och Flemingsberg i Stockholm samt 50 på biblioteket på Södertörns Högskola. 

Platsen valdes delvis som ett bekvämlighetsurval men också för att nå ett brett urval. Komplementerande 

respondenter söktes enligt bekvämlighetsurval via vänner och familj. Uppskattningsvis nådde länken till 

enkäten ut till ca. 200 personer via Facebook. Lapparna som delades ut på pendeltåg nådde ut till en grupp 

av människor med varierande ålder och kön. Lapparna delades ut med en muntlig förklaring om studien 

och enkäten till alla i pendeltågsvagnen alternativt biblioteket som ville delta. Förutom information om 

studien och enkäten förmedlades även en försäkran om att ett enkäten var anonym, dvs. att endast kön och 

ålder samlades in från respondenten samt svaren. All information förmedlades både muntligt och skriftligt 

på lappen samt på den elektroniska enkäten.

2.3.2 Kvalitativ intervju

För att få en djupare förståelse för tankarna kring läsning och attityder kring e‐boken utfördes även 

kompletterande intervjuer efter enkäten. Dessa intervjuer har strävat efter att vara så lika Lindströms 

(2009) intervjuer som möjligt, och var semistrukturerade med en intervjuguide med Lindströms (Ibid.) 

bestämda frågor (Bryman, 2002). Intervjuerna genomfördes på platser som respondenten själv valde. 

Första intervjun utfördes på en lugn restaurang som respondenten själv brukade besöka och även hade som 

avsikt att äta på efter intervjun. Intervju 2 genomfördes i ett eget, tyst grupprum på Södertörns Högskola 

där respondenten själv studerade för tillfället. Intervju 3 genomfördes i respondentens eget hem. Målet var 

att utföra intervjuerna på platser där respondenterna kände sig trygga och var en del av deras vardag för att 

i så stor utsträckning som möjligt undvika att skapa onaturliga situationer (Trost, 1997).

2.3.2.1 Urval

Urvalet gjordes genom att fråga i enkäten om respondenten hade möjlighet att ställa upp på en intervju 

och  i så fall ange e‐mailadress. Utav de som angav sitt intresse lottades fyra personer ut till intervju. En 

respondent drogs från varje grupp (e‐bokläsare, fysiska bokläsare, samt läsare av både och) samt en extra 

från den grupp med flest svarande; dvs. fysiska böcker, för att få en större representation. Då ingen från e‐ 

bokläsarna gick att få tag på till en intervju intervjuades slutligen 3 personer, varav två enbart läste fysiska 

böcker och en som läste både fysiska böcker och e‐böcker. Intervju 1 genomfördes på en respondent som 
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bara läste fysiska böcker, intervju 2 på en respondent som läste både fysiska böcker och e‐böcker samt 

intervju 3 där respondenten läste bara fysiska böcker men testat på att läsa e‐böcker.

2.3.2.1.1 Intervjuad respondent 1

Den första som intervjuades läste enbart fysiska böcker. Han är man i åldersgruppen 30‐35 år och hans 
huvudsakliga sysselsättning är arbete.

2.3.2.1.1 Intervjuad respondent 2

Den andra som intervjuades läste både fysiska böcker och e‐böcker. Han är man i åldersgruppen 18‐ 23 år 
och hans huvudsakliga sysselsättning är studier.

2.3.2.1.1 Intervjuad respondent 3

Den tredje som intervjuades angav att han bara läste fysiska böcker i enkäten, men berättade i intervjun att 
han testat att även läsa e‐böcker. Han är man i åldersgruppen 60‐ 65 år och hans huvudsakliga 
sysselsättning är arbete.

2.3.2.2 Bortfall

Ett visst bortfall fanns då vissa av de som kontaktades angående intervju antingen inte svarade eller inte 

kunde. När detta inträffade lottades en ny person fram bland de resterande som angett intresse. Av de 3  

som svarade att de läste e‐böcker angav en av dem endast svar som visade att denne inte alls läste e‐

böcker vilket har tolkats som att personen missuppfattat enkäten och det har räknats som ett bortfall. Av 

de resterande två som angav att de läste e‐böcker var det bara en som visade intresse för intervju. 

Respondenten har i sin tur varit svår att få kontakt med och har inte haft tid för intervju. Även om det kan 

anses som ett begränsat urval som representerar e‐bokläsare så speglar det vad tidigare statistik visat; att 

det är väldigt få som läser e‐böcker. En viss förståelse för e‐bokläsning har fåtts i intervjun med  

respondenten som läste både e‐böcker och fysiska böcker, samt i intervju 3 där respondenten hade testat 

e‐ böcker. Bortfallet har medfört att endast en person i intervjuerna läser både e‐böcker och fysiska 

böcker, och en som prövat e‐böcker.  Detta bortfall har i sin tur påverkat pålitligheten och möjligheten till 

replikation.

2.4 Metodkritik

2.4.1 Replikation, reliabilitet och validitet

Kritiken som riktas mot replikation av kvalitativa undersökningar är att de är subjektiva och att de i stor 

utsträckning bygger på forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. 

Det finns inga accepterade tillvägagångssätt för replikation och Bryman (2011) skriver att det är svårt 

eller rent  av omöjligt att replikera en undersökning. Trots detta har jag valt att replikera en tidigare 

undersökning eftersom att ämnet låg nära det jag själv ville undersöka samt att det skett en 
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utveckling som jag anser vara relevant att undersöka. Jag är medveten om att det i princip är omöjligt att 

upprepa samma sociala miljö och att reliabiliteten därför är svår att mäta (Bryman, Ibid.). För att 

kompensera för detta har jag strävat efter att uppfylla kraven för tillförlitlighet (Bryman, Ibid.)

Framförallt har begreppet pålitlighet varit aktuellt för denna studie. Pålitlighet kan jämföras med 

reliabilitet vilket innebär att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen, för att kunna undersöka en studies tillförlitlighet. Målet har varit att på ett tydligt sätt 

redovisa för alla faser av forskningsprocessen i det befintliga studiet och också bifoga material viktiga för 

att avgöra tillförlitligheten.

Det befintliga studiet har även sina brister när det kommer till replikation då urvalsgruppen är begränsad 

när det kommer till intervjuerna och att urvalet valts ut på ett annat sätt jämfört med det befintliga studiet. 

Det befintliga studiet blir snarare en uppföljning av de frågor och idéer som tas upp i Lindströms (Ibid.) 

studie än en exakt replikation. De anpassningar som gjorts i det befintliga studiet för att bredda urvalet och 

för att kompensera för den förändring som skett sedan det befintliga studiet, har också påverkat 

replikationen.

Det befintliga studiet har dock lutat sig mot Lindsay och Ehrenbergs (1993) teori om åtskilda replikationer och 

hur replikationen blir starkare om samma resultat visas i de två studierna trots att medvetna skillnader gjorts. I 

och med att jag har strävat efter en fullständig och tillgänglig redogörelse för mina medvetna variationer i 

insamlingsmetoden så kan jag också peka på vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet.  Lindsay och Ehrenberg 

(Ibid.) tar dock upp att en studie bör repeteras genom en nära replikation först för att se om resultatet 

överhuvudtaget kan replikeras. Detta har inte gjorts i det befintliga studiet med tanke på brist i tid och 

omfattning av studie. I det befintliga studiet görs dock intervjuer, som Lindström (Ibid.) gör i sin studie, och även 

enkäter. Intervjuerna i sig är som en liten nära replikation, även om de brister lite i storleken av urvalet på grund 

av bortfall. Men genom att tydliga och medvetna skillnader gjorts i det befintliga studiet så kan de också tas upp i 

resultatet och analys som faktorer som påverkar resultatet. 

2.4.2 Urval

Förhoppningen var att intervjua minst 4 personer för att komplettera enkätsvaren. Det slutgiltiga antalet 

intervjuer blev 3 vilket kan anses som ett begränsat urval för intervjuerna. Det kan anses vara låg 

generaliserbarhet (Bryman, Ibid.) att låta en person representera gruppen som både läser fysiska böcker 

och e‐böcker i intervju, samt två för gruppen som läser fysiska böcker. Dock så kompletteras intervjuerna 

med en enkät som har ett större urval (71 personer) som ger en större tyngd åt läsvanor i urvalsgruppen. 

Intervjuerna får istället representera några fall (Bryman, Ibid.) som ger en djupare förståelse för det som 

uttrycks i enkäterna.
14



I och med att det blev ett bortfall på intervjuerna så skiljer sig urvalet jämfört med Lindströms (Ibid.). Det 

ursprungliga studiet har 6 personer som läser e‐böcker och 3 som inte gör det, och det befintliga studiet 

har bara en respondent som läser både fysiska böcker och e‐böcker. Detta medför att det blir svårt 

att dra paralleller mellan studierna och utföra en nära replikation av Lindströms (Ibid.) studie.  Data i det  

befintliga studiet finns dock att hämta även i enkäten, där två e‐boksläsare svarade samt 21 som läste både 

e-böcker och fysiska böcker, för att väga upp det begränsade urvalet i intervjerna. Lindström (Ibid.) valde 

också att begränsa sitt urval till personer som läser skönlitteratur medan det befintliga studiet valt att vara 

helt öppen när det kommer till genres.

En stor del av urvalet var studenter vid Södertörns Högskola. Det är delvis ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, Ibid.) som trots att personerna har gemensamt att de är studenter och lärare vid samma 

högskola har varierande bakgrund. De har dessutom vägts upp med slumpmässigt utvalda personer på 

pendeltåget.

Eftersom att enkäten var digital så är det en del personer som tillfrågades som föll bort för att de 

antingen inte hade kunskap eller tillgång till dator och Internet.

2.4.3 Enkät- och intervjufrågor

Efter insamling och analys av resultatet så upptäcktes vissa svårigheter att jämföra svaren från de olika 

urvalsgrupperna eftersom att inte samma frågor hade ställts. Vissa frågor som t.ex. ”När läser du e‐

böcker?” går uppenbart inte att ställa till de som bara läser fysiska böcker. Men vissa andra frågor som inte 

ställdes till alla borde ha gjort det för att enklare kunna jämföra resultatet. T.ex. hade det varit intressant 

att få veta om de som bara läste fysiska böcker såg några fördelar med e‐böcker och isåfall vilka. Dessutom 

hade det varit relevant att fråga om de som bara läste fysiska böcker någon gång hade testat att läsa e‐

böcker. Förutom att respondenterna fick olika frågor beroende på hur de läste böcker så har det befintliga 

studiet försökt använda frågor som varit så lika det ursprungliga studiets frågor som möjligt. Vissa 

justeringar har gjorts eftersom de ursprungliga frågorna var anpassade för intervju och enbart för två 

urvalsgrupper. Svaren har dock visat på andra tydliga och intressanta resultat som tagits upp i uppsatsen. 

Det har tydligt visats i resonemangen vilka slutsatser som tydligt kunnat stärkas av resultatet, och vilka som 

inte kunnat det.

3 Resultat

3.1 Enkät

70 personer svarade på enkäten. 2 svarade att de inte läste alls, men de flesta läste fysiska böcker och 2
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angav att de läste e‐böcker. Åldrarna är spridda mellan åldrarna 18‐ 71. Av de som svarade så var 40 

kvinnor och 28 män.

Diagram 1. Enkät om bokläsning. Hur läser du böcker? 70 svarande 18‐71 år.

3.1.1 E-böcker

Bland e‐bokläsarna var båda män, de var i åldersgrupperna 30‐35 år samt 42‐47 år. Deras huvudsakliga 

sysselsättning var arbete. På frågan när de läste så svarade de alla alternativen, men båda var överens om 

att de läser när de får tid över.

Diagram 2. Enkät om bokläsning. E‐böcker. När läser du? 2 svarande 30‐47 år.

De läste på tunnelbanan eller hemma, på en läsplatta, surfplatta och båda svarade mobil. Båda svarade att 

de kände fler som läste e‐böcker.
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Diagram 3. Enkät om bokläsning. E‐böcker. Var läser du någonstans? 2 svarande 30‐47 år.

Diagram 4. Enkät om bokläsning. E‐böcker. Hur läser du? 2 svarande 30‐47 år.

Den ena svarade att den läste allt möjligt och den andra svarade att den läste sci‐fi‐, fantasy‐ och 

skräckböcker. Anledningen till att den ena började läsa e‐böcker var att den skaffade sig en iPad, och för 

den andra var det pga. långsam läshastighet som han började använda sig av ljudböcker. De ansåg att 

läsningen betydde avkoppling, hålla hjärnan i trim samt att vidga sina vyer. Fördelarna med e‐boken jämfört 

med fysiska boken ansågs vara att e‐boken är lättare att ta med sig och navigera samt att inte tar någon 

plats hemma. Den ena respondenten såg inga nackdelar med e‐böcker, medan den andra ansåg att 

nackdelarna med e‐boken jämfört med den fysiska boken är;

“Dyrare att komma igång, man måste ha en maskin för att läsa en bok.”

Respondenterna önskade att e‐bokens utveckling skulle gå mot lägre priser och release‐datum, 

mindre DRM, samt som en respondent tyckte;
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“Att e‐boken ska ska förses med extra material som handlar om ämnet som boken 

tar upp.”

Respondenterna trodde dock inte att det skulle hända så mycket med boken i framtiden, men att pappret 

skulle försvinna på lång sikt eftersom att e‐boken kommer att bli standard och ersättas av den 

traditionella fysiska boken.

3.1.2 Fysiska böcker

Bland de 45 respondenterna som läste fysiska böcker var 31 kvinnor och 14 män. De flesta (47%) var i 

åldersgruppen 24‐29 år  och 20% 18‐23 år. Av de som svarade var 49% studerande, 36% arbetande, 11% 

något annat samt 4% arbetslösa. På frågan var de läste någonstans svarade de flesta hemma.

På tunnelbanan 13

På pendeltåget 14

På bussen 11

På jobbet 4

Hemma 43

I skolan 11

Diagram 5. Enkät om bokläsning. Fysiska böcker. Var läser du någonstans? 45 svarande 24‐71 år.

Alternativet ”När jag får tid över” fick flest svar på frågan när de läser.

Diagram 6. Enkät om bokläsning. Fysiska böcker. När läser du? 45 svarande 24‐71 år.

Other 13
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På frågan om deras erfarenhet av elektronisk text så svarade 38% att de läste elektronisk text på datorn,   

31% svarade att de bara läste kortare texter på datorn. 56% svarade att de hade funderat över att läsa en e‐ 

bok medan 38% svarade att de inte hade gjort det. 67% svarade att de kände någon som läste e‐böcker, 

33% svarade att de inte gjorde det. Bland svaren vad respondenterna läser för böcker syns framförallt 

skönlitteratur, som romaner, deckare, fantasy och science fiction samt biografier. Många nämnde även 

facklitteratur och kurslitteratur. På frågan vad läsning betyder för respondenterna så nämndes avkoppling, 

verklighetsflykt, underhållning och att skaffa sig nya kunskaper mest. När respondenterna skulle svara på 

vilka nackdelar de föreställde sig med e‐boken jämfört med den fysiska boken så var de vanligaste svaren att 

de inte tyckte det var behagligt att läsa text på skärm, vilket nämndes 17 gånger i de fria svarsalternativen.

“Det är inte riktigt samma känsla och sen tycker jag att det blir ansträngande för ögonen 

efter ett tag. Kan bättre fokusera när det är i pappersformat.”

Respondenterna uttryckte även att det fanns en speciell känsla av att hålla i en fysisk bok, kunna 

bläddra, känna doften av en bok som inte kunde jämföras med en e‐bok som inte hade samma 

“mysfaktor”;

“Känslan försvinner samt att när jag läser så vill jag koppla bort allt annat som har 

med vardagen att göra, då ingår allt för ofta elektroniken.”

Tekniska aspekter nämndes också som nackdelar; att läsplattor behövde laddas, att de var ömtåligare 

och inte lika sköna att hålla i som fysiska böcker.

“En e‐bok är jobbig för då måste man läsa på något elektroniskt. Jag som läser böcker 

oftast innan läggdags tycker det är otympligt med en dator eller platta för att läsa böcker. 

En bok är mer stabil och lättare att hålla.”

När respondenterna fick svara på hur de själva önskade att e‐bokens utveckling skulle se ut nämnde de 

framförallt utvecklingen av surf‐ och läsplattor; att de skulle bli smidigare, tåligare samt förmedla samma 

känsla som den fysiska boken.

“Själva innehållet är ju samma i en vanlig bok och en elektronisk bok. Återstår då själva 

apparaten som borde förmedla en känsla som gör att man gärna sätter sig med den när 

man har en lugn stund. “

19



De  nämnde  även  anpassning  av  skärm  och  funktioner  för  att  förbättra  läsningen  genom  ljus,  typsnitt, 
storlek

m.m. som en del av hur de önskade att e‐bokens utveckling skulle de 
ut.

“Precis som den är på G nu. Bra batteritid, valbart ljus, möjlighet att ställa in typsnitt 

och storlek.”

De svarade också att de önskade att det skulle vara enkelt, billigt, tillgängligt att hitta elektroniska 

böcker och att utbudet skulle öka.

“Att alla böcker finns tillgängliga som e‐böcker, utbudet är viktigt. Läsplattan ska vara 

smart utformad så att det är enkelt att läsa i olika ljus och med olika fonter/typsnitt och 

typsnittsstorlekar. Funktionen där man också direkt kan slå upp ett ords betydelse 

verkar också fantastiskt bra!”

Vissa ville dock bara ha kvar den fysiska boken, medan andra ansåg att e‐boken bara borde vara 

ett komplement till den fysiska boken.

“Låt den utvecklas och växa, men pappersboken måste vara kvar som alternativ.”

På frågan hur respondenterna tror att bokens framtid kommer att se ut så är majoriteten överens om att 

även om e‐boken utvecklas så kommer den  fysiska boken alltid  finnas kvar eller åtminstone  finnas kvar 

under väldigt lång tid framöver.

“Både e‐boken och den fysiska boken kommer utvecklas sida vid sida.“

Flera anser att e‐boken helt kommer att ta över den fysiska boken, och om den fysiska boken kommer att 

finnas kvar så i så fall i betydligt mindre skala.

“Jag tror inte att det kommer att tryckas "analoga" böcker utan att allt kommer 

att läsas via tex läsplattor/datorer. Dock tror jag fortfarande att folk kommer att 

vara väldigt intresserade av litteratur och att läsa.”
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3.1.3 Både fysiska böcker och e-böcker

Av de 21 som svarade att de både läste fysiska böcker och e‐böcker var de flesta (8) i åldersgruppen 24‐29, 

4 vara 18‐23 och 3 var 36‐41. 57% (12) var män och 43% (9) var kvinnor. Deras huvudsakliga sysselsättning 

var studier (55%) och 40% angav att de arbetade. Platsen respondenterna helst läste e‐böcker på var 

hemma.  De flesta svarade även att de läste fysiska böcker hemma. Tillfällen respondenterna läste e‐böcker 

på  var  när de är på väg någonstans, när de avsätter tid för läsning och när de får tid över.

Diagram 9. Enkät om bokläsning. Fysiska böcker och e‐böcker. När läser du e‐böcker? 21 svarande 24‐65 år.

Fysiska böcker läste de hellre när de var lediga, men också när de får tid över samt när de avsätter tid 

för läsning och när de är på väg någonstans.

Diagram 10. Enkät om bokläsning. Fysiska böcker och e‐böcker. När läser du pappersböcker? 21 svarande 24‐65 år.

Majoriteten läser e‐böcker på mobilen. De flesta (17) kände till fler som läste e‐böcker.

21



Diagram 11. Enkät om bokläsning. Fysiska böcker och e‐böcker. Hur läser du e‐böcker? 21 svarande 24‐65 år.

