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Abstrakt 

E‐boken är en ny teknologi som det talas mycket om i media under den senaste 

tiden, samtidigt talas det om en bokbransch som skakas av en djup kris. Syftet med 

utvärderingen är att studera läsning av böcker och e‐böcker för att se hur e‐boken 

som innovation fungerar för sina läsare, vad fyller den för syften och vilka fördelar 

identifierar läsarna med e‐boken. Utvärderingen är genomförd som en serie 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som med utgångspunkt hos Everett M. 

Rogers teori om innovationsspridning belyser e‐boken som innovation. Enligt 

intervjuerna visas det att e‐boken har flera fördelar i jämförelse med den fysiska 

boken men också ett antal nackdelar som är kopplade till hur intervjupersonerna 

förhåller sig till sin läsning. E‐bokens fördelar är de delar som skiljer den kvalitativt 

från den fysiska boken. Bland annat lyftes den digitala textens dynamiska karaktär 

fram, men även med den enkelhet en digital text kan lagras, flyttas och 

transporteras. Resultatet av utvärderingen visar att e‐bokens framtid ligger i hur 

dessa kvalitativt annorlunda fördelar tas tillvara. 



  3 

 

Innehållsförteckning 
1  Introduktion...........................................................................................................4 
1.1  Syfte .....................................................................................................................................................................5 
1.2  Frågeställning och bedömningskriterier .............................................................................................5 

2  Metod....................................................................................................................6 
2.1  Kvalitativa intervjuer ...................................................................................................................................7 
2.2  Urval av intervjupersoner ..........................................................................................................................8 
2.3  Genomförande och bearbetning..............................................................................................................9 
2.4  Källkritik och metodologiska problem .............................................................................................. 10 
2.5  Definitioner.................................................................................................................................................... 11 

3  Teori och litteratur ...............................................................................................14 
3.1  Digitala textcykler....................................................................................................................................... 14 
3.2  Teknologi‐ och innovationsspridning och Everett M. Rogers.................................................. 15 
3.3  Övrigt................................................................................................................................................................ 16 

4  Resultat................................................................................................................17 
4.1  Ingångar .......................................................................................................................................................... 17 
4.2  Teknik .............................................................................................................................................................. 18 
4.3  Läsning och läsvanor ................................................................................................................................. 20 
4.4  Utbud ................................................................................................................................................................ 23 
4.5  Boken................................................................................................................................................................ 24 
4.6  Framtiden ....................................................................................................................................................... 25 
4.7  E‐bokens uppfattade egenskaper......................................................................................................... 26 
4.8  Slutsats............................................................................................................................................................. 29 

5  Avslutande diskussion..........................................................................................31 

6  Litteraturförteckning............................................................................................33 
6.1  Artiklar och uppsatser .............................................................................................................................. 33 
6.2  Böcker .............................................................................................................................................................. 33 
7  Bilagor .................................................................................................................34 
7.1  Intervjuguide................................................................................................................................................. 34 
 



  4 

 

1 Introduktion 
Den elektroniska boken är inget nytt fenomen, den har funnits tillgänglig för 

allmänheten, eller i vart fall den del av allmänheten som varit försedd med dator och 

modem, ända sedan början av sjuttiotalet.1 ASCII, den standard för elektronisk text 

som än idag är dominerande, även om övergången till det mer universellt gångbara 

Unicode pågår, började utvecklas under tidigt 60‐tal. Men den elektronisk texten är 

äldre än så.  

Man kan därför tycka att det är underligt att den elektroniska boken, e‐boken, har 

tagit sådan tid på sig att etablera sig som ett komplement till den fysiska boken. 

Elektronisk text har sedan länge varit det självklara sättet att kommunicera med 

hemdatorn, både från användaren och till användaren. Många tillbringar allt längre 

tid framför datorn per dag och läser därmed än mer elektronisk text. Samtidigt så är 

elektronisk text väldigt behändig och tar väldigt lite utrymme att lagra om vi gör en 

jämförelse med musik eller film men ändå är det den elektroniska boken som 

hamnat efter och aldrig riktigt på allvar kunnat konkurera med sitt fysiska dito2. Om 

vi gör ett antagande att musik i digitalt format, annat än på cd‐skivor, inte tog fart 

förens vi hade distributionskanaler som möjliggjorde nedladdning och överföring av 

dem över internet,  något som stämmer väl överens med hur marknaden ser ut för 

nedladdningsbar eller streamad film som har börjat komma starkt under den 

senaste tiden (iTunes Music Store i USA och Spotify i Sverige), så kan man fråga sig 

varför inte e‐boken kommit tidigare?  Formatet är så behändigt att överföring går på 

nolltid, även med ett gammalt modem från tidigt 1990‐tal. 

Så, varför läser inte alla e‐böcker? Varför envisas vi med att fylla bokhyllor efter 

bokhyllor med papper?  

                                                        
1 http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About (Besökt 2009‐11‐19) 
2 Bram Stokers Dracula är 340Kb stor, jämför vi med Leonard Cohens ”Suzanne” som är 3.40 min 
lång och tar upp över 5Mb (komprimerad som mp3) eller för den skull filmer, som med speltid på 2 
timmar hamnar på omkring 800Mb. 
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1.1 Syfte 

Det är lätt att förblindas av nya tekniska innovationer, det kan ibland kännas som 

att anledningen att de kommer inte grundar sig i ett behov hos användarna utan 

snarare ett behov av tekniken i sig att tillåtas utvecklas, förnyas och effektiviseras. 

Den elektroniska boken, vad har den för användningsområden och fördelar som den 

fysiska boken saknar? Ett problem med en sådan fråga är att det går relativt lätt att 

svara på den teoretiskt, det finns en mängd styrkor hos en elektronisk text som den 

fysiska boken med sina permanent tryckta bokstäver aldrig kommer komma i 

närheten av. Men intressantare är det i så fall att koppla detta till ett 

användarperspektiv.  

Syftet med denna utvärdering är att undersöka e‐boken som teknologi. De kvalitéer 

som e‐boken har är det kvalitéer som efterfrågas utav läsarna? Hur ser de som 

redan läser e‐boken på dess kvalitéer och hur ser de som inte har kommit i kontakt 

med e‐boken på de kvalitéer och brister som de föreställer sig att e‐boken har? 

1.2 Frågeställning och bedömningskriterier 

Utvärderingen har genomförst med följande frågeställningar som vägledande 

genom alla intervjuer: 

‐ Hur läser vi böcker?  

Denna fråga är viktig för att grundlägga hur läsandet faktiskt ser ut. Vart 

läser vi? När läser vi? Hur går det till när vi läser? Jag tänker här egentligen 

inte framförallt på läsandet som sådant, utan allt runt omkring. Det handlar 

helt enkelt om att kunna peka på vad vi redan har för vanemönster kring 

läsning som vi vid en eventuell övergång till e‐boken kommer behöva lära 

om, få problem med eller som kanske förstärks och understöds av e‐boken. 

‐ Hur läser vi e‐böcker? 

Frågan ämnar svara på om e‐boken tvingar fram ett annat sätt att läsa. De 

som läser e‐böcker läser de dem på en speciell plats? Speciell tidpunkt? Vad 
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läser de? Denna fråga ämnar komplettera frågan ovan rörande hur vi läser 

böcker för att se om de som redan anammat e‐boken har ändrat sitt 

läsbeteende på något sätt. Man kan till exempel förutsätta att en person som 

läser e‐böcker inte gör det i badkaret. Men finns det fler sätt som 

läsbeteendet har ändrats? 

‐ De som inte läser e‐böcker, har de någonsin provat? Om de provat vad fick 

dem att ta ett steg tillbaka. Om de inte gjort det, varför inte? Vad skulle få 

dem att ge e‐boken en chans i framtiden? 

‐ De som läser e‐böcker, vad fick dem att börja och hur stor del av deras 

läsning sker med e‐boken?  

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 kriterier 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?  

2 Metod 

För att komma åt läsvanor och kulturella aspekter kring läsandet så är ett självklart 

sätt att vända sig till just läsarna. Jag ville anlägga ett perspektiv utifrån läsarna när 

jag undersökte e‐boken och de hinder som fanns för att den skulle etablera sig hos 

läsarna.  Jag anser att ett användarperspektiv är viktigt i en studie kring tekniska 

innovationer, det är lätt att man fokuserar på tekniken, vilka fördelar den har på 

papperet och vilka möjligheter de kommer ha i framtiden, och där någonstans 

glömmer man bort de som skall använda tekniken. 

