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1. Inledning 

1.1. Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till en djupare förståelse av den skiftning som skett med läsning i en 

digitaliserad värld, varför vi läser och varför vi inte läser. Detta i och med den digitalisering 

som kommit till de senaste åren, där bokens givna plats verkar ifrågasatt. Vi talar ofta om att 

den nya generationen inte längre läser, men snarare handlar det om att det läses på andra sätt 

än tidigare. Emedan det förr endast fanns traditionella böcker eller tidningar, så har vi nu ett 

ständigt informations- och textflöde som vi kan bära med oss i byxfickan. Det var även ur 

detta min frågeställning skapades: när nu läsningens vara och hur mycket vi läser är under 

diskussion, hur uppfattas läsandet och boken som medium? Hur uppfattas skiftet från 

bokform till elektroniska medier och hur ändras upptagandet av informationen eller 

läsningens betydelse som sådan? Sådana frågor förde mig till följande frågeställningar: 

 

● Vad har läsningen för betydelse för läsaren?  

● Vad har bokens form för betydelse i läsning?  

● Har skiftet från traditionell bok till medieform förändrat läsningen och dess betydelse? 

I sådana fall hur?  

1.2. Metod 

Som grund för uppsatsen ligger en litteratursociologisk läsarundersökning som utförts med 

kvantitativ metod.  

Från början var det tänkt att undersökningen skulle utföras genom intervjuer/enkäter 

med blandad målgrupp, detta för att se om åsikterna skulle skilja sig mellan olika grupper 

med olika intressen. Denna jämförelse kom i slutändan inte att tillföra något till syftet eller 

ställd frågeställning och har därför utelämnats.  

Undersökningen är koncentrerad på gymnasieelever i första ring, vilka jag besökte och 

tilldelade enkäter. Enkäterna fanns tillgängliga dels i pappersformat men även över internet, 

då jag skapat en plattform där enkätundersökningen kunde utföras. Undersökningen 

behandlade nämnd frågeställning och dess svar ligger till grund för uppsatsens diskussion. 
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1.3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som setts över representerar endast nedslag i svensk forskning och 

kommer här redovisas i kronologisk ordning.  

Läsning har genom alla tider varit under debatt, och många undersökningar har gjorts 

genom åren. Nuvarande fokus ligger främst på den alltmer sjunkande bokförsäljningen och 

läsarförmågan, och med detta en diskussion om vad läsningen faktiskt har för betydelse och 

vad den gör med människan.  

På 1990-talet skrev Lars Furuland i ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin 

och dess forskningsfält” i antologin Litteratursociologi (2012 [1997]), att en läsandets historia 

saknas, ”[n]är vi försöker bilda oss en uppfattning om läsningens nuläge och framtid i 

konkurrensen med alla nya medier”.1 Det är bland annat till denna läsandets historia i kontrast 

till digitala medier som denna undersökning skrivs. 

I Den hemliga koden (2006) skriver Ingvar Lundberg och Ulf P. Lundgren att det 2006 

fanns mer än 20 olika vetenskapliga tidskrifter världen över, inriktade på just läs- (och skriv) 

forskning, men ifall någon av dessa behandlar just läsning av olika medier framgår inte.2  

Bibliotekarien Richard Ohlsson skriver i Att läsa eller inte läsa. Om skönlitteratur, kvalitet 

och kanon (2012) om varför människan läser och vad läsningen gör med läsaren. Han nämner 

däri även Sten Furhammars Varför läser du? från 1997 och Furhammars fyra läskategorier: 

personlig- respektive opersonlig upplevelseläsning samt personlig- respektive opersonlig 

instrumentell läsning. Kategorierna användes i ett projekt för att se hur människor läser när de 

själva får bestämma över vad som läses.3 

Ämnet har till viss del även behandlats i Olle Nordbergs avhandling Verklighetsflykt, 

verklighetsjakt – eller ett sätt att förstå verkligheten?: En empirisk studie kring hur 

internetgenerationens ungdomar förhåller sig till fiktionslitteratur (2012) samt i den sammes 

licentiatavhandling Nöjesläsare och analytiska texttolkare. Empiriska perspektiv på 

läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar (2014) ur vilken denna 

undersökning tagit avstamp från. Jag har även utgått från Skolverkets aktuella analyser 2013, 