På frågan vad respondenterna läste för böcker så var det kurslitteratur, facklitteratur samt skönlitteratur de 

alternativ som flest valde. Bland populära genrer finns biografier, deckare, fantasy och science fiction. 

Tillgängligheten verkar vara den största anledningen till att respondenterna började läsa e‐böcker. De tar   

upp att tillgängligheten till många böcker i t.ex. en läsplatta och smidigheten att man kan ha med sig den.  

Det nämns också att med e‐böcker slipper man bära tunga fysiska böcker och tillgången till gratis böcker 

och böcker man kanske inte skulle haft tillgång till eller läst annars.

När respondenterna fick frågan vad läsningen betydde för dem var det tydligt att det både var för att

inhämta ny kunskap och för avkoppling, förströelse och verklighetsflykt. Underhållning nämndes också 

samt att läsningen var viktig för studier och arbete.

“Mycket. Man lär sig hur man ska skriva, nya ord och tips på hur man kan uttrycka sig. 

Sedan gillar jag fantasier och därför gillar jag att läsa böcker. Det är skönt att "vara på 

en annan plats" för en stund.”

De tydligaste fördelarna med e‐boken framför den fysiska boken ansågs vara att e‐boken är lätt att ta 

med sig eftersom att den är mindre än en fysiska boken samt att den väger lite. Tillgången togs också 

upp som en fördel med e‐boken, både till böcker i t.ex. läsplattan men även via bibliotek och affärer på 

Internet. Även de tekniska aspekterna togs upp som positiva som att det går att bokmärka och lägga in 

noteringar och taggar i texten samt att det går att anpassa skärm, ljus och typsnitt efter önskemål. Några 

få nämnde även att det var mer miljövänligt med e‐böcker samt att det var billigare och även gratis 

ibland.

“Skönare kontrast i läsplattans skärm än pappersböcker. Behändigt att ha många böcker 

med sig jämt så att man kan börja på nästa när en tar slut. Lättare och tar mindre plats 

än de flesta fysiska böcker. Att man kan göra noteringar och lägga in bokmärken och 

taggar i texten om man läser något man vill komma ihåg.”
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Nackdelarna med e‐boken jämfört med den fysiska boken var framförallt att e‐boken inte gav samma 

känsla som den fysiska boken samt att e‐boken är beroende av uppladdning. Just ordet “känsla” användes 

mycket där känslan med den fysiska boken kunde vara att kunna bläddra med papperssidor, att hålla i en 

fysisk bok, doften samt att det kunde synas på den att den använts och funnits länge. Någon nämnde 

värdet i att;

“Jag kan läsa samma bok för mina barn som min mamma läste för mig.”

Känslan av ägandet beskrevs vara tydligare med en fysisk bok och vikten av att kunna ha en bok i 

bokhyllan. De negativa tekniska aspekterna med e‐boken, bortsett från att de behövdes laddas, var att det 

var svårt att läsa på en platta under längre tid och att få en överblick över hur många sidor man läst. En 

respondent tyckte att det var;

“Svårare att leva sig in i texten och ansträngande efter en längre tid.”

De allra flesta (81%) sa att de kände någon annan som läste e‐böcker. När respondenterna själva får 

önska hur e‐bokens utveckling ska se ut så nämner de flesta tillgången och hanteringen av e‐böcker som 

väsentligt. De vill att e‐boken ska bli vanligare, få större utbud och öka tillgängligheten.

“Att e‐boken blir vanligare och enklare att tillgå inom flera olika ämnesområden på olika 

språk.”

Tekniska aspekter som läsbarhet, kontrast, hantering av illustrationer samt bokmärken nämns liksom att 

plattan man läser på ska vara lagom storlek samt slagtålig.

“Ännu högre läsbarhet och kontrast, i dagsljus såväl som i mörker. Lätt, billig och 

slagtålig vore såklart trevligt.”

6 personer uttryckte att det antingen inte visste eller var nöjda med hur e‐boken såg ut idag. När de fick 

svara på hur de trodde att bokens framtid skulle se ut verkade de flesta vara överens om att e‐boken 

skulle utvecklas och bli större men inte ersätta den fysiska boken helt. Även om försäljningen av fysiska 

böcker skulle minska och få konkurrens av e‐boken så skulle den fortfarande finnas kvar.

“Boken kommer alltid att finnas kvar, precis som den gjort i flera 100 år. Den får 

såklart en smäll i konkurrensen, men jag tror inte att det bekommer den nämnvärt.”
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3.2 Intervju

Intervjusvaren presenteras utefter temana ingångar, teknik, läsning och läsvanor, utbud, boken och 

framtiden. Teman belyser hur respondenterna kommit i kontakt med e‐boken, deras relation och tankar  

kring tekniken, deras allmänna läsvanor och tankar kring läsning, hur de upplever utbudet av böcker samt  

var de har för tankar kring bokens utveckling i framtiden. Dessa temana delger respondenternas 

upplevelser av böcker och läsning samt deras relation till e‐böcker. Efter detta presenteras svaren enligt e‐

bokens uppfattade fördelar utifrån Rogers fem attribut; relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, 

prövbarhet samt synlighet.

3.2.1 Ingångar (hur de kommit i kontakt med e-boken)

3.2.1.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten känner inga som läser e‐böcker och har inte fått influenser på det sättet. Han prövade att 

ladda ned en gratis e‐bok från Google Books men eftersom att vissa sidor fattades så blev han besviken och 

ville inte pröva igen. Respondenten har funderat på att prenumerera på tidningar i digitalt format men är 

inte riktigt övertygad. Hade han studerat idag hade han kanske övervägt att använda e‐kurslitteratur.

3.2.1.2 Intervju 2 : Både e-böcker och fysiska böcker

Respondenten började läsa e‐böcker på datorn för 10 år sen. Så länge han har studerat så har han använt 

e‐ böcker då vissa böcker bara funnits tillgängliga digitalt medan andra har varit mycket billigare eller 

gratis som e‐böcker. Respondenten tyckte också att fysiska böcker blev dyrare och tyckte då att det var 

smidigare och billigare att ladda ner e‐böcker direkt, antingen illegalt eller via iTunesstore.

3.2.1.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten testade att läsa e‐böcker då han fick ett erbjudande via DN att ladda ner gratis e‐böcker 

över julhelgen och han blev positivt överraskad. Respondenten har även fått tips från sin dotter och 

dotterns man som läser e‐böcker och talat väl om det. Han har tyckt att det de sagt låtit intressant och 

har tagit till sig av deras synpunkter.

3.2.2                     Teknik (Relationen och tankar kring teknik och e-böcker)

3.2.2.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten anser att boken som form är gammal och har fungerat länge. Han ser ingen anledning att gå 

över till e‐böcker när man kan läsa dem fysiskt. Han har viss erfarenhet av elektronisk text då han läser 

nyheterna på mobilen och ibland bloggar. Respondenten anser att tekniken och den
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övervakningsproblematik som finns idag skapar nya problem. Han berättar om Amazon där man var    

tvungen att både köpa tekniken och en nyckel för att låsa upp, för att hindra piratspridningar. Han menar att 

försäljningsargumentet att läsplattan skulle vara miljövänligare inte är ett skäl utan att den måste laddas 

och drar el.

3.2.2.2 Intervju 2 : Både e-böcker och fysiska böcker

Respondenten har läst e‐böcker i ca. 10 år och upplever tekniken med e‐böcker som smidig och uppskattar 

tillgängligheten. Han tar upp tekniska funktioner med surfplattan som att kunna slå upp svåra ord, sätta 

bokmärken samt att kunna få texten uppläst som positiva fördelar.

3.2.2.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten har stor erfarenhet av elektronisk text efter att han arbetar framför en bildskärm och varit 

ingenjör i 40‐50 år. Han upplevde att det var enklare än han trodde att använda iPad och iBooks. 

Respondenten berättar om sin skepsis till den elektroniska världen och Facebook då han anser att det är så 

många som skriver text och tycker på Internet och att han känner misstroende till det som kommer från 

det mediet, och ur den elektroniska texten. Han känner större förtroende för en fysisk bok då han upplever 

att han vet vart den kommer ifrån. Respondenten upplever att det är oroväckande att han inte kan vara 

säker  på att den elektroniska texten inte har manipulerats eller censurerats. Han menar att det är lättare 

att göra detta med elektronisk text. Respondenten anser att tekniken och plattformen kan vara till stor 

nytta i andra sammanhang men när det kommer till böcker så tror han att läsupplevelsen kan bli förstörd 

om man utvecklar för mycket eftersom att det är så mycket som pockar på uppmärksamheten.

3.2.3 Läsning och läsvanor

3.2.3.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten läser framförallt historia, samhällsvetenskap, debatt och sakfrågor. Han vill kunna  

koncentrera sig på läsandet och kunna börja och sluta när han vill för att få en bättre läsupplevelse och 

därför läser han helst hemma på fritiden, efter jobbet, på helgerna, i sängen på kvällen innan han ska  

somna. Respondenten läser för att förkovra sig och informera sig om vad som händer i världen, och det 

som berör politiken. Han menar att hans läsning och den allmänbildning det medfört varit till stor hjälp för  

honom i studier och arbetsliv.

3.2.3.2 Intervju 2 : Både e-böcker och fysiska böcker

Respondenten läser lite överallt men oftast hemma och helst på kvällen i sängen eller i soffan. Han läser de 

böcker han vill läsa och då spelar det ingen roll om det är fysiska böcker eller e‐böcker. Han tycker om att
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släppa verklighetsförankringen en stund och vara med om en berättelse och ta del av någon annans tankar 

och idéer. Respondenten menar att detta kan ske både via en film och en bok.

3.2.3.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten läser normalt sätt på kvällen, i sängen innan ska sova, samt när han har semester. På 

somrarna kan han läsa hela dagarna och flera böcker. Läsningen betyder avkoppling från vardagen och 

stimulans. Respondenten tycker att det är viktigt att stimulera hjärnan så att han inte bara går i de vanliga 

inrutade vanorna utan får lite nya impulser och håller sig ajour med vad som händer. Han tycker också att 

läsningen övar läsförståelsen och gör att man allmänt förstår saker vilket han anser underlättar i 

vardagslivet när man läser faktaböcker osv. Respondenten läser mycket elektronisk text i form av kortare 

e‐ post och längre bruksanvisningar och avtalstexter på jobbet.

3.2.4 Utbud

3.2.4.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten upplever att utbudet av e‐böcker är skralt, speciellt inom kurslitteratur där han skulle kunna 

se en reell möjlighet för e‐böcker.

3.2.4.2 Intervju 2 : Både e-böcker och fysiska böcker

Respondenten har upplevt att mycket kurslitteratur finns att hitta online och att det blir både enklare och 

billigare samt smidigare än att gå till den fysiska affären för att köpa böcker. Respondenten anser att 

tillgång, smidighet och pris spelar in i valet av bok snarare än formatet på boken.

3.2.4.2 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten nämner projekt Guthenberg och att det kan vara ett motiv att man börjar läsa mer efter att 

det finns ett ganska stort utbud av klassiska böcker där som kanske inte finns på biblioteken, som man 

kanske måste leta på antikvariat för att hitta.

3.2.5 Boken (bokens betydelse, olika format etc.)

3.2.5.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten menar att boken funnits i så många år och uttrycker att det känns så givet. Han ser ingen 

anledning att gå över till e‐böcker bara för att det finns, när det likväl går att läsas fysiskt.
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3.2.5.2 Intervju 2 : Både e-böcker och fysiska böcker

Respondenten anser att om det är en bok som han gillar eller som betyder mycket för honom så vill han ha 

den i fysiskt format i bokhyllan för att ha den som en merit för att han har läst den. Vissa samlingsböcker 

kommer i en fin box och han tycker att det är härligare att ha böcker i ett fysiskt format för att kunna 

känna känslan av att bläddra i den. Respondenten tycker också att den nostalgiska känslan är viktig, att 

t.ex. läsa de först raderna i en fysisk bok och känna igen sig. De e‐böcker som finns i iPad bookshelf menar 

han att ingen kommer att se ändå, så det spelar ingen roll, och då kan han inte visa att han läst mycket.

3.2.5.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten upplever att en fysisk bok inger mer förtroende och att man kan se när den är tryckt. från 

vilket förlag, vilken författare och att boken är som författaren avsåg att den skulle vara. Han beskriver 

också att boken har en viss känsla som inte e‐boken har.

3.2.6 Framtiden

3.2.6.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten tror att e‐boken i framtiden kommer att få konkurrens med video, men också med talboken 

och den fysiska boken. Han tror att antingen kommer e‐boken att slå igenom och då få samma prestige 

som den fysiska boken, eller så kommer den bara finnas som något vid sidan av, men e‐boken kommer inte 

att försvinna. Respondenten ser ingen mening med e‐böcker, mer än att det finns som ett alternativ till 

fysiska böcker. Den enda reella möjligheten för e‐böcker anser han är för juridikstuderande men mycket 

och tung kurslitteratur.

3.2.6.2 Intervju 2 : Både e-böcker och fysiska böcker

Respondenten tror att utvecklingen av boken består i att på flera vis göra e‐bokläsningen mer som det 

fysiska bokläsandet; att efterlikna känslan av att kunna bläddra i en bok och få en känsla om det t.ex. är en 

gammal eller ny bok. Han tror också på betydelsen att göra det möjligt att kunna ha böcker i bokhyllan 

eller i något slags fodral. Han tror att det handlar om att göra e‐bokläsandet smidigare och bättre för 

läsaren. Respondenten menar att den fysiska boken alltid kommer att finnas kvar. Han tror att det finns de 

som inte tycker att en e‐bok är en bok och att man därför bör gör e‐bokläsningen mer lik den fysiska 

läsningen för att inte skrämma bort de som är vana vid fysiska böcker. Respondenten anser att man bör 

göra e‐böcker mer lika sitt grundformat och att skillnaden mellan fysiska böcker och e‐böcker är för stor 

idag och att man måste dra in på den om man ska få flera e-bokläsare.
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3.2.6.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten tycker inte att utvecklingen av boken spelar så stor roll eftersom att han tycker att innehållet 

är det viktigaste. Han anser att pappersböcker gärna får finnas kvar och att utvecklingen med pocketböcker 

där man kan få prisvärda kvalitetsböcker är gott nog. Respondenten ser inget mervärde i att gå över från 

fysiska böcker till e‐böcker och att han tror att läsupplevelsen förstörs om man utvecklar för mycket. Han 

hoppas att själva poängen med läsandet; att sätta igång fantasin och leva sig in i texten, inte förändras på 

något vis. Det enda som respondenten kan tänka sig som en positiv utveckling av boken är möjligheten att 

lägga in aktiva länkar på konstiga ord i den elektroniska texten för att få dem förklarade. Men han tillägger 

att man då riskerar att tappa koncentrationen och möjligheten att kunna leva sig in i texten. Respondenten 

upplever också att det är lättare att manipulera och censurera texten samt att bli övervakad med  

elektronisk text och han anser att det är oroväckande.

3.2.7 E-bokens uppfattade fördelar (enligt Rogers innovationens fem attribut)

3.2.7.1 Relativ fördel

3.2.7.1.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten menar att han inte riktigt ser fördelarna med e‐böcker, mer än att det finns som ett 

alternativ till fysiska böcker. Han kan se en viss fördel med att använda e‐böcker om man studerar, 

speciellt de som har mycket och tung litteratur, och vill slippa bära mycket som t.ex. juridikstuderande. Om 

respondenten själv hade studerat idag så menar han att han kanske skulle ha övervägt att ha viss 

kurslitteratur, om den fanns, som e‐bok. Han nämner också företagsstämmor som ett användningsområde 

då de har mycket dokument.

3.2.7.1.2 Intervju 2 : Både e‐böcker och fysiska böcker

Respondenten tycker att tillgången till e‐böcker är smidigare jämfört med att gå till en fysisk affär. Han   

tycker också att e‐böcker är billigare än fysiska böcker. Respondenten nämner kurslitteratur som varit 

betydligt billigare som e‐litteratur. Respondenten uppskattar funktioner som att kunna markera och slå upp 

ord och anser att det bidrar till en smidigare läsning. Respondenten tycker också att det kan hjälpa honom  

på vägen med en e‐bok genom möjligheten att få den uppläst. Han uppskattar också iPadens bakgrundsljus 

istället för att ha direkt ljus som behövs vid läsning av en fysisk bok som t.ex. kan störa den som kör om 

man sitter i en bil. Fördelarna med iPad menar han är att man får fler valmöjligheter, men den fysiska boken
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erbjuder nostalgi och känslan av att bläddra blad.

3.2.7.1.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten upplevde att det var lättare att använda iPad och iBooks än vad han trodde att det skulle   

vara. Han ansåg att gränssnittet var väldigt stramt gjort med så lite störande element som möjligt så att 

man bara enkelt kunde ta till sig texten samt enkelt bläddra och sätta bokmärken så att man enkelt 

kunde ta upp läsningen vid ett senare tillfälle. Respondenten nämner också Project Guthenberg och 

utbudet av klassiska böcker som kan vara svåra att få tag på som ett motiv till att kanske börja läsa mer e‐

böcker.

3.2.7.2 Kompatibilitet

3.2.7.2.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten anser att fysiska böcker har funnits länge och fortfarande fungerar och undrar då varför man 

ska gå över till något annat. Respondenten ställer sig också frågan, angående motiveringen att man får mer 

tid att läsa med e‐böcker, vad det är vi lägger ner mer tid på istället för att läsa. Han vill inte gå över till e‐ 

böcker bara för att man kan utan då menar han att han lika gärna kan läsa en tidning eller bok fysiskt. Han 

anser att nya möjligheter också skapar fler problem. Respondenten menar att han alltid undrar varför man 

säger just en viss sak vi en viss tidpunkt, och kommer fram till att det egentliga syftet   med motiveringarna 

för e‐boken är att sälja. Han säger att han inte köper sättet att lansera e‐boken på, men att de som är 

teknikgalna eller har en teknikvänlig syn kan lockas.

3.2.7.2.2 Intervju 2 : Både e‐böcker och fysiska böcker

Respondenten beskriver att han uppskattar att släppa verklighetsförankringen en stund och ta del av någon 

annans tankar och idéer vilket han tycker kan ske via en e‐bok, liksom via film. Han beskriver också att 

tillgång, smidighet och pris är viktiga egenskaper när han väljer bok, snarare än formatet på boken. Han 

förklarar också att e‐böcker är billigare än fysiska böcker, t.o.m gratis ibland, samt att han tycker att det 

känns smidigare att kunna ladda ner en e‐bok direkt istället för att behöva gå till en fysisk affär.

3.2.7.2.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten är van vid teknik och att läsa elektronisk text eftersom han göra det till vardags på jobbet, 

samt att han arbetat som ingenjör i 40‐ 50 år. Respondenten anser att tekniken och plattformen kan vara 

till stor nytta i andra sammanhang men när det kommer till böcker så tror han att läsupplevelsen kan bli 

förstörd om man utvecklar för mycket eftersom att det är så mycket som pockar på uppmärksamheten. 

Respondenten ser problemet med att i allmänhet så har folk lätt att tappa koncentrationen för att det finns 

så mycket som pockar på uppmärksamheten med dagens media. Respondenten är skeptiskt mot den
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elektroniska världen och Facebook eftersom att han menar att det idag skrivs och tycks så mycket och lätt  

på Internet. Han känner missförtroende för det allmänna mediet och det som kommer ut från den 

elektroniska texten. Han menar att en fysisk bok inger mer förtroende, eftersom att man inte kan vara 

säker på om en elektronisk text har manipulerats eller censurerats, i t.ex. kommersiellt eller politiskt syfte. 

