
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Out of sight, out of mind”  
 
En studie av svenska bokbloggares inställningar 
till e-boken 
 

”Out of sight, out of mind”  
 
A study of Swedish book bloggers attitudes 
towards the ebook 

Södertörns högskola | Institutionen för Naturvetenskap, miljö och 

teknik 

Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik C | Höstterminen 2014 

Programmet för It, medier och design 

Av: Oskar Zaar och Anton Sörlin 
Handledare: Maria Normark 
 



2 

Abstract 
There are experiential products that through a digital transformation wholly or 

partially have taken new place in our everyday lives. Just a few years ago, we had 

music on CDs, movies on tape and books in bookshelves. In Sweden, we are now 

facing a transformation when the e-book begins to take place alongside the printed 

book. 
 

This paper focuses on what values play a role in the attitude towards ebooks among a 

selected group of Swedish book bloggers. A qualitative content analysis was 

performed on blog posts concerning the ebook from twelve different Swedish book 

blogs. The posts were then coded into categories and values. We found five broad 

categories in which value was displayed; Ownership, Availability, Price, Ergonomics 

and Environment. These could in turn be linked to two basic ways to give value to 

ebooks and reading, through its Utilitarian and Experiential value. The findings 

suggest that Availability was the one most important to the bloggers.  We also found 

that most posts took place within two discourses - Technology Dissatisfaction and 

Technology Fear. Technology Dissatisfaction was more frequent and strongly linked 

to the construction of the e-book and the technical systems that are available today. 
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1. Inledning 

Det finns digitala produkter som helt eller delvis har tagit ny plats i vår vardag. För 

bara några år sedan hade vi musik på skivor, film på band och böcker i bokhyllan. 

Idag har en digital utveckling gjort att både film och musik delvis har släppt sin 

fysiska bärare och nu är tillgängliga i nya format och tjänster. Fildelning och 

streamingtjänster har tagit plats vid sidan av de befintliga distributionskanalerna. På 

arbetsplatser och skolor läses rapporter, uppsatser och forskningsartiklar i ökad 

utsträckning på skärmar och flera svenska tidningar kan även konsumeras i 

webbläsaren. I Sverige pågår en liknande transformation då e-boken börjar ta plats vid 

sidan av den tryckta boken. Självfallet passerar det inte obemärkt förbi - läsare, 

författare, förlag och bibliotek har alla åsikter om vad som sker. Det är med andra ord 

ett bra tillfälle att studera de inställningar och attityder som nu kommer upp till ytan.  

 

När media överförs, digitaliseras eller byter format till en digital plattform sker vissa 

förändringar. Sättet på vilket vi interagerar och konsumerar film, tv och musik 

förändras. Så även för boken, ett av mänsklighetens allra äldsta medier. I en 

pilotstudie vi tidigare utfört fann vi vissa skillnader i hur våra informanter uttryckte 

värderingar om upplevelsen av tryckta böcker respektive e-böcker. Vi fick en liten 

inblick som kom att få stor påverkan på hur vi valde att utforma denna studie.  

Vår uppfattning var att ägandet av böcker värderades annorlunda beroende på format. 

På vilket sätt visste vi inte säkert men skapade en tes om att böckerna hade tre 

grundläggande värdefält - ett bruksvärde som var kopplat till funktionen, ett 

bytesvärde som var mer marknadsekonomiskt och ett tredje inneboende värde som 

hade med upplevelsen av boken att göra. Det var med den utgångspunkten vi valde 

metod, material och slutligen bestämde oss för att studera just e-boken. 

 

En annan faktor som gör e-boken intressant är den relativt marginella spridningen. 

Under 2014 stod e-bokförsäljning för mindre än 1 % av den totala bokförsäljningen i 

Sverige vilket är lågt jämfört med andra delar av Europa och Amerika, speciellt då 

alla tekniska förutsättningar verkar vara på plats. (Wischenbart et al. 2013)  
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Hur övergången till digitala format har påverkat skivindustrin, tidningshusen och nu 

bokbranschen har diskuterats och undersökts ur många vinklar. Vårt fokus ligger inte 

där utan istället hos den enskilde läsarens upplevelse. Vi ämnar undersöka vilka 

konsekvenser en “övergång” från fysiskt till digitalt format medför - dels vilka 

attityder det väcker och dels vad dessa kan bero på. På det resultatet tänker vi göra en 

analys av hur relationen mellan person och produkt kan förändras i denna övergång.  

 

Vi studerar e-boken delvis som en fallstudie av ett objekt som byter form - från fysisk 

till digital. För formatet verkar spela stor roll för relationen till mediet. Vi kan lyssna 

på samma låtar men hur de hanteras, upptäcks, delas och spelas är delvis annorlunda 

jämfört med innan. Samma tendenser gäller för digitala bilder och filmer. Vi tror att 

detsamma kan gälla för böcker. Det finns något i detta, i den digitala övergången, som 

kan upplevas både som hotfullt och omdanande (Lehdonvirta 2010). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka läsares attityder gentemot upplevelsen av e-boken. Mer 

specifikt ska vi studera hur svenska bokbloggare värderar e-böcker. Vilka värden de 

ger uttryck för och i vilken utsträckning. Detta för att se vad en transformation från 

fysisk till digital artefakt innebär för mediet. Denna kunskap hoppas vi vidare kunna 

utveckla till ett verktyg eller underlag för en analys om värdeskapande för andra 

digitala artefakter och hur tjänster eller format kan utformas vid en digital övergång. 

Vi ställer en huvudsaklig fråga till materialet med två stycken underfrågor: 

 
Vilka inställningar finns hos svenska bokbloggare till upplevelsen av e-böcker? 

• Vad värderar de i sitt förhållande till e-boken? 
• Hur förändras värden vid ett digitalt formatbyte och vad kan det innebära 

för läsaren och boken? 

1.2 Urval och avgränsningar 
Bland digitala övergångar så finns det som sagt många exempel - musik, nyheter, film 

och tv för att nämna några. Det vi anser gör boken särskilt intressant är att det pågår 

en digital övergång just nu. Sedan 2011 har både bibliotek och bokmarknad sett en 

stor ökning av e-bokläsande, vilket följts av intensiva debatter och utredningar 

(Steiner 2012)(Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening 2011). 
 



3 

Vi har valt att avgränsa oss till den svenska marknaden för tryckta böcker och e-

böcker. E-boken upptar här ungefär en procent av marknaden, medan den i USA och 

England har 20 - 30% (Wischenbart et al. 2013). Att det ser ut så här kan såklart bero 

på flera olika faktorer, att Amazon inte satsat på den nordiska marknaden eller att 

förlagen visat ovilja att utveckla formaten men vi fokuserar på hur och om 

inställningar och värderingar av upplevelsen av e-boken spelar in. 
 

Studien fokuserar på e-böcker. En e-bok kan definieras som en bok avsedd att läsas 

via en dator, smartphone, surfplatta, läsplatta eller annat mobilt läsverktyg. Vi räknar 

inte med ljud- och talböcker i begreppet e-böcker. 
 

Kungliga Bibliotekets e-boksutredning (2011) definierar e-boken som att den;  
 

“möjliggör en funktionalitet som är jämförbar med eller som överträffar 

möjligheterna som en tryckt bok kan erbjuda. En e-bok definieras här som en 

textfil, som kan innehålla bilder och grafer, som gjorts om till ett 

publiceringsformat för att underlätta läsning på datorer och/eller läsplattor och 

smartphones. Funktionaliteter som en e-bok kan erbjuda är till exempel 

möjlighet att, bläddra, göra markeringar/understrykningar, lägga in bokmärken 

och skriva kommentarer. Dessa funktioner är beroende av vilka läsarprogram 

och läsplattor som används. En kommersiell e-bok är ofta försedd med någon 

typ av kopieringsskydd som till exempel DRM.” 

 

För att studera attityder till e-böcker hos svenska läsare har vi valt att undersöka 

svenska bokbloggar. Inom interaktionsdesign talas ofta om avancerade användare i 

betydelsen någon som känner till systemet och är van vid att använda det. 

Bokbloggaren får här motsvara läsningens avancerade användare.  

Vi har valt att inte använda texter från personer som skriver antingen för 

förlagsbranschen eller för något företag som har ekonomiskt intresse i läsplattor eller 

digitala böcker. Bland dessa företag räknar vi också institutioner som bibliotek och 

liknande. Detta för att vi vill åt privatpersoners egna attityder. 
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2. Bakgrund 

2.1 E-boken 
Elektroniska böcker har en förhållandevis lång historia. Det finns ett flertal kandidater 

till vem eller vilka som skapade den första e-boken. Många finner Michael S. Hart 

som den mest troliga kandidaten. Hart tillbringade mycket tid vid Xerox Sigma V-

datorn på universitetet i Illinois 1971. Ett av experimenten han utförde var att skriva 

in hela USA:s självständighetsförklaring med hjälp av den. Genom detta genomfördes 

något som skulle kunna ses som den första digitaliseringen av en text (Flood 2011). 
 

Hart kom senare att starta Project Gutenberg, ett digitaliserat arkiv för att bevara 

gamla texter, idag klassat som världens äldsta digitala bibliotek (Thomas 2007). 