Tekniken för att producera elektronisk text har funnits ända sedan datorn började 

kunna visa tecken på en skärm. Vi har som jag tidigare nämnt haft elektroniska 
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böcker ända sedan Michael Hart startade Projekt Gutenberg men ännu har inte e‐

boken på allvar tagit fart.3  Den elektroniska texten i sig är uppenbarligen inte en 

bristande teknologi och besitter flertalet fördelar, i annat fall skulle den här 

uppsatsen inte vara skriven på en dator utan istället på en skrivmaskin, det är inte 

heller en bristande tillgång på titlar (Projekt Gutenberg har idag över 30 000 titlar 

som finns att ladda ner gratis från deras hemsida)4 som ligger till grund för e‐

bokens frånvaro av succé och framgång. Utifrån dessa anledningar tycker jag att ett 

användarperspektiv som utreder e‐boken med en utgångspunkt i själva läsandet är 

både väsentligt och intressant. E‐boken är trots allt till för att läsas och konkurerar 

på det området med den fysiska boken. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 
För att komma åt användargruppen har jag valt att utföra denna utvärdering i form 

av kvalitativa intervjuer. En av anledningarna till att valet faller på just kvalitativa 

intervjuer är att jag är intresserad av personers åsikter och attityder till e‐boken, 

något som jag finner svårt att få fram i en strukturerad kvantitativ intervju. Jag vill 

gå på djupet, samtala med individer som brinner för läsandet och ta reda på deras 

åsikter om böcker allmänt, läsning och e‐boken. 

Den kvalitativa intervjun kan enligt Alan Bryman delas upp i två huvudsakliga typer. 

Den första är den ostrukturerade intervjun där intervjun mer liknar ett samtal. 

Intervjuaren har snarare en vag skiss av vad han eller hon är ute efter och reagerar 

på sådant som han eller hon finner intressant under intervjun.5 Själv anser jag att 

det är alldeles för öppet. Jag vill ha ett striktare fokus mot läsning, böcker och den 

relation som finns mellan läsaren och läsningen och läsaren och boken. En 

semistrukturerad intervju är därför vad jag har valt att genomföra. Den 

semistrukturerade intervjun bygger på ett antal teman eller frågor, dessa är inte 

fasta utan kan förändras under en pågående intervju som en reaktion på vad som 

uppkommer. Dessa teman eller frågor, som kallas för intervjuguide, anser jag vara 

                                                        
3 http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About (Besökt 2009‐11‐19) 
4 http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page (Besökt 2009‐11‐19) 
5 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002. s. 300ff 
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en lämplig lösning för att hålla intervjuerna fokuserade kring de intresseområden 

som utvärderingen fokuserar kring, men ändå lämna de tillräckligt mycket utrymme 

för att det inte skall röra sig om förbestämda frågor. De styr ej intervjuerna allt för 

mycket. 

Alan Bryman har ett antal råd som berör hur man skall strukturera sin 

intervjuguide. Dessa inkluderar att man skall: 

‐ Upprätta en struktur eller ordning i de teman som man använder sig av. 

‐ Se till att de teman, riktlinjer eller frågan man har ställt upp underlättat att 

undersökningens frågeställningar besvaras. 

‐ Använda sig av ett begripligt språk. 

‐ Inte ställa ledande frågor. 

‐ Komma ihåg att notera eller fråga om bakgrundfakta, detta för att möjliggöra 

att personens svar kan sättas in i en social kontext.6 

2.2 Urval av intervjupersoner 
Utvärderingen grundar sig som tidigare sagts på kvalitativa intervjuer med 

individer som är vana läsare. Jag har vidare valt att fokusera på läsare av 

skönlitteratur, framförallt då jag ser skönlitterärt läsande som en aktivitet som ofta 

kan vara mer annorlunda i utövandet än vad det yrkesrelaterade eller 

forskningsrelaterade läsandet är. Jag är med andra ord specifikt ute efter 

nöjesläsningen men samtidigt så har jag inte heller undvikit att tala om annan 

läsning när detta har kommit upp.  

För att genomföra intervjuerna har jag valt att dela upp intervjupersonerna i två 

grupper, de som läser skönlitteratur men inte läser skönlitteratur i form av e‐böcker 

samt de som läser skönlitteratur i form av e‐böcker. På detta sätt blir det hela en 

variant av fokusgruppsintervju i den mening att intervjupersonerna är utvalda 

utifrån kriterier om läsning. Men då jag vill undvika att intervjuerna skall inverka på 

                                                        
6 Bryman, s. 300ff 
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varandra, eller att någon i grupperna skall ta över, håller jag intervjuerna enskilt och 

inte som en fokusgruppintervju i en hel grupp. 

Det faktiska urvalet av individer vållar vissa problem. E‐böcker inga storsäljare, att 

hitta de som läser är svårt. Jag har därmed inte heller några specifika krav på hur 

individerna läser e‐böcker, om det sker via datorn eller om det sker via mobiltelefon 

eller dedikerad läsplatta. Jag tror detta är ett bra val då det möjliggör mig att 

fokusera på anledningen till varför dessa personer har valt bort den fysiska boken 

till förmån för något annat. Det blir en större spännvidd men jag riskerar också att 

inte få samma fokus som om alla läste e‐böcker via dedikerade läsplattor. 

Den gruppen som ännu inte läser e‐böcker utgörs av individer i min omgivning som 

jag vet läser böcker. Jag har valt att använda mig av vad Bryman benämner som 

bekvämlighetsurval, det vill säga välja forskningsobjekt som är nära och tillgängliga.  

2.2.1 Presentation av intervjupersonerna 
E‐läsare 1 är en kvinna i trettioårsåldern, utbildad till bibliotekarie och arbetar som 

barnbibliotekarie. 

E‐läsare 2 är man, fyrtioårsåldern, utbildad bibliotekarie och arbetar som 

bibliotekarie på ett forskningsbibliotek. 

E‐läsare 3 är en man i fyrtioårsåldern, utbildad fritidsledare men arbetar med it‐

utveckling. 

Läsare 1 är man i tjugoårsåldern och student.  

Läsare 2 är kvinna i trettioårsåldern, utbildad bibliotekarie och arbetar som 

bibliotekarie. 

Läsare 3 är kvinna i tjugoårsåldern, utbildad gymnasielärare, arbetar som lärare i 

svenska och historia på ett större gymnasium. 

2.3 Genomförande och bearbetning 
Intervjuerna har genomförts i den mån som det gått som intervjuer under ett 

personligt möte i en lugn och tyst miljö. I vissa fall har det dock visat sig svårt att 
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möta personerna då de har varit lokaliserade på annan ort än jag själv och jag har 

därför genomfört några av dessa som telefonintervjuer.  

Intervjuerna har efter att de har genomförts och spelats in transkriberats och 

skrivits ut på papper för att analyseras. Analysen har bestått i att urskilja de fördelar 

och nackdelar som intervjupersonerna uppfattat med e‐boken samt fördelaktiga 

eller icke fördelaktiga förhållningssätt gentemot e‐boken som intervjupersonerna 

har uttryckt. Jag har valt att förhålla analysen till Everett M Rogers fem aspekter 

som han tilldelar en innovation, nämligen relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, 

testbarhet och synlighet.7 Genom att fokusera läsningen av intervjuerna kring dessa 

aspekter hos innovationen blir det tydligt hur användarna uppfattar dessa aspekter 

hos e‐boken och belyser detta.  

2.4 Källkritik och metodologiska problem 
Den litteratur jag använder mig av är i mångt och mycket förespråkare av 

teknologiska innovationer och är alla positivt inställda till e‐boken eller i vart fall 

inte negativt inställda.. Den enda som på något sätt står utanför och behandlar 

innovationsspridning snarare än teknologin i sig är Everett M. Rogers ”Diffusion of 

Innovations”.  