Respondenten nämner också risken för digital övervakning och menar att man ska vara medveten om att 

tekniken öppnar upp för de möjligheterna.

3.2.7.3 Komplexitet

3.2.7.3.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten testade att ladda ner en e‐bok gratis från Google Books, men blev inte så lockad eftersom att 

flera sidor fattades. Han menar att för att läsa e‐böcker måste man först ha läsplatta och så måste det finnas 

ett utbud av e‐böcker.

3.2.7.3.2 Intervju 2 : Både e‐böcker och fysiska böcker

Respondenten har använt e‐böcker i 10 år och nämner inga svårigheter med tekniken. Nämner bara fördelar 

med e‐böcker, bortsett från den nostalgiska känslan och känslan av att bläddra blad som den fysiska boken 

har men inte e‐boken.

3.2.7.3.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten beskriver att det var lättare än han hade förväntat sig att använda iPad och iBooks. 

Respondenten har sedan tidigare stor vana av teknik och elektroniskt text. Han anser dock att det finns en 

risk med att bli distraherad när man läser e‐böcker vilket kan förstöra läsupplevelsen.

3.2.7.4 Prövbarhet

3.2.7.4.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

När respondenten skulle pröva e‐böcker så laddade han ner en gratis e‐bok från Google Books, men när  

sidor fattades blev han inte lockad att testa e‐böcker igen. Respondenten nämner även Amazon där man 

var tvungen att både köpa själva boken och en nyckel för att låsa upp boken.

3.2.7.4.2 Intervju 2 : Både e‐böcker och fysiska böcker

Respondenten testade e‐böcker på dator för 10 år sen och beskriver att han använt det inom studierna. 

Han nämner enkelheten att få tillgång till e‐böcker, både legalt och illegalt.
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3.2.7.4.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten testade e‐böcker via ett erbjudande från DN och beskriver att han tyckte det var enklare 

än vad han hade trott. Han berättar också att Projekt Guthenberg kan var ett sätt att fortsätta läsa e‐

böcker eftersom att de har ett utbud av klassiska böcker som kan vara svåra att få tag på annars.

3.2.7.5 Synlighet

3.2.7.5.1 Intervju 1 : Bara fysiska böcker

Respondenten känner inga som läser e‐böcker och läser själv framförallt hemma, förutom nyheterna som 

han läser på mobilen när helst han kan.

3.2.7.5.2 Intervju 2 : Både e‐böcker och fysiska böcker

Respondenten har många vänner som är e‐bokläsare och de håller ihop och respondenten upplever att 

det är smidigt att kunna dela böcker med varandra. Respondenten nämner också vikten av synlighet när 

det kommer till fysiska böcker i en bokhylla för att visa andra att han läst, och menar att det skulle behöva 

finnas något liknande för e‐böcker också. Han tycker inte att iPads Bookshelf har någon betydelse då 

ingen kommer att se den ändå.

3.2.7.5.3 Intervju 3 : Bara fysiska böcker

Respondenten har hört hans dotter, och dotterns man, prata väl för e‐böcker och tyckt det låtit intressant. 

Själv läser han bara böcker hemma. Speciellt pratade de om Project Guthenberg som respondenten själv 

anser kan vara ett motiv till att man kanske börjar läsa mer e‐böcker.

4 Analys

4.1 Innovationens fem attribut

I denna studie är framförallt innovationens fem attribut relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet,  

prövbarhet samt synlighet relevant för att förstå respondenterna när de väljer att antingen använda sig av 

e‐ boken eller inte. Teorin fungerar således som ett ramverk för att förstå spridningen av e‐boken men 

framförallt hur respondenterna ser på e‐boken som innovation.
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4.1.1 Relativ fördel

Det är tydligt att respondenternas upplevda fördelar med e‐böcker påverkar deras syn och adoption av 

tekniken. När tekniska funktioner ses som fördelar i sig ökar användandet av e‐böcker. När de istället ses 

som nackdelar för att de inte förmedlar samma känsla som en fysisk bok eller stör förmågan att leva sig in i 

texten, minskar det e‐bokanvändandet. Beroende på om respondenten värderar känslan att hålla i en 

fysisk bok, bläddra, känna materialet, som en e‐bok inte kan förmedla, eller om tillgänglighet, smidigt 

format, tekniska funktioner anses viktiga kommer adoptionen av e‐böcker se olika ut. Men även de som 

läser e‐ böcker och uppskattar de funktioner som tekniken erbjuder ser nackdelar med e‐boken, t.ex. att 

de inte erbjuder den känsla som fysiska böcker erbjuder.

Den första intervjuade respondenten, som inte läser e‐böcker alls, har svårt att se fördelar, men nämner 

möjligheten för studenter att använda e‐böcker för att slippa bära mycket litteratur, vilket inte tilltalar   

honom som arbetande. Fysiska bokläsare via enkätsvaren svarar att de saknar känslan, materialet och att 

hålla i en fysisk bok, något som en e‐bok inte kan förmedla. Den andra intervjuade respondenten ser många 

tekniska funktioner med e‐bokläsning som fördelar och att de gör hans läsning smidigare och   

tillgängligheten bättre samt priset på e‐böcker lägre. De som både läste e‐böcker och fysiska böcker i  

enkäten svarade också att de upplevde tillgängligheten och tekniska funktioner som fördelar. De nämnde 

också att storleken på själva läs‐ eller surfplattan är smidig, lätt och praktiskt att bära med sig. Flera nämnde 

även att de ansåg att e‐böcker är mer miljövänliga. Den tredje intervjuade respondenten ser framförallt det 

enkla gränssnitten som en fördel för att det inte stör hans läsupplevelse, och att Project Guthenberg  

erbjuder e‐böcker som annars kan vara svåra att få tag på. Tillgängligheten är också något som läsare av  

både e‐böcker och fysiska böcker i enkäten svarar är en fördel. Den tredje intervjuade respondenten delar 

också åsikten om att nackdelen med e‐böcker är förmågan att leva sig in i texten och känslan som fysiska 

böcker erbjuder.

4.1.2 Kompatibilitet

Kompatibiliteten är svårare att dra tydliga slutsatser från, men det man kan se är att de olika respondenterna 

lyfter fram olika fördelar och nackdelar med e‐boken och den fysiska boken. De upplevda relativa fördelarna 

och nackdelarna de ser med e‐boken passar olika bra in på respondenternas läsvanor. Alla respondenter 

svarar att avkoppling, verklighetsflykt och utbildning är betydelsefullt med läsning. De flesta svarar att de 

läser hemma. Svaren visar också att tillfällena respondenterna läser på har en ganska jämn spridning mellan 

de olika svaren, men det som står ut något är att e‐böcker helst läses när man är på väg någonstans och när 

man får tid över. Fysiska böcker läses helst när man får tid över och när man är ledig. En nackdel med e‐ 

boken som många lyfter fram är att det inte är skönt att läsa under längre perioder, vilket inte passar till
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längre läsning under t.ex. ledighet. Medan de som läser e‐böcker ser fördelar med tillgänglighet och 

smidighet samt att de gärna läser när de är på väg, något som respondenterna upplever att e‐boken 

tillgodoser. De nackdelar som alla respondenter pekar på, både de som läser fysiska böcker, de som läser 

både och och delvis de som bara läser e‐böcker, är väldigt lika. Förutom att läsa under längre tid, nämns 

även känslan, både fysiskt och mentalt, som något e‐boken inte kan erbjuda, utan bara den fysiska boken. 

Detta kan vara en förklaring till varför så få läser enbart e‐böcker.

Den första intervjuade respondenten upplever att det inte finns någon anledning att gå över till e‐böcker 

eftersom att han inte ser några brister med de fysiska böckerna. Han ser heller inte några fördelar med e‐ 

boken som gynnar honom. Den andra intervjuade respondenten menar att tillgången, smidigheten och  

priset är det som styr valet av bok, snarare än formatet. Dessa kriterier uppfyller, enligt honom e‐boken, 

då han beskriver att han upplever att det är smidigare och billigare att ladda ner e‐böcker, samt att det 

finns ett stort utbud. Något som respondenten dock beskriver som en fördel med fysiska böcker är känslan 

av boken, nostalgin till berättelsen, att kunna bläddra, samt att låta dem vara synliga för andra i en 

bokhylla, vilket är svårt att uppfylla med e‐böcker. Detta verkar vara en anledning till att respondenten även 

läser fysiska böcker, eftersom att han beskriver att vissa favoritböcker vill han ha i fysisk form för att visa för 

andra att han faktiskt läst dem. Den tredje intervjuade respondenten beskriver också att det finns en viss 

känsla med böcker, som inte e‐böcker har, samt att han känner ett större förtroende för fysiska böcker och 

dess källa. Även om respondenten uppskattade gränssnittet när han testade att läsa e‐böcker var det för 

att det inte störde hans läsning, snarare än att han såg en fördel i funktionerna i sig.

4.1.3 Komplexitet

Ingen av de intervjuade respondenterna beskriver några tydliga svårigheter med e‐böcker. Den första 

intervjuade respondenten, som bara läser fysiska böcker, beskriver dock att han upplevt krångel med e‐ 

böcker. De andra två respondenterna har inte beskrivit några svårigheter med e‐böcker, där den ena läser 

mycket e‐böcker och den andra har testat och kan tänka sig att fortsätta.

Den första intervjuade respondenten berättar att han bara läser elektroniskt text i form av nyheter på

mobilen. De andra två intervjuade respondenterna har större erfarenhet av elektroniskt text. Den tredje 

intervjuade respondenten berättar att han läser och skriver elektroniskt varje dag i sitt jobb, och den 

första intervjuade respondenten har läst e‐böcker i 10 år.

Bland de som bara läser fysiska böcker i enkäten så angav 17 (38 %) att de läser elektronisk text på datorn, 

och 14 (31 %) sa att de bara läser kortare texter. Bara en svarar att de aldrig läser elektronisk text 6 svarar 

att de läser på mobilen. Det går inte med enkätsvaren se ett samband i att de som har lite, eller ingen 

vana med elektronisk text, skulle läsa mindre e‐böcker. Bland de som svarade på enkäten som bara läste 

fysiska böcker så upplevde de olika standarder för olika e-bokläsare som en nackdel, att det är jobbigt 

33



att läsa på skärm under längre tid samt att det är obekvämt att hålla i en läs‐ eller surfplatta. Även de som 

både läser e‐böcker och fysiska böcker sa att de upplevde svårigheter med att läsa e‐böcker en längre tid, 

bläddra, leva sig in i texten samt få översikt över läsandet. De beskriver även att nackdelar med att en läs‐ 

eller surfplatta måste laddas, kan få programfel och att man måste ladda ner böckerna. Vissa nämner också 

att de anser att tillgängligheten på e‐böcker är dålig.

4.1.4 Prövbarhet

De intervjuade respondenterna visar att prövbarheten är viktig för den fortsatta användningen av e‐boken. 

När den första intervjuade respondenten skulle testa att ladda ner en gratis bok från Google Books blev han 

besviken och ville inte testa igen. Han målar upp en bild av att det är ett stort steg att pröva e‐böcker 

eftersom att man både måste ha en läs‐ eller surfplatta samt att det måste finnas ett utbud av e‐böcker, 

vilket han inte tror är så stort. Den tredje respondenten testade e‐böcker när han fick ett erbjudande att 

ladda ner gratis och han tyckte att det var enklare än vad han hade trott. Han säger också att han kan tänka 

sig att fortsätta med e‐böcker. Han nämner även Project Guthenberg där man kan ladda ner gratis böcker, 

som en möjlighet att fortsätta läsa e‐böcker. Den andra intervjuade respondenten beskriver att han testade 

att läsa e‐böcker på datorn för första gången för 10 år sen och att han började använda e‐böcker i 

studierna, då viss kurslitteratur bara fanns elektroniskt. Han beskriver att det är enkelt att få tillgång till e‐

böcker.

Prövbarhetens betydelse syns inte lika tydligt i enkätsvaren men de som läser både e‐böcker och fysiska 

böcker säger att anledningen till att det började läsa e‐böcker berodde på tillgängligheten och att de 

upplevde att det var lättare och smidigare med e‐böcker. Bland de som svarade på enkäten och bara läste 

fysiska böcker så svarade 56 % att de funderat över att läsa en e‐bok, men 38 % har inte funderat på att 

läsa en e‐bok. Det är svårt att veta om de som funderat över att läsa en e‐bok, faktiskt också prövat eller 

om de inte gjort det och i så fall varför de inte prövat. Det går alltså inte att dra en slutsats om det faktiskt 

är så att det berott på att prövbarheten ansetts vara låg.

4.1.5 Synlighet

Respondenternas svar visar att synligheten, och speciellt genom mellanmänsklig kommunikation, är viktig 

för spridningen och adaptionen av e‐boken. Den första intervjuade respondenten säger att han inte 

känner några som läser e‐böcker medan de andra två respondenterna båda har kontakt med andra som 

läser e‐ böcker. I enkätsvaren ser man bland de två som läser e‐böcker att båda känner fler som läser e‐

böcker. Bland de som läser både fysiska böcker och e‐böcker så är det 81 % som känner fler som läser e‐

böcker. Samma siffra är lägre hos de som bara läser fysiska böcker, där 67 % känner fler som läser e‐

böcker.
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De flesta svarar att de läser hemma, vilket i sig kan ses som låg synlighet jämfört med om de skulle läsa med 

andra eller på allmän plats. Det finns ingen tydlig skillnad mellan de som läser bara fysiska böcker och de 

som läser både fysiska böcker och e‐böcker när det kommer till plats. Men det som står ut något är att e‐ 

böcker helst läses när man är på väg någonstans och när man får tid över. Fysiska böcker läses helst när 

man får tid över och när man är ledig. Bland de som läser både fysiska böcker och e‐böcker kan man se att 

något fler läser e‐böcker på kommunala färdmedel än fysiska böcker. Resultatet visar en något större 

synlighet av respondenternas e‐bokläsande på allmänna platser, jämfört med läsandet av fysiska böcker.

På tunnelbanan 6

På pendeltåget 11

På bussen 10

På jobbet 4

Hemma 18

I skolan 3

Other 1

Diagram 7. Enkät om bokläsning. Fysiska böcker och e‐böcker. Var läser du e‐böcker någonstans? 21 svarande 24‐65 år.

På tunnelbanan 4

På pendeltåget 7

På bussen 6

På jobbet 2

Hemma 21

I skolan 8

Other 4

Diagram 8. Enkät om bokläsning. Fysiska böcker och e‐böcker. Var läser du pappersböcker någonstans? 21 svarande 24‐65 år.
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4.2 Jämförelse av det befintliga studiet och Lindström 

(2009)

Lindström (Ibid.) menar att “fördelarna med e‐boken är sammankopplade med dess egenhet som digital  

text, och nackdelarna sammankopplade med hanterandet av text i digitalt format.” Det innebär att e‐

bokens karaktär gör det möjligt att kunna presentera och strukturera om texten på olika sätt, något som 

inte går  med en fysisk bok. Detta är något som det befintliga studiet resultat delvis också visar. 

Möjligheterna att kunna bokmärka, lägga in noteringar, anpassa skärm, ljus och typsnitt är något som tas 

upp som fördelar. Men den digitala texten anses också vara något negativt när det kommer till att läsa 

under längre perioder. Hanterandet av text i digitalt format är inget som syns som ett tydligt problem i det 

befintliga studiet, bortsett från att vissa tar upp problematiken kring olika format på e‐böcker. De tydligaste 

fördelarna i befintliga studiet är att e‐boken är lätt att ta med sig, är mindre och väger lite. Mobiliteten är 

något som även tas upp i Linströms (Ibid.) resultat. Tillgängligheten är en viktig fördel i det befintliga 

studiet, vilket  också nämns i Lindströms (Ibid.) resultat då de som läser e‐böcker tenderar att läsa engelsk 

litteratur, något som det finns ett stort utbud av.

Kompatibiliteten är något som både Lindströms (Ibid.) och det befintliga studiet har svårt att se tydligt i 

resultatet. Lindström (Ibid.) beskriver mer teoretiskt hur upplevelsen kring läsning ser ut och hur texten 

förmedlas jämfört med andra medier, medan det befintliga studiet lyfter upp hur respondenternas 

upplevda relativa fördelar med e‐boken stämmer överens med deras läsvanor. Något man kan se är att de 

tydligaste nackdelarna med e‐boken är att det är jobbigt att läsa under längre tid, obekvämt att hålla i en   

läs‐ eller surfplatta, svårigheter att bläddra och leva sig in i texten, att få översikt över läsandet. Vilket inte 

är speciellt kompatibelt med att de flesta läser för att fly verkligheten och att koppla av.

När det kommer till komplexiteten så visar Lindströms (Ibid.) resultat att förkunskapen som krävs för att 

använda e‐böcker är hög för den ovane användaren, samt en del i ett elektroniskt kluster (Rogers, 2003). 

Även om olika standarder är något som tas upp i det befintliga studiet så är inte förkunskaper något som 

syns som problematiskt i svaren. En viss krånglighet eller svårighet beskrivs då nackdelar tas upp som 

dålig tillgänglighet, jobbigt att läsa under längre tid, obekvämt att hålla i en läs‐ eller surfplatta, 

svårigheter att bläddra, leva sig in i texten, att få översikt över läsandet, att läs‐ eller surfplattan måste 

laddas, kan få programfel, samt dålig tillgänglighet.
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Lindströms (Ibid.) respondenter tar framförallt upp priset som en nackdel som påverkar prövbarheten på e‐ 

böcker. I det befintliga studiets resultat syns inga nackdelar kring pris, utan snarare hur enkelt det är att 

testa och få tillgång till tjänster och e‐böcker. Dock är det svårt att dra tydliga slutsatser kring prövbarhet 

utifrån enkätsvaren.

När det kommer till synlighet så drar både Lindström (Ibid.) och det befintliga studiet slutsatsen att läsning 

av e‐böcker oftast sker i hemmet där synligheten är lägre jämfört med om det skulle ske med andra eller 

på allmän plats. Dock så ser det befintliga studiet att e‐bokläsandet, förutom i hemmet, sker något mer på 

kommunala färdmedel och när respondenten är på väg någonstans, jämfört med läsning av fysiska böcker, 

vilket ökar synligheten. Dessutom så visar enkätsvaren i det befintliga studiet att antalet som känner fler 

som läser e‐böcker är större hos de som själva läser e‐böcker. Intervjuerna visar också att de som haft 

kontakt med andra som läst e‐böcker och fått tips och rekommendationer läser mer e‐böcker.

5 Slutsatser och diskussion

5.1 Hypotes

Både Lindström (Ibid.) och det befintliga studiet kom fram till att läsning framförallt sker i hemmet och det 

i sig innebär låg synlighet. Men det befintliga studiet visade att något fler, av de som läser både fysiska  

böcker och e‐böcker, läser e‐böcker på kommunala färdmedel än fysiska böcker. Detta talar för att  

hypotesen som ställdes i det befintliga studiet delvis stämmer även om det inte syns tydligt i resultatet.  

Även om det nämns i Lindströms (Ibid.) resultat att respondenterna uppskattar mobiliteten och den  

ständiga tillgången till många böcker som e‐böcker möjliggör så talas det djupare om e‐bokläsandet på  

resor. På det sättet kan man ändå konstatera att det nämns mer i det befintliga studiets resultat, och man 

skulle kunna dra slutsatsen att detta är något som blivit vanligare i takt med att läsplattor och 

smartphones blivit alltmer vanligare sedan 2009.