Namnet på projektet kommer från Johannes Gutenberg som på 1500-talet anses ha 

uppfunnit boktryckarkonsten (Lechêne 2014). Project Gutenberg innehåller idag över 

46,000 böcker, varav merparten är allmänt tillgängliga via deras webbsida (Project 

Gutenberg 2014).  
 

1992 lanserades Sony Data Discman, en tidig e-bokläsare. Böckerna förvarades på en 

typ av mini-disc, enheten i sig var tung och hade en dålig skärm vilket gjorde att den 

inte fick någon vidare bra försäljning (Coburn et al. 2001). Digitala texter fick 

däremot en betydligt större spridning i samband med internets intåg. Här blev också 

e-bokens digitala format viktigare. Adobe utvecklade PDF, det format som idag ses 

som en standard för längre textdokument (Johnson 2014). EPUB är precis som PDF 

en öppen standard för text och böcker men är mer responsiv i sin utformning. 

Formatet kan också hantera ljud, video och bild samt designas med hjälp av CSS 

(Conboy et al. 2011). Vid sidan av dessa öppna format finns också Amazons egna 

format AZW och senare versionen KF8. Dessa format är skapade för deras egna e-

bokläsare, Kindle. Dessa är precis som EPUB responsiva och stödjer video och ljud 

(Amazon 2014). Nackdelen med dessa två senare format är att inte alla enheter har 

stöd för att läsa dem. 
 

En stor skillnad mellan läsplattor (e-bokläsare) och surfplattor (som iPad) är att de 

flesta läsplattor använder en teknisk som kallas e-ink (30 av 32 i Sverige)(Prisjakt 

(2015). Det ger en mattare och mer “papperslik” känsla på skärmen vilket ska göra 
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läsningen mer behaglig jämfört med en vanlig skärm (Kungliga biblioteket, Svensk 

biblioteksförening, 2011). En annan är att läsplattan är dedikerad just för läsning, 

medan surfplattan har möjligheter för en mänga andra aktiviteter. Idag finns flera 

populära e-bokläsare utöver Amazons Kindle som Kobo Aura, iriver Story, AdLibris 

Letto m.fl. På webbsidan Prisjakt listas 32 stycken e-bokläsare för den svenska 

marknaden (Prisjakt, 2015).  
 

E-boken har även nått svenska bibliotek men enligt Stockholms stadsbibliotek var 

intresset för e-böcker svalt fram till 2012. Siffrorna för utlån var marginella. Men när 

boken Jag är Zlatan Ibrahimovic kom ut 9 november 2012 väckte e-bokversionen ett 

oväntat stort intresse. Efter två veckor hade Stockholms stadsbibliotek lånat ut boken 

1000 gånger varav nästan samtliga var e-boklån. Populariteten höll i sig och väckte en 

intensiv debatt om e-böcker och bibliotek. Möjligheten att kunna låna boken direkt 

när den släpptes gav e-boken en stark fördel. Samma “rusch” uppmärksammade 

Stadsbiblioteket när Tomas Tranströmer fick Nobelpriset i litteratur hösten 2012 och 

hans samlade verk fick en ökad utlåning i e-bokformat (Stockholms stadsbibliotek 

2014). 
 

Trots en ökning kopplat till vissa titlar och perioder var läsningen av e-böcker 

fortfarande låg år 2013 jämfört med den tryckta boken. Endast 1 % angav att de läste 

en e-bok en genomsnittlig dag, vilken kan jämföras med den tryckta boken (30 %) 

och ljudboken (3 %) (Svenska förläggare 2014). 
 

I försäljningssiffrorna ser det liknande ut. Mindre än en procent av den totala 

försäljningen bestod av e-böcker 2013. Däremot ökade e-boken markant, +123,3 % i 

antal sålda exemplar om man jämför med siffrorna från 2012. Det är en dramatisk 

ökning om man ser till inbundna böcker som gick mer stabilt, -3.7 % och pocket som 

gick ner -8,6 % (Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen 

2014). Detta beror såklart på att e-böcker är en mindre kategori vilket gör att 

procentuella förändringar blir större. Det finns även fler faktorer som påverkat e-

boken under den här tiden - priser har gått upp och ner, fler titlar blev tillgängliga och 

e-bokens intåg i Sverige har kommit senare än i exempelvis USA och England 

(Wischenbart 2013). Det är även värt att notera att snittpriset på en e-bok var högre än 

för en pocket både 2012 och 2013 och detsamma ser ut att gälla för 2014 (Svenska 
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Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen 2014)(Kungliga 

biblioteket, Bibliotek 2013). 

2.2 Tillgång till digitala läsenheter 
Tillgång till dator och internet, två grundförutsättningar för att kunna ladda ner och 

läsa en e-bok, är god i Sverige. Bland personer mellan 16 och 85 år hade 91 procent, 

totalt 7 miljoner personer, tillgång till dator och internet i hemmet år 2013 (Statistiska 

centralbyrån 2013). Under 2014 ökade andelen till 92 %, alltså 7,1 miljoner svenskar. 

I samma åldersspann använder tre fjärdedelar datorer och internet dagligen 

(Statistiska centralbyrån 2014). 
 

Bland enheter mer relaterade till just läsning av e-böcker hade 48 % under 2014 

kopplat upp sig med en surfplatta. Antal personer som kopplat upp sig mot internet 

med en mobiltelefon under 2014 var hela 74 % (Statistiska centralbyrån 2014). Under 

perioden april 2012 till mars 2013 hade även 68 procent av befolkningen köpt varor 

eller tjänster via internet. Framförallt är det åldersgrupperna mellan 16–54 år som e-

handlar (Statistiska centralbyrån 2013). De tekniska förutsättningarna är med andra 

ord på plats så e-bokens begränsade spridning kan vi anta har andra orsaker. 

3. Teori 

3.1 Forskningssammanhang 
Det finns flera modeller för att studera värde hos produkter. Sheth, Newman och 

Gross (1991) menar att fem värdekategorier kan studeras: 
 

1) Praktiska värden som refererar till en produkts praktiska funktioner.  

2) Sociala värden som fokuserar på hur en produkt ger känsla av grupptillhörighet.  

3) Emotionella värden som har att göra med en produkts förmåga att väcka känslor 

hos användaren/ ägaren.  

4) Kunskapsvärde som refererar till en produkts förmåga att fylla behovet av kunskap.  

5) Villkorat värde som bestämmer en produkts värde efter specifika förutsättningar.  
 

Chen och Granitz (2012) komprimerar dessa fem till två övergripande kategorier av 

värden, Utilitarian (Funktion) och Experiential (Upplevelse). Sociala, emotionella 

och kunskapsrelaterade värden faller enligt Chen och Granitz (2012) definition under 
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kategorin Upplevelsevärden. I sin undersökning fann de exempel på följande 

kategorier av värde under Upplevelsevärden - Sociala ritualer, Ägande och Identitet, 

Estetik och Eskapism. Praktiska värden kategoriseras som Funktionella värden, vilken 

rör alla typer av praktisk nytta. De underliggande värdekategorier som skapades var 

Tillgänglighet, Bekvämlighet, Användbarhet och Pris i Chen och Granitz studie 

(2012).  
 

Denna dikotomi delad i nytta och nöje finner vi användbar och vi kommer hädanefter 

använda denna indelning. Utilitarian value översätter vi till Funktionsvärde och 

Experiential value till Upplevelsevärde. De definitioner vi antog i vår pilotstudie blir 

därför omvärderade. Det vi kallade Bytesvärde anser vi ligger under Funktionsvärde. 

Detta på grund av att de under Utilitarian value hanterar just värdet Cost (kostnad) 

direkt kopplat till det vi kallade Bytesvärde. Bruksvärde är en för bred kategori och 

stryks helt. Det fortfarande intressanta Inneboende värdet ser vi som en del av 

Upplevelsevärdet. 
 

Chen och Granitz (2012) undersöker hur tekniskt driven utveckling av formen för en 

upplevelseprodukt (exempelvis övergången från tryckt bok till e-bok) förändrar 

konsumtionsvärdet (Funktions- och Upplevelsevärdet) samt hur en sådan övergång 

påverkar läsarens vilja att helt ta till sig, delvis ta till sig eller helt avstå från det nya 

formatet. Genom djupgående intervjuer och en teknik av öppet kodande kom deras 

forskarlag fram till att en tekniskt driven förändring i formatet ändrar både 

Upplevelsevärde och Funktionsvärde. 
 

E-bokens mottagande och läsarnas attityder till den kan studeras genom en rad olika 

faktorer. Vi har valt att förhålla oss till och bygga vidare på Terje Colbjørnsens 

undersökning i "Digital divergence: analysing strategy, interpretation and controversy 

in the case of the introduction of an ebook reader technology" som publicerades den 

10 juni 2014 i Information, Communication & Society. Hans undersökning av hur 

medielandskapets förändring tas emot av marknaden är både metodologiskt och 

tematiskt intressant. Colbjørnsen analyserar attityder till en e-bokläsare riktad mot den 

norska marknaden genom att undersöka hur mottagandet såg ut i olika bloggar. Den 

rör inte direkt e-bokens intåg på det sätt vår undersökning gör och har inte samma 
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fokus på värderingar och tematik. Däremot synliggörs här en skiljelinje mellan 

digitalt och fysiskt som återkommer i andra sammanhang. Han ställer frågan: 
 

“What happens when a media innovation encounters the marketplace in the 

form of critical bloggers and commentators?” (Colbjørnsen 2014, s 32) 

 

I sin analys delar han upp folk som läser böcker i the usual book reader (vanliga 

läsare) som då främst läser tryckta böcker och the technology-oriented people 

(tekniska läsare) som är intresserade av och har möjlighet att läsa e-böcker. Missnöjet 

med den e-bokläsare han undersökt kommer från båda grupperna men av olika 

anledningar. Läget påminner om de två diskurser som Ann Steiner (2012) synliggör i 

den statliga boutredningen från 2012. 
 