                                                
1 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, i Litteratursociologi. 
2 Håkan Borgström, red. Vetenskapsrådet, Den hemliga koden - aktuell forskning om läsning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet 2006, s. 12. 
3 Richard Olhsson, Att läsa eller inte läsa? Om skönlitteratur, kvalitet & kanon. Lund: BTJ Förlag, s. 34. 
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specifikt från en episod om just digital kontra traditionell läsning, i Digital och traditionell 

läsning. Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009 (2013). Ämnet behandlas 

även av Maria Rasmusson i hennes doktorsavhandling i pedagogik Det digitala läsandet. 

Begrepp, processer och resultat (2015) som tillika har använts i uppsatsen. Rasmussons 

avhandling jämför bland annat traditionell läsning i pappersform kontra läsning på skärm, för 

att undersöka om skärmen i sig gör skillnad.  

1.4. Disposition 

För att klargöra hur uppsatsen är upplagd så följer här en kort redogörelse: i den första delen 

av avsnitt 2. ”Förhistoria” redogörs hur läsningen utvecklats, med historisk start vid 

tystläsningens uppkomst fram till televisionens intåg och så kallade ersättande. Därefter följer 

ett beskrivning av olika syner på läsning och hur läsning fungerat genom historien. 2.2. 

”Boken som medium” talar mer konkret om den traditionella bokens form samt hur denna har 

fungerat och betraktats under olika tider. Det sista avsnittet talar om det nya mediet, den 

digitala världen, här inriktat på just digital läsning.  

Under 3. ”Undersökning” följer en redogörelse av den genomförda undersökningen. 

Avsnittet är uppdelat i olika delar, vars rubriker och teman är satta och kodade efter de svar 

som undersökningen samlat. Under dessa punkter kommer även undersökningens analys 

rymmas. Detta följs av en slutsats vari även analys och undersökningsresultat kommer finnas 

och slutligen en sammanfattning av genomgången uppsats. De frågor som ligger till grund för 

undersökningens resultat kommer återges som bilaga. 
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2. Förhistoria 

2.1. Läsningens historia och olika syn på läsning  

För antikens greker var läsning främst en muntlig tradition eftersom den skrivna texten såg 

helt annorlunda ut än idag: texterna skrevs endast med versaler och inga mellanrum fanns. 

Läsaren var alltså beroende av den egna rösten för att kunna urskilja och förstå det som lästes. 

Under 800-talet började det skrivas med små bokstäver, men det var först på 900 - 1100-talet 

som tyst läsning anses ha blivit vanlig.45 

I och med de nya samhällsgrupper som uppstod under 1600-talet började en läsande 

medelklass ta form. Under 1700-talet förekom läsandet alltid inom en social kontext, där 

människor samlades i grupp i exempelvis salonger för högläsning. I och med den borgerliga 

offentligheten började alltså litteraturen uppfattas på ett nytt sätt. Litteraturens värde låg 

numera i varandet som konst, det behövde inte tjäna något syfte utan legitimerades av sig 

själv. I 1700-talets Sverige kunde redan majoriteten av befolkningen läsa i och med de 

bibelförhör som ägde rum, eftersom en inte kunde konfirmeras om husförhöret inte 

godkändes, och därmed inte heller ingå i giftermål.6 Det var först under 1800-talet som 

tystläsning började breda ut sig, men i Sverige var det fortfarande främst religiösa verk som 

lästes och läsarna tillhörde i stor utsträckning en högre klass. Genom läsning skulle själslig 

förändring uppnås, då skriften ansågs disciplinera själen. Det var först på 1900-talet som 

teologiläsningen togs över av romanläsningen och massläsningen uppstod.  