5.2 Att komma närmare det fysiska bokläsandet

Det finns många likheter mellan Lindströms (Ibid.) resultat och det befintliga studiet, men också några  

viktiga skillnader. De upplevda relativa fördelarna ser lika ut i de båda studierna men när det kommer till 

komplexitet och upplevda nackdelar med e‐boken så skiljer sig studierna åt. Medan Lindström (Ibid.) visar 

att förkunskaperna är problematiska och att det är en del av ett elektronisk kluster (Rogers, 2003) gör att 

tröskeln att använda e‐böcker kan vara hög. I det befintliga studiet så beskrivs inga tydliga svårigheter med 

e‐boken, bortsett från problem med olika standarder och format samt att läsning av e‐böcker kräver en 

strömkälla. Vilket vittnar om den utveckling som skett sedan 2009 och hur användningen av  och 

kunskapen om verktyg som smartphones och surfplattor har ökat. De nackdelar som tas upp kring e‐boken 

i det befintliga studiet handlar snarare om läsupplevelsen. Många anser att det är svårt att läsa på en 

37



skärm under längre tid, obekvämt att hålla i en surf‐ eller läsplatta, bläddra, leva sig in i texten samt att få 

översikt över läsandet. Många beskriver en viss känsla som bara den fysiska boken kan förmedla och inte 

e‐boken. Det blir tydligt att e‐boken jämförs med den fysiska boken och de nackdelar som upplevs med e‐

boken är sådana aspekter som den fysiska boken har och som e‐boken inte kan nå upp till. De fördelar 

som tas upp med e‐boken handlar snarare om de egenskaper som gör e‐boken unik jämfört med den 

fysiska boken. Förkunskaperna som krävs för att läsa e‐böcker finns redan idag när det kommer till verktyg 

att läsa e‐ böcker på.

Trots att läsplattan faktiskt är designad för att läsa e‐böcker på, så läser de flesta, enligt det befintliga 

studiet,  på mobil. Skillnaden mellan e‐bok och fysisk bok blir större om boken läses på en mobil jämfört 

med en läsplatta. Med tanke på att de nackdelar som tas upp med e‐boken är att den inte har de 

egenskaper som den fysiska boken har så kanske läsningen skulle upplevas närmare den fysiska 

bokläsningen om den faktiskt skedde på en läsplatta istället för tex. en mobil.

Frågan är om e‐bokläsningen bör anpassas för att likna den fysiska bokläsningen för att få fler att läsa e‐ 

böcker eller om vi ska som Lindström (Ibid.) menar, behandla e‐boken utifrån dess specifika egenskaper 

och inte som om den endast vore en annan manifestation av den fysiska boken. Om vi ska följa Lindström 

(Ibid.) så innebär det att de som läser fysiska böcker, och värderar dess egenskaper, måste omvärdera sina 

behov och vad de anser är viktigt med att läsa. Precis som Lindström (Ibid.) beskriver så finns det praktiska 

fördelar med e‐boken om användaren själv värderar och ser stor nytta av e‐bokens dynamiska aspekter, så 

som sökning, omformatering och omstrukturering av texten.

Men det som också är viktigt att fundera på är att för det första hur få det är i Sverige, enligt statistik som 

enbart läser e‐böcker, och att de flesta som läser e‐böcker, enligt det befintliga studiet, gör det på mobil.  

Fler läser på dator och surfplatta än läsplatta. Detta kan ses som en naturlig följd av att många redan äger 

en mobil, surfplatta och dator för andra användningsområden, medan läsplatta måste inhandlas just för 

det ändamålet. Det är svårt att säga utifrån resultatet om respondenterna har testat läsplatta eller inte, 

och om det faktiskt anses svårt eller krångligt med läsplattor. Hade det sett annorlunda ut om fler testat 

och använt läsplatta för att läsa e‐böcker?

Vi måste ställa oss frågan om innovationen i det här fallet är e‐böcker i sig, eller verktyget, dvs. läsplattan, 

som är själva innovationen. Lindström (Ibid.) problematiserar faktumet att om mjukvaran i själva verket är 

texten så är det ingen skillnad mellan e‐boken och den fysiska boken, och då förlorar också e‐boken de 

relativa fördelar den har jämfört med den fysiska boken. Han menar att det handlar om vad användaren  

själv lägger in i det hela och att e‐bokens dynamiska aspekter ses som fördelar. Lindström (Ibid.) tillägger 

att om användaren endast ser texten som det viktiga, oavsett hur den presenteras, så saknar läsplattan i 

sig dessa relativa fördelar. Men då är det ju själva presentationen av texten som blir det väsentliga och det 

som är själva innovationen, som skiljer sig från den fysiska boken och det som har de relativa fördelar 

som e‐ bokläsarna upplever. Presentationen av texten är ju det som sker med hjälp av läsplattan 

(alternativt med surfplatta, mobil eller dator), utan den skulle texten bara vara en fil. Även om e‐boken i 

sig kan presenteras på både mobil, dator och surfplatta som redan är bekant för många, så är det 

läsplattan som är mest anpassad för ändamålet. När respondenterna får svara på hur de önskar att 
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utvecklingen av e‐boken ska se ut nämner de formatet, bättre bild, tillgänglighet, utbud, att den ska bli 

lättare, tåligare och tekniska funktioner snarare än att den ska likna den fysiska bokens “känsla”. Med 

tanke på att de flesta läser e‐böcker på mobil så kan man anta att de nackdelar som tas upp och de 

önskningar kring utvecklingen baseras sig på det verktyget snarare än läsplattan. Dock kan det tilläggas att 

det är svårt att veta om respondenterna har testat läsplattor och om de nackdelarna de beskriver fått 

dem att läsa på t.ex. mobil istället. Det är troligare att mobil används för att  det är lättillgängligt, snarare 

än att t.ex. att läsa under längre perioder skulle vara en nackdel de upplever med läsplatta men inte med 

mobil.

Om vi då tänker oss att om fler skulle läsa e‐böcker på läsplatta så skulle de tycka att det var bekvämare att 

läsa under längre perioder, lättare att bläddra, få större översikt över läsandet och på så sätt också kunna 

leva sig in i texten bättre. Frågan är då varför inte e‐böcker läses på läsplatta, och om det skulle få fler att 

uppskatta läsandet av e‐böcker mer, och hur vi isåfall får fler att läsa på läsplatta snarare än andra verktyg? 

Man kan tänka sig, som nämnt innan, att det är lätt att använda sig av verktyg som man redan har, 

använder mycket och förstår istället för att köpa ett nytt verktyg att lära sig. Skulle ett första steg mot en 

eventuell övergång till ett större e‐bokläsande vara att få fler att använda läsplattor för att närma sig det 

fysiska bokläsandet? Med tanke på att e‐bokläsande kan göras på olika sätt, med olika verktyg, blir också 

läsupplevelsen olika. Kanske skulle det då vara intressant för framtida forskning att fokusera kring  

upplevelser av just läsplattan och hur kompatibel den är med det fysiska bokläsandet samt hur hög 

prövbarheten är att köpa och använda läsplattor jämfört med att använda t.ex. mobil som många redan   

äger.

5.3 Replikation

Replikationen under denna studie  har varit problematisk med tanke på balansen mellan att göra en nära 

och en åtskild replikation (Lindsay, Ehrenberg, 1993). Även om en vetensakplig studie har som krav att 

kunna replikeras för att vara trovärdig (Rhuane, 2006) så är det svårt att göra det just för att det inte finns 

tydliga riktlinjer (Bryman, 2002). Och även om denna studie hade valt att istället försöka göra en så nära 

replikation som möjligt så hade det också medfört problem då det är svårt att göra en identisk replikation 

(Lindsay, Ehrenberg, Ibid.). Eftersom att det förväntades att det skulle uppstå skillnader, framförallt för att 

tidpunkten var annorlunda jämfört med Lindströms (2009), så hade det varit svårt att då peka på varför 

resultaten skillde sig.  Lindsay och Ehrenberg (Ibid.) tillägger också att distinktionen mellan nära och åtskild 

replikation inte ska ses som mer än ett användbart ramverk och att det är subjektivt liksom de flesta 

besluten i designen av en studie. Disktinktionen mellan nära och åtskilda replikationen är inte heller 

absolut utan är relativt till vad man vet just i ett specifikt tillfälle. 

Dock så är det just pågrund av den medvetna skillnaden i tid och insamlingsmetod som lett fram till 

slutsatserna i denna studie. Att de just varit medvetna och tydliga har också gjort att det varit lättare att 

peka på vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet. Flera likheter mellan det befintliga studiet och det 

ursprungliga studiets resultat har hittats, och det som skillts åt har i diskussionen hänvisats till framförallt 
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att tiden då det befintliga studiet gjorts är fem år efter det ursprungliga studiet. Även det som stämt 

överens mellan de två studierna har kunnat fördjupas och breddas i och med att det befintliga studiet hade 

ett bredare resultat genom att lägga till enkäten. Kanske kan den här studien väcka problematiken kring 

replikation; som trots att det är ett krav för vetenskaplig forskning är ovanligt och saknar tydliga riktlinjer. 
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4 Bilagor

4.1 Intervjuguide

4.1.1 De som läser både fysiska bcker och e-böcker

‐ Kan du säga något om vad du läser?

‐ Kan du säga något om hur några exempel på läsning ser ut för dig. Vart? När? Hur?

‐ Vad betyder läsningen för dig?

‐ Hur kom det sig att du började läsa e‐böcker?

‐ Vilka fördelar ser du med e‐boken i jämförelse med den fysiska boken?

‐ Vilka nackdelar ser du med e‐boken i jämförelse med den fysiska boken?

‐ Känner du till fler som läser? Hur? Varför? Påverkan?

‐ Kan du säga något om hur du själv önskar att e‐bokens utveckling skall se ut?

‐ Kan du säga något om hur du tror bokens framtid kommer se ut?

‐ Har du något mer att säga om böcker, e‐böcker och läsning som vi inte tagit upp?

‐ Utbildning? Arbete? Ålder?

4.1.2 De som läser bara fysiska böcker

‐ Kan du säga något om vad du läser?

‐ Kan du säga något om hur några exempel på läsning ser ut för dig. Vart? När? Hur?

‐ Vad betyder läsningen för dig?

‐ Kan du säga något om erfarenhet av att läsa elektronisk text?

‐ Har du någonsin funderat över att läsa en e‐bok? Kan du säga lite om varför/varför inte?

‐ Vilka nackdelar föreställer du dig med e‐boken i jämförelse med den fysiska boken?

‐ Känner du till någon som läser e‐böcker? Hur? Varför? Påverkan?

‐ Kan du säga något om hur du själv önskar att e‐bokens utveckling skall se ut?

‐ Kan du säga något om hur du tror bokens framtid kommer se ut?

‐ Har du något mer att säga om böcker, e‐böcker och läsning som vi inte tagit upp?

‐ Utbildning? Arbete? Ålder?

7.2 Transkribering av intervjuer

Forskare: Du angav att du bara läste fysiska, vanliga böcker?

Respondent: Ja, det gjorde jag.

Forskare: Precis. Kan du säga något om vad du brukar läsa för böcker, när du läser? 

7.2.1 Intervju 1
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Respondent: Det brukar vara historia, samhällsvetenskap, mycket, kanske en del  debatt‐ 

Forskare: Ja.

Respondent: ‐ olika sakfrågor sådär brukar det vara. 

Forskare: Okej. Läser du bara på fritiden eller läser du‐ 

Respondent: Ja, det gör jag.

Forskare: Ja, okej. Och var brukar du läsa när du läser, mest? 

Respondent: Hemma.

Forskare: Hemma. Okej. Och varför det?

Respondent: Därför att jag tycker, att det, då kan man slå sig till ro. 

Forskare: Mm.

Respondent: Så att man kan koncentrera sig på läsandet och, därför att när jag läser brukar jag oftast fokusera på  själva 
läsandet.

Forskare: Mm.

Respondent: Och jag vill börja och sen så sluta när jag  vill. 

Forskare: Ja.

Respondent: Inte för att jag ska behöva gå av vid en station på pendeln eller bussen... 

Forskare: Mm.

Respondent: Att behöva avbryta mig. 

Forskare: Okej.

Respondent: Jag tycker att det blir en bättre läsupplevelse så. 

Forskare: Ja, jag förstår. Men när brukar du få såna tillfällen att läsa  då? 

Respondent: Efter jobbet‐

Forskare: Ja.

Respondent: ‐ och på helgerna. När man ligger i sängen innan man somnar.

Forskare: Mm, okej. Och vad betyder det här för dig då, att få läsa såhär, varför är det viktigt? 

Respondent: Till största delen så är det att man faktiskt lär sig.

Forskare: Mm.

Respondent: Jag anser att läsning är som en slags förkovran. Jag tycker också att det är ett sätt att informera sig om  andra saker, 
och just i min sak så är det att man får läsa om saker som berör världen, som berör politiken, som påverkar,  skapar debatt. Om vi 
tar t.ex. motsatts förhållandet; jag gillar ju inte att läsa skönlittertur.

Forskare: Nej, okej.

Respondent: Jag anser mig själv vara väldigt jordnära som  person‐ 

Forskare: Ja.

Respondent:‐ jag tycker att skönlittertur är på ett sätt att fly bort från världen eller något sånt eller att man bara förströr  sig med 
läsandet. Jag läser mest för att bilda mig.

Forskare: Ja, okej. 

Respondent: Och förkovra mig.

Forskare: Ja. Okej. Och varför tycker du att det är viktigt att göra det? 

Respondent: Därför att jag känner att när jag var liten, när man gick i skolan. 

Forskare: Mm.
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Respondent: Då är först och främst läsning något som man gjorde för att det är viktigt att lära sig läsa men ju äldre man 
blev.

Forskare: Mm.

Respondent: Men så kände jag, så kände jag iallfall, det var på 90‐talet och på 2000‐talet så fanns det en slags, 
iallafall bland killar, jag är ju själv kille, och det fanns en slags anti‐pluggkultur.

Forskare: Jaha, okej.

Respondent: Det kände jag redan då på 90‐talet att det är inte killigt, det är inte heller manligt att vara bildad, vara bra i 
skolan, plugga. Särskilt inte högstadiet ‐

Forskare: Okej.

Respondent:‐ kände jag att det fanns en anti‐pluggkultur och att allmänbildning var något som man inte tyckte stod så 
särskilt högt i kurs.

Forskare: Nej.

Respondent: Iallafall när jag växte upp. 

Forskare: Ja.

Respondent: Sen så när jag gick i gymnasiet då sågs det ju som något bra, något bra, något beundransvärt men det var ju 
för att jag gick bland mina likar, för att jag gick ju på ett gymnasium där det var hög intagningspoäng.

Forskare: Jaha, okej.

Respondent: Man var tvungen att ha relativt höga betyg för att kunna komma in där och då var man ju tvungen att ha 
en slags allmänbildning för då visade det sig att man hade det lätt i skolan, man hade bra betyg, man kom in på 
gymnasiet efter det och i synnerhet i universitetet har det väl lönat sig väldigt mycket att kunna vara allmänbildad.

Forskare: Mm.

Respondent: Och sen med den genren som jag föredrar att läsa så har det hjälp mig väldigt mycket i min  gymnasietid, 
universitetetstid och sen då till mitt jobb också.

Forskare: Mm.

Respondent: Så jag tycker att den genren som jag gillar att läsa hjälper mig, och det är därför jag läser den. 

Forskare: Mm.

Respondent: Jag läser som sagt inte skönlittertur därför att det är fiktion. 

Forskare: Mm.

Respondent: Det skulle väl, undantaget skulle väl vara omdet är en sån baserad på en sann historia‐ 

Forskare: Ja.

Respondent: Så, men, jag läste ju mest för att det skulle hjälpa mig i mina studier och mitt jobb. 

Forskare: Ja, okej. Och varför väljer du att läsa fysiska böcker bara?

Respondent: Därför att det är ett så, det är så givet, jag menar boken har ju funnits i, vad kan det vara en‐ 1000 år, 
boktryckarkonsten kanske i 600 år.

Forskare: Ja.

Respondent: Och jag förstår inte riktigt varför nymodigheterna ska ersätta någonting där jag‐ efter den 
här opinionsundersökningen så tänkte jag att det är som en kommentar som jag hörde att plattv:n‐

Forskare: Ja.

Respondent: Att när plattv:n var ny så ansågs det, att en plattv:n bara är något man köper, man får någon att köpa något 
som den redan har bara för att den anses vara modern‐

Forskare: Ja.

Respondent: Nu t.ex., det är mindre än 10 år sen men, tekniken har gått väldigt framåt, så har ju många plattv, men det är 
för att det är den givande, tongivande tekniken.

Forskare: Mm.

Respondent: Det är en sak, men jag tycker att bara för att det finns e‐böcker och det finns e‐tidningar så ser inte jag någon 
anledning att gå över till det för att det är bara ett sätt att få någon att köpa eller premenurera på något som likväl skulle 
kunna läsas fysiskt.

Forskare: Ja.
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Respondent: Och det kan hända att, man säger att det är för miljön, det är för, du kan läsa var du vill‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ men för mig är det bara försäljningsargument.

Forskare: Mm.

Respondent: Okej, om man sparar papper, ja, men då finns ju läsplattan och den ska laddas och det, så man skiftar bara 
någon slags fokus‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ tycker jag och tid att läsa‐ ja, men det beror på att vi ägnar mindre tid åt att läsa än att göra annat, och vad  är 
det isåfall vi ägnar den tiden åt som vi skulle kunnat läsa‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ är det att vi jobbar mera, är det att vi sysslar med annat, eller är det för att vi helt enkelt inte är  intresserade 
av att läsa och jag tycker nog att, om jag utgår från min egen åsikt, att man jobbar mycket och det finns inte  så mycket 
intresse av att läsa‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ så att det här med att läsa e‐böcker av att man kan läsa var du vill, när du vill, det kan man ju med en bok 
också.

Forskare: Mm.

Respondent: Så jag köper inte riktigt det här med att man ska gå över till e‐böcker bara för att tekniken finns‐ 

Forskare: Nej.

Respondent: ‐ och att det är möjligt.

Forskare: Så du ser inga andra fördelar med att läsa böcker elektroniskt?

Respondent: Nej. Därför att, först fanns det e‐böcker där det kunde spridas, det kunde spridas väldigt mycket‐ 

Forskare: Ja.

Respondent: ‐ och att det var tänkt att man skulle köpa det billigare, men sen så fick jag läsa t.ex. Amazon.

Forskare: Ja.

Respondent: De la ju, att man skulle köpa möjligheten till tekniken, man skulle inte bara köpa boken man skulle  också 
kunna köpa någon slags nyckel och då låsa upp boken också‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och det här för att motverka piratspridningar, så att precis som med alla möjligheter, med nya möjligheter  så 
får man nya problem.

Forskare: Mm.

Respondent: Och särskilt nu när tekniken är så omdebatterad och man vill ha kontroll över en‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ då ser jag också att nya möjliheter föder nya problem och med att eliminera ett problem skapar bara 
ett nytt‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ fast i annan tappning. Men om man ska prata om fördelarna med e‐böcker så ser jag inte riktigt dem.

Forskare: Nej.

Respondent: Mer än att man säger att det finns en möjlighet, vill du ha  den? 

Forskare: Mm.

Respondent: Och då avstår jag, personligen. 

Forskare: Mm.

Respondent: För jag kan lika gärna läsa en 

tidning fysiskt, jag kan lika gärna läsa en bok 

fysiskt. 

46



Forskare: Så du ser inte dig i en situation där du skulle överväga att läsa en e‐bok? Finns det någon 

sån...? 

Respondent: Nej.

Forskare: Nej.

Respondent: Inte när det gäller den genren som jag läser‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ det är klart, jag har ju studerat många år på universitetet ‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och där skulle jag känna tänka mig att det finns någon fördel med att ha e‐böcker.