Colbjørnsen menar att framgången för teknisk utveckling mot konsumenter 

(exempelvis en e-bokläsare) är beroende av vissa sociala grupper och deras 

uppfattning av vad som är relevant och vad som behövs. I det här fallet är det 

bloggare och profiler i sociala medier som undersöks.  
 

E-boksläsaren som lanserades hade utöver många av de funktioner som de flesta 

läsare har dessutom möjlighet att läsa böcker i form av "magnetkort" som fästs på 

baksidan av läsaren. Debatten som följde lanseringen kom främst att handla om 

formatet och olika slags missnöje riktat mot det. Formatet för digitala böcker är här en 

fråga som väcker starka känslor. I sin analys menar Colbjørnsen att framgången för 

den här läsaren till stor del beror på hur mottagandet sker bland ett (relativt litet) antal 

aktörer. I det här fallet kom det nästan uteslutande att handla om formatet, 

magnetkortet. (Colbjørnsen 2014) 

 

Colbjørnsens sätt att arbeta med innehållsanalys av bloggar inspirerade oss i vår 

undersökning. Han tar stöd i teorier om vem bloggaren är, vilken typ av aktör, och 

använder det i sin analys av deras attityder till en e-bokläsare. Vår analys bygger på 

samma grund, men vi väljer att omfatta e-boken på ett bredare plan då det just är 

övergången från fysisk till digital form som intresserar oss.  
 

Slutligen så har vi även använt oss av den statliga litteraturutredningen från 2012 där 

en grupp forskare undersöker bl.a. e-bokens intåg i Sverige ur olika perspektiv. Fokus 
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har legat på avsnittet “Läsarnas marknad, marknadens läsare - reflektioner över 

litteraturens materiella villkor” av Ann Steiner. I texten lyfts två parallella diskurser 

fram - en kopplad till vissa konsumenters rädsla för tekniken och den andra till 

besvikelse hos andra konsumenter över hur långsamt den utvecklas. (Steiner 2012)  
 

“Att den tekniska, och framför allt den digitala, utvecklingen har förändrat 

spelreglerna på bokmarknaden är alla överens om. Vilka konsekvenser detta 

kommer att få, samt på vilka områden det blir betydelsefullt, råder det däremot 

oenighet om. Man kan observera två parallella diskurser: teknorädsla 

respektive besvikelse över långsam utveckling.”(Steiner 2012)  

                 

Dessa har stora likheter med Colbjørnsens (2014) analys av digital lästeknik i Norge 

där kritiska blogginlägg om en e-bokläsare visade prov på samma typ av missnöje 

eller oro. Diskurserna kan även tolkas med Chen och Granitz (2012) teorier om vilka 

värden som spelar in i den här transformationen, vilka vi inledningsvis beskrev. 

Missnöje med tekniken relaterar till Funktionsvärden, medan rädslan för övergången 

kan tyda på en oro för minskade Upplevelsevärden. 

3.2 Format och identitet 
Vili Lehdonvirta (2010) sammanfattar en lång rad akademiska tänkare som hävdat att 

konsumtionskulturen som världen känner den idag kan ifrågasättas i en "virtuell 

värld". Även om Lehdonvirta inte själv är helt av den uppfattningen så lyfter hon fram 

fler som menar att sociala strukturer kan tänkas ändras i ett digitalt skifte. Den 

materiella kulturen och värderingen av ägande, exklusivitet och hierarkier kan rubbas. 

Ett exempel är från internets unga år då J. P Barlow 1996 skriver ett manifest för 

"cyberspace". Han knyter allt som upplevs som illa med världen till det materiella och 

menar att det öppnats upp för andra värderingar och sociala strukturer i den digitala 

världen (Barlow 2010). Lehdonvirta lyfter däremot fram fler exempel på att en digital 

övergång inte är fullt så enkel som Barlow föreslår. Dels för att Lehdonvirta menar att 

den materiella kulturen är väldigt starkt förankrat - folk använder gåvor för att 

uttrycka uppskattning, privat egendom ger status och viss konsumtion av t.ex. kläder, 

musik och böcker bygger vår identitet. Hon menar vidare att västvärlden lever i en 

speciell typ av materiell kultur som betonar konsumtion - till skillnad från andra 

kulturer som helt eller delvis skapar sina objekt själva. Konsumenten har ingen lätt 
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roll - ökad konsumtion anses önskvärd, samtidigt som en förestående klimatkris hotar 

till följd av denna konsumtion (Lehdonvirta 2010). 
 

Det är förenklat att tro att all kultur som kommer i digitala förpackningar är del av 

den nya post-materialismen - snarare vill vi peka på att människor i alla fall idag inte 

har samma förhållningssätt till icke-materiella ting och att det därför kan finnas en 

subversiv mellanväg i att konsumera digitalt. Digitala format verkar inte gynna 

värden av ägande och identitetsskapande i den traditionella bemärkelsen utan kan vara 

en grund till värdeskiftning där Funktionsvärden tar större utrymme (Chen och 

Granitz 2012). 
 

I konsumtion av musik kan det vara intressant att studera just identitet och format. 

Fildelningsmotståndare hävdar ofta att olaglig nedladdning skulle medföra en 

minskad marknad för musik i fysiskt format, att CD-skivor, LP-skivor och liknande 

inte längre skulle köpas. Men i en studie från 2007 motbevisades dessa antaganden, 

åtminstone gällande musiksamlare. I undersökningen framkom att musiksamlare 

använder både nedladdning och köp av fysiska skivor. Den digitala musiken användes 

som ett sätt att upptäcka eller provlyssna musik, men de slutade inte samla på LP- 

eller CD-skivor. Trots möjligheten fanns att införskaffa samma skiva gratis digitalt så 

kvarstod önskan att äga musiken i fysiskt format (Giles, Pietrzykowski och Clark 

2007). Vi drar slutsatsen att begäret efter fysiska ting kvarstår, även om stora delar av 

musikkonsumtionen förändrats med tjänster som Spotify. Enligt Martin Talbot, 

verkställande direktör vid Official Chart Company i Storbritannien, såldes över en 

miljon LP-skivor i Storbritannien år 2014, vilket var fler än på 18 år. Såhär säger 

Martin Talbot till brittiska BBC Radio 5’s program Wake Up To Money (Lee 2014); 
 

“In an era when we're all talking about digital music, the fact that these 

beautiful physical artefacts are still as popular as they are is fantastic.”  
 

Opinionsundersökningsföretaget ICM Group’s studie av musikkonsumtion visar att 

57 % av befolkningen i Storbritannien köpt minst en CD-skiva under 2014. Detta i 

jämförelse med de 39 % som hade köpt minst en MP3-fil. Lyssningar via 

streamingtjänster är dock inte inräknade. Vi fann det även intressant att 15 % av de 

tillfrågade som köpte musik i fysiskt format uppgav sig göra detta av andra skäl än för 
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att lyssna på den. Sett till de som specifikt köpte LP-skivor uppgav hela 53 % av de 

tillfrågade att de inte köpte musiken för att lyssna på den (ICM Group 2014). 
 

Förutom att vara ett rent kommunikativt medium har boken kommit att få en annan 

roll i vårt moderna samhälle. Idag fungerar böcker även som symboler och 

identitetsmarkörer vilka kan tänkas markera både klass- och könstillhörighet. Snyder 

och Fromkin (1977) menar att människors självbild i varierande grad styrs av viljan 

eller behovet av att differentiera självet från gruppen. Detta kan uppnås genom 

materiella ting. Snyder (1992) menar att differentiering genom materiella artefakter 

tillgodoser människors behov av att känna oss unika, samtidigt som det innebär ett 

jämförelsevis lågt socialt risktagande.   
 

Materiella ting som används för att särskilja sig kan både stärka självbilden och den 

sociala statusen utåt (Grubb och Grathwohl 1967). Fysiska artefakter bör därför 

utplaceras där de kan beskådas av andra, i bokens fall en bokhylla. Forskare på 

konsumentbeteende har skisserat tre sätt på vilka människor markerar sin särställning 

gentemot andra. De sammanfattas som Creative Choice Counterconformity, 

Unpopular Choice Counterformity och Avoidance of Similarity (Tian et al. 2001).  
 