John Carey (1992) talar om de intellektuellas motstånd mot den annalkande allmänna 

läskunnigheten, i och med den växande läsförståelsen där en oavsett börd och ställning fick 

tillgång till det skrivna ordet. Även om denna utbredda läskunnighet inte kunde stoppas så 

                                                
4 Det stora tidsspannet har sin grund i delade meningar inom litteraturforskningen. Alberto Manguel nämner i En 
historia om läsning (2005 [1996]) exempelvis Josef Balogh i Voces Paginarum (1927) och Bernard M. W. Knox 
i Greek, Roman and Byzantine Studies (1968).  
5 Kristiina Savin föreläsning: Läsningens historia 2013. 
6 ibid. 
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kunde de intellektuella göra litteraturen så svårförståelig så att gemene man inte skulle kunna 

läsa och förstå den.7 

Wendy Griswold (1993) talar om att läsandet som massunderhållning under 1950-

talets slut och följande årtionden ersattes av televisionen. Läsning av romaner var därmed inte 

längre ett tidsfördriv för massan, utan för akademiker, högt utbildade och fria yrkesutövare.89 

Den läsande massan de intellektuella tidigare försökt hindra valde nu självmant att lämna det 

litterära fältet, vilket resulterade i bilden av boken som en intellektuell statussymbol. 

Annika Langa skriver exempelvis att ”[i]bland kan man ju få den känslan när 

bokälskare talar om litteraturen de slukat; Att de på något vis tillhör ett högre kast och att de 

är mer kultiverade och insiktsfulla etc etc än alla andra”.10 I citatet återfinns tanken om 

bokens status.  

Jesper Svenbro talar i Läsningens antropologi i Antikens Grekland (1988) om läsaren 

som verktyg då det skrivna ordet i sig är ofullständigt och först får mening när det blir läst.11 

Hans Hertel skriver om den medvetna läsaren som kärnan i en ny litterär kultur, läsaren är en 

kreativ aktör snarare än en passiv mottagare.12 I kontrast till detta talar Svenbro även om 

läsning som symboliskt våld och maktutövning, då läsaren underkastar sig läsningen.13 

Läsning har ansetts vara dels lärande, men även estetiskt givande, vilket då fungerar 

som två olika sätt att tillgodogöra sig läsning. Ur ett läsarpsykologiskt perspektiv så genererar 

läsning av litteratur remindings, alltså mentala associationer med vilka det litterära innehållet 

relateras till den egna livserfarenheten.14 Läsning har ofta setts som en konst, varför det även 

                                                
7 John Carey, ”De intellektuella och massorna. Stolthet och fördom inom den litterära intelligentian 1880-1939”, 
i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. Svedjedal, Johan (red.) Lund: Studentlitteratur AB 2012 
[1997], s. 170. 
8 Wendy Griswold, ”Aktuella tendenser inom litteratursociologin”, i Litteratursociologi. Texter om litteratur och 
samhälle. Svedjedal, Johan (red.) Lund: Studentlitteratur AB 2012 [1997], s. 59. 
9 Med fria yrkesutövare menas de som är självständiga företagare (i motsats till löntagare vilka har ett 
anställningsförhållande till en arbetsgivare). 
10 Langa, ”Böcker gör dig inte till en bättre människa”, Akademibokhandeln, utan publiceringsår. 
11 Savin 2013. Redovisar Svenbro ur Läsningens antropologi i Antikens Greklad. Originaltitel: Phrasikleia: 
anthropologie de la lecture en Grèce ancienne, 1988. 
12 Hans Hertel, ”Boken i mediesymbiosens tid”, i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. 
Svedjedal, Johan (red.) Lund: Studentlitteratur AB 2012 [1997], s. 238. 
13 Savin 2013. 
14 Griswold, 2012 [1997] s. 56. 
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av somliga kunde ses som att massans läsning i längden skulle förstöra både skrivandet och 

tänkandet.15  

Även Rickard Wingård talar i Att sluta från början: tidigmodern läsning och 

folkbokens receptionsestetik (2011) om olika former av läsning. Dock inte själva 

tillgodogörandet, utan snarare hur en läser, så kallad bra och dålig läsning. Fel sorts läsning 

kan enligt honom resultera i både fysiska och psykiska sjukdomar.16 Ett liknande tankesätt 

framlade redan Fredrika Bremer när hon talade om ”ur-romanen” och den ”oäkta romanen”. 