Forskare: Mm.

Respondent: Det fanns ju e‐studentlitteratur men det gör ju, då måste man ju först ha själva instrumentet,  läsplattan‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐surfplattan, och dels måste litteraturen finnas‐

Forskare: Mm.

Respondent:‐ och studentlitteratur som e‐litteratur‐ 

Forskare: Ja.

Respondent: ‐ den är ju väldigt ny och många böcker finns ju inte än så länge som e‐litteratur.

Forskare: Nej.

Respondent: Så då hamnar man återigen i det här att möjligheten finns men den är 

begränsad. 

Forskare: Mm.

Respondent: Och då är det bara ett försäljningsargument igen. 

Forskare: Ja.

Respondent: Så det är därför jag alltid hållit mig inom studentlitteratur och andra böcker som jag läser till just det fysiska. 

Forskare: Mm.

Respondent: Jag kanske tänker annorlunda om 5, 10 år men‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ eftersom att det handlar om nuet så säger jag att det är fysiska böcker som gäller och så får vi se hur 
det blir i framtiden.

Forskare: Mm. Är det så att du läser annan elektronisk text, t.ex. på datorn,  om du t.ex. läser kortare texter eller‐ brukar  du 
göra det?

Respondent: Ja, det brukar vara nyheterna. 

Forskare: Nyheterna. På mobilen?

Respondent: Ja, på mobilen.

Forskare: Okej. När brukar du läsa det då? 

Respondent: När helst jag kan.

Forskare: Okej. Är det något annat du brukar läsa elektroniskt, på datorn eller sådär? 

Respondent: Nej, det brukar jag inte.

Forskare: Okej.

Respondent: Bloggar kan må hända. Men‐ 

Forskare: Ja.
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Respondent: ‐ men jag vet inte vad det ska räknas som.

Forskare: Nej. Det känns som att du sagt väldigt mycket av det jag tänkt fråga, och det var ju väldigt bra. Känner du folk som 
läser e‐böcker? Har du vänner som‐ runt omkring dig?

Respondent: Nej ‐

Forskare: Nej. Men om du själv skulle få önska hur skulle du vilja att utvecklingen skulle se ut med e‐böcker och böcker? 

Respondent: Det är lite svårt för mig att säga det‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ därför att jag ser ju inte egentligen någon mening med att ha e‐böcker annat än att det finns.

Forskare: Mm.

Respondent: Man brukar ju säga det här att surfplattan i skolan hjälper barns utveckling‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och att man skulle väl kunna tänka sig att man har barnböcker på surfplattan men återigen vad är det för  fel 
med fysiska böcker?

Forskare: Mm.

Respondent: Man skulle också, jag tänker mig studentlitteratur som e‐böcker‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ det är det enda som jag kan säga att jag ser reella och potentiella möjligheter med det för jag känner  ju 
många som läser juridik‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och där är det väldigt mycket kurslitteratur, där kan jag se en mening‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ att ha e‐böcker så att man slipper konka runt på tung kurslitteratur.

Forskare: Ja.

Respondent: Där, det är den enda reella möjligheten som jag skulle  vilja. 

Forskare: Mm.

Respondent: Och då köper jag argumentet att det är på grund av att man ska slippa, inte ha så mycket böcker med sig‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och då kan jag tycka, där skulle e‐böcker kunna vara en möjlighet‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ så att i studiesyfte‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ tror jag att e‐böckerna har en framtid.

Forskare: Okej.

Respondent: Men då måste man ju förstås ha en läsplatta eller surfplatta men det är en annan sak. 

Forskare: Ja.

Respondent: När det gäller själva e‐boksanvändandet så tror jag att det är studenter eller alla som har så att säga  tung 
litteratur‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ som kräver mycket läsande‐

Forskare: Ja.

Respondent: Mycket studentlitteratur eller varför inte, om jag ska komma på något spontant de som har såna här 
företagsstämmor‐

Forskare: Ja, just det.
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Respondent: ‐ de läser ju väldigt mycket, då skulle jag kunna se en anledning‐

Forskare: Mm.

Respondent: Rationell anledning i det. 

Forskare: Mm.

Respondent: Så att ja, studenter som har mycket kurslitteratur i sitt lärande de måste nog ha det‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ de skulle kunna ha det.

Forskare: Mm.

Respondent: Det är det generella svaret som jag säger.

Forskare: Mm. Att det är just i de områdena som du tycker att där skulle kunna utvecklas, men annars‐ 

Respondent: Ja.

Forskare: ‐ är det fortfarande boken som du‐

Respondent: Ja, för att jag ser ingen jag ser nästan ingen vits med det‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐nu säger jag inte att jag avfärdar det, att e‐bocken som sådan‐

Forskare: Nej.

Respondent: ‐ jag tycker bara att sättet att lansera den på att det går, och att det kan det köper jag inte riktigt‐

Forskare: Nej.

Respondent: ‐ därför att de som är teknikgalna eller som har en väldigt så att säga teknikvänlig syn‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ på saker de skulle väl kunna lockas av det‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ men jag personligen är sån här människa som alltid undrar såhär varför säger man just det här på den här 
tiden på det här sättet‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och vad är det egentliga syftet.

Forskare: Mm.

Respondent: med att, framförallt att sälja.

Forskare: Ja. Men hur tror du att framtiden kommer se ut då, om du får gissa? Vad tror du, hur tror du att utvecklingen 
kommer se ut?

Respondent: Jag tror nog att e‐boken kan ju få konkurrens med video. 

Forskare: Mm.

Respondent: Med fortfarande den fysiska 

boken‐ Forskare: Mm.

Respondent: ‐ så att jag tror att det kommer att bli en konkurrenssituation mella att ha e‐boken som man läser‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ talboken,  videon‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och den fysiska boken. För just e‐boken så tror jag att om de lyckas‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ så kanske den får samma prestige som den fysiska boken.

Forskare: Mm.

Respondent: Om det går dåligt så tror jag bara att den finns som någoting vid sidan av.
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Forskare: Ja.

Respondent: Jag tror nog inte att den kommer att försvinna, därför att det är mest en fråga om att marknadsföra, sälja in‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐  lansera. Har e‐boken kommit för att stanna? Jo, det tror jag nog.

Forskare: Ja.

Respondent: Men den kommer nog bara att finnas där som något vid sidan av‐ 

Forskare: Ja, okej.

Respondent: Det är väl lite som det här att när man motionerar, antingen så tar man sin cykel och åker ut och cyklar‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ eller så är man inne och har sin motionscykel som man har där hemma.

Forskare: Ja.

Respondent: Det är lite så jag ser på det att, du har två saker, och de finns, men det är en smaksak vad man väljer. 

Forskare: Mm. Okej. Jag tänkte också fråga om det är så att du läst, testat att läsa någon gång en e‐bok, på en  läsplatta

eller surfplatta. 

Respondent:  Ja. En gång. 

Forskare: Mm.

Respondent: Och då har jag laddat ner på Google Books. 

Forskare: Okej.

Respondent: Problemet var bara det att vissa sidor fanns inte. 

Forskare: Jaha, okej.

Respondent:  Jag tror att Google gör, det var det här att Google gjorde det här tjuvknepet att man lägger visserligen ut 
sidan men då har man sett till att ta bort vissa sidor‐

Forskare: Jaha.

Respondent: ‐ så att boken är ofullständig. Och jag har nog inte blivit så lockad av läsa e‐böcker sen dess.

Forskare: Nej, det kan jag ju förstå.

Respondent: Det kan ju hända att man velat funderat på, velat teckna premenuration på tidningen som pdf och läsa den‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ i läsplatta, men  det är fortfarande något som man inte riktigt övertygas av.

Forskare: Nej.

Respondent: Men hade jag studerat nu så hade jag kanske övervägt att ha viss kurslitteratur, om den fanns‐

Forskare: Ja. 

Respondent: ‐ som e‐ bok.

Forskare: Mm. Okej. Är det något annat som du tänker på, om läsning som du inte fått berätta. 

Respondent: Jag tycker att den är viktig.

Forskare: Mm.

Respondent: Och jag vill uppmuntra till läsning, särskilt nu‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ när det finns, särskilt nu när Sverige har, som land går bakåt‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ när det gäller barns och ungdomars kunskaper och lärande.

Forskare: Mm.

Respondent: Och då tycker jag att det är en fullständigt irrelevant fråga och diskussion om vi ska ha det på läsplatta eller som 
bok. Jag vill att barn och ungdomar ska läsa mer‐
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Forskare: Mm.

Respondent: ‐ så får de välja vad de vill, men huvudsaken är att de läser.

Forskare: Mm.

Respondent: Och jag tycker på något sätt att det är en meningslös diskussion hur du läser. 

Forskare: Mm.

Respondent: Det väsentliga är att du  läser. 

Forskare: Mm.

Respondent: Så tycker jag.

Forskare: Tror du att kan vara så att det kan uppmuntra för ungdomar och barn, eller göra det lättare för dem att läsa om 
de läser på surfplatta, eller digitalt eller som en e‐ bok. Tror du att det kan finnas någon positiv del i det?

Respondent: Nej, det tror jag faktiskt inte, därför att vad är det såfall man ska uppmuntra till? Om jag vore så att säga 
lästrött eller inte börja läsa, då spelar det ingen roll om det är en fysisk bok eller en e‐bok‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ det är så att säga övertygelsen som är det viktiga.

Forskare: Ja.

Respondent: Och nu när man kanske i vissa skolor då delar ut 

surfplattor‐ Forskare: Mm.

Respondent: ‐ okej, men då måste det ju också finnas en tillgång på e‐böcker också‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ om nyss, jag vet inte riktigt hur det ser ut med e‐böcker idag men generellt så tror jag väl att det är 
lite skralt med utbud på e‐böcker‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ och då blir inte jag direkt uppmuntrad av att läsa mera.

Forskare: Nej.

Respondent: Så jag tror att det här med att man ska säga att man ska läsa en e‐bok eller en fysisk bok den är fullständigt 
irrelevant, jag tror nästan att man ska uppmuntra till läsandet isig ‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ då får man peta in det som en så att säga  bifråga, vill du att jag ska ladda ner den på surfplattan åt dig eller 
vill du att jag ska visa vart den finns på biblioteket.

Forskare: Mm. Okej. Jag tror det var allt. Tack så mycket. 

Respondent: Varsågod.

Forskare: Och du angav i enkäten att du både läste fysiska och‐ 

Respondent: ja.

Forskare: ‐ e‐böcker. Var läser du böcker någonstans, när du läser böcker?

Respondent: Var, menar du plats? 

Forskare: Ja. Precis.

Respondent: Eller menar du... Alltså det blir väl oftast hemma när man ligger i sängen eller man är i soffan‐ 

Forskare: Mm.

Respondent:‐ eller wherever liksom, det är inte så att jag direkt liksom har någon plats där jag just läser, bara när jag åker 
tåg‐

Forskare:Mm.

Respondent: ‐utan det händer väl också i och försig, när jag åker tåg också, men det är väl främst när man är såhär 
hemma.

7.2.2 Intervju 2
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Forskare: Ja.

Respondent: Och jag tycker nog att jag använder dem som jag använder vanliga böcker idag. 

Forskare: Ja.  

Respondent: Så att, det är inte så att det är en speciell plats, utan det är mer genrellt överallt. 

Forskare: Vad är det för  tillfällen då, alltså när, kanske mer tillfällen som, eller?

Respondent: Jag tror också att det är lite samma där också, om jag skulle dra upp en normal bok här idag eller om jag 
skulle dra upp en e‐bok idag‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐så spelar det inte nån roll ifall det skulle vara just när, utan det skulle vara när jag skulle behöva ta reda på 
just den informationen‐

Forskare: Mm.

Respondent:  ‐ kvällar är väl där jag har främst med läsning så just för min nöjesläsning eller så.

Forskare: Mm.

Respondent: Men, det kan ske mer eller mindre när som‐ 

Forskare: Mm. 

Respondent: ‐tycker jag.

Forskare: Mm, okej. Och när tycker du bäst, alltså när läser du helst om du får välja? Alltså bästa tillfället. 

Respondent: På  kvällen.

Forskare: På kvällen. Mm. Hur kom det sig att du började läsa e‐böcker? 

Respondent: för att, alltså, vanliga böcker kan bli,  blir dyrare och dyrare. 

Forskare: Mm.

Respondent: Alltså jag gillar också såhär att mycket av mina böcker på engelska också eller så‐
Forskare: Ja.

Respondent: ‐för då är det smidigare att kunna bara direkt ladda ner en e‐bok, om du gör det illegalt eller gör det via 
iTunesstore.

Forskare: Mm.

Respondent: Det är liksom billigare där, skulle han t.ex. läsa den nyaste ”Die Virgin”‐ den serien‐ 

Forskare: Mm. 

Respondent: Så skulle de böckerna ligga på runt 140 spänn per bok.

Forskare: Ja.

Respondent: Medans ifall du ska handla dem just som e‐bok så ligger dem kanske iallafall under 100‐lappen nu så‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐det blir iallafall billigare där direkt. Nu är det inte det att jag köper varenda bok jag som jag läser på min iPad 
men det är såhär, mycket av de böckerna går ju att fina online ändå‐

Forskare: Mm.

Respondent: Så det är ju för att det är enklare att ta del av själva böckerna. 

Forskare: Mm.

Respondent: Det är liksom smidigare, slippa gå till affären och det blir som enklare att jag, om jag inte förstår något ord 
eller så så kan jag bara markera det i den här läsaren och så, och ja, det här innebär det här och så‐

Forskare: Mm.
Respondent: ‐så kan jag liksom enklare förstå och ja det blir som en smidigare läsning liksom.
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Forskare: Mm. Okej. När började du läsa e‐böcker, första gången liksom?

 Respondent: Menar du på e‐boksläsare då eller  menar du på datorn eller så?

Forskare: Vilket som.

Respondent: Datorn kan nog har varit , typ 10 år sen tror jag säkert. 

Forskare: Mm. Okej.

Respondent: Minst. Det har nog varit väldigt, väldigt länge, alltså jag har nog, typ iallafall så länge jag har haft studier här i 
Halmstad eller i Stockholm‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐mycket av dem böckerna har ju bara gått att nå till just dator eller så.

Forskare: Mm.

Respondent: Så då har det ju varit  smidigare än att såhär att pejja typ 700 spänn för en ny bok som du ska ha en vecka i en 
kurs‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐inte direkt värt det.

Forskare: Nej.

Respondent: Medans att få den som e‐bok, såhär helt for free det är mycket smidigare. 

Forskare: Mm.

Respondent: Men mer än det‐

Forskare: Mm. Men är det så att det är någon skillnad när du läser vanliga, fysiska böcker och e‐böcker, är det olika 
tillfällen, eller‐

Respondent: Nej. 

Forskare: ‐nej.

Respondent: Alltså jag läser de böckerna vill läsa och sen ifall jag har dem på bok eller e‐bok spelar ingen roll, utan då läser 
jag den boken.

Forskare: Ja.  Vad betyder själva läsningen för dig då?

Respondent: Alltså jag tror väl att det är ett härligt sätt att få vara med om en berättelse och bara släppa förankringen till 
verkligheten en stund, och bara läsa någons annans tankar och idéer istället.

Forskare: Mm.

Respondent: Sen ifall det sker via en film eller det sker i en bok‐ 

Forskare: Mm. 

Respondent: ‐det är egentligen inte varierande, det spelar ingen roll för mig. 

Forskare: Mm.

Respondent: Men det är som det här, vad var det jag funderade på. Nä, men såhär det är ju inte att såhär när man väl har 
en bok‐bok så där är det ju ändå sånhär typ alltså en pappersfeeling över det ändå‐

Forskare: Ja.

Respondent: ‐att man har sina blad, och du kan bläddra, och den grejjen är ju såhär en feeling som man känner att det här 
är en rejäl bok‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐det är en faktisk bok men alltså jag känner också detta att den grejjen finns för iPaden också‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐där har man det också, för där har du liksom flera valmöjligheter när du då har den här boken i den här 
iPaden‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och du kan som på varierande vis använda det på ett, det blir som en varierande läsning du kan som ha dina 
rörliga bokmärken, och du kan som se ifall det är något ord som du inte förstår‐
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Forskare: Mm.

Respondent: ‐eller till och med ha högläsning från iPaden till dig‐

Forskare: Jaha.

Respondent: ‐ifall du skulle vilja såhär, ja men, jag pallar inte att läsa det här just nu bara hjälp mig nu på vägen så där 
litegranna halft‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐så det är väl, bägge delarna har väl egentligen gott och ont egentligen‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐men  fördelarna med iPads blir väl att du får fler möjligheter medans‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐det här med boken så har du det att du har boknostalgin som du har nästan i bladen‐

Forskare: Mm.

Respondent: Och det är också en väldigt härlig feeling. 

Forskare: Mm. Men vad är det för sorts böcker du läser då? 

Respondent: Nu är det väl väldigt mycket romaner och  noveller. 

Forskare: Mm.
Respondent: En del deckare, inte så värst mycket deckare utan det är väl mest skönlitterära böcker‐

 [ ]: Forskarens notis. 

Forskare: Då börjar vi. 

Respondent: Ja.

Forskare: Ja, vad läser du för sorts böcker? 

Respondent: Jag läser, kallas det skönlitteratur? 

Forskare: Mm.

Respondent: Det är väl all sorts som... jag läser i och försig faktatidskrifter och lite faktaböcker, men på fritiden är det 
mest skönlitteratur då.

Forskare: Mm. 

Respondent: Mm.

Forskare: Och hur ser läsningen ut‐ var läser du någonstans när du läser? 

Respondent: Jag läser normalt sett på kvällen då.

Forskare: Mm.

Respondent: Och när man går och lägger sig så tar man en halvtimme, timme och läser i sängen‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och så läser jag när jag har semester. Så på sommaren då kan man läsa hela dagarna‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och då blir det ofta flera böcker man läser också, på sommaren.

Forskare: Okej. Så det är när du är hemma då som du läser?

Respondent: Ja, eller när man är på resa någon gång. 

Forskare: Ja.

Respondent: Jag reser ju inte så himla ofta men då tar man ofta med sig en bok och läser också.

Forskare: Mm. Vad  betyder läsningen för dig?

Respondent: Avkoppling och stimulans, och avkoppling från vardagen. 

7.2.3 Intervju 3
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Forskare: Mm. 

Respondent: Varva ned.

Forskare: Och vaför är det viktigt?

Respondent: Det är viktigt för då, man måste stimulera knoppen på olika sätt‐ 

Forskare: Mm. 

Respondent: ‐så att man inte bara går i de vanliga inrutade vanorna.

Forskare: Mm.

Respondent: Utan man måste få lite nya impulser och hålla sig lite ajour med vad som händer och ja. 

Forskare: Mm.

Respondent: Jag vet inte hur pass långa svar du vill att jag ska‐ 

Forskare: Nej. 

Respondent: ‐ge, jag kan ju prata länge om saker och ting.

Forskare: Ja, det spelar ingen roll det är bara som du känner, det behöver inte vara jättelångt heller. Men ja.. 

Respondent: Men, för mig, läsningen betyder ju också att man övar också läsförståelsen och att man övar sig att allmänt 
förstå saker, och det tror jag också underlättar i vardagslivet när man läser faktaböcker o.s.v.

Forskare: Mm.

Forskare: Mm.

Respondent: Så det betyder väldigt mycket.

Forskare: Mm. Och om man tänker på elektronisk text‐ 

Respondent: Mm. 

Forskare: ‐ja, text som läses på en dator t.ex. eller en mobil‐

Respondent: Mm.

Forskare: ‐i allmänhet, vad har du för erfarenhet av det? 

Respondent: Det har jag ju stor erfarenhet av.  