Dessa tre beteenden tar sig uttryck på ett flertal sätt, vilka Tian et al. (2001) kartlägger 

i Consumers’ Need for Uniqueness. Gällande böcker drar vi parallellen till bokhyllan 

som ett möjligt sätt att manifestera självet inför andra. Bokhyllan kan därför tänkas 

vara ett viktigt verktyg i identitetsskapande. Här kan de böcker som “bryter mot 

reglerna” visas upp tillsammans med de som anses vara unika men “goda val” av 

andra, detta för att skapa en sammanhållen bild av självet. Vi finner det intressant att 

undersöka hur identitet, ägande och materialitet hänger samman och hur det ter sig i 

en övergång till digitala format. 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysens 

användning inom vetenskaplig forskning har ökat under de senaste åren. Den används 

i stor utsträckning inom medicin- och vårdrelaterade forskningsområden (Hsieh 
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2005). Metoden passar vår frågeställning då vi önskar undersöka inställningar och 

attityder till e-böcker.  Undersökningen är kvalitativ men har kvantitativa inslag. Vi 

har valt att kombinera en induktiv metod med en deduktiv i vår innehållsanalys 

(López et al. 2011). Att vi kombinerar dessa två har att göra med undersökningens 

ansatser, som kan sägas vara av både induktiv och deduktiv art. Den deduktiva 

ansatsen innebär att vi använder en fördefinierad kodblankett baserad på våra 

frågeställningar. Vår innehållsanalys baseras på tidigare forskning och teorier, där 

analysen kan bygga vidare på tidigare vetenskapliga studier (Hsieh 2005). De 

kategoriseringar och anteckningar vi gjort vill vi dock tolka och analysera kvalitativt, 

i syfte att inte begränsa eller i förväg definiera ramar för hur analysen utförs. En 

induktiv analys formas under tiden den skapas. Det innebär att kategorier skapas 

dynamiskt i relation till resultatet (Hsieh 2005). 

4.2 Urval och avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på inlägg och texter från svenska bokbloggar. Vi tänker på 

bokbloggaren som läsningens motsvarighet till det vi inom medieteknik kallar för 

avancerade användare. Dessa personer läser mycket och många har böcker och 

läsning som sitt främsta intresse. Men framförallt är de även med och berättar om sin 

läsning, de skapar text. Enligt Ritzer, Dean och Jurgensons (2012) definition kan man 

se dem som en typ av prosumer (sammanslagning av producer och consumer). 
 

Vi ställde ytterligare kriterier i valet av bokbloggar till undersökningen:   

• Bloggen skulle behandla den svenska bokmarknaden och i synnerhet e-böcker. 

• Bloggen skulle vara aktiv under studiens period.  

• Bloggen skulle behandla skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Bloggar som 

endast behandlade barnböcker föll därför bort. 

• Bloggen skulle vara skriven av en privatperson som varken representerade 

förlagsbranschen, företag med ekonomiskt intresse i läsplattor eller e-böcker, 

institutioner eller statliga myndigheter. 

 

Sökningen efter bloggar utfördes i första hand via sökmotorn Google genom sökordet 

“bokblogg”, både sammansatt och särskrivet. Genom de resultat vi fick letade vi oss 

sedan in på toppresultaten, de enligt Google mest lästa bloggarna. Därefter fick vi 
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utveckla sökningen genom att länka oss vidare till nya bloggar via de vi redan hittat. 

Dessa länkar eller rekommendationer visade sig vara ett bättre sätt att hitta aktiva 

bloggar. I studien undersöker vi sammanlagt tolv bloggar.   
 

Väl inne på en blogg gjorde vi ett urval av vilka inlägg vi läste, analyserade och tog 

med i studien. På varje sida gjorde vi en sökning med åtta sökord kopplade till e-

böcker och digital läsning: E-bok, ebok, digital bok, läsplatta, Kindle, iPad, surfplatta 

och mobiltelefon. De inlägg vi sedan valde ut skulle antingen innehålla något av 

sökorden i titeln eller i inlägget, dessutom skulle texten sammanfattningsvis kunna 

tematiseras med minst ett av sökorden. Därtill sorterade vi bort inlägg publicerade 

före 2006. 

 
I tabellen nedan (Tabell 1) följer en förenklad översikt över samtliga blogginlägg som 

studerats. En fullständig sammanställning av resultaten finns i Bilaga 2 och samtliga 

inlägg samlade i kodblanketten i Bilaga 1.  

 

Nr Blogg Titel 
B	   1	   Sagas	  bibliotek	   E-‐bokläsning	  -‐	  tredje	  gången	  gillt	  
B	   2	   Pantalaimone	  and	  books	   Vilse	  i	  garderoben	  som	  e-‐bok	  
B	   3	   Feministbiblioteket	   Nya	  böcker	  och	  en	  läsplatta	  
B	   4	   Johanna	  och	  dagarna	  går	   Hur	  funkade	  det	  där	  med	  e-‐bok?	  
B	   5	   Johanna	  och	  dagarna	  går	   På	  tal	  om	  läsplatta...	  
B	   6	   Bokbabbel	   E-‐bokssvetten	  

B	   7	   Bokbabbel	   E-‐böckerna:	  out	  of	  sight,	  men	  förhoppningsvis	  in	  
mind	  

B	   8	   Bokbabbel	   Lite	  om	  iPad-‐läsning	  
B	   9	   Klogg	   Böcker	  x3	  goes	  digital	  
B	   10	   Klogg	   iPad	  

B	   11	   Klogg	   Äntligen	  e-‐pocket	  

B	   12	   Klogg	   Om	  att	  läsa	  på	  iPad	  

B	   13	   Klogg	   Det	  där	  med	  e-‐boken	  igen	  
B	   14	   Bokstävlarna	   Plattan	  
B	   15	   Bokstävlarna	   Att	  läsa	  elektroniskt	  
B	   16	   Bokhora	   Plus	  och	  minus	  med	  iPad-‐läsning,	  Ett	  första	  intryck	  
B	   17	   Bokhora	   Digital	  läsning?	  
B	   18	   Bokhora	   E-‐böcker,	  Flynn	  och	  Dito	  
B	   19	   Bokhora	   Sjunger	  e-‐läsningens	  lov	  

B	   20	   Boktjuven	   E-‐böcker	  till	  utlåning	  -‐	  en	  kontradiktion	  
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B	   21	   Boktjuven	   Köper	  jag	  pappersboken	  om	  e-‐boken	  var	  bra?	  
B	   22	   Boktok	   Bokbloggsjerka	  
B	   23	   Boktok	   E-‐bokens	  sidnumrering	  
B	   24	   Fiktiviteter	   Lite	  e-‐boksnytt	  
B	   25	   Bokblomma	   Nej,	  jag	  shoppar	  inte	  appar	  när	  jag	  shoppar	  böcker	  
B	   26	   Bokblomma	   Insåg	  precis	  att	  e-‐boken	  inte	  har	  någon	  framtid	  
B	   27	   Bokblomma	   Fler	  e-‐bokstjänster	  på	  gång,	  men	  jag	  är	  tveksam	  

 
Tabell 1. Översikt över blogginlägg med löpnummer, bloggnamn och titel 

4.3 Kodblankett 
I syfte att utföra innehållsanalysen på ett konsekvent och korrekt sätt skapade vi en 

kodblankett. Denna kodblankett utformades i ett kalkylark för att enkelt kunna 

redigeras och analyseras. Kodblanketten är helt enkelt en mall att fylla i för varje 

undersökt blogginlägg. 
 

Utöver kodning och analys samlade vi in uppgifter om bloggens namn samt inläggets 

titel och länk. Vi antecknar även när bloggen startades. Om kön och ålder på 

författaren finns angivet antecknar vi även det. 
 

I skapandet av vår kodblankett tar vi en mer riktad (deduktiv) ansats mot 

innehållsanalysen. Att vi kan hålla denna ansats beror på den tidigare forskning vi läst 

och de teorier vi tar stöd i. Detta medför att vi redan innan analysen startar vet vilka 

värden vi avser analysera (Hsieh 2005). 
 

Kodblanketten har sex analysenheter vilka ska fyllas med anteckningar rörande det 

inlägg som analyseras. Det första är Meningen och ska vara den mening vi finner 

värdefull i detta inlägg. För att en mening ska anses värdefull ska den på något sätt 

sammanfatta temat i inlägget och fånga attityden skribenten har kopplat till 

upplevelsen av e-böcker. Detta fält kallas även för meningsbärande enhet (Baxter 

1991). Nästa del kallas för Kod och är en sammanfattad och kondenserad variant av 

Meningen. Denna enhet ska bevara kärnan av meningen men säga det på ett enklare 

sätt (Baxter 1991). Efter detta kommer enheten Kategori där vi under analysen fyller i 

bland vilka andra inlägg detta kan placeras. Eftersom vi lägger stor vikt vid att de 

kategorier som skapas i kodblanketten varken exkluderar eller placerar något inlägg i 

två kategorier (Krippendorff 1980) har vi här valt en induktiv ansats. Detta betyder att 

vi under processen inte har några fördefinierade kategorier, dessa skapas under 
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analysens gång. Kategorin kan vara subjektiv ur personen som analyserar textens vy 

men det finns ingen fördefinierad kategori som påverkar oss som analytiker. Detta sätt 

att skapa kategorier inspireras av en induktiv metod (Hsieh 2005). 
 

Vi återvänder sedan till formen av riktad (deduktiv) innehållsanalys och skapar tre 

analysenheter utifrån våra frågeställningar. Enhet beskriver vilken elektronisk enhet 

skribenten använder för att läsa e-böcker. De två sista och viktigaste analysenheterna 

är Attityd och Argument. Här undersöker vi om skribenten är negativt, positivt eller 

tveksamt inställd till en digital läsupplevelse. Slutligen antecknas de argument 

skribenten använt för att styrka sin inställning till e-böcker.  
 