Emedan ur-romanen ”gestaltar människans inre och yttre utveckling” så sätter den oäkta 

romanen, den romaneska, ”griller i läsarens huvud”.17  

Läsning har ofta setts som ett hot, mot framför allt förnuftet, som vi bland annat 

märker hos Bremers ”oäkta roman”. Läsning ses därmed även som hot mot den sanna 

kunskapen och den rätta tron. Samtidigt är det även ett hot mot den individuella hälsan, då 

läsning ofta har uppfattats som uttröttande. Detta i och med att läsning är en psykosomatisk 

process, eftersom hela människan läser. Läsaren använder inte enbart ögonen och hjärnan, 

utan det är en kroppslig process där du använder känslor och kropp. Även Victor Svanberg 

talar om dikt ”som utslag av fysiologiska och psykiska rubbningar”, men framför samtidigt 

den aristotelestiska tanken på affekternas rening, diktens funktion som läkedom.18 

2.2. Boken som medium 

Det var först under 1500-talet som boken som vi idag känner den uppkom. Under slutet av 

1400-talet utvecklades trycktekniken och tryckpressen av Johann Gutenberg. I och med detta 

blev bokens framställning, i jämförelse med tidigare, effektivare och det var möjligt att trycka 

ett större antal böcker under kortare tidsperiod. Den första bok som i Sverige trycktes med 

dessa nya metoder utkom redan 1483.  

De större bokupplagorna möjliggjorde en större spridning av kunskap och idéer, och 

läsningen i sig öppnade upp för nya tankar och idéer. Boktryckarkonsten var en central del av 

                                                
15 Carey 2012 [1997], s. 168. 
16 2013. Redovisar Wingård ur Att sluta från början: tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik, 2011 
17 Birgitta Holm, ”Ändteligen stadnade min släda” i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. 
Svedjedal, Johan (red.) Lund: Studentlitteratur AB 2012 [1997], s. 489. 
18 Victor Svanberg, ”Litteraturhistoria och samhällshistoria”, i Litteratursociologi. Texter om litteratur och 
samhälle. Svedjedal, Johan (red.) Lund: Studentlitteratur AB 2012 [1997], s. 525. 
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de samhälleliga förändringar som skedde kring denna tid och har genom tiden haft stor 

betydelse för vetenskapen. 

Det var under 1800-talet som boktryckeriet utvecklades till industri, i kontrast till det 

tidigare varat som hantverk. Med detta uppkom nya tryckmetoder och det var nu möjligt med 

större bokupplagor än tidigare. 

Romanen var till sin början unga flickors enda kunskapskälla, genom vilken de bäst 

kunde ”lära känna världen och sig själva.”19 Birgitta Holm skriver i efterordet till Fredrika 

Bremers Familjen H*** att romanläsning under denna tid praktiskt taget var den enda 

möjligheten till bildning som fanns tillgänglig för unga kvinnor.20  

Enligt Holm har decennierna kring 1800-talets mitt även benämnts ”romanens 

imperium”, då romanen blivit den stora idéspridaren och det medium som gått ”i spetsen för 

tidens verklighetsforskning”.21 Samtidigt ansågs romanen även vara ”moralisk fördärvlig och 

estetiskt värdelös”.22 Holm skriver att romanen vid denna tid överallt ligger i förändring och 

under diskussion, eftersom den skulle höjas från underhållning till konst och moral, samt dess 

inträde till familjeläsningen ur sällskapsläsningen.23 

Holm skriver även i efterordet till Familjen H*** att romaner ännu under 1800-talet 

sågs som ”förförisk underhållningslektyr” samt som ”romaneska griller”, även om det här 

främst handlade om fiktion-, kärleks- och äventyrsromaner. 24  

Hertel skriver om berättarkonsten som skapare av samhörighet och sammanhang,25 

samt talar om boken ”som dagligt under, lika livsnödvändigt som luften och ljuset och vattnet 

och kärleken”.26 

                                                
19 Holm 2012 [1997], s. 488. 
20 Birgitta Holm i ”efterskrift”, Bremer, Familjen H***, Stockholm: Norstedts klassiker. P.A. Norstedt och 
Söners förlag 1981 [1830-31], s. 256. 
21 Holm 2012 [1997], s. 489. 
22 Terry Lovell, ”Kapitalismen och romanen”, i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. 
Svedjedal, Johan (red.) Lund: Studentlitteratur AB 2012 [1997], s. 254. 
23 Holm 2012 [1997], s. 487. 
24 Holm 1981 [1830-31], s. 254. 
25 Hertel, 2012 [1997], s. 236. 
26 ibid s. 241. 
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2.3. Det nya mediet  