Forskare: Mm. 

Respondent: Eftersom att jag arbetar framför en bildskärm.

Forskare: Mm.

Respondent: Och har varit ingenjör i 40‐50 år vad det är, så jag har hållt på med det, dagligen under så lång tid. 

Forskare:

Mm.

Respondent: Och där har jag ju från början varit med om den enklaste elektroniska texten som inte har haft fonter som 
man har i dagens texter och tidiningar och worddokument‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐utan där var det ju bara, vet inte vad man kallar det för, bara datorfonten, den enklaste fonten så att säga‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐av text. Så att jag har ju varit med i den utvecklingen så att säga.

Forskare: Mm. Och idag i din vardag då, läser du elektronisk text då? 

Respondent: Ja. 

Forskare: Mm. 

Respondent: Hela tiden.
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Forskare: Är det långa, korta texter, eller vad läser du?

Respondent: Det mesta är korta texter, att det är e‐post som folk skickar‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐som man läser, och svarar någorlunda kort. Men ibland så läser jag ju lite mera fylligare texter om det är 
bruksanvisningar eller datablad eller avtalstexter som man har ofta til offerter o.s.v.

Forskare: Mm.

Respondent: Så det varirerar från, mest är det väl ganska korta texter som man läser. 

Forskare: Mm. Och har du någonsin  funderat över att läsa en e‐bok?

Respondent: Ja, det har jag gjort. 

Forskare: Mm. 

Respondent: Ska jag kommentera det? Forskare: Har du testat?

Respondent: Jag har inte testat att läsa en traditionell e‐bok på en e‐boksläsare men jag har börjat läsa en e‐bok på iPad‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och det är inte riktigt helt samma sak, men nästan dåra.

Forskare: Mm.

Respondent: Och det var väl i och försig en positiv överaskning. 

Forskare: Ja. Vad tyckte du då, vad var det som var bra  med det?

Respondent: Det var bättre än vad jag trodde, men vanliga böcker är fortfarande bäst. 

Forskare: Mm.

Respondent: Men det som var‐ jag använder ju iPad och iBooks i iPad‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐för att läsa. Och det var väl lite lättare och klarare än vad jag hade trott att det skulle vara.

Forskare: Mm.

Respondent: Och att gränsnittet är väldigt stramt gjort med så lite störande element som möjligt så man bara enkelt kan ta 
till sig texten och enkelt bläddra och enkelt sätta ett bokmärke‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐när man slutar läsa så att man kan ta upp det igen så det, det kanske det blir en fortsättning av.  

Forskare: Mm.  Varför började du då läsa e‐boken? 

Respondent: Det var för att jag fick ett erbjudande via DN‐ 

Forskare:  Mm.

Respondent: ‐att ladda ned gratisböcker över julhelgen.

Forskare: Mm, okej.

Respondent: Så det var väl det som satte fart. 

Forskare: Tror du, kommer du att fortsätta läsa?

Respondent: Ja, det är inte omöjligt. Men som det är nu så har jag rätt mycket vanliga pappersböcker på kö att läsa så det 
blir nog det‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐ett tag framöver, kan jag tänka mig.

Forskare: Men vad ser du för nackdelar med e‐boken om du jämför med den fysiska, pappersboken? 

Respondent:

Nackdelan är att, känslan för det första.

Forskare: Mm.
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Respondent: I grund och botten. Sen är nackdelen risken att man distraheras och lätt går ut och surfar istället‐ 

Forskare:

Mm.

Respondent: ‐eller kommer på något annat man skulle göra. Och så är det en nackdel, speciellt med iPad, om man läser 
och är borta från eluttag en längre tid så kan man bli, få, ja, batteriet kan ta slut så att man inte kan fortsätta läsa helt 
enkelt.

Forskare: Mm.

Respondent: Och det råkar man ju aldrig ut för med en vanlig bok. 

Forskare: Nej. Känner du andra som läser e‐böcker?  Respondent: Ja.

Forskare: Känner du att du fått någon tips eller påverkan från andra‐ 

Respondent: Ja, det har jag nog fått. 

Forskare: Mm.

Respondent: Marika [respondentes dotter] och Örjan [respondentes dotters man] läser ju e‐böcker, och de pratar väl för 
varan och det låter ju intressant det de säger‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐så man tar till sig deras synpunkter.

Forskare: Mm.

Respondent: Och speciellt så har de ju nämnt det här projektet Guthenberg som digitaliserar böcker där den här 
copyright, copyrighten har gått ut, så att de är fria böcker‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐vilket gör att det finns ett ganska stort utbud av klassiska böcker‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐att läsa elektroniskt. Så det kan ju vara ett motiv till att man kanske börjar läsa mer då‐

Forskare: Mm. 

Respondent: ‐e‐böcker.

Forskare: Mm. Är det för att det är lättare‐ 

Respondent: Ja‐ 

Forskare: ‐få tillgång till?

Respondent: ‐det är för att det är ett stort utbud av böcker, klassiker som kanske inte finns på biblioteken‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐att man måste leta på antikvariat isåfall‐

Forskare: Just det. 

Respondent: ‐på gamla böcker. 

Forskare: Mm.

Respondent: Så det, det är en fördel.

Forskare: Mm. Hur önskar du själv att bokens utveckligen skulle se ut, i framtiden? 

Respondent: Det spelar inte så stor roll  för min del‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐det är innehållet som är viktigast, faktiskt.

Forskare: Mm.

Respondent: Men, på något vis känns det som om en riktig bok inger mera förtroende på något vis. 

Forskare: Mm.

Respondent: Eftersom att jag är lite skeptisk till den elektroniska världen och Facebook och att det, idag skrivs det väldigt 
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lätt, folk skriver så mycket text och tycker så mycket på Internet.

Forskare: Mm.

Respondent: Och det gör att texter som kommer därifrån, att man blir lite skeptiskt, vilket är ju svårt att förklara för att en 
bok är ju en bok‐

Forskare: Mm.

Respondent:  ‐även om den kommer i papper eller på Internet, men det är bara en magkänsla man har.

Forskare: Är det källan som boken kommer från som kan förändras tror du, eller? 

Respondent: Nej, det är det allmänna  mediet‐

Forskare: Ja.

Respondent: ‐att mediet som sådant, att jag har såhär lagom lite misstroende för det som kommer ut ur den elektroniska 
texten‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och ur läsplattan. Det kanske är obefogat men nånstans finns det ett sånt, har man en bok så vet man, då 
kan man läsa försättsbladet‐ den här är utgiven då och då av bokförlaget, det är den och den författaren, då vet man, den 
här boken kommer liksom från den människan‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐men det är så lättvindligt att det kommer texter och det är det där med källan och källkritiken och, för det är 
det som är viktigt på Internet‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐att veta vad som, vad man kan lita på och inte lita på.

Forskare: Mm.

Respondent: Det kanske är det som ligger i botten. 

Forskare: Mm. 

Respondent: På något vis.

Forskare: Finns det någonting som du tycker är viktigt med bokens utveckling, som du vill kanske ska utvecklas mer eller 
fortsätta finnas kvar? Med e‐böcker eller vanliga böcker.

Respondent: Nej, jag tycker inte det är viktigt‐ 

Forskare: Nej.

Respondent: ‐jag är så gammaldags att jag tycker att för min del så får gärna pappersböcker vara kvar‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐för att boken har ju tagit en utveckling att den kommer ut i pocket‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐vilket gör att man kan få väldigt bra kvalitets böcker till ett väldigt rimligt pris‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och det är gott nog för mig.

Forskare: Mm.

Respondent: Så för min del får pappret gärna finnas kvar.

Forskare: Ja. Men om du, hur tror du att utveckligen kommer att se ut, med boken, med böcker, i framtiden? 

Respondent: Ja, då får man ju fråga sig poängen med böcker‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐vad är poängen med att läsa? Jo, det är ju att läsa en text och sätta igång fantasin och leva sig in i någonting, 
en text. Sen, jag menar, det hoppas jag inte förändras på något vis.

Forskare: Mm.

Respondent: Men frågan är om sättet att få den texten ska förändras på något vis, om man ska övergå från böcker till 
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läsplattor eller vad man nu gör, så tycker jag inte att det är något mervärde‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och jag har svårt att se, men det kanske är för att jag inte har tillräckligt med fantasi, hur man skulle kunna 
ändra‐

Forskare: Mm.

Respondent:  ‐det skulle ju vara möjligheterna i elektronisk text att man kan lägga in aktiva länkar på konstiga ord så att 
man kan få dem förklarade.

Forskare: Mm.

Respondent: Men då är man där igen med distraktionen att man ska kunna koncentrera sig och leva sig in i texten utan att 
liksom tappa koncetrationen‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐för rent allmänt sett så tror jag att det är ett problem i dagens läge med de media som finns att folk har lätt 
att tappa koncentrationen för att det är så mycket som pockar på uppmärksamheten samtidigt.

Forskare: Mm.

Respondent: Så där är jag nog kanske lite utvecklingsmotståndare‐ 

Forskare: Mm. 

Respondent: ‐ändå. Just när det gäller böcker faktiskt.

Forskare: Mm.

Respondent: Tekniken och plattformen kan man ha mycket nytta av i andra sammanhang men‐ 

Forskare: Ja. 

Respondent: ‐läsupplevelsen med en bok tror jag blir förstörd om man håller på och utvecklar den för mycket. 

Forskare: Mm. Tack då tror jag det var klart. 

Respondent: Jösses.

Forskare: Ja,men, det var jättebra. 

Respondent: Ja. 

Forskare: Mycket intressant.

Respondent: Tack. Jag känner mig som gubben mot strömmen. Jo, men en annan aspekt på det här med en tryckt bok‐ 

Forskare: Mm.

Respondent: ‐så har man en bok så ser man ju när den är tryckt och vilket förlag‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och vilken författare, då vet man att man håller en bok som det var, som författaren avsåg att den skulle va‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐men elektronisk text, hur kan man vara säker på att texten inte har manipulerats eller censurerats, eller‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐på annat vis ändrats från orginalet‐

Forskare: Mm, ja.

Respondent: ‐det känns väldigt oroväckande tycker jag‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐på något vis, för det skulle ju kunna göra att man i vilket syfte som helst, politiskt, skulle kunna styra vilka 
böcker som blir gynnade eller missgynnde‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐vad vet man vad som kan‐ och såna saker sker lättare om texten är elektronisk för då kan man, då kan 
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texten behandlas i big data, så kan man göra precis‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐det kan bara poliktiska intressen, det kan vara kommersiella intressen, att kommersiella intressen ser vad du 
läser för någonting‐

Forskare: Mm.

Respondent: ‐och kan utvärdera vad du är för person, nu är jag rätt paranoid, men tekniken öppnar för dem 
möjligheterna‐

Forskare: Absolut.

Respondent: ‐och jag tycker ändå man ska vara klar över att sånt kan hända‐

Forskare: Ja. 

Respondent: ‐så.
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7.3 Enkätfrågor

Detta är en enkätundersökning om hur människor läser böcker. Det är en del av en kandidatuppsats inom 
Medieteknik på Södertörns Högskola. Du som svarar är anonym då bara din ålder, kön och sysselsättning 
samlas in.

Har du några frågor så kontakta mig på karin.wennbom@gmail.com.

* Required

1. Hur läser du böcker?

Mark only one oval.

Fysiska böcker

E-böcker

Både fysiska böcker och e-böcker

Jag läser inte böcker

E-böcker

För de som läser e-böcker.

2. Hur gammal är du? *

Mark only one oval.

12-17

18-23

24-29

30-35

36-41

42-47

48-53

54-59

60-65

66-71

72 eller äldre

3. Vilket kön har du? *

Mark only one oval.

Kvinna Man

Vill ej svara/ annat
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4. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?

5.

Mark only one oval.

Studier Arbete 

Arbetslös Other:

 5 . Vad läser du för böcker?

6. Hur kom det sig att du började läsa e-böcker?

7. När läser du? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

När jag är på väg någonstans När jag 

får tid över

När jag avsätter tid för läsning När jag 

är ledig

Other:

8. Var läser du någonstans? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

På tunnelbanan 

På pendeltåget

På bussen

På jobbet 

Hemma

I skolan Other:

9. Hur läser du? *

Check all that apply.

Läsplatta 

Surfplatta 

Mobil Dator

Other:
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10. Vad betyder läsningen för dig? *

11. Vilka fördelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken? *

12. Känner du fler som läser e-böcker? *

Mark only one oval.

Ja Nej

13. Vilka nackdelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken? *

14. Hur önskar du själv att e-bokens utveckling ska se ut? *

15. Hur tror du att bokens framtid kommer att se ut? *

16. Kan du tänka dig att delta i en intervju i
Stockholm som går djupare in på enkätens
frågor?

Skriv i så fall din e-post i fältet.

Fysiska böcker
För de som läser fysiska böcker.
Stop filling out this form.

17. Hur gammal är du? *

Mark only one oval.

12-17

18-23

24-29

30-35

36-41

42-47

48-53

54-59

60-65

66-71

72 eller äldre
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18. Vilket kön har du? *

Mark only one oval.

Kvinna Man

Vill inte svara/ annat

19. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning? *

Mark only one oval.

Studier Arbete 

Arbetslös Other:

20. Vad läser du för böcker? *

21. Var läser du någonstans? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

På tunnelbanan 

På pendeltåget 

På bussen

På jobbet Hemma

I skolan Other:

22. När läser du? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

När jag är på väg någonstans När jag 

får tid över

När jag avsätter tid för läsning När jag 

är ledig

Other:

23. Vad betyder läsningen för dig? *

24. Vad har du för erfarenhet av att läsa elektronisk text? *

Mark only one oval.

Jag läser elektronisk text på datorn Jag läser 

elektronisk text på mobilen Jag läser aldrig 
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elektronisk text

Jag läser bara kortare texter elektroniskt Other:

25. Har du någonsin funderat över att läsa en e-bok? *

Mark only one oval.

Ja Nej

Other:

26. Vilka nackdelar föreställer du dig med e-boken i jämförelse med den fysiska boken? *

27. Känner du någon som läser e-böcker?

Mark only one oval.

Ja Nej

28. Hur önskar du själv att e-bokens utveckling ska se ut? *

29. Hur tror du att bokens framtid kommer att se ut? *

30. Kan du tänka dig att delta i en intervju i
Stockholm som går djupare in på enkätens
frågor?

Skriv i så fall din e-post i fältet.

Både fysiska böcker och e-böcker
För de som läser både fysiska böcker och e-böcker.
Stop filling out this form.
33. Hur gammal är du? *

Mark only one oval.

12-17

18-23

24-29

30-35

36-41

42-47

48-53

54-59
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60-65

66-71

 72 eller äldre

34. Vilket kön har du? *

Mark only one oval.

Kvinna Man

Vill ej svara/ annat

35. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?

Mark only one oval.

Studier Arbete 

Arbetslös Other:

36. Var läser du e-böcker någonstans? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

På tunnelbanan 

På pendeltåget 

På bussen

På jobbet Hemma

I skolan 

OtherVad läser 

du för 

böcker?

37. Hur kom det sig att du började läsa e-böcker?

38. Var läser du pappersböcker någonstans? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

På tunnelbanan 

På pendeltåget 

På bussen

På jobbet 
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Hemma

I skolan Other:

39. När läser du e-böcker? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

När jag är på väg någonstans När jag 

får tid över

När jag avsätter tid för läsning När jag 

är ledig

Other:

40. När läser du pappersböcker? *

Du kan välja flera.

Check all that apply.

När jag är på väg någonstans När jag 

får tid över

När jag avsätter tid för läsning När jag 

är ledig

Other:

41. Hur läser du e-böcker? *

Check all that apply.

Läsplatta 

Surfplatta 

Mobil Dator

Other:

42. Vad betyder läsningen för dig? *

43. Vilka fördelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken? *

44. Vilka nackdelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken? *
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45. Känner du till fler som läser e-böcker? *

Mark only one oval.

Ja Nej

46. Hur önskar du själv att e-bokens utveckling ska se ut? *

47. Hur tror du att bokens framtid kommer att se ut? *

48. Kan du tänka dig att delta i en intervju i
Stockholm som går djupare in på enkätens
frågor?

Skriv i så fall din e-post i fältet.
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7.4Enkätsvar

Hur läser du böcker?

Fysiska böcker 45

E-böcker 2

Både fysiska böcker och e-böcker 21

Jag läser inte böcker 2

E-böcker

Hur gammal är du?

Vilket kön har du?

Kvinna 1

Man 2

Vill ej svara/ annat 0
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Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?

Vad läser du för böcker?

Allt möjligt Sci-fi, fantasy, skräck Mest romaner. Fackböcker. Fotoböcker. Reseböcker.

Hur kom det sig att du började läsa e-böcker?

Skaffade en iPad Jag kör med ljudböcker pga långsam läshastighet. Det gör jag inte.

När läser du?

När jag är på väg någonstans 1

När jag får tid över 2

När jag avsätter tid för läsning 2

När jag är ledig 2

Other 0
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Var läser du någonstans?

På tunnelbanan 1

På pendeltåget 0

På bussen 0

På jobbet 0

Hemma 2

I skolan 0

Other 0

Hur läser du?

Vad betyder läsningen för dig?

Avkoppling och hålla hjärnan i trim Läsning vidgar mina vyer. Avkoppling. Kunskap. Nöje.

 Vilka fördelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken?

Lättare att ta med, lättare navigering Tar ingen plats hemma. Lätta att med sig. Fler böcker i en 

enhet
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Känner du fler som läser e-böcker?

 Ja       3

Nej 0

Vilka nackdelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken?

Ljuset, jag är ljuskänslig. Saknar känslan av att bläddra i fysiska böcker. Dyrare att komma igång, 

man måste ha en maskin för att läsa en bok. Inga.

Hur önskar du själv att e-bokens utveckling ska se ut?

Bättre priser, bättre release-datum, mindre DRM Vet ej. Att e-boken ska ska förses med extra 

material som handlar om ämnet sim boken tar upp.

Hur tror du att bokens framtid kommer att se ut?

På kort sikt händer nog inte så mycket, på lång sikt tror jag papper kommer försvinna Blir 

standard och kommer mer och mer att ersätta den traditionella. Mer E-böcker men även fysiska 

böcker.

Kan du tänka dig att delta i en intervju i Stockholm som går djupare in på 
enkätens frågor?

Fysiska böcker

Hur gammal är du?

12-17 0

18-23 9

24-29 21

30-35 6

36-41 3

42-47 1

48-53 0

54-59 2

60-65 1

66-71 2

72 eller äldre     0
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Vilket kön har du?

Kvinna 31

Man 14

Vill inte svara/ annat 0

Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?

Vad läser du för böcker?

Mestadels kurslitteratur, främst facklitteratur. Allt! Från skönlitteratur, fantasy, thrillers till 

biografier, drama och poesi. Jag läser böcker gjorda av papper. Vanligtvis har böckerna vita 

sidor med en svart text. Jag läser kurslitteratur, en del biografier och självbiografier, en del modern 

historia, sci-fi, fantasy, äventyr... Läser de flesta typer av böcker, från skönlitteratur till 

facklitteratur och biografier. Som oftast, de skrivna av äldre ryska herrar romaner, noveller & 

skönlitteratur. Gärna djupa & av "god" litteratur. Välskrivna, vackert språk. skönlitteratur filosofi 

fackböcker Skönlitterärt, poesi, facklitteratur Diverse olika former, mycket kurslitteratur och en 

del skönlitterärt när tid finns. Arn, läst den tolv gånger. Fantasy och skräck deckare och 
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romaner - Fantasy, självbiografier, chicklit Politik, samhälle, historia. Deckare, 

romaner,  skönlitteratur,biografier. Romaner, Faktaböcker, Serier, Läroböcker, Barnböcker 

spännings romaner, kurslitteratur, romaner, självbiografier främst romaner och deckare 

Skönlitteratur och kurslitteratur Självbiografier, fantasy, sci-fi och skräck. Joyce carol Oates. 