Kodblanketten finns bifogat i sin helhet med alla anteckningar som Bilaga 1. 

4.4 Metodkritik 
En kvalitativ innehållsanalys anses ställa högre krav på analytikern jämfört med en 

kvantitativ innehållsanalys. Detta var vi medvetna om när vi valde denna metod. 

(Hoskins och Mariano 2004). En av anledningarna till att vi trots detta valde denna 

metod var dess flexibilitet, vilket vi ansåg ha övervägande fördelar för vår 

undersökning. Denna flexibilitet kan samtidigt ses som en nackdel, att den kvalitativa 

innehållsanalysen skapar ett väl stort spelrum för vad som är tillåtet. Det finns helt 

enkelt inget “rätt väg” som R. P. Weber beskriver det i sin bok Basic Content Analysis 

(1990).  
 

Analysen i sig ställs inför ett än större problem, trovärdighet. Med de frågeställningar 

vi undersöker i vår studie kommer vi trots den objektivitet vi eftersträvar vara 

påverkade av det vi tror oss kunna finna. Kvalitativa analyser anklagas ibland för att 

inte vara objektiva (Shenton 2004). På grund av detta har vi följt de riktlinjer vi 

kunnat hitta i bland annat Shentons text Strategies for ensuring trustworthiness in 

qualitative research projects (2004) för att försäkra oss om den högsta möjliga grad 

av trovärdighet. Vi ser det dock som att objektivitet är mycket svårt att uppnå, då en 

forskare alltid påverkas av sina teoretiska ansatser, förförståelse för 

forskningsområdet och undersökningens utförande. Våra teoretiska och 

metodologiska ansatser har påverkat såväl material som resultat. Det kan inte 

uteslutas att andra tolkningar kunnat göras med andra frågeställningar eller metoder. I 
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stället för att eftersträva en helt objektiv analys, strävar vi efter transparens. Vi 

försöker därför att vara så tydliga som möjligt i vår redovisning av teoretiska 

utgångspunkter, metod, urval och tillvägagångssätt. 

5. Resultat och analys 

Studien utgör en analys av tolv bloggar. Hos dessa fann vi tjugosju inlägg som mötte 

våra urvalskriterier. Bland dessa tolv bokbloggar var skribenten i 100 % (27) av fallen 

kvinna. Vissa bloggar hade fler skribenter (t.ex. Bokhora), även då var alla skribenter 

kvinnor. Under analysens gång upptäckte vi detta fenomen, men försökte aldrig att 

söka upp en manlig bokbloggare för att jämna ut vårt underlag. Vi strävade efter ett 

slumpmässigt urval och detta var ett av resultaten.  
 

Under analysens registrerades de attityder vi upptäckte i inlägget under analysenheten 

Attityd. Svaret Positiv kontra Negativ uppenbarade sig självklara i början av 

undersökningen, men ett blogginlägg kom att motivera behovet av kategorin Tveksam 

attityd.  Resultatet visade sig vara relativt jämnt fördelat mellan positiva och negativa 

attityder. Elva inlägg kunde kategoriseras som positivt inställda, medan femton var 

negativa. Ett inlägg kategoriserades som tveksam i inställningen till e-boken. Detta 

inlägg från bloggen Bokbabbel resonerade om vilka typer av böcker hon köper mest 

kontra vilka hon värdesätter mest. 
 

“Samtidigt känns det som om det är främst e-böcker jag köper, medan jag 

tillskansar mig fysiska böcker genom recensions-ex, läsex från jobbet, 

biblioteket etc. Lite underlig diskrepans där, vilket jag tror beror på - förutom 

det sedvanliga bokhamsterdraget med att köpa fler böcker än man hinner läsa - 

att böckerna på läsplattan är out of sight, out of mind. E-böcker kan man 

liksom inte fota snygga bokhögar till bloggen/Instagram med…”. (B7)  
 

Attityden i detta inlägg tolkade vi som tveksamt då skribenten förklarar hur hon ofta 

köper fler e-böcker men favoriserar tryckta böcker vilka beskrivs som mer 

närvarande. 
 

Under analysenheten Kategori skapade vi sedan sju kategorier där inlägg placerades. 

Dessa var Anpassning, Ergonomi, Liten skärm, Miljö, Pris, Tillgänglighet och 
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Ägande. Dessa kategorier blev under sammanställningen av analysen endast fem, då 

vi sorterade bort Anpassning och Liten skärm. Efter en andra bearbetning av 

resultaten blev det uppenbart att dessa snarare låg under kategorin Ergonomi. 

5.1 Kategorier 

5.1.1 Ergonomi 
Under denna kategori platsar alla inlägg som handlar om interaktion med en e-bok 

eller enhet för e-bokläsning. Detta gör att både inlägg som handlar om exempelvis 

storlek på text, navigation i en applikation eller vikten på läsplattan/ surfplattan 

platsar här. 
 

Bland de inlägg vi kategoriserat som Ergonomi fann vi att fem var negativt inställda 

och en var positiv. Sammanlagt fanns det sex stycken inlägg i denna kategori. 
 

Analys 

Upplevelsen av att läsa en e-bok ansågs nästan genomgående vara av negativ art i 

kategorin Ergonomi. Majoriteten av inläggen (fem av sex) var negativa och 

kritiserade ofta sättet man bläddrar på i e-böcker. Vissa beskrev hur de gjorde misstag 

och råkade bläddra när det inte ville det, andra upplevde att sidnumreringen var svår 

att förstå då den kan bli dynamisk i vissa e-bokformat. Även om det uppskattades att 

texten och e-boken i sig kunde anpassas ställde sidnumreringen till det. De flesta av 

de negativt inställda blogginläggen i kategorin gällde läsning på en surfplatta. Vissa 

beskrev surfplattorna som tunga och klumpiga att hålla i, andra lyfte fram att det är 

problematisk med surfplattan för att den uppmanar till annan aktivitet än läsning. Med 

läsplattan hade bloggarna en betydligt mer positiv upplevelse, delvis på grund av att 

läsplattan är dedikerad enbart till läsning. De enheter bloggarna läser på och 

filsystemet (EPUB, PDF etc.) får överlag kritik över sin utformning 

interaktionsmässigt. 
 

Precis som med tillgängligheten, som behandlas senare i analysen, verkar inte den 

negativa inställningen bero på en rädsla för tekniken. Skribenterna har tagit till sig 

tekniken och verkligen testat den. Dels för sin egen skull men också för bloggläsarnas 

skull. Missnöjet grundar sig i hur tekniken är utformad och hur interaktionen 

fungerar.  
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“Knappast tyngre än en inbunden tegelsten förvisso, men det krävs ett helt 

annat handgrepp både för att kunna hålla i och sedan dessutom vända sida. 

Rätt ofta saknade jag sidoknapparna på Kindle, mycket mer behändigt än att 

svepa med fingret över skärmen” (B8) 

 

Bokbabbels citat ger ett bra exempel på hur inlägg i den här kategorin kan formuleras. 

I dessa fall värderas e-boken främst ur sitt Funktionsvärde. Det påminner om 

kategorin Chen och Granitz (2012) döpte till Ease of use, med skillnaden att deras 

resultat var mer positivt. Här finner vi snarare stöd för Steiners (2012) diskurser där 

inställningen till tekniken kring e-böcker antingen är baserad på rädsla eller som i 

detta fall, missnöje. 

5.1.2 Miljö 
Inlägg i kategorin Miljö avhandlar e-bokens och den tryckta bokens miljöpåverkan. 

Det fanns endast ett inlägg i denna kategori, vilket var positivt inställd till e-bokens 

jämförelsevis låga miljöpåverkan.  
 

Analys 

I den här kategorin har vi för lite underlag för att göra en analys. Kanske uppfattas det 

som en självklarhet att det går åt mindre material vid en digital produktion och att det 

är inte värt att påpeka, eller så upplevs miljöpåverkan vid produktion av tryckta 

böcker inte som besvärande stor. 
 

“Och så spar vi ju på miljön om vi kan köpa böcker och tidningar direkt till 

plattan.” (B9) 

5.1.3 Pris 
Dessa inlägg relaterar till e-bokens ekonomiska värde. De handlar om inställning till 

e-bokens pris, prisjämförelser med tryckta böcker och bokmoms.  

Bland de inlägg vi kategoriserat under Pris fann vi tre negativt inställda och ett 

positivt.  
 

Analys 

I den här kategorin var det mest framträdande att de bloggar vi undersökt anser att 

priset på e-böcker är för högt. Framförallt ställs det i relation till den tryckta boken 
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som ligger på samma, eller ibland lägre, prisnivå. E-boken har dragits med problem 

kopplade till prissättning sedan den lanserades och snittpriset är fortfarande högre på 

en e-bok än för en pocketbok. Det beror delvis, men inte enbart, på att momsen på e-

böcker är högre är för tryckta böcker (Kungliga biblioteket, Svensk 

biblioteksförening, 2011)(Svenska Förläggare, n.d.). 
 