Något som kan vara viktigt att anmärka på är att intervjuerna i sig är uppdelade och 

gjorda både som telefonintervjuer och möten med intervjupersonerna. I den mån 

som det har gått har jag som tidigare nämnts mött intervjupersonerna men i vissa 

fall har telefonintervjuer genomförts. Jan Trost nämner i sin Kvalitativa intervjuer 

att telefonintervjuer kan göra att det blir svårare att gå på djupet och få mer 

ingående svar.8 Jag anser dock att detta inte är något problem i denna utvärdering 

då ämnet inte är speciellt känsligt och inte heller är det några underliggande eller 

svårartikulerade ståndpunkter som jag är ute efter. 

                                                        
7 Rogers, Everett M., Diffusion of innovations, 5. ed., Free press, New York, 2003, s. 229ff 
8 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997, S 23. 
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En annan svårighet som uppkom under intervjuerna var att göra en gränsdragning 

mellan nöjesläsning och läsning kopplad till arbete. Den största delen av läsningen 

som diskuterades handlade specifikt om skönlitteratur men flera läste också 

tidskrifter, artiklar och faktaböcker på sin fritid.   

2.5 Definitioner 

2.5.1 DRM 
Ett samlingsnamn för flera olika tekniker för att en utgivare skall kunna kontrollera 
spridandet och användandet av upphovsrättskyddat material.9 

2.5.2 E‐bok 

Objektet för utvärderingen är den elektroniska boken eller e‐boken, men det e‐

boken är inte . En svårighet här är att det automatiskt blir en skillnad mellan e‐

boken i mening den elektroniska texten i sig, det vill säga bokstäverna och 

informationen som dessa förmedlar, i jämförelse med e‐boken som den tekniska 

lösningen för presentationen av densamma. Oftast talar man om e‐böcker och e‐

bokläsare. De är teknologier som hänger samman intimt och man skulle också 

kunna påstå att det är ett uttryck för den essentiella skillnaden mellan e‐boken och 

den vanliga boken, nämligen separationen av texten i sig, texten som innehåll, och 

dess presentation. 

Men om vi ändå skall försöka bena ned en definition anser jag att Terje Hillesunds 

definition i artikeln ”Will E‐books Change the World?” är en bra utgångspunkt. 

Hillesund definierar e‐boken som ”digital publication containing content files and 

style sheets in many forms, with metadata, digital rights, navigation and other 

components.”10 Helt enkelt, en e‐bok är en digital text som är sammanknuten med 

information om hur den här texten skall presenteras. Detta är Hillesunds specifika 

definition, en e‐bok kräver detta tillägg av ett stylesheet, det vill säga något som 

säger något om hur texten skall presenteras. I en vidare definition kan även vanliga 

                                                        
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management (besökt 2010‐01‐11) 
10 Hillesund, Terje, Will E‐books change the world?, First Monday, Volume 6, Number 10 ‐ 1 October 
2001, at http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/891/800 
(besökt 2010‐01‐04) 
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textfiler i ASCII‐format inkluderas, men en sådan definition blir i längden obrukbar, 

vart drar man då gränsen? Skall all elektronisk text definieras som en e‐bok? 

Jag håller delvis med Hillesund och tänker genom arbetet utgå från hans definition. 

Sammantaget innebär den att en e‐bok är en elektronisk text som är skapad för att 

presenteras och läsas på en skärm eller via en speciell e‐bokläsare och innehåller 

även information för hur den elektroniska texten skall presenteras på dessa sidor. 

Jag har dock en invändning. Om texten i sig skall behöva föra med sig informationen 

om hur den skall presenteras utesluter vi exempelvis Projekt Gutenberg från att 

vara e‐böcker. Det hela blir en fråga om i vilket format en bok distribueras i, en och 

samma text kan på samma gång vara en e‐bok eller endast en elektronisk text. 

Istället för en definition som är teknisk och i någon mån statisk; vi undersöker ett 

objekt och sätter en definition utifrån vad objektet i sig har för egenskaper, ämnar 

jag låta definitionen av vad en e‐bok är grunda sig i intentionen och användandet. En 

e‐bok är en elektronisk text, som är sammanhängande och ämnas läsas på en dator 

eller på någon variant av e‐bokläsare. En elektronisk text på exempelvis Projekt 

Gutenberg är således en e‐bok så länge vi läser den på skärmen. Jag är själv av 

åsikten att e‐boken fortfarande bör räknas som en e‐bok i alla de tänkbara former 

den kan presenteras i, även så som en utskrift på papper. 

E‐boken i mina ögon handlar om dess dynamik och möjlighet att formas utav sin 

användare. Men i denna utvärdering så blir en sådan definition meningslös och allt 

för vid, istället låter jag e‐boken vara synonymt med läsning av texten genom ett 

elektroniskt hjälpmedel av någon sort.   

2.5.3 E‐bokläsare 

E‐bokläsare använder jag som term för den produkt som används för att läsa den 

elektroniska boken. Det kan vara en dator, en mobiltelefon eller en dedikerad 

läsplatta. Om det finns en poäng att separera dem i texten kommer det att framgå, 

men om det endast talas om e‐bokläsare så syftar det till den tekniska lösning som 

används för att läsa elektronisk text. 
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2.5.4 E‐ink 
En teknologi som används för att skapa skärmar till läsplattor. Tekniken som 

används gör att skärmen påminner om vanligt papper och skall vara läsvänligt.11 

2.5.5 E‐läsare 
För att komplettera begreppet läsare och kunna göra jämförelser mellan läsare utan 

e‐böcker och läsare utav vanliga fysiska böcker kommer jag använda mig av det 

något klumpiga begreppet e‐läsare. Jag syftar då jag använder det på läsare av 

elektroniska böcker eller elektronisk text. Detta för att göra en skillnad gentemot e‐

bokläsare som är den teknik som e‐läsaren använder för att komma åt det som vi 

definierat som en e‐bok. 

2.5.6 Epub 

Epub, kort för elektronic publication, är ett format för elektronisk text som baserar 

sig på en grupp xml‐dokument.12 

2.5.7 Teknologiskt kluster 

Ett teknologiskt kluster är enligt Everett M. Rogers en samling innovationer som är 

sammanlänkade på ett eller annat sätt. Tidigare har man enligt Rogers ofta studerat 

innovationerna var för sig, men det är ett ofta begränsat och ger en förenklad bild av 

innovationsspridning. Istället hör innovationer samman, teknologi knyts samman i 

kluster som i sin tur påverkar varandra.13 

2.5.8 Upplevelse 

Jag använder upplevelse som ett begrepp för att sammanföra allt det som vi känner 

när vi läser, lyssnar eller ser och upplever det som förmedlas. Upplevelsen är att 

följa med i en berättelse, att känna papperet mot fingrarnas hud, att sätta på sig 

hörlurarna och vrida upp ljudet, att släcka ner lamporna och tända mysbelysningen 

och titta på en film. 

                                                        
11 http://en.wikipedia.org/wiki/E_Ink (Besökt 2010‐01‐11) 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB (Besökt 2009‐12‐4) 
13 Rogers, s.14f. 
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3 Teori och litteratur 

3.1 Digitala textcykler 

I Reading Books in the Digital Age och Digital Text Cycles diskuterar Terje Hillesund 

den elektroniska texten utifrån vad han benämner som en textcykel. Det är inte, 

poängterar han, textens livscykel, utan det är i stället den cykel som texter existerar 

och återföds genom. En textcykel består av skrivande, producerande, lagring, 

representation, distribution och läsning. Den handskrivna textens centrala egenskap 

är att det är samma fysiska medel för alla delar i textcykeln. Vi skriver, ristar eller 

hugger ner vår text på en yta, där den lagras, och läses igen. Den trycka texten 

innebär en förändring, vi får ett brott mellan skrivandet och produktionen av texten, 

texten skrivs och nedtecknas för att sen tryckas, lagras, distribueras, presenteras 

och sen läsas. Avbrottet är inte radikalt, men det finns där. 14  

Digitaliserandet av texten innebär ett större brott i textcykeln, ett brott som för med 

sig att texten i sig får helt andra egenskaper än vad den tidigare haft. Kärnan till den 

här förändringen är brottet mellan lagringen och representationen, tidigare har 

dessa varit identiska, vi lagrar genom att nedteckna och det nedtecknade är på 

samma gång representationen av texten. Men den digitala texten har ingen koppling 

mellan sin lagring och sin representation, i själva verket är alla textcykelns faser 

förändrade.15 

Texts are written and produced in computer programmes, they are stored 
electronically, texts are distributed with the help of signals, and they are 
represented and read on screen. By combining digital technology and 
networks, a number of digital forms of communication have been developed, 
such as e–mail, discussion groups, Internet pages, search engines, chat, blogs, 
SMS, digital teaching aids, online newspapers, periodicals — and electronic 