I ett avsnitt i den amerikanska TV-serien Bones’ tionde säsong (2014), möter vi denna 

konversation:  

 
P1:  "I used to spend hours in places like this, scumming through page after page looking 

after the perfect read." 
P2:  "Oh, and the fresh new book smell. An E-book just does not have it." 
P3:  "Yeah, 'cause who doesn't like huffing a good book" [sagt med ironiskt tonfall] 
P4:  "Yeah, I suppose you all want to go back to riding a horse to work."27  

 

Fyra olika karaktärer som framlyfter fyra åsikter om läsning och böckernas form. Särskilt hos 

person två och fyra möter vi två kolliderande perspektiv; den traditionella bokformens 

idealiserande respektive det traditionella bokläsandet som föråldrat. 

Elektroniken anses ha tagit över den plats litteraturen vann under 1800-talets mitt, som 

idéspridare och informatör. Internet har enligt Richard Ohlsson (2012) rivit klassrummets 

väggar och istället gjort hela världen till ett klassrum.28 Internet fungerar som ett 

informationsrum utan gränser, med vilken det är möjligt att sprida texter och bilder utan 

någon rumslig låsning, samt helt utan pappersanvändning. Med det nya mediet är läsningen 

inte längre begränsad till böcker och tidningar. Vi möts av ett konstant flöde av text och har i 

princip ständigt möjlighet att läsa. Enligt en PISA undersökning från 2009 blev det klart att 

femtonåringar i genomsnitt främst ägnar sig åt digital läsning snarare än traditionell.29 

Möjligen just för detta konstanta textflöde.  

Liselotte Englund skriver i Vad är skillnaden mellan att läsa på skärm och i böcker? 

(2012) att det genom olika mätningar av ögonens rörelser under digital kontra 

”pappersläsning”, har blivit klart att läsning av text i tryck respektive digitalt rent fysiskt sker 

på olika vis. Englund talar även om att text i elektronisk form snarare är en process än att vara 

en produkt, där läsaren har möjlighet att ”etablera en slags interaktiv relation till texten på 

skärmen, medan en tryckt text inte kan påverkas, utan bara kan accepteras eller förkastas”. 30  

Emedan den traditionella boken räknas som produkt anses E-boken istället vara en tjänst. 

                                                
27 Bones, ”The Lance to the Heart” [S10E2], Fox, ~02:48 ff. Egen transkribering. 
28 Richard Ohlsson, Att läsa eller inte läsa? Om skönlitteratur, kvalitet & kanon. Lund: BTJ Förlag 2012 s. 13. 
29 Skolverket, Digital och traditionell läsning. Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009, 2013  
s. 6. 
30 Liselotte Englund, Vad är skillnaden mellan att läsa på skärm och i böcker? 2012. 
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Vilket ytterligare påvisar den skillnad som finns mellan digitala- och icke digitala medier, 

respektive E-boken och den traditionella bokformen. 

Maria Rasmusson skriver i sin doktorsavhandlig att traditionella och digitala texter är 

uppbyggda på olika sätt och ställer olika krav på läsaren. Emedan traditionella böcker är 

linjära så säger Rasmusson att de digitala texterna byggs upp av läsaren själv. Detta påminner 

om Englunds syn på digital läsning som en form av samspel. Genom att läsaren är 

medskapare till den digitala texten så ställer detta hårdare krav på läsaren. Rasmusson skriver 

att det tycks som att förståelse för symboler verkar vara en central del av digital läsning.31 Det 

tycks alltså vara nödvändigt att ta till sig större mängder information genom att tolka olika 

symboler samt att mentalt skapa sig en bild över den digitala uppbyggnaden. Rasmusson talar 

här främst om digital läsning överlag, inräknat olika hemsidor och liknande, inte explicit 

läsning av E-böcker. Rasmusson skiljer nämligen på läsförståelse av traditionella texter, 

digitala texter och traditionella texter på skärm. Där läsning och förståelse av traditionella 

texter helt enkelt åsyftar texter i pappersform, såsom romaner, läroböcker och tidningar. 