“Jag ser allt fler böcker komma ut i e-bokformat (Sfinx, Moderspassion, 

Brobyggarna) men priserna är fortfarande så klart helt galna eftersom en e-bok 

kan kosta lika mycket som en inbunden, mycket beror kanske på den högre 

momsen.” (B13) 

 

“Å andra sidan måste jag säga att det känns dyrt med 150kr för en PDF-fil. 

Hur vore det om förlagen sänkte e-boks priset?  Det måste vara en del 

hantering som sparas, tryck, frakt, material mm.” (B20) 

 

Man upplever det som konstigt och upprörande att e-boken som digital produkt inte är 

billigare än en tryckt bok. Citatet från Boktjuven (B20) ovan ger ett bra exempel på 

hur det uppfattades av bloggarna. 
 

Den tolkning vi gör är att just material spelar roll. En fysisk bärare gör att ett högre 

pris kan motiveras medan strikt digitala produkter har svårare att värderas lika högt på 

den ekonomiska skalan. Detta går också hand i hand med att det inte finns kritik 

angående priser på läsarna för e-boken. Pris står eventuellt i relation till kategorin 

Ägande - då ägandet av den enskilda e-boken (som digital fil) inte värderas högt 

(Chen och Granitz 2012) kan det tänkas att priset en är villig att betala för att just äga 

den filen blir lägre. Ingen av bloggarnas inställningar till bokens ekonomiska värde 

kom från textens kvalitet, vem som författat boken eller hur lång tid den tog att skriva. 

Däremot lyftes aktualitet i ett fall fram som en prisaspekt, det ansågs okej att betala 

mer för nya böcker när de precis kom ut.  
 

Resultatet skiljer sig i jämförelse med Chen och Granitz (2012) studie på grund av de 

stora skillnaderna i prissättning på den svenska och amerikanska e-boksmarkanden. I 

deras studie var priset en av e-bokens positiva aspekter då den där i många fall är ett 

billigare alternativ. (Wischenbart et al., 2013) De fann dock att konsumenterna 
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ställdes inför ett större dilemma när de skulle köpa en enhet att läsa dem på. Dessa 

ansågs dyra och betydligt mer ömtåliga att hantera än en tryckt bok (Chen och Granitz 

2012). I vår studie finns det endast ett exempel detta: 

“Trist bara att jag inte vågar bada med den.” (B18) 

 

Tjänster liknande Spotify där en får tillgång till ett helt bibliotek av e-böcker för en 

fast månadskostnad diskuterades tyvärr sällan. Det skulle vara intressant att se hur det 

förhöll sig. 

Då skribenterna på de bokbloggar vi undersökt läser mycket skulle det säkert bli 

billigare per e-bok. En av skribenterna på Bokblomma tar dock upp ett problem som 

kan förklara varför dessa tjänster inte verkar slagit hos denna grupp: 
 

“Seriösa e-bokläsare, som jag, har ju en dedikerad läsplatta, ej att förväxla 

med surfplatta, att läsa på ;) Såväl Storytel som Readly och Mofibo är tjänster 

som enbart är tillgängliga via telefon och surfplatta (kanske även dator, 

uppkopplad mot nätet?).” (B27) 

 

De flesta av dessa tjänster fungerar endast på surfplattor, mobiltelefoner och datorer. 

Enheter som kräver ständig internetuppkoppling. Den negativa inställningen till 

läsning på surfplattor gör att de tjänsterna lär missa en del frekventa e-bokläsare. 

Samtidigt visar vår analys på att tillgänglighet värderas högt, vilket är grunden för 

dessa tjänster. Återigen verkar utformningen av en digital tjänst och interaktionen 

med tekniken kopplad till e-boken vara problemet snarare än användarnas intresse. 

5.1.4 Tillgänglighet 
I kategorin Tillgänglighet hamnade de inlägg vars huvudsakliga tema avhandlade hur 

det är att få tag i e-böcker. Bloggarnas uppfattning om hur det är att låna, köpa och 

ladda ner e-böcker men även hur tillgänglighet förhöll sig till e-boken som var i ens 

ägo. 
 

Bland de inlägg vi kategoriserat som Tillgänglighet fann vi att fem negativa och sex 

positiva. Sammanlagt fanns det elva inlägg i denna kategori vilket gör den till den 

överlägset största av de fem vi funnit.  
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Analys 

Den mest förekommande kategorin bland de inlägg vi analyserat var Tillgänglighet. 

Med en ingång och teori om att Ägande skulle vara det som skulle sticka ut mest blev 

vi lite förvånade. Men i vår studie verkar tillgänglighet vara det mest utmärkande för 

relationen till e-boken. Efter att ha analyserat alla inlägg i denna kategori såg vi ett 

mönster. Även om inläggen ibland hade en negativ attityd till hur interaktionen vid 

införskaffandet gick till uppskattade våra användare hur enkelt det var att få tag i en e-

bok. Många beskrev hur det gick snabbare att direkt ladda ner boken elektroniskt till 

sin mobil, surfplatta eller läsplatta istället för att förhandsbeställa den online.  
 

Det största problemet vi fann ligger i hur de e-butiker där man köper böckerna 

fungerar. En skribent på Bokblomma anser att de är för simpla och utbudet för skralt: 
 

“De flesta webbutiker som säljer e-böcker är gjorda för att de som är ovana, 

och inte kan så mycket om (e-)böcker, snabbt och enkelt ska kunna hitta några 

aktuella titlar. Men jag är inte ovan. Jag är en boknörd. Jag läser kulturdelen, 

följer bokbloggar, lyssnar på bokpoddar och har jävligt bra koll på vad som 

händer i litteratur-Sverige.  

Jag vill välja själv vad jag läser. Och jag vill läsa mycket!” (B25) 

 

I ett annat inlägg på samma blogg beskrivs det såhär: 
 

“Och ja, visst känns det trist, för jag älskar ju e-boken och vill att alla ska 

upptäcka dess fördelar. Men det är bara att inse. Det är långt, långt, långt kvar 

tills e-boken slår igenom på bred front. Synd att det inte är själva produkten 

det faller på, utan butikerna som säljer dem.” (B26) 

 

Åter är det är inte rädslan våra användare upplever för tekniken runt e-boken utan ett 

missnöje. Bokblomma uppskattar uttryckligen e-boken men ser ett hinder i hur 

systemen runt boken är konstruerade.  

5.1.5 Ägande 
Kategorin Ägande handlar om känslan i eller fenomenet att äga en produkt. Här 

hamnar inlägg som avhandlar hur ägande värderas och vilken känsla av innehav e-

boken kan ge. 
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Bland de inlägg vi kategoriserat som Ägande fann vi två negativa och två positiva. 

Denna kategori innehöll även det enda inlägget kategoriserat som Tveksamt. 

Sammanlagt fanns det fem inlägg i denna kategori. 
 

Analys 

De inlägg som ställde sig negativa till e-boken i den här kategorin var starka i sina 

åsikter. De upplevde att det inte alls fanns ett värde i att äga en e-bok. Det blev tydligt 

hur när den ställdes mot just ägandet av en tryckt bok. De saknade doften, känslan 

mot handen och den fysiska form som går att ställa i bokhyllan. 
 

“Jag älskar ju att kolla in andras bokhyllor och vill inte alls bara se deras 

offentliga profil i framtida versioner av Google Editions eller nått. Men först 

och främst vill jag kunna bläddra och inte bara trycka på någon knapp… Visst, 

större delen av den textmängd jag konsumerar per dag sker visserligen via 

skärm (dator och iPhone) men jag pallar inte läsa skönlitteratur så.” (B17) 

 

Bloggaren på Bokhora vill kunna se andra personers kollektioner av böcker, vad de 

läser och vad de väljer. Bokhyllan som vi i vår teori kopplar till del av en 

identitetsskapande process och idéen om att bokhyllan bygger en bild utåt av oss 

själva. Teorin kommer från Snyders (1992) idé om att materiella ting är ett enkelt sätt 

att differentiera sig. Denna bokhylla kan bloggaren inte tänka sig att se i digitalt 

format, som här exemplifierat med Google Editions.  
 

Även här nämns sättet att bläddra. Men det är inte endast ergonomin som upplevs på 

ett negativt sätt, det är också bristen på känsla och doft. Det ges överlag uttryck för ett 

väldigt lågt Upplevelsevärde. En anledning kan vara att e-boken här ställs i relation 

till den tryckta boken. Känslan av att inneha en e-bok nämns inte utan redogörelser 

för hur det är jämfört med en tryckt bok. Enligt Rosa och Malter (2003) är det ett 

relativt vanligt fenomen för nya typer av produkter. Människor relaterar den nya 

produkten till en äldre liknande produkt de känner till, som en tryckt bok till en e-bok. 

En skribent på Klogg gör detta ännu tydligare: 
 

“Men var finns charmen? Vad ersätter glädjen av att få hem ett bokpaket där 

man sliter upp förpackningen för att komma åt nybok-doften? Och framför 
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allt, vad tusan ska man ha i bokhyllan om inte böcker? Jag skulle sakna mina 

bokryggar alldeles för mycket.” (B10) 

 

Åter kommer också bokhyllan på tal, platsen där böckerna ska visas upp. Att äga är 

också att skapa identitet - vilket vi inte verkar vara helt vana vid eller kan förhålla oss 

till digitalt. 
 

Både inläggen på Klogg och Bokhora innehöll de attityder vi hade väntat oss att finna. 