                                                        
14 Hillesund, Terje. Digital Text Cycles: From Medieval Manuscripts to Modern Markup, Journal of 
Digital Information, volume 6, number 1 2005, at http://journals.tdl.org/jodi/article/view/62/65 
(besökt 2010‐01‐04)och Hillesund, Terje. Reading Books in the Digital Age subsequent to Amazon, 
Google and the long tail, First Monday, Volume 12, Number 9 ‐ 3 September 2007, at 
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2012/1887 (besökt 
2010‐01‐04) 
15 Hillesund, 2005. 
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books. Today most of what has traditionally been printed has got a digital 
equivalent, including encyclopaedias, dictionaries, law books, handbooks, 
reports, official propositions, government information, business reports, 
professional books, religious books, non–fiction and fiction.16 

Terje Hillesund finner jag oerhört användbar när det kommer till diskussionen om 

vad som faktiskt skiljer sig mellan den fysiska boken och den elektroniska texten, 

vad för egenskaper som särskiljer dem och hur dessa hör samman med hur text 

skapas, distribueras och konsumeras.  

3.2 Teknologi‐ och innovationsspridning och Everett M. Rogers 

Everett M. Rogers skriver i Diffusion of Innovation om hur innovationer sprids i ett 

samhälle, jag har valt att lyfta de delar som jag finner relevanta för att utvärdera e‐

boken och presenterar dem här. I Diffusion of Innovation presenteras betydligt mer 

än de fem aspekter hos innovationen som jag presenterar här, men jag anser att 

dessa faller utanför min undersökning och lämnar dem därför utanför.  

En innovation delas av Rogers in i flera delar. Innovationen kan enligt Rogers delas 

in i hårdvara och mjukvara. Hårdvaran är teknologin i sig, mjukvaran är den idé som 

innovationen står för. Exempelvis är kokkärl och eld hårdvara medans att koka vårt 

dricksvatten för att inte bli smittade av bakterier är en del av innovationens 

mjukvara.17 

En innovation har även en relativ fördel, vilket innebär hur fördelaktig den uppfattas 

som av användarna utan innovationen. Kompatibilitet visar hur innovationen 

uppfattas fungera med rådande värden, erfarenheter och behov. Hur väl inlemmar 

sig innovationen i ett redan existerande system. Komplexitet innebär användarens 

uppfattning av innovationens komplexitet, är den svår att använda? Krävs det 

kunskap som användaren inte har för att ta innovationen i bruk? Testbarhet innebär 

hur väl en innovation kan provas ut och testas utan att en större investering 

behöver göras. Behöver vi ge upp tidigare system för att testa det nya? Eller kan vi 

låta dem löpa parallellt och prova ut hur väl det nya systemet fungerar? Synlighet är 
                                                        
16 Hillesund, 2007. 
17 Rogers, s. 36 
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det som säger hur synlig innovationen är för de som ännu ej tagit den i bruk. Om det 

synligt är spridning enklare än om innovationen är privat och relativt osynlig för 

allmänheten. Detta är alla aspekter som ökar både den takt och omfattning som 

innovationer sprids med.18 

Everett M. Rogers bok är viktig för utvärderingen då den dels ger ett teoretiskt 

ramverk att förhålla sig till men också visar tydligt på de aspekter som en 

innovation erhåller, alla i tydlig koppling till sina användare. Jag använder mig 

framförallt av dennes beskrivning av innovationen och de delar eller aspekter som 

innovationen har för att belysa och lyfta fram delar ur intervjuerna.  

3.3 Övrigt 

Den nya eboken – En studie om ebokens användning och potential19 är en 

magisteruppsats skriven av Sami Taalas och Eric Lundmark för Department of 

Business Administration.  

Johan Granlunds och Anders Ohlssons kandidatuppsats Eboken i ITboomens 

kölvatten. En studie av svenska bokförlags syn på ebokens förutsättningar och 

utveckling från 2006.  Uppsatsen fokuserar som undertiteln antyder på bokförlagens 

attityder till e‐boken. 

Cory Doctorow har i sin samling uppsatser, tal och artiklar vid namn Content20 två 

texter som behandlar e‐boken. Den viktigaste av dessa är Ebooks: Neither E, Nor 

books21 där Doctorow klarlägger sin syn på elektronisk publicering, framförallt i 

koppling till copyright och upphovsrätt. 

                                                        
18 Ibid. s. 229‐259 
19 Taalas, Sami och Lundmark, Eric. Den nya e‐boken – En studie om e‐bokens användning och 
potential, magisteruppsats Department of Business Administration, Lund, 2007, at 
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1347657 (besökt 2010‐01‐04) 
20 Doctorow, Cory, Content  Selected Essays on Technology, Creativity, Copyright, and the Future of the 
Future, Tachyon publications, San Francisco , 2008, at 
http://craphound.com/content/ (besökt 2009‐12‐20) 
21 Doctorow, Cory. ’E‐books: Neither E, Nor Books’ in Content  Selected Essays on Technology, 
Creativity, Copyright, and the Future of the Future., Tachyon publications, Tachyon publications, San 
Francisco , 2008, at http://craphound.com/content/ (besökt 2009‐12‐20)  
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Alla dessa texter använder jag mig framförallt för att få en överblick över hur 

debatten ser ut om e‐boken, för att få en överblick kring ämnet som är lite bredare 

än vad en Terje Hillesund ger.  

4 Resultat 

4.1 Ingångar 

4.1.1 E‐läsare 
Alla har vi olika ingångar till varför vi börjar samt spenderar tid och pengar på att 

engagera oss i ny teknik. Intervjuerna visar att dessa aspekter kan vara väldigt 

blandade och röra sig om flera olika aspekter som inte alltid är gemensamma. 

Av de tre som jag intervjuat vilka läser e‐böcker så är det endast en som har inlett 

läsningen på grund av just själva läsandet. Denna läsare, för att särskilja dem åt 

benämner vi denne som e‐läsare 1, beskriver hur sökandet efter en specifik bok 

ledde henne ut på en jakt efter begagnade exemplar på Amazons webbshop där de 

var alldeles för dyra men i sitt sökande ramlade över en affär på nätet som sålde 

böckerna i elektroniskt format.  Läsningen skedde framför datorn, men först efter 

att alla filer konverterats från ursprungsformatet html till en vanlig ordbehandlare. 

Senare inhandlade e‐läsare 1 en handdator med intentionen att läsa e‐böcker på 

den. 

E‐läsare 2 inledde läsandet av elektroniska böcker som ett experiment, läsaren var 

nyfiken på att se hur det egentligen fungerade. Genom sitt arbete som bibliotekarie 

kom e‐läsare 2 i kontakt med e‐böcker men ville med egna ögon se hur tekniken 

fungerade och inte avfärda den utan djupare kunskap och kännedom om dess för 

och nackdelar. Men det som började som ett projekt för jobbet smittade av sig på 

privatlivet, e‐läsare 2 fortsatte att läsa e‐böcker även privat och har efter det inte 

läst e‐böcker regelbundet utan i omgångar. 

E‐läsare 3 började läsa på en handdator redan 1999, det var en enkel handdator av 

model Palm, skärmen var inte lämpad för bokläsning och det fick rum alldeles för få 
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tecken på skärmen samtidigt, men en hel roman lästes ut på den innan e‐läsare 3 

övergav projektet. När iPhone lanserades i Sverige sommaren 2008 så inledde e‐

läsare 3 e‐bokläsningen igen och nu fungerade det betydligt bättre. Anledningen att 

försöken påbörjades var ren nyfikenhet på tekniken. 

4.1.2 Läsare 
Läsare 1 har ingen erfarenhet av e‐böcker men har funderat över det. Läsarens 

anledning påminner om E‐läsare 1 då det är en bok i en lång serie som endast 

utkommit som e‐bok. Läsare 1 har dock valt bort det då läsandet framför datorn inte 

lockar, läsare 1 har ingen erfarenhet av läsplattor.  Att sitta framför datorn är den 

bild som läsaren har av att läsa e‐böcker och när vi diskuterar läsning via 

mobiltelefon och läsplattor så blir läsaren intresserad.  