Haruki Murakami. inte så mycket deckare. (annars det mesta!) Och böckerna jag måste läsa till 

min studier förstås. Skönlitteratur/ romaner Kurs- eller facklitteratur Deckare, romaner 

och framför allt biografier. Deckare och romaner. Mycket kurslitteratur. roliga böcker och fina 

böcker, ibland tittar jag i bilderböcker Litteratur Främst engelska och gamla svenska

böcker. Ibland läser jag böcker som jag tror kan hjälpa mig i mitt arbete som 

programmerare/systemutvecklare, och då är det "faktaböcker" om typ programmering, 

arbetsmetodik eller liknande. Men jag läser även skönlitterärt. Jag har tidigare läst mycket 

deckare, svenska deckare framförallt. Nu har jag varit inne i en fas där jag försöker läsa lite mer 

klassiker. Framförallt svenska klassiker, men inte uteslutande. Det blir till största del 

skönlitteratur av olika genrer. Jag föredrar historiska romaner. Romaner Drama dokumentär 

Deckare Allt möjligt. Skönlitteratur och studielitteratur mest. Skönlitteratur Fantasy samt 

'berättelser ur livet'. oerhört blandat. mycket fackböcker men även skönlitteratur.

Kriminalromaner Faktböcker om vetenskap Faktaböcker om historia Mest skönlitteratur 

Romaner, deckare, allmänt skönlitteratur, bara sällan fackböcker eller biografier. Allt möjligt. 

Sci-Fi, deckare, fantasy, humor.. romaner, lyrik, biografier Krim, fiksjon, fagbøker, 

tidsskrifter Romaner alt biografier Skönlitteratur Fakta, självhjälp, historie Romaner, 

deckare, skräck.

Var läser du någonstans?

På tunnelbanan 13

På pendeltåget 14

På bussen 11

På jobbet 4

Hemma 43

I skolan 11

Other 13

74



När läser du?

När jag är på väg någonstans 25

När jag får tid över 32

När jag avsätter tid för läsning 23

När jag är ledig 24

Other 6

Vad betyder läsningen för dig?

Avslappning Utbildning Jätte mycket, livet skulle bli bra mycket fattigare utan böcker! När jag 

har lite tid och inte hinner läsa så lyssnar jag ofta på ljudböcker istället, då får man i sig lite 

litteratur även när man är ute på språng. Mycket: avkoppling, inspiration, nya kunskaper, nya 

världar, nya åsikter och perspektiver.. Mycket egentligen men känner att jag har för mycket 

annat som tar min tid. Just nu pluggar jag och då läser jag så mycket kurslitteratur så då blir jag 

lite mätt på att läsa på fridtiden. Förkovran, allmänbildning, lärdom. kan du formulera om 

frågan? Oerhört viktigt. Har alltid tyckt om att läsa böcker. Det blir dock mest av på somrarna 

när jag är ledig. Massor. Det gör att man kopplar av och samtidigt får använda sin fantasi och 

drömma sig bort till andra världar. Avslappning Verklighetsflykt. viktigt för min 

självutveckling Jag får i perioder stort lässug och kan klämma flera böcker på kort tid intensivt 

för att sedan kanske inte läsa alls under några veckor. Avkoppling och uppleva nya saker, få 

nya idéer och bli inspirerad Att jag får fly till en annan värld för en liten stund. Det är jätteviktigt 

för mitt humör! Mycket i den mening att det är en tillflyktsort i det skönlitterära och en 

komprimerad och kompakt källa till information i studiesyfte. Jättemycket! Det är dels en del i 

min vardag som student så jag måste ju läsa. Sen är det ett sätt för mig att slappna av och roa 

mig. Läsning betyder jättemycket för mig då det får mig att utvecklas, lära mig nya saker, 

avslappning och känslan av att försvinna in i någon annans liv för en stund. Det är ett 

fantastiskt sätt att komma bort från verkligheten en liten stund, och kan vara väldigt 

avslappnande. Avslappning, få tänka på annat. Avslappning, verklighetsflykt. Jag skulle 

egentligen vilja läsa mycket mer än vad jag gör. Det handlar inte om tid eller så, utan nog mer  

om lust/intresse/ork. Jag ser läsandet av faktaböcker som ett sätt att bli bättre på mitt jobb. Jag 

ser läsandet generellt som ett sätt att växa som person, att få nya intryck och att träna hjärnan i 

nån mån. Jag hade gärna önskat att jag var mer beläst... Folk som läst mycket är ofta smarta.

Jag gillar smarta människor. Att jag kan få nya perspektiv och förståelse för omvärlden 
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Inspirationskälla och avkoppling Själslig utveckling, avkoppling, bekräftelse och peppning. 

en stund att koppla av och drömma sig bort Lesing av fiksjon gir stor glede, kilde til 

avslapping og kunnskap. Viktig for meg og holde meg faglig oppdatert, derfor lesning av 

faglitteratur og bøker. Avslappning och underhållning Mycket med tanke att litteraturen är 

AO för att kunna klara av min utbildning.    Avkoppling  Kunskapsuppbyggnad Inget 

speciellt, en skön avkoppling mest avslappnande, kopplar av från verkligheten. Mycket. 

tycker att det är roligt att försvinna in i bokens värld att själv skapa bilder av de miljöer och 

människor som beskrivs.      Att få kunskap eller underhållning Läsning betyder mycket, det 

vässar min hjärna och lugnar min själ.   Det är ett sätt att försöka sysselsätta min överaktiva 

hjärna. Men oftast läser jag för mitt eget höga nöjes skull. - Mycket! Upplevelser, som jag 

kan känna igen mig i, som jag inte haft eller förmodligen inte direkt kommer att få. Kunskaper, 

insikter,glädje, förströelse, tröst. Intellektuell stimulans. Förströelse. Avslappning, 

Underhållning, Inlärning       Mycket. Det är ett sätt att koppla ifrån verkligheten, ge något åt 

fantasin och låta sinnena väckas på ett annat sätt än det vanliga livet erbjuder det betyder 

mycket          Lugn och ro, fly in i en annan värld. Underhållning.   Bra tidsfördriv Avkoppling

Vad har du för erfarenhet av att läsa elektronisk text?

Jag läser elektronisk text på datorn 17

Jag läser elektronisk text på mobilen 6

Jag läser aldrig elektronisk text 1

Jag läser bara kortare texter elektroniskt 14

Other 7

Har du någonsin funderat över att läsa en e-
bok?

Ja 25

Nej 17

Other 3
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Vilka nackdelar föreställer du dig med e-boken i jämförelse med den fysiska 
boken?

olika tekniska lösningar beroende på vilken dator som används Jag kan inte känna lukten av 

böcker när jag promenerar runt på biblioteket eller i ett antikvariat. Jag kommer aldrig någonsin 

att byta ut den fysiska boken mot e-böcker. Inte lika bekvämt som en fysisk bok på grund av 

formatet En fysisk bok är nog mera vilsamt för ögat om man skall läsa många sidor i sträck En 

fysisk bok behöver ingen laddare Det är jobbigt för ögonen att läsa på skärm - Jag ser 

mest fördelar, ska försöka beställa en läsplatta så snart jag får tid. om man tappar den i badet 

så är det svårt att läsa tror jag. Svårt att förklara men en vanlig bok ger på något sätt en 

starkare känsla av autencitet medan en elektronisk text känns som om den kan finnas och 

försvinna utan att lämna några spår. jag gillar känslan av en fysisk bok, tror att det tappar sin 

charm med e-boken.       Jobbigt att hålla läsplattan, jobbigt med skärmens ljus.. Känns inte lika 

verkligt.        Mina ögon är extremt känsliga och att läsa långa texter på datorn är för mig 

ansträngande. Speciellt svart text på vit bakgrund är en plåga. Hade jag fått välja hade jag läst 

med mörkgrå bakgrund och vit text. Dock tror jag att även det skulle vara ansträngande i 

längden. Dessutom äger jag bara en stationär dator så jag kan inte ta med den ner i sängen där 

jag helst väljer att läsa.        En annan lite tråkigare känsla, men jag läser en hel del i surfplatta, 

både facktext men också en del nöjesläsning. Blir trött i ögonen av att stirra på en skärm för 

länge inte lika tillfredsställande att plöja igenom, man känner inte hur lång man har kommit på 

samma sätt          Tycker att de är jobbigare att läsa elektroniskt. Får inte samma överblick över 

texten.      Mindre mysigt att sitta med en surfplatta än en pappersbok. Trött i ögonen av att titta 

på skärm under längre tid. Låter inte lockande. Jag tycker att en riktig bok har en helt 

annan betydelse och även att den som ett objekt förmedlar läsning.       Sämre känsla, ont i 

ögonen av att stirra på en skärm i flera timmar, ömtåligare. Saknar känslan av en bok, 

doften, omslaget. I en bok kan man skriva i marginalen. Böcker är oömma, en e-bok ömtålig. En 

bok behöver ingen el, en e-bok måste laddas.Har svårt att koncentrera mig när jag ska läsa 

saker på datorn.

Skulle nog inte kunna komma in i en bok på samma sätt då. Har dessutom en så pass gammal/ 

enkel mobil att man inte kan läsa elektroniska böcker på den. Inga som helst nackdelar 

bortsett från laddning vilket alltid är ett mindre irritationsmoment oavsett vilken elektrisk artefakt 

det handlar om. Saknar den haptiska upplevelsen att hålla en bok i handen, bläddra om, doften 

etc. Nackdelen evtl. mer ansträngande för ögonen, måste laddas, kan annars stänga av mitt i 

meningen. Man tappar lite av känslan när man läser en e-bok, det är inte samma magiska 

och mysiga känsla som när man håller en fysisk bok i sina händer och kan bläddra och verkligen 

känna orden som står. E-böcker hr en tendens att bara bli en massa text för mig.

Svårt att läsa kortare stycken. Gillar ej tanken av att läsa längre rader på något elektroniskt och 

man tappar "mysfaktorn". Ont i ögonen (av ljuset). Inte samma känsla som att hålla i en 

bok, bläddra osv. En e-bok är jobbig för då måste man läsa på något elektroniskt. Jag som 

läser böcker oftast innan läggdags tycker det är otympligt med en dator eller platta för att läsa 

böcker. En bok är mer stabil och lättare att hålla. Sen tycker jag att ljuset blir så jobbigt och att 

köpa en platta gjord för e-böcker är slöseri på pengar. Man får inte hålla i en faktisk bok, samt 

att man ända tittar på en skärm väldigt mycket till vardags. Det är då skönt att vila ögonen på en 

bok. vet inte ens Känslan att hålla i en bok och gå tillbaka till något man läst tidigare

Vanlig nettbrett kan være vanskelige og lese på i sterkt lys/ ute. Tenker at jeg må ha et lesebrett 

for at det skal gi en god opplevelse. Eier pr i dag ikke et lesebrett. jag blir trött i ögonen av 
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skärmar plus att jag tycker om fysiska saker köper t.ex. DVDer även om jag redan sett filmen 

bara för att ha den hemma. Det samma gäller böcker, vissa böcker som jag hyrt på biblioteket har 

jag sedan köpt i bokhandeln för att jag tyckte om dem Flexibilitet, du behöver minst en 

surfplatta för att komma i närheten av att hålla i en vanlig bok, minus tyngd batteri och oftast 

dåligt grepp Det känns på något sätt meningslöst när man kan sitta med en riktig bok.

E-böcker är svaret på att vi får allt minste tid att läsa. Att det inte är lika bekvämt att inte 

kunna bläddra fram eller tillbaka som i en vanlig bok, att inte ha den fysiska känslan av boken i 

handen. Det är obekvämt att sitta och läsa långa stycken på skärm. Det finns en konservativ 

charm med den fysiska boken som inte går att motsvara med teknik, kanske är det jag som är 

invand och gammalmodig.         Det fysiska mediet. Dvs, jag har inte sett någon e-bokläsare som 

är lika smidig att hantera och bekväm att läsa som en pappersbok.      Man får inte samma 

känsla av att äga boken 'på riktigt'. Det går inte att markera partier man tycker är särskilt 

intressanta och sedan visa någon annan.     Känslan försvinner samt att när jag läser så vill jag 

koppla bort allt annat som har med vardagen att göra, då ingår allt för ofta elektroniken Inte 

samma känsla och lugn som med en fysisk bok. Framförallt är det jobbigt att läsa på 

datorskärmen. Jag har ingen läsplatta eller något sådant så det är datorn som får användas. 

Jag gillar också tanken  med en fysisk bok, men antagligen är det mest en vanegrej. Jag gillar 

också tanken på att lyssna på musik på cd-skivor eller LP, men jag lyssnar 99% digitalt, streamat 

via datorn eller mobilen....       Det är inte riktigt samma känsla och sen tycker jag att det blir 

ansträngande för ögonen efter ett tag. Kan bättre fokusera när det är i pappersformat.    

Känslan av att det inte riktigt är samma sak

Känner du någon som läser e-böcker?

Hur önskar du själv att e-bokens utveckling ska se ut?

Ja 30

Nej 15

Ingen kommentar Jag vet inte hur man gör. Helt inte bra. Jag tycker att man ska läsa böker 

och inte via en skärm. För mig får den utvecklingen avvecklas, men det är väl bara 

önsketänkande. - Har inga åsikter frågan. Smidigre format, bättre bild för ögat och längre 

hållbarhet för batterierna. Precis som den är på G nu. Bra batteritid, valbart ljus, möjlighet att 

ställa in typsnitt och storlek. Låt den utvecklas och växa, men pappersboken måste vara kvar 

som alternativ. Som det är på väg att bli, ett komplement till vanliga böcker. måste till bättre, 

billigare hårdvara, så att det blir lika enkelt och oömtåligt som med en pappersbok Mer som

ett dokument man kan göra vissa redigeringar i - markera stycken och dela på sociala medier till 

exempel. Böcker ska vara böcker. vattentät Jag vill kunna läsa böcker elektroniskt då de 

är hundra gånger mer miljövänligt. Har valt bort att prenumerera på papperstidning och läsa den 

elektroniskt bara för det. Men böcker lånar jag på biblioteket så jag tycker att det är ok. Skulle det 

finnas bättre sätt att få en överblick över texten och finnas möjlighet att på ett bra sätt hålla koll 
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på den sida man är på skulle jag hellre läsa e-böcker. tja, e-bok med biblioteksdoft?

Den kan väl inte utvecklas så mycket, snarare tekniken och plattformarna vi läser e-böcker på 

som bör utvecklas Har inga konkreta önskemål. Vet inte Vet ej, Föredrar fysiska 

böcker, har ingen idé om vad som skulle kunna förbättras. Förhoppningsvis kommer digital 

litteratur, som t ex webbaserade tidskrifter, poesi m.m få samma status som tryckt litteratur.

Jag vet faktiskt inte. vet inte riktigt, kommer att hålla kvar i den fysiska boken så länge som 

det går. men den kommer säker att bli allt mer populär, men tror ändå att den fysiska boken 

kommer att finnas kvar då e-boken kräver ström till laddning och man kanske inte alltid har 

tillgång till detta. Jag hoppas att det får fler ungdomar att läsa, men den kommer aldrig få 

något fotfäste bland kultureliten. ingen åsikt Jag hoppas att böckerna kommer finnas kvar, 

men att det finns en elektronisk verison av alla. Främst inom studielitteraturen Vet inte, 

läser ju inte e-böcker. Om alla böcker fanns tillgängliga elektroniskt via nåt online-bibliotek, 

alltså alla världens böcker, så hade det varit fantastiskt. Fri tillgång till all kunskap. den 

får gärna ge en visuell indikation på procent avverkat av läsningen. Vet inte faktiskt. vet 

ej        Har ingen direkt vison. Vet inte, är inte så intresserad. Jag kanske inte är 

rätt person att fråga... Själva innehållet är ju samma i en vanlig bok och en elektronisk bok. 

Återstår då själva apparaten som borde förmedla en känsla som gör att man gärna sätter sig 

med den när man har en lugn stund. Handhavandet är ju också viktigt, det ska vara lätt att se 

var man slutade senast och man ska kunna ha fler böcker på gång samtidigt (och ha en bra 

överblick över sitt bibliotek) Ingen aning Ingen speciell åsikt. det får vi se Att 

det ska vara enkelt och billigt att ladda ner ljudböcker. Att alla böcker finns tillgängliga som e-

böcker, utbudet är viktigt. Läsplattan ska vara smart utformad så att det är enkelt att läsa i olika 

ljus och med olika fonter/typsnitt och typsnittsstorlekar. Funktinen där man också direkt kan slå 

upp ett ords betydelse verkar också fantastiskt bra! Ingen aning. Tror det ligger 

mer på plattformens utveckling att alla böcker erbjuds via nätet Ingen aning. Att 

den ska bli mer tillgänglig Bra skärm som går att läsa i olika ljus Det är snarare 

människan som ska utvecklas och lära sig att hantera dem. Økt tilgjengelighet, via et e-

bibliotek. Man kunne på samme måte som med film/musikk betale en mnd/ årlig sum som gav 

ubegrenset tilgang.

Hur tror du att bokens framtid kommer att se ut?

Jag tror att många böcker kommer att finnas tillgängliga online, men knappast alla. Jag tror att 

det kommer att väldigt lång tid innan eboken är större än den fysiska boken. Typ hundra år.

Jag hoppas att e-böckerna inte tar över så vi får ha kvar böcker som de är. Jag tror att

e-böcker och läsplattor osv kommer ta över enormt mkt speciellt bland unga. Dock tror jag aldrig 

att den fysiska boken kommer att försvinna helt. Jag tror att många människor tycker om den 

fysiska boken för mycket för att helt byta ut den mot text på en skärm. Jag hoppas att fysiska 

böcker kommer att finnas kvar. Jag tror det också eftersom det förmodligen finns fler än jag som 

föredrar fysiska böcker. Det kommer väl alltid att finnas folk som föredrar e-böcker. Tror att 

boken kommer vara kvar men den kommer ha flera konkurrenter och e-boken kommer säkert att 

fortsätta växa. Tekniken blir nog bättre och bättre med e-böckerna, så de kommer att öka på 

bekostnad av fysiska böcker. - vanligast med läsplatta. böcker beställs via internet Jag tror 

det kommer att finnas pappersböcker länge än men att e-böcker kommer att öka i

popularitet en smula. Mer och mer digitalisering, allt mer inom kurs- och facklitteratur Boken 

kommer inom överskådlig tid att finnas som ett alternativ, eftersom den har så många fördelar. den 

fysiska boken kommer alltid hålla ett högre värde då den kan laddas med affektionsvärde, 
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anteckningar, och fyller en funktion i inredningen. Jag tror att det fysiska formatet kommer stå 

sig genom tid och otid, men att det elektroniska formatet kommer blir mer och mer förekommande 

framöver print-on-demand, möjligtvis med e-papper Jag tror inte att det kommer att tryckas 

"analoga" böcker utan att allt kommer att läsas via tex läsplattor/datorer.

Dock tror jag fortfarande att folk kommer att vara väldigt intresserade av litteratur och att läsa. 