Verkligheten var dock en annan när vi fortsatte läsa inläggen i den här kategorin. Vi 

fann att skribenter på Boktok och Boktjuven hade andra inställningar: 
 

“För mig är en e-bok lika mycket en riktig bok som en fysisk bok. Tanken på 

att köpa ett fysiskt exemplar av en e-bok jag läst har aldrig ens slagit mig. 

Boken finns i Kindlens bokhylla eller i mitt favoritprogram Calibrens bokhylla 

på datorn. Det allra bästa med dem är att de inte upptar någon fysisk plats och 

då är också maken nöjd.” (B22) 

 

“För dig som läser e-böcker: brukar du köpa en fysisk bok av en e-bok som du 

har gillat? 

Nej, det brukar jag inte. Det räcker fint att ha den som ebok och jag har 

problem med bokhyllor som det är.” (B21) 

 

I dessa exempel görs ingen större skillnad på upplevelsen av ägande kopplat till e-

böcker jämfört med tryckta böcker. Om skillnaden finns är det inget som värderas 

högt. I dessa fall har Upplevelsevärdet, det som skapar ett känslomässigt band till 

boken, inte tagit samma uttryck. Mer utrymme lämnas istället åt Funktionsvärde, i 

våra exempel betonas istället e-bokens platssparande. Det värderas att e-boken är lätt 

att komma åt, spara och förvara utan att ta upp fysiskt utrymme. Den kan hanteras i 

något av nämnda e-boksprogram som Kindle, Calibre eller andra programvaror. 
 

I kategorin Ägande fann vi även ett inlägg som vi ansåg vara tveksamt i sin inställning 

till e-boken: 
 

“Samtidigt känns* det som om det är främst e-böcker jag köper, medan jag 

tillskansar mig fysiska böcker genom rec.ex, läsex från jobbet, biblioteket etc. 
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Lite underlig diskrepans där, vilket jag tror beror på – förutom det sedvanliga 

bokhamsterdraget med att köpa fler böcker än man hinner läsa – att böckerna 

på läsplattan är out of sight, out of mind. E-böcker kan man liksom inte fota 

snygga bokhögar till bloggen/Instagram med…” (B7) 

 

Skribenten är medveten om ett beteende som på många sätt kan tolkas i termer av 

ägandets värde.  Å ena sidan är de böcker hon betalar för e-böcker, vilket delvis kan 

bero på att de är lättillgängliga. Hon köper mer än hon läser, att inneha och samla 

böcker benämner hon som “det sedvanliga bokhamsterdraget”. Men uppenbarligen 

saknas något hos e-böckerna i “bokhamstrandet” vilket gör att även trycka böcker 

införskaffas. Vi tolkar inlägget som att hon vill ha böcker omkring sig, påminnas och 

kanske används de i ett skapande av hennes identitet. E-böckerna ger inte samma 

tillfredställelse då de är “out of sight, out of mind”, de kan inte fotograferas, läggas i 

snygga högar eller visas upp. I det här fallet relaterar hon specifikt till bloggen och 

Instagram där hon värderar att kunna visa upp de böcker hon läser och har omkring 

sig. 
 

Skribenten på Bokbabbel blir därför svårare att placera i ett fack för en negativ eller 

positiv inställning. Hon varken avvisar eller accepterar e-boken, beteende stannar 

någonstans mitt i mellan. Chen och Granitz (2012) kallar det för Convergence, vi 

översätter det till Överlappning. Innebörden är att både Funktionsvärdet en finner i e-

boken samt den tryckta bokens Upplevelsevärden värderas lika högt. Chen och 

Granitz (2012) menar att det leder till överlappande format där samma användare 

kommer konsumera både e-böcker och tryckta böcker. Detta tror vi stämmer in på 

många av det skribenter vi studerat.   

5.2 Enheter 
I studien samlade vi också in information om vilka enheter som användes för att läsa 

e-böcker. De kategorier som skapades under analysenheten Enhet var Dator, 

Läsplatta, Mobiltelefon och Surfplatta. Dessa fanns med i alla tjugosju inlägg vi 

läste.  Mest representerad var läsplattan som omtalades i fjorton inlägg. Därefter kom 

surfplattan som återfanns i elva inlägg. Mobiltelefon och Dator nämndes bara en gång 

vardera. 
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Läsplattan hade flest positiva inlägg kopplat till sig (nio av fjorton) och surfplattan 

flest negativa (nio av elva). 

5.3 Teknikmissnöje eller teknikrädsla 
För att knyta an till vår inledande frågeställning kring attityder till e-böcker granskade 

vi resultatet efter hur de negativa inläggen formulerades. Vi fann användning för 

Steiners (2012) diskurser och fann att merparten av de negativa attityderna antingen 

var sprunget ut Teknikmissnöje eller Teknikrädsla. Teknikmissnöje rör frågor kring en 

e-bokens Funktionsvärde medan Teknikrädsla relaterar till Upplevelsevärdet. 
 

Bland de tjugosju undersökta inläggen var det femton som kategoriserades som 

negativa i sin uppfattning. Bland dessa femton fann vi att tretton gjorde detta grundat i 

Teknikmissnöje. Det var endast två som kunde räknas göra uttryck för Teknikrädsla. 
 

I citatet nedan från Bokblomma exemplifierar skribenten ett uttryck för 

Teknikmissnöje: 
 

“De flesta webbutiker som säljer e-böcker är gjorda för att de som är ovana, 

och inte kan så mycket om (e-)böcker, snabbt och enkelt ska kunna hitta några 

aktuella titlar. Men jag är inte ovan. Jag är en boknörd. Jag läser kulturdelen, 

följer bokbloggar, lyssnar på bokpoddar och har jävligt bra koll på vad som 

händer i litteratur-Sverige. Jag vill välja själv vad jag läser. Och jag vill läsa 

mycket!” (B25) 

 

Ett annat exempel fann vi i Bokstävlarna: 
 

“Jag tyckte att det var ganska klumpigt att bläddra i början, det var alldeles för 

lätt att hoppa över sidor. Men efter att jag ställde om bläddringsfunktionen så 

gick det hyfsat smärtfritt.” (B15) 

 

Teknikrädsla var det svårare att finna tydliga exempel på men vi tolkar detta inlägg på 

bloggen Klogg som ett uttryck för detta. Här är skribenten snarare negativt inställd till 

avsaknaden av Upplevelsevärden och det är inte hur tekniken fungerar som är det 

centrala: 
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“Men var finns charmen? Vad ersätter glädjen av att få hem ett bokpaket 

där mansliter upp förpackningen för att komma åt nybok-doften? Och 

framför allt, vad tusan ska man ha i bokhyllan om inte böcker? Jag 

skulle sakna mina bokryggar alldeles för mycket.” (B10) 

6. Diskussion 

Chen och Granitz (2012) drog slutsatsen att:  
 

“Experiential values are more salient to participants who reject a tech-enabled 

change in form. That is, unfavorable shifts in the experiential values of social 

rituals, ownership and identity, aesthetics, and immersion and escape, are the 

main drivers of technology rejection.  

… 

In contrast, consumers who solely access materials through digital formats do 

not indicate a need to derive self-identity through reading materials.” 

 

Alltså funktion och praktisk nytta lyfts över Upplevelsevärden som ägande och 

läsupplevelse. I vår undersökning fann vi liknande resultat och drog liknande 

slutsatser. Av de inlägg som var negativt inställda till e-böcker rörde det framförallt 

läsupplevelse och ägande. Inlägg som lyfte fram tillgänglighet och praktiska 

egenskaper var oftast positiva.  
 

I vissa fall fann vi att läsaren inte riktigt kunde sätta särskilda värden över andra. 

Funktionsvärden och Upplevelsevärden samexisterade i olika områden. Där tenderar 

det att leda till en överlappning, böcker och e-böcker samexisterar och fyller olika 

behov för samma person.  
 

Dessa slutsatser drar vi av vår undersökning. Många slits mellan starka känslor till 

läsupplevelsen som förknippas med tryckta böcker, och e-böckerna vars funktion och 

tillgänglighet är lockande. Vi uppfattar att de flesta vi undersökt befinner sig här då 

studiens skribenter i viss utsträckning läser e-böcker men skriver att de även läser 

tryckta böcker ofta. 
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När den här studien tog sin början ville vi undersöka svenskars attityder till e-böcker. 

Vi såg att e-bokskonsumtionen var relativt låg och hade en idé om att e-böcker kunde 

besitta en potentiellt subversiv förmåga att förändra sättet människor ser på ägande. 

Vi kom att basera vår undersökning på tolv svenska bloggares inställningar till e-

böcker via inlägg om just e-boken. De frågor vi initialt ställde gällde vilka attityder 

dessa bloggare gav uttryck för och vilka värden som sattes till läsningens funktioner 

och upplevelser. Såhär i uppsatsens slutfas ämnar vi sammanfatta våra resultat samt 

diskutera orsaker och lösningar. 
 

Vi fann fem övergripande kategorier i inläggens teman; Ägande, Tillgänglighet, Pris, 

Ergonomi och Miljö. 