Läsare 2 har skaffat sig en läsplatta men har inte använt den. Läsaren har därför viss 

kunskap om läsplattor, e‐böcker och har provat på att läsa dem men anser att det är 

alldeles för begränsat än så länge. Drivkraften bakom steget till att inhandla en 

läsplatta var framförallt för att läsa engelsk skönlitteratur som läsaren inte själv vill 

inhandla och ha i bokhyllan. Hade dessa böcker funnits tillgängliga på ett bibliotek 

så är det tveksamt om en läsplatta skulle ha inhandlats. Läsplattan var helt enkelt i 

första hand ett sätt att ersätta ”slit och slänglitteraturen”, som läsaren själv 

uttrycker det, så att den inte skulle ta allt för stor plats i bokhyllorna hemma. 

Läsare 3 har aldrig kommit i kontakt med elektronisk läsning av böcker. Läsaren 

arbetar som lärare på en gymnasieskola och kommer regelbundet i kontakt med 

elektronisk text. Men en e‐bok skulle läsare 3 aldrig få för sig att läsa, det känns 

opersonliga, kalla och trista. Läsaren ser ingen anledning att byta ut den fysiska 

boken och kan inte komma på någon anledning som skulle kunna ändra den 

inställningen. 

4.2 Teknik 

4.2.1 E‐läsare 
Ny teknik kan ofta föra med sig krav på nytt kunnande, krav på andra sätt att gå 

tillväga för att utföra samma uppgifter som den tidigare teknologin. 
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Ny teknik och de potentiella hinder som en användare kan uppleva hos tekniken kan 

också till viss grad finnas hos användaren i form av föreställningar av hur tekniken 

fungerar, dess komplexitet och funktion. En teknik som e‐boken har inte en hög grad 

av synlighet, läsning är något som vi ofta gör för oss själva. Antingen hemma eller 

vid sådana tillfällen då vi inte har bekanta eller vänner i närheten. En vanlig publik 

plats för läsning är när vi transporteras med buss, tåg eller likande, men oftast är vi 

ändå ensamma om vår läsning. 

E‐läsare 1 anser att den nackdel som är kopplad till läsning av e‐böcker är kopplad 

till tekniken. Det kräver än så länge viss datorkunskap, mer om man är kräsen och 

som e‐läsare 1 själv gör, går in och editerar för att formatering och layout skall 

passa till den aktuella läsaren. Det här är även något som läsare 2 kan vittna om, en 

av de starkaste anledningarna till att läsaren inte längre läser e‐böcker är just 

kopplat till formateringen av texten. E‐läsare 1 framhåller också att det här inte är 

något som bör uppfattas som en nackdel som följer med den faktiska e‐boken utan 

snarare har en koppling till datorer och ny teknik överlag. Av dessa tekniska 

aspekter är en av den starkaste problematiken kring ett format som e‐bokläsarna 

kan enas kring. E‐läsare 1 säger sig själv har koll på teknik men är absolut inte 

intresserad av tekniken som sådan, tvärtom är de tekniska aspekterna sådant som 

läsaren har lärt sig efterhand när behovet uppkom och i sig har genererat ett 

teknikintresse. 

E‐läsare 2 säger sig vara teknikintresserad men inte pryltokig, har genom arbetet 

som bibliotekarie dock valt att lära sig de tekniska aspekterna och därmed har även 

ett intresse för tekniken uppstått. Läsningen utav e‐böcker måste komma genom 

redan etablerad teknik är något som e‐läsare 2 är övertygad om, läsaren har inte 

brytt sig om att fördjupa sig i dedikerade läsplattor utan har istället valt att fokusera 

sig på läsning genom mobiltelefon. Först efter att e‐böckerna etablerat sig den vägen 

tror läsaren på att de dedikerade läsplattorna skall kunna etablera sig på bredare 

front. 



  20 

E‐läsare 3 är väldigt teknikintresserad och har stor datorvana, men delar e‐läsare 2s 

uppfattning om att läsningen av e‐böcker inte kommer kunna ta fart genom 

dedikerade läsplattor utan de måste innehålla betydligt mer. E‐läsare 3 läser 

uteslutande med hjälp av sin mobiltelefon och tror att utvecklingen måste komma 

från något liknande, en bärbar enhet med betydligt mer möjligheter än vad 

läsplattor av idag har, färgskärm, tillgång till spel och programvara och en riktig 

webbläsare. Den måste dessutom vara lika enkel att hantera som en mobiltelefon, i 

e‐läsare 3s fall en iPhone, och alla hinder i form av DRM‐skydd, olika format och 

liknande måste lösas.  

4.2.2 Läsare 
Läsare 1 är inte speciellt teknikintresserad, äger en gammal mobiltelefon och en 

enkel mp3‐spelare, har ingen insyn i vad som krävs eller vilka lösningar som finns 

för e‐böcker. På det hela är det något som gått förbi läsaren utan att denne tagit till 

sig eller intresserat sig.  

Läsare 2 håller sig informerad och har koll på tekniska prylar. Eller som läsaren 

själv säger, ”själv känner jag mig inte speciellt teknikintresserad, men jag tror att 

min omgivning nog skulle kalla mig det”. 

Läsare 3 är totalt ointresserad av teknik, den finns där som ett redskap för att utföra 

något annat och det är väl oftast det där andra som skall vara intressant, inte 

redskapet i sig. 

4.3 Läsning och läsvanor 

4.3.1 E‐läsare 
E‐läsare 1 har inga direkta läsvanor. Istället läses det nästan hela tiden. Böcker 

väljer läsaren efter humör, vissa böcker för vissa humör, andra böcker för andra 

humör. Att läsa e‐böcker är en stor fördel anser läsaren, att ha en läsplatta med sig 

med ett helt bibliotek med böcker är en stor fördel då det är enkelt att välja just den 

boken som man vill läsa precis där man befinner sig. E‐läsare 1 arbetar också som 

barn och ungdomsbibliotekarie och när läsaren håller i bokprat skulle elektroniska 

versioner av dessa vara till stor nytta, att slippa ha alla dessa fysiska böcker att läsa 



  21 

igenom utan enkelt ladda över dem till en läsplatta, det vore en dröm, säger läsaren. 

Läsningen fungerar framförallt som en verklighetsflykt och underhållning för att 

varva av efter jobbet. 

E‐läsare 1 inledde, som redan tidigare nämnts, sin läsning av e‐böcker på datorn, 

något som läsaren är glad att det är över att hon övergett. Det var obekvämt och 

jobbigt, framförallt det att sitta framför datorn och läsa. Läsaren påtalar att det är 

ofta det hon möter när hon talar om e‐böcker, att de hon talar med föreställer sig att 

man sitter framför datorn och läser. Men med handdatorn så blev det bättre, och 

med läsplattan än bekvämare och nu ser hon inte läsupplevelsen som så mycket mer 

annorlunda än den fysiska boken. En stor nackdel som upplevs är bristen på 

sidnummer när man läser en e‐bok, det finns ännu ingen självklar standard för hur 

det här skall hanteras, vissa format har stöd för sidnummer, andra har det inte, 

samma är det med läsplattorna. Vissa har sidnummer, andra endast en mätare som 

visar antalet procent man tagit sig igenom ett kapitel eller boken.  

En stor fördel som både läsare 2 och e‐läsare 1 lyfter fram är möjligheterna som e‐

böckerna skulle ge personer som av någon anledning läser böcker med storstil. Som 

det ser ut idag ges böcker med storstil ut av ett förlag (Storstilsbiblioteket) och 

urvalet är relativt begränsat, något som man märkt tydligt är att låntagare 

efterfrågar andra böcker i storstil än de som finns tillgängliga, och med e‐boken är 

den här problematiken ur världen. Vi kan ändra storleken så att den passar precis 

den storleken som läsaren efterfrågar. 

E‐läsare 3 läser hela tiden någon bok, har i princip aldrig något uppehåll utan det är 

alltid minst en bok som är igång och har läst mycket ända sedan bokslukaråldern. 