Den kommer finnas kvar, det är en viss känsla, får en bättre översikt. Oförändrad Jag antar 

att den fysiska boken tillslut kommer att försvinna. Det vore en enorm förlust. Det är något visst 

med att hålla en bok i handen. Dessutom luktar en bok på ett speciellt vis, så som en elektronisk 

pryl aldrig kommer att kunna lukta. Jag tror att boken fortfarande kommer finnas i fysisk form en 

lång tid framöver men trycktekniken för denna kommer nog förändras och det kommer bli små 

upplagor till dem som verkligen är villiga att betala för sitt exemplar. Jag tror att e-boken är 

på väg att öka i popularitet men den fysiska boken kommer alltid att ha sin charm och det 

kommer alltid att finnas folk som föredrar fysiska böcker.        Boken i sig kommer alltid att finnas. 

Jag är texten i den som hållet på att förändras till att bli enklare. Förmodligen kommer den 

liksom mycket annat att digitaliseras allt mer tror att tryckta böcker kommer att minska men 

fortfarande finnas kvar. jag tror att den fysiska boken kommer att finnas kvar, men att den kommer 

att minska i försäljning. tror att bokens framtid kan vara liknande som cd-skivans öde. de som 

verkligen vill läsa den fysiska boken kommer att göra det, men att de flesta kommer att gå över till 

e-boken.        Tror tyvärr att färre kommer läsa böcker, kanske inte för att de ersätts av e-böcker 

utan för att folk helt enkelt läser mindre.       boken kommer leva kvar i hundratusen år Jag tror 

inte att det finns någon risk inom den närmsta framtiden att den fysiska boken kommer att 

försvinna.       Mörkt.       Kommer bli mindre, men aldrig försvinna. Men pga det så kommer 

böcker vara dyra i framtiden. Om du tänker på den vanliga boken så är det väl bara 

nördar som kommer att läsa dem om det inte blir på modet som tex vinylskivor Både e-

boken och den fysiska boken kommer utvecklas sida vid sida. Ingen aning Oförändrad 

liksom vanlig post och CD-skivor Det kommer att finnas intresse för att digitalisera den och 

vissa människor kommer att ställa sig positivt till e- boken. Men jag tror ändå att det är många 

som fortfarande kommer se ett värde i den fysiska boken     Hvis man kommer dit at folk opplever 

at e bøker er like tilgjengelige og med det samme utvalget som papirbøker, vil e bøker ta over på 

samme måte som vi nå ser med DVD salg og film leie.        Tror att vanliga böcker kommer 

försvinna. Utbudet av böcker är stort utan att man behöver samla på böcker och är lätt att förnya, 

så eftersom elektronik hela tiden utvecklad följer e-boken med. Böcker kommer att finnas 

kvar. E-böcker är nog ett bra komplement till pappersversionerna. Det är nog många som inte 

läser böcker, men som kan tänka sig att läsa elektroniskt istället. vanliga böcker och e-

böcker kommer fortsätta utvecklas. Den vanliga boken kommer inte att försvinna. De 

kommer troligen öka.     Jag misstänker att böcker alltid kommer att tryckas fast i betydligt mindre 

skala än tidigare. Jag tror att det blir lite som att inneha konstverk, vilket böcker ändå är. Men att 

läsningen sker helt och hållet på plattor.        Bra förhoppningsvis E-bokens eller den 

fysiska bokens framtid? Den fysiska bokens framtid är säkrad. Det kommer alltid att 

finnas alternativa sätt att läsa böcker.3D text och mycket bilder

Kan du tänka dig att delta i en intervju i Stockholm som går djupare in på 
enkätens frågor?
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Både fysiska böcker och e-böcker

Hur gammal är du?

Vilket kön har du?

Kvinna 9

Man 12

Vill ej svara/ annat 0

Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?
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Var läser du e-böcker någonstans?

På tunnelbanan 6

På pendeltåget 11

På bussen 10

På jobbet 4

Hemma 18

I skolan 3

Other 1

Vad läser du för böcker?

Olika typer, för tillfället är det begränsat till studierelaterade böcker men på fritiden läser jag 

gärna alla sorts skönlitterära verk. Har alltid älskat att läsa!:) Främst kurs- och facklitteratur, 

romaner, deckare, biografier. Äventyr, spännande, fantasy, sci-fi, verklighetsbaserade Både 

skönlitteratur och faktaböcker. Mest lite knasiga böcker så som exempelvis liftarens guide till 

galaxen osv. Kurslitteratur Blandad skönlitteratur, klassiker, kriminalromaner, fakta.

Skönlitteratur, Studielitteratur Thriller, romantik och så! E-böcker: Böcker som finns 

tillgängliga via projekt Guthenberg dvs mest böcker som är ca 100 år gamla. Facklitteratur 

Fantasy Facklitteratur Skönlitteratur Fakta och skönlitteratur. Kurslitteratur samt noveller 

till skolan. Alla (nästan) möjliga stilar. Har en särskild förkärlek till historiska romaner skrivna av 

historiker. Har en viss tendens att ägna mig åt "periodläsning" (Finns det ett sådant ord?) då jag 

läser det jag kommer över av en viss författare eller ett ämne eller en stil. Finns det möjlighet, så 

kompletterar jag med filmer som har kopplingen till det aktuella intresset. Älskar poesi, Sci-fi, 

biografier, brittiska deckare, bläddra i konstalbum med informativa och välskrivna texter mm. 

Annars är det lättare att säga vad jag INTE är intresserad av: zombie (blä), vampyrer (överspänd 

tristess), blodiga och "tuffa" deckare med alkogoliserade äldre herrar till huvudpersoner, 

tant/gubbsnusk (eller sexbeskrivningar öht... minns fortfarande hur jag i tonåren grävde fram 

och läste alla "förbjudna" böcker och blev besviken då sex verkade antingen skrattretande eller 

trist) och pseudohistoriska romaner där författare gör grova faktafel på första 2 sidor. Annars ge 

mig en bok och jag provar den. facklitteratur Kurslitteratur oftast.

Facklitteratur, skönlitteratur, noveller, serietidningar Deckare. Biografier Fackliteratur, 

skönliteratur, på svenska och engelska Populär vetenskap och Science Fiction
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Hur kom det sig att du började läsa e-böcker?
Lättillgängligt om man inte behöver läsa så mycket av boken till studier t.ex. Eller inte har 

tillgång till bibliotek. Lättillgängligt Man har dem alltid med sig. Jag läser e-böcker om det  

är det enda alternativet. Annars föredrar jag fysiska böcker. Lättare att ta med sig så slipper 

man bära på klumpiga böcker. Loka. Och teknikintresse. För att det är praktiskt att ha 

böckerna på surfplattan/mobilen. För att man kan låna dem via biblioteket och då slipper att 

komma ihåg att lämna tillbaka böckerna. Ville testa, det kom ett erbjudande från Adlibris som 

jag nappade på. Jag hade sett andra som läste e-böcker och det verkade praktiskt att ha alla 

böcker med sig jämt och dessutom kunna läsa tidningsartiklar och pdf:er i e-boksläsaren.

Dessutom tycker jag överlag att det är skönare för ögonen att läsa e-böcker än papperböcker, 

bättre kontrast. Eftersom jag pendlar mycket så var det smidigare att ta med sig Lätt att ta 

med helt bibliotek i fickan Eftersom jag är en "periodare" så ville jag vid ett flertal tillfällen läsa 

fler böcker av samma författare som inte finns tillgängliga i handeln. Många gånger fick jag veta 

att författaren hade bara en bok översatt till svenska och engelska läser jag bara för 

informationens skull eller parallellt med översättningen. Lösningen blev e-böcker på ryska. I 

Ryssland finns mycket större bokmarknad och därav många fler författare översätts snabbt till 

ryska. Gratis och lättillgängligt. Kan läsas på mobilen. Tack vare e-böcker lyckades jag läsa 

Shakespeare på engelska med fysisk bok i handen och översättningen att ta till på mobilen.

Smidigare, snabbare, billigare, det blir även enklare att tillgå böcker när man kan ladda hem 

dem på t.ex. iTunes store eller liknande, man har även stor hjälp i att läsa e-böcker på t.ex. iPad 

där man snabbt kan hoppa mellan applikationer och böcker för att kolla vad vissa ord betyder 

eller tillomed markera vissa stycken och få dem utlästa högt av en dator. Eftersom viss 

kurslitteratur är lättare att få tag på i digitalt format. Ibland finns böcker jag behövt, gratis på 

det sättet Tillgänglighet!!! Jag ville komma åt en bok som var gratis och hittade den som

e-bok. Plus att det är skönt att veta att oavsett om man glömmer att ta med sig en fysisk bok så 

har man alltid e-böcker nära till hands. Blev länkad från en hemsida med tutorials till en gratis e-

bok om musikproduktion.     Billigt     Lättare att få tag i, lättare att ta med sig...

Var läser du pappersböcker någonstans?

På tunnelbanan 4

På pendeltåget 7

På bussen 6

På jobbet 2

Hemma 21

I skolan 8

Other 4
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När läser du e-böcker?

När jag är på väg någonstans 14

När jag får tid över 11

När jag avsätter tid för läsning 12

När jag är ledig 8

Other 4

När läser du pappersböcker?

När jag är på väg någonstans 12

När jag får tid över 16

När jag avsätter tid för läsning 15

När jag är ledig 17

Other 1
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Vad betyder läsningen för dig?

Avkoppling och nödvändigt för studierna. Små stunder av nya lärdomar Förströelse och ny 

kunskap. Ger kunskap och glädje Mycket. Man lär sig hur man ska skriva, nya ord och tips 

på hur man kan uttrycka sig. Sedan gillar jag fantasier och därför gillar jag att läsa böcker. Det är 

skönt att "vara på en annan plats" för en stund. Utbildning, verklighetsflykt Det är ett sätt att 

koppla av och komma bort från verkligheten en stund. Även underhållning och tidsfördriv (t.ex. på 

tåget) En stund att försvinna från alla måsten och krav i vardagen. En bra bok kan vara 

balsam för själen. n För mig betyder läsning att vidare utveckla/lära mig nya saker men även 

i nöjes syfte sätta mig in i en författares berättelse. Mycket; utveckling, avkoppling, inspiration

Kunskapsinhämtning.  Underhållning.Mycket viktig eftersom jag ska bli lärare i 

engelska och tycker att det är ett bra sätt att utöka ordförrådet osv. Jag är en läsnarkoman. Att 

läsa är lika naturligt som att andas. Läsning är för mig en avkopplande, kunskapsberikande 

och lustfylld aktivitet. Att helt sätta mig in i en annan persons erfarenhet. Till skillnad från

andra informationskanaler spenderar man mer än bara en timme åt en enda källa. Framförallt 

avkoppling, att få befinna sig någon annanstans ett tag. Men när jag har för mycket att göra på 

jobbet kan jag inte läsa, då är det för fullt i huvudet. Främst ett sätt att inhämta kunskap men 

även för att koppla av. Läsning är mycket viktigt för mig då jag breddar min allmänna kunskap 

och allmänbildning. Jag gillar även känslan av att läsa en riktigt bra bok med fängslande 

handling och bra utförda karaktärer. Man skapar sig perspektiv som man inte annars hade fått 

tag på på samma sätt. Behöver det för arbete och studier. Förströelse.

Vilka fördelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken?

Mindre, lättare att ta med Tillgång vart man än är, miljövänligt. Möjligheten att söka i 

texten. Lätt att bära med sig och komma åt. Den är mindre... Inte så tungt att bära på, 

finns stort utbud, kan byta bok om man inte tycker om den utan att kliva av tunnelbanevagnen.

Den väger lite. Lättare att ta med sig, kan markera sidor, Miljövänligare och snabbt att tillgå 

och om man som jag läser mycket böcker på engelska finns de ofta ett otroligt stort bibliotek på 

internet att tillgå. Skönare kontrast i läsplattans skärm en pappersböcker. Behändigt att ha 

många böcker med sig jämt så att man kan börja på nästa när en tar slut. Lättare och tar mindre 

plats en de flesta fysiska böcker. Att man kan göra noteringar och lägga in bokmärken och taggar 

i texten om man läser något man vill komma ihåg. Praktisk, lite och smidig, framförallt i 

förhållande till "tegelstenar" som man inte tar med sig hur som helst. Jag kan få hem boken på 

"nolltid" Man kan välja typsnitt och storlek på text n Den är med... Den tar inte plats. Man 

kan ha hundratals i fickan. Man behöver ingen läslampa. Lätt att bokmärka och markera 

Hur läser du e-böcker?
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intressanta stycken. Man har den alltid med sig, tar inte extra plats i väskan (som oftast redan 

är full) Man slipper förbruka papper och andra resurser som behövs för tryckning. 

Flera e-böcker kan läsas på en och samma surfplatta, dator etc. Fysiska böcker tar fysisk plats.

Se ovan, tillgänglighet! Har man många tar de mindre plats än 

fysiska böcker Jag personligen gillar e-böcker eftersom de är smidiga att ta med sig och det 

finns ingen egentlig gräns till hur många man kan bära med sig på en och samma gång. Plus att i 

många fall är det rätt skönt att läsa på en läsplatta då jag både kan förstärka eller dimma 

ljusstyrkan eller förstora samt förminska texten i boken vilket jag inte kan i en fysisk bok. Billigt

Tar inte extra plats, gratis om man hittar pdf, bättre för miljön.

Vilka nackdelar ser du med e-boken i jämförelse med den fysiska boken?

Inte samma känsla att vända blad osv. Kanske något från när man var liten? Böcker är ju helst 

något man vill ha fysiskt och som inte är beroende av teknik. Svår såld och syns inte i 

bokhyllan Att man måste ha koll på att den är uppladdad. Det gör ondare om man somnar och 

tappar den:) Det inte samma känsla som att hålla i en ny fysisk bok Att det inte går att bläddra 

som i en fysisk bok Kan vara jobbigt att läsa på skärm längre stunder, tråkigt att inte kunna 

ställa upp en bok i bokhyllan. Ibland känns det bättre att hålla i en riktigt bok och kunna      

bläddra fram och tillbaka snabbt. Illustrationer blir inte alltid strålande i e-böcker. Läsplattan måste 

ju förstås också laddas ibland vilket kan vara ett problem när man är på resande fot men den har 

rätt bra batteritid. En nackdel är att det inte finns allt i e-books form ännu.. beroende på 

ämnesområdet så kan de vara olika svårt att hitta e-böcker, det kan även vara svårt ibland att 

hitta litteratur på svenska. Känslan av något genuint och ägandet, att kunna klottra i den, att 

den blir utsliten och gammal och mysig Tillgång till strömkällan Älskar lukten av en fysisk bok, 

älskar hålla en fysisk bok i handen, känner mig trygg bland bokhyllor och älskar känslan av att 

vandra och bara titta på titlar för att välja en ny bok baserat på känslan. Fysiska böcker får inte 

slut på batteri, får inte strömavbrott och får inte programfel. Jag kan läsa samma bok för        mina 

barn som min mamma läste för mig. Det finns en speciell känsla av att läsa en fysisk bok 

som du kan bläddra med men som inte uppnås på samma sätt i en e-bok. Måste ladda ner 

boken, kräver att surfplattan har batteri, kan inte ge bort/byta på samma sätt som en fysisk bok.

Svårare att leva sig in i texten och ansträngande efter en längre tid. Jag är fortfarande ovan 

vid det och föredrar fysiska böcker. Jag tycker det kan vara jobbigare att läsa en längre tid, 

svårare att bläddra tillbaka och kolla något, samt svårt att se hur många sidor det är kvar på ett 

kapitel. Batteribrist och laddning... Man förlorar känslan lite och det kan vara knepigt att läsa 

på mobilen t.ex. Man måste även se till att det verktyget man läser på har ett laddat batteri.

Själva läsandet är betydligt lättare och bekvämare med en riktig bok. En fysisk bok har ju en 

viss känsla att hålla i handen. Den behöver inte laddas. Det är jobbigt att "bläddra" i

e-böcker! Man blir trött i ögonen, och det är svårare att få en översikt

Känner du till fler som läser e-böcker?

Ja 17

Nej 4
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Hur önskar du själv att e-bokens utveckling ska se ut?

Ännu högre läsbarhet och kontrast, i dagsljus såväl som i mörker. Lätt, billig och slagtålig vore 

såklart trevligt. Det bör tas fram lösningar som underlättar spridningen och tillgängligheten av 

e-böcker på folkbiblioteken. Bli billigare. ? Att e-boken blir vanligare och vanligare och 

enklare att tillgå inom flera olika ämnesområden på olika språk. Bättre hantering av 

illustrationer och pdf:er. n Hmh. Jag vet inte. Jag saknar bra funktioner för sökning och 

bokmärken. Har ingen tydlig bild av om den kan se annorlunda ut. Den bör inte vara större än 

att den går ner i innerfickan. Lättar att sälja gamla lästa e-böckervet ej Surfplattor borde bli 

ännu lättare för att öka bekvämligheten. Har inte tänkt på saken. Större utbud Lite 

mysigare kanske? Fler titlar Vet inte riktigt hur det ser ut när man köper en e-bok, jag lånar 

böcker från biblioteket och skulle vilja att processen att ladda ned boken blev smidigare. Fler 

e-böcker generellt. Gärna sammankopplat med e-ljudböcker. Kunna välja om man vill höra eller 

läsa samma produkt. Jag vill att det ska finnas fler svenska och engelska böcker från de lite 

uddare författarna och genrerna och inte bra deckare. Tycker att det är bra just nu.

Hur tror du att bokens framtid kommer att se ut?

Ljus Jag tror att den fysiska boken kommer att föredras, trots allt en annan känsla. Men jag tror 

att fler kommer att använda båda alternativen. Båda kommer finnas ett bra tag Boken 

kommer alltid att finnas kvar, precis som den gjort i flera 100 år. Den får såklart en smäll i 

konkurrensen, men jag tror inte att det bekommer den nämnvärt. Inte en aning. Det kommer 

bli större brus, som med allt som digitaliseras. Fler författare kommer publiceras iom att det kostar 

mindre att distribuera, distributionen kommer att demokratiseras, "The long tail" kommer  bli 

större, därför lägre kvalitetskontroll och människor kommer säkert därför i större utsträckning läsa 

det som marknadsförs hårdast och med mest kapital. Svårt att säga, dels kommer man nog ha 

fler böcker elektroniskt, men det är fortfarande jobbigt (enligt mig) att läsa på en skärm

en längre stund. Att läsa en bok kan också var en avslappning från all teknik. Jag tror och 

hoppas på att e-böcker och fysiska böcker kan få leva i harmoni tillsammans då jag inte vill 

utesluta det ena eller det andra samt att jag hoppas människor och framförallt ungdomar i dag 

väljer att börja läsa mer igen. n Volymerna kommer antagligen att minska ytterligare, men 

sen nå en nivå där den ligger rätt stabil. Den kommer inte att försvinna.E-böcker blir allt mer 

populära, men fysiska böcker kommer att finnas kvar länge ändå. Mindre vanligt med fysiska 

böcker pga e-böcker och internet som informationskälla. Båda överlever! De har delvis olika 

ändamål... Användningen kommer att öka, men aldrig ersätta den fysiska boken. Jag tror 

att boken kommer att finnas kvar länge men jag tror att försäljningen av vissa sorters böcker 

kommer att avta i takt med att fler börjar läsa e-böcker. Böcker som vilar mycket på grafisk 

layout och illustrationer kommer nog att fortsätta sälja bra som fysiska böcker (typ kokböcker, 

coffe table books etc.) Vet ej Säkert mycket mer länkat till andra författare osv. Tror inte 

att fysiska böcker försvinner men e-böckerna kommer att utvecklas. Osäker men hoppas att

själva pappersboken inte försvinner.     Boken kommer nog finnas kvar väldigt länge, både för att 

de är något som folk är fästa vid ... just känslan av en bok och att bläddra i en bok tillskillnad från 

att "svepa" höger eller vänster för att bläddra blad.

Kan du tänka dig att delta i en intervju i Stockholm som går djupare in på 
enkätens frågor?
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