 

Funktionsvärde Upplevelsevärde 
Tillgänglighet	   Ägande	  
Ergonomi	   	  
Pris	   	  
Miljö	   	  

 
Tabell 2. Översikt över våra kategorier indelade efter värdegrupp 
 

Dessa kunde i sin tur kopplas till två grundläggande sätt att värdera e-böcker och 

läsning, genom dess Funktionsvärde (Tillgänglighet, Ergonomi, Pris, Miljö) och 

Upplevelsevärde (Ägande). 
 

Tillgänglighet var det mest vanligt förekommande värdet i vår undersökning. 
 

Vi fann även stöd för de två diskurser vi hade med oss från början, Teknikmissnöje 

och Teknikrädsla. Främst Teknikmissnöje starkt kopplat till konstruktionen av e-

boken och de tekniska system som finns tillgängliga. 

6.1 Funktionella värden  
Vad kan anledningarna vara till att det ser ut på det här sättet, att ett missnöje och en 

rädsla finns med tekniken samt att hur det är fördelat kopplat till Funktionsvärden och 

Upplevelsevärden? 
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När det kommer till Funktionsvärden, som även är den främsta anledningen att nya 

läsare tar till sig tekniken (Chen och Granitz 2012) så finner vi ett antal områden som 

vi antingen kan se som problem och vissa fall komma med lösningsförslag till. 
 

Tillgänglighet är ett viktigt värde och att utvecklingen sker åt det hållet tror vi är en 

förutsättning för att e-boken ska etableras vidare. 
 

Tekniken är det främsta och även mest uppenbara område som missnöjet av olika 

anledningar riktas mot (Chen och Granitz 2012)(Bilaga 2). Formatet är ett område där 

utveckling skulle kunna leda till att e-boken nådde fler. Den digitalisering eller 

översättning som skedde från tryckt till digital form verkar ha tagit ingen eller liten 

hänsyn till hur formatet skulle te sig digitalt. Sättet e-boken är utformad på uppnår 

inte den höga grad av Funktionsvärde som teknikvana användare förväntar sig. 

Formatet EPUB3 som är på gång har möjlighet att koppla in länkat material som ljud, 

video och bilder på ett annat sätt. Det är att ta tillvara på just Funktionsvärden kopplat 

till det digitala formatet men även ett sätt att göra Upplevelsevärdet högre (Kungliga 

biblioteket, Svensk biblioteksförening, 2011). 
 

E-boksläsaren som enhet är fortfarande relativt ung. En utveckling med mer fokus på 

interaktion, ergonomi och upplevelsedesign kan tänkas förändra läget. E-bokläsare av 

olika former omsluter samma innehåll som en tryckt bok men trots det i en helt annan 

skepnad. E-boken behöver i sin design ses som den artefakt den är, inte från vilken 

den digitaliserats. Att detta problem finns hos denna ännu unga produkt kan enligt 

Rosa och Malter (2003) förklaras genom att upplevelsen av nya produkter ofta 

förknippas med en liknande äldre. Detta fenomen verkar ha kunnat påverka även 

designen och utvecklingen av e-boksläsaren och e-boken som format. 
 

Det kommer även krävas en förändring i systemen bakom, hur man hanterar e-böcker 

och kan flytta, dela och låna från olika källor (B26, B25). Efterfrågan finns hos 

konsumenter och det visar sig tydligt att de starkt uppskattar tillgängligheten e-boken 

innehar i förhållande till den tryckta boken (Bilaga 2). Eftersom tjänster som Spotify 

och Netflix för musik och film finns tillgängliga på nästan alla plattformar ter det sig 

konstigt att liknande tjänster för e-boken i många fall inte är det för läsplattor (B27). 
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För bibliotekens del kan det bero på svårigheten att sluta ett bra avtal med förlagen, 

vilket gör att det t.ex. inte går att låna aktuella böcker eller att filer bara kan lånas ut 

en gång i taget. (Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening, 2011) 

 

Den största förändringen måste förlagen och bokmarknaden göra. Värde är kopplat 

till pris, och i dagsläget anser många att priset är för högt (B11, B13, B20)(Kungliga 

biblioteket, Svensk biblioteksförening, 2011). En vilja eller ett incitament att faktiskt 

driva utvecklingen framåt verkar saknas och spelar roll för hur det är att vara e-

bokläsare idag där både tillgängligt utbud och tekniska system är stora faktorer till 

missnöje (B25)(Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening, 2011). 

6.2 Upplevelsevärden 
Hur upplevelsen av ägande och identitetsskapande förhåller sig till digitala format var 

en av de grundläggande frågorna som gjorde oss intresserade av det här ämnet. Vi har 

dragit slutsatsen att skribenterna i vår studie inte får samma känsla av ägande kopplat 

till e-böcker som tryckta böcker (B10)(Chen 2009)(Chen och Granitz 2012). Det kan 

bero på att e-boken inte erbjuder samma typer av Upplevelsevärde. Samtidigt går 

personer över till e-böcker trots detta, andra värden (Funktionsvärde - Tillgänglighet) 

spelade in (Chen och Granitz 2012)(B10, B24). Huruvida vikten av den känslan för 

tryckta böcker kommer att kvarstå eller minska med tiden återstår att se. Här står två 

värden till synes mot varandra men hos den grupp vi undersökt ligger större fokus på 

tillgänglighet, ett Funktionsvärde (Bilaga 2). I Chen och Granitz (2012) undersökning 

fanns indikationer på att den sociala akten och möjligheten att dela böcker med andra 

hade en viktig funktion.  
 

“Sharing is an alternative to the private ownership that is emphasized inboth 

marketplace exchange and gift giving. In sharing, two or more people may 

enjoy the benefits (or costs) that flow from possessing a thing.” (Belk 2007). 
 

Belk (2007) menar att materialism, possessiv individualism och övertygelsen om att 

den egna identiteten måste utvecklas genom yttre förlängningar står i kontrast till en 

kultur av delande. Eventuellt kommer den kulturen komma till böcker och 

information i en digital sfär. Bokhyllan kanske kommer vara saknad som 

identitetsmarkör men andra former kan komma att ta dess plats. Exempelvis har i 
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dagsläget 30 miljoner medlemmar tillsammans lagt in 900 miljoner böcker i sina 

digitala bokhyllor på Goodreads.com, den största sociala sidan för läsare på internet 

(Chandler 2014). Det är även ett exempel på en prosumer, i stil med våra bloggare, då 

de tillsammans har skrivit 34 miljoner recensioner på sidan. (Ritzer, Dean och 

Jurgenson 2012) 

 

Behovet av att kunna känna värdet av ägande och identitet spelar fortfarande en viktig 

roll (Chen och Granitz 2012) och då missnöjet med tekniken verkar bestå (Steiner 

2012) tror vi det kommer leda till vi har framför oss en tid av fortsatt samexisterande 

format. Vi föreställer oss att övergången såg liknande ut när musiken digitaliserades, 

men det behöver inte leda till en undergång. Efter några stormiga år så samexisterar 

idag exempelvis Spotify med vinylskivan utan att de nödvändigtvis hotar varandra.  
 

I skapandet av digitala artefakter, som e-böcker, gör man en produkt som till viss del 

verkar sakna värde att äga (Chen 2009)(Chen och Granitz 2012). Genom att den går 

att kopiera och distribuera fritt sätts värden om exklusivitet och originalitet delvis ur 

spel. Det gör att ägandet, det privata ägandet, som kan ses som en av det 

marknadsekonomiska systemets hörnstenar ifrågasätts. Tillgängligheten och den 

gränslösa åtkomst som kommer med den värderas högre. Även om detta i alla fall inte 

är en medveten tanke så vill vi i linje med makarna Bardzell hävda att intentionen inte 

är allt (Bardzell 2013). E-boken och digitaliseringen utav den kan fortfarande tolkas 

som kritisk. 
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Bilaga 2. 

Allmänt 	  	  
	   	   	  Antal	  enskilda	  bloggar	   12	  
	   	   	  Antal	  inlägg	   27	  
	   	   	  Negativt	  inställda	   15	  
	   	   	  Positivt	  inställda	   11	  
	   	   	  Tveksamma	   1	  
	   	   	  

	   	   	   	   	  Kategorier 	  	  
	   	   	  Ägande	   5	  
	   	   	  Ergonomi	   6	  
	   	   	  Miljö	   1	  
	   	   	  Pris	   4	  
	   	   	  Tillgänglighet	   11	  
	   	   	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Enhet/ Inställning Neg Pos Tvek 

	  Dator	   0	   1	   0	  
	  Läsplatta	   4	   9	   1	  
	  Mobil	   1	   0	   0	  
	  Surfplatta	   9	   2	   0	  
	  

	   	   	   	   	  Kategori/ Enhet Dator Läsplatta Mobil Surfplatta 
Ägande	   0	   3	   0	   2	  
Ergonomi	   0	   2	   1	   2	  
Miljö	   0	   1	   0	   0	  
Pris	   0	   2	   0	   2	  
Tillgänglighet	   1	   6	   0	   4	  

	   	   	   	   	  Kategori/ Inställning Neg Pos Tvek 
	  Ägande	   2	   2	   1	  
	  Ergonomi	   5	   1	   0	  
	  Miljö	   0	   1	   0	  
	  Pris	   3	   1	   0	  
	  Tillgänglighet	   5	   6	   0	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Diskurs 	  	  

	   	   	  Teknikrädsla	   2	  
	   	   	  Teknikmissnöje	   13	  
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