Fysiska böcker läser läsaren fortfarande men uteslutande hemma, e‐boken har 

öppnat upp ett annat sätt att läsa på. Oftast är den läsningen i kortare skurar, på 

bussen, vid ett toalettbesök, när man har fem minuter över. Anledningen till detta är 

läsningen sker via telefon och inte en dedikerad läsplatta, telefonen har alltid e‐

läsare 3 med sig och det här möjliggör att alltid kunna läsa några sidor när tiden 

finns. Men läsningen av e‐böcker utgörs inte enbart av dessa kortare stunder utan 
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när läsaren också läser en bok så blandas det, hemma kan läsandet av en e‐bok ske 

under en längre tid precis som en fysisk bok.  

E‐läsare 3 läser framförallt som en verklighetsflykt, kunna slappna av efter jobbet 

och ren underhållning. Läsaren har provat på talböcker men fastnade inte riktigt för 

det, det gick inte att styra hastigheten tillräckligt mycket, något som däremot går 

bra med e‐böcker.  

4.3.2 Läsare 
Läsare 1 läser hela tiden någon bok, oftast sker läsningen innan det är dags att sova, 

för att slappna av som ren underhållning. Ungefär som andra kollar på film eller tv 

säger läsaren. Andra situationer än i sängen innan det är dag för att sova och när 

läsaren befinner sig på tåg eller buss. Läsning av elektronisk text i form av artiklar 

och webbsidor sker framförallt med en koppling till skola. Läsaren läser de flesta 

texterna på skärmen om de endast skall användas under en begränsad tid men om 

det är något som skall bearbetas och användas under en längre tid så skriver läsaren 

ut texten. Elektronisk text är oftast något läsaren kopplar till arbete, att läsa 

elektronisk text som underhållning är något som läsaren har svårt att se sig göra 

men säger också att detta kan bero på bristen på tillgång till en bärbar dator eller 

någon nyare mobiltelefon där det skulle fungera lite smidigare.  

Läsare 2 gav upp läsningen av e‐böcker på grund av att layouten av texten inte var 

tillfredställande. Det som irriterade mest var att spärrningen, avståndet mellan 

bokstäverna, varierade och inte gick att styra från den läsplattan som läsare 2 

använde sig av. En annan bidragande orsak var den tid som det tog för att bläddra 

sida, uppdateringshastigheten på läsplattorna med skärmar av e‐ink gör att det tar 

bortåt en sekund att byta sida, något som läsare 2 tyckte var alldeles för lång tid.  

Även det rent taktila i att byta sida saknades, att trycka på en knapp är inte samma 

sak som att själv byta sida. 

Läsare 3 läser intensivt i vissa perioder. Under dessa spenderas flera timmar i sträck 

i soffan eller sängen med en bok, men mellan dessa perioder läses nästan ingenting 

förutom dagstidningen. ”Läsningen kommer i vågor, men jag läser i princip bara 



  23 

hemma, när jag har en sammanhängande stund att sätta mig ner och inte riskerar 

att bli avbruten” säger läsaren. Att kunna ha med sig en bok överallt lockar inte 

nämnvärt utan för läsare 3 är läsningen nästan något av en ritual, med en bestämd 

plats och bestämda tidpunkter. 

4.4 Utbud 

4.4.1 E‐läsare 
E‐läsare 1 är nöjd med utbudet som finns till förfogande, detta då läsaren framförallt 

läser litteratur på engelska. En stor nackdel som e‐läsare 1 ser det är att allt inte 

finns, det är många förlag som ännu tvekar och de flesta förlag har en stor 

utgivningshistorik som inte finns tillgänglig i elektroniskt format.  Men det här är 

egentligen inte, framhåller e‐läsare 1, inte en nackdel med e‐boken i sig utan en 

nackdel som uppkommer runt om, det handlar om författare som inte vill se sina 

verk publicerade elektroniskt, eller förlag som inte vill digitalisera sina utgivna 

titlar, lagstiftning, format och annat och inte själva e‐boken i sig. ”Den största faran 

för dem är inte att de ska bli piratkopierade utav sina läsare, utan att deras läsare 

över huvud taget ska hitta dem om de skrivit någon bok” och det måste finnas ett 

utbud innan folk lägger ner ett par tusen på en läsplatta.  

E‐läsare 3 framhåller den största nackdelen med utbudet att det är svårt att få tag på 

böcker. Svenska böcker finns det alldeles för få att få tag på. Engelska titlar är det 

enklare att få tag på och det finns ett större utbud, men det är fortfarande onödigt 

komplicerat att köpa dessa. Det finns en hel del att läsa gratis, via bland annat 

projekt Gutenberg, men e‐läsare 3 framhåller att nyare böcker dock är allt för svåra 

att få tag på. Läsaren efterfrågar en enkel lösning där man kan köpa, betala och få 

tag i böckerna utan att behöva registrera sig på en uppsjö olika sidor och lämna ut 

sitt kortnummer.  

4.4.2 Läsare 
Alla av de intervjuade, även de som inte läser e‐böcker, framhåller att utbudet som 

man har att tillgå är viktigt men också det utbud som ryms i läsplattan eller 

telefonen. Det vill säga, en stor fördel är att man med elektronisk text kan lagra en 
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hel uppsjö titlar i en liten läsplatta och ha tillgång samtliga titlar man innehar. Att ha 

med sig hela sitt bibliotek på en resa eller till skolan behöver inte längre väga flera 

kilo, utan kan enkelt tas med i mobiltelefonen eller läsplattan. 

4.5 Boken 

4.5.1 E‐läsare 
För e‐läsare 1 spelar den fysiska boken fortfarande en viktig roll, läsaren har flera 

exemplar av vissa titlar som läsaren anser är viktiga och betydelsefulla i dennes liv. 

Andelen böcker som läses i elektronisk form uppskattas av läsaren själv uppgå till 

omkring 95%. Läsaren köper inte längre fysiska böcker över huvud taget, om det 

inte är väldigt speciella serier eller böcker som läsaren vill ha i bokhyllan av någon 

anledning. 

4.5.2 Läsare 
Läsare 1 köper i princip aldrig böcker, de enda böckerna läsaren köper är sådana 

som denne redan läst och som varit en viktig läsupplevelse och som läsaren vet med 

sig kommer läsas om. Själva boken i sig är inte så viktigt, köper endast 

pocketböcker, aldrig inbundna då det är alldeles för dyrt. Det viktiga är trots allt 

texten, säger läsare 1 men fortsätter samtidigt och säger att ”en fysisk bok har ett liv 

och en historia och tar vi en biblioteksbok så finns ju alla låntagarnas historia med i 

boken, det påverkar.” 

Läsare 2 skulle gärna enbart läsa e‐böcker för att slippa köpa på sig för mycket och 

då hålla sin boksamling i ett mer hanterbart skick. E‐böckerna skulle fungera 

utmärkt för läsning av sådan litteratur som man kanske inte vill spara och ställa upp 

i bokhyllorna. Läsaren skulle gärna låna dessa på biblioteket men mycket av det som 

läsaren vill läsa är sådant som inte finns att tillgå på mindre bibliotek. 

Läsare 3 ser boken som om inte en inredningsdetalj, så i vart fall som något som är 

viktigt. Läsaren samlar inte på specifika utgåvor men kan mycket väl tänka sig att 

köpa på sig vissa serier i specifika upplagor på antikvariat om de bara ser bra ut i 

bokhyllan och känns bra att hålla i. E‐böcker ser läsaren som något väldigt 

opersonligt, en bok är så mycket mer än texten i sig. Ändå framhåller läsare 3 att det 
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inte handlar om ett specifikt samlande, det handlar inte om upplagor som är 

sällsynta eller något sådant, utan endast om att det är trevligare med en fin 

inbunden bok än en textfil på en hårddisk. 

4.6 Framtiden 

E‐läsare 1 hoppas att det i framtiden skall vara möjligt att få tag på i princip vilken 

bok som helst i elektroniskt format. Boken kommer antagligen inte att försvinna, 

men säkert kommer det ske en förändring. Om allt finns som e‐böcker kommer vi 

säkert kunna se en minskad mängd tryckt litteratur.  Detta om vi kan anta och utgå 

från att läsplattorna har etablerat sig till ett någotsånär vettigt pris. Läsplattorna i 

sig måste bli stabilare och framförallt enklare, som det är nu är det en tröskel att ta 

sig över. Som det som är absolut viktigast framhåller e‐läsare 1 att bokförlagen inte 

gör samma misstag som skivindustrin, musikbranschen har redan visat att DRM‐

skydd är fel väg att gå och att andra lösningar finns. 

Läsare 1 och 2 tror att e‐boken och den fysiska boken kommer komplettera 

varandra i framtiden, ingen av dem kommer konkurera ut den andra utan snarare 

kommer man hitta sätt att få dem att fungera sida vid sida. Läsare 1 framhåller dock 

att det är möjligt med en framtid där den fysiska boken mer blir en pryl för de som 

är riktigt bokfanatiker, mer något vi spar på i likhet med hur vinylskivan är på 

musiksidan. ”Det kanske kommer bli de mest insnöade som spar på riktiga böcker 

och har dem i bokhyllan, medans vi andra nöjer oss med en snygg läsplatta.” 

E‐läsare 3 tror på en gradvis övergång men ändå på en övergång. Det är inte en 

fråga om det kommer hända, utan när, som läsaren uttrycker det. Problemet är, 

vilket också läsare 3 framhåller, att boktryckning är något som är alldeles för dyrt i 

jämförelse med dess elektroniska motsvarighet. Att branschen inte skall arbeta för 

att den elektroniska utgivningen skall ta fart och bli dominerande ser läsare 3 som 

otänkbart, men ser inte heller fram mot en sådan utveckling, 

Det råder delade meningar om läsplattorna eller någon annan form av teknik 

kommer dominera i framtiden. E‐läsare 3 anser att läsplattorna är för begränsade 

och tror inte på den tekniken oavsett e‐ink eller inte. Vad som kommer räknas är 
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användbarhet och vad man kommer kunna göra med dem. Läsaren tror mer på 

någon form av stor mobiltefon med trådlöst internet, full webbläsare, möjlighet att 

installera program och spel, färgskärm så man kan se både film och spela spel. Först 

när något sådant kommer kommer också e‐läsningen ta fart. 

De flesta är dock eniga om att priserna på e‐böcker måste gå ner. Att betala något 

som motsvarar vad en hårdinbunden bok kostar är inte acceptabelt säger, e‐läsare 

3. De flesta är eniga om att en e‐bok inte bör kosta speciellt mycket alls, någonstans 

mellan priset för en pocket till någonstans runt hälften vad en pocket kostar. 

För författare kommer elektronisk publicering möjliggöra för mindre författare att 

ta sig fram, kanske ge ut sig själva utan backning av förlag. Ingen tror dock på 

förlagens undergång, men däremot anser de flesta att en utveckling i likhet med den 

som musikbranschen gått igenom är mycket trolig när det kommer till förlags och 

författarvärlden. 

4.7 E‐bokens uppfattade egenskaper 

4.7.1 Relativ fördel 
Som vi har sett har e‐boken som mjukvara relativa fördelar som den fysiska boken 

omöjligen kommer kunna överträffa eller ens mäta sig med. Mjukvaran, själva 

texten i sig, är identisk i sitt innehåll om vi gör en jämförelse mellan den fysiska 

boken och e‐boken, men e‐bokens karaktär möjliggör för detta innehåll att 

presenteras, struktureras och användas på ett flertal andra sätt än vad den fysiska 

boken kan. Det som vi har sett lyftas fram för relativa fördelar i intervjuerna hör 

framförallt ihop med möjligheten att bära med sig flera böcker i en enda e‐

bokläsare.  Andra fördelar som lyfts fram i intervjuerna hör samman med 

möjligheten att strukturera om text, att förstora och förminska typsnitt eller rent av 

byta typsnitt helt. Men den största fördelen som förs fram av alla de intervjuade, 

både de som läser e‐böcker och de som inte gör det, är möjligheten att ta med sig 

fler böcker på ett enklare sätt. 
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4.7.2 Kompatibilitet 
E‐bokens kompatibilitet är svårare att uttala sig om. Själva läsningen är ingen direkt 

skillnad om vi gör en jämförelse med den fysiska boken, både på mobiltelefoner och 

läsplattor bläddrar vi och texten struktureras på samma sätt som i en bok, även om 

vi, så som läsare 2, påtalat saknar den exakta kontroll över textens formatering och 

spärrning som vi har i en fysisk bok. Där kompatibiliteten skiljer sig åt är istället 

bokens direkthet. Musik och film har vi ständigt haft ett behov av en apparat som 

förmedlar upplevelsen, men boken har, precis som Terje Hillesund har visat, sin 

lagring och presentation sammankopplad. Det ger ett oerhört direkt sätt att 

förmedla upplevelsen på. Jämför med musik där vi behöver en stereo, mp3‐spelare 

eller liknande, film där vi behöver en dvd‐spelare eller dator. Kompatibiliteten hör 

här samman med ett radikalt annorlunda sätt att tillägna sig texten på. Där vi 

tidigare har en enkel teknisk apparat, så enkel att den är helt autonom i förhållande 

till andra innovationer, man klarar sig enkelt med en bok så länge man har en 

ljuskälla, har vi nu en relativt komplicerad innovation, sammankopplad i vad Rogers 

benämner som ett teknologiskt kluster22.  Med detta menas att e‐boken inte 

existerar ensam utan har starka kopplingar till andra innovationer, trådlöst nätverk, 

olika e‐boksformat, olika datorplattformar och så vidare. Att läsa en e‐bok innebär 

förvisso att själva läsningen är väldigt lik den vi har med en fysisk bok, vi har sidor, 

bläddrar oss fram och texten är ordnar som vanligt, men processen runt om, att 

köpa böckerna, att få hem dem, att få upp dem på vår e‐bokläsare är helt annorlunda 

än att köpa, få hem och öppna upp en vanlig fysisk bok.  

4.7.3 Komplexitet 
De största nackdelarna som förs fram sammankopplas till e‐böckernas och 

läsplattornas komplexitet, det vill säga den förkunskap som krävs för att inleda 

övergången till att läsa elektroniska böcker. Att från första början få tag i en 

läsplatta i dag är inte helt lätt, det finns en modell som går att få tag på i svensk butik 

och övriga måste man beställa från utlandet. Att läsa från mobilen är inte heller det 

en helt enkel procedur, program skall installeras och böckerna överföras till 

                                                        
22 Rogers, s. 249. 
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telefonen. En bidragande faktor är också det som nämndes i det tidigare stycket, e‐

boken är inte en innovation som man ensam möter utan en del i ett större 

teknologiskt kluster, att lära sig hantera en e‐bok kräver, som det ser ut idag, visst 

kunnande med datorer och kan verka hämmande för e‐bokens spridning. Som 

tidigare påpekats inget som egentligen är direkt komplicerat, men det är dock en 

tröskel och något som den ovane användaren ser som allt för hög. 

4.7.4 Prövbarhet 
En annan aspekt är priserna på både läsplatta och e‐böckerna i sig, det som Everett 

M Rogers benämner som prövbarhet måste anses som väldigt låg när det kommer 

till e‐böcker. Flera av de intervjuade tar upp ingångspriset som ett problem, men 

även osäkerheten kring faktiska bokpriser som inte är speciellt mycket lägre än för 

inbundna böcker. E‐boken innebär med andra ord en relativt stor investering som 

ingång men utan någon garanti att det i längden skall kunna löna sig genom billigare 

böcker. Men, det bör också tilläggas att för dem som redan har en mobiltelefon som 

är lämpad för att läsa e‐böcker på, så är prövbarheten enormt hög. En iPhone kan på 

endast någon minut förses med programmet Stanza för att läsa e‐böcker och har 

direkt tillgång till en mängd böcker helt gratis via exempelvis Project Gutenberg23 

och Feedbooks24. 

4.7.5 Synlighet 
Inte heller är e‐böckernas synlighet speciellt hög. Med utgångspunkt i de intervjuer 

som genomförts så innebär läsningen något som allt som oftast sker i en privat 

miljö, antingen privat i den mening att läsningen sker i det egna hemmet eller privat 

i den mening att läsningen sker när det finns en tid över när andra människor inte 

stör eller inkräktar på läsarens tid och uppmärksamhet. Detta medför att läsningen i 

sig inte sker i ett offentligt sammanhang och dess synlighet blir lägre än om det vore 

något som vi skulle genomföra som gruppaktivitet. 

                                                        
23 http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page (besökt 2009‐12‐26) 
24 http://www.feedbooks.com/ (besökt 2009‐12‐26) 
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4.8 Slutsats 

Med utgångspunkt i huvudfrågeställningen ämnade jag undersöka hur 

intervjupersonerna läser böcker och vilka vanemönster som de intervjuade hade i 

direkt koppling till sitt läsande men även i anslutning till läsningen. Vad kan vid en 

eventuell övergång till e‐boken behöva läras om, vilka problem kan uppstå men 

även om det finns några vanor som förstärks och understöds av e‐boken. 

Som har visats av intervjuerna finns det flera aspekter i hur vi läser och hur vi tar 

del av det vi läser som kan påverka hur vi väljer att läsa. De som intervjuats som 

läser e‐böcker tenderar att läsa engelsk litteratur, något som det finns ett stort 

utbud av. De som läser e‐böcker framhåller ofta att man alltid kan ha sina böcker 

med sig. Detta är något som stödjer det impulsiva läsandet, det läsandet som sker 

under korta stunder när ett tidsfördriv efterfrågas. 

E‐böcker påverkar inte läsandet nämnvärt om man ser till intervjupersonerna, 

förutom på en punkt. Utbudet på svenska är begränsat och flera av de lösningar som 

finns på svenska bibliotek idag stöds inte av vissa e‐bokläsare. 

De som intervjuats som inte läst e‐böcker har en föreställning om att läsa på datorn. 

Läsning via läsplattor eller mobiltelefon är inget som de kommit i kontakt med och 

något som det i intervjupersonernas fall uppfattas som krångligt och pilligt. 

Anledningen till att intervjupersonerna har inlett sitt läsande av e‐böcker har i de 

flesta fall grundats i någon form av nyfikenhet på den nya tekniken. I ett fall har det 

handlat om ett faktiskt behov av läsningen. Nyfikenheten är i intervjupersonernas 

fall inte alltid kopplat till intresse för ny teknik utan är alltid sammankopplat med 

ett intresse för läsning. Av intervjupersonerna är det endast en av e‐läsarna som 

inte läser den största delen av sin läsning elektroniskt, övrigas läsning domineras 

helt av e‐böcker.  

E‐boken som teknik överträffar den fysiska boken på flera plan. Som flera intervjuer 

har visat finns det en flexibilitet i och med att textens lagring och presentation är 

separerade, vi kan på så vis lagra texten digitalt, vi kan styra hur den skall 
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presenteras, vi kan förflytta en och samma text mellan flera olika enheter för att 

presentera dem på datorn, mobilen, handdatorn eller en dedikerad läsplatta. Detta 

gör att digitaliseringen av boken har en helt annan fördel än digitaliseringen av 

musik eller film. Det som de gemensamt delar är att mediet blir portabelt mellan 

flera olika enheter, att digitaliseringen medför att det är enklare att transportera, 

lagra och distribuera. Men det som skiljer dem åt är presentationen, för musik och 

film är presentationen fast. En film kommer alltid vara samma film. En skiva 

kommer alltid innehålla det den innehåller, möjligt att vi kan byta ordning på låtar, 

hoppa över vissa, men låtarna kommer förbli desamma. 

Elektronisk text är däremot formbar på ett helt annat sätt än innehållet i en film 

eller ljudet från en musikinspelning. Den är sökbar, vi kan beroende på hur texten är 

strukturerad välja att presentera endast vissa delar av den, låta vissa delar vara 

markerade och förstärkta. Den flexibiliteten är omöjlig med den fysiska boken 

oavsett hur mycket vi anstränger oss. 

Men e‐boken har också stora svårigheter, det är otroligt mycket mer komplicerat att 

inhandla, föra över och läsa en e‐bok än att inhandla och läsa en vanlig pocketbok, 

något som flera av de intervjuade har vittnat om. Det finns krav på förkunskaper, 

förvisso inte väldigt djupgående, men ändock förkunskaper som kräver betydligt 

mer av användaren om vi jämför med läsningen av en vanlig fysisk bok.  

Fördelarna är med andra ord sammankopplade med dess egenhet som digital text, 

och nackdelarna sammankopplande med hanterandet av text i digitalt format.  

E‐boken har utan tvivel en framtid, dess fördelar överväger flera av dess nackdelar 

då dessa är av ett sådant slag att de är kvalitativt annorlunda i jämförelse med den 

fysiska boken. Men det finns fortfarande tunga nackdelar och hinder för att den på 

allvar skall kunna etablera sig. Det finns ännu ingen standard för e‐böcker i likhet 

med vad mp3‐formatet blev och är på musiksidan. Det finns inte heller något som 

skulle kunna kallas e‐böckernas iPod än, en enhet som enkelt synkar mot din dator 

och möjliggör dig att köpa böcker utan DRM‐skydd och annat 
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5 Avslutande diskussion 

E‐boken, en problematik kring mjukvara och hårdvara. Är ebokens mjukvara i själva 

verket texten? Om så utgör inte ”innebörden” i e‐boken något annat än vad den 

fysiska boken gör, och således förlorar den en stor del av de relativa fördelar som 

man kan se hos den i jämförelse med den fysiska boken. Men det här är föränderligt 

och inget som kommer med innovationen i sig, utan det är vad användaren lägger in 

i det hela. Det vill säga om en användare har stor nytta av e‐bokens dynamiska 

aspekter, så som sökning, omformatering och omstrukturering av texten som 

exempel, så finns det praktiska fördelar, men för de användare som endast ser 

texten som målet, oavsett om den är på papper, datorskärm eller mobil, så saknar 

egentligen läsplattan i sig dessa relativa fördelar. 

En följd av den elektroniska texten är att vi måste börja identifiera det vi betalar 

som innehåll som är separerat från själva den fysiska boken, vilket också gör att vi 

måste ställa oss frågan vad det är vi betalar för när vi köper en fysisk bok. Har vi 

betalat för att få innehållet presenterat för oss på ett sätt? Eller borde vi i själva 

verket på samma gång få tillgång till en elektronisk version av samma bok för att 

möjliggöra att vi läser samma bok både på mobilen på väg till jobbet och som vanlig 

fysisk bok hemma i soffan? Och om svaret är nej, om vi endast betalar för 

presentationen av innehållet hur kommer det då se ut för e‐böcker? Om vi köper en 

bok i html‐format, kommer det innebära att vi endast köper en presentation av 

innehållet i html‐format och det är olagligt för oss att konvertera innehållet till 

lämpligt format? 

Cory Doctorow talar i en föreläsning25 om vikten av att vi behandlar e‐boken utifrån 

dess specifika egenskaper och inte som om den endast vore en annan manifestation 

av den fysiska boken och säger bland annat att ”the more we constrain the e‐book’s 

                                                        
25 Doctorow, Cory. ’E‐books: Neither E, Nor Books’ in Content  Selected Essays on Technology, 
Creativity, Copyright, and the Future of the Future., Tachyon publications, Tachyon publications, San 
Francisco , 2008, at http://craphound.com/content/ (besökt 2009‐12‐20) publications, San 
Francisco , 2008 s. 129. at http://craphound.com/content/Cory_Doctorow_‐_Content.pdf (besökt 
2009‐12‐20) 
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distinctive value propositions – that is, the more you restrict a reader’s ability to 

copy, transport, or transform an e‐book – the more it has to be valued on the same 

axes as a paper book.”26 

Det är något jag tycker allt mer kommit fram under intervjuerna. De fördelar som 

läsarna identifierar i direkt koppling till e‐boken är sådant som är typiskt för just e‐

boken, som är kvalitativt annorlunda än den fysiska boken. 

Every successful new medium has traded off its artifact‐ness — the degree to 
which it was populated by bespoke hunks of atoms, cleverly nailed together by 
master craftspeople — for ease of reproduction. Piano rolls weren’t as ex‐ 
pressive as good piano players, but they scaled better — as did radio 
broadcasts, pulp magazines, and MP3s. Liner notes, hand illumination, and 
leather bindings are nice, but they pale in comparison to the ability of an 
individual to actually get a copy of her own.27 

 

                                                        
26 Ibid. s. 113 
27 Ibid. s. 129 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

7.1.1 De som läser e‐böcker 

‐ Kan du säga något om vad du läser? 

‐ Hur kom det sig att du började läsa? 

‐ 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? 

7.1.2 De som inte läser e‐böcker 

‐ Kan du säga något om vad du läser? 

‐ Hur kom det sig att du började läsa? 

‐ 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? 
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‐ 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? 