Digitala texter däremot innebär en läsning och förståelse för sådan text ”som erbjuds vid 

digitala artefakter och kan innehålla hyperlänkar, bilder, symboler, animationer och ljud”. 

Rasmusson tillägger även att läsning av digitala texter avser den läsning som istället för att 

presenteras på papper återges i digital form. Traditionella texter på skärm är de texter som 

återges i stort sett på samma sätt som om texten skulle utformats i pappersform. De är linjära 

och saknar, till skillnad från digitala texter, hyperlänkar. Rasmusson skriver att dessa 

exempelvis kan vara ”böcker som läses på en läsplatta men även traditionella läsförståelsetest 

som ges i en elektronisk version men i övriga avseenden är identiska med 

pappersversionen.”32 Det är även denna uppdelning som jag kommer följa, med fokus på 

traditionell läsning kontra traditionell läsning på digitalt medium. 

Här är även en jämförelse mellan en surf- och läsplatta nödvändig. En del av de elever 

som medverkade i undersökningen nämnde att de inte läser E-böcker eftersom de inte äger en 

läsplatta. Läsplattor gör den digitala läsningen mycket enklare och skönare genom att 

                                                
31 Maria Rasmusson, Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat, (diss. Härnösand) Sundsvall: 
Mittuniversitetet 2015, s. 54. 
32 Rasmusson, 2014, s. 3. 
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skärmen använder E-ink33 som är skonsammare för ögonen, vilket surfplattor inte gör. En del 

läsplattor tar avstånd från den digitala världen åt läsaren, genom att exempelvis inte 

tillhandahålla internetanslutning, emedan andra helt saknar belysning och därmed kräver 

samma ljussättning som vid läsning av traditionella böcker.  

I Sverige har läsplattan ännu inte riktigt slagit igenom, varför de flesta läser E-böcker 

på surfplattan, datorn eller mobilen, som egentligen inte är gjorda för den formen av läsning. 

Detta bör has i åtanke i denna jämförelse mellan läsning av olika medium.  

Rasmusson skriver även att digital läsning till större del använder kognitiva kroppsliga 

resurser, vilket redovisats tidigare. Hon menar att de resurser som här går åt för att förstå 

texten annars hade kunnat användas för textens meningsskapande, som i traditionell läsning. 

Dessutom har hon med sin forskning kommit fram till att traditionell läsning ”bidrar till att 

strukturera upp aktiviteten” eftersom läsaren vid digital läsning inte får ”samma taktila 

ledtrådar som vid läsning på papper. När man rent fysiskt byter sida och ser texten på pappret 

ger det en struktur åt läsandet som i sig kan vara ett stöd i läsförståelsen.”34 

Vid digital läsning krävs det av läsaren att denna blir till medskapare, eftersom läsaren 

måste undvara större resurser för hela läsprocessen. Detta även för E-bokens flyktighet i 

kontrast mot den traditionella bokens fasthet och mer konkreta varande. Eftersom den digitala 

läsningen inte inbringar samma taktila signaler som traditionell läsning gör, så måste läsaren i 

högre grad själv strukturera texten. Till läsarens hjälp är E-bokens möjliga reglering, i och 

med att det är möjligt att förändra storlek och ljusstyrka, och precis som på internet så kan 

läsaren scrolla sig mellan olika delar. Den färdiga tryckta sidan som är redo att läsas återfinns 

med andra ord inte på samma sätt i den digitala världen. 

Olle Arnell skriver på Elle.se om ”Saker som du som är student verkligen känner 

igen” (2015), där den elfte punkten talande nog är döpt till ”Boken du behöver köpa finns som 

E-bok!”. Arnell skriver om alla de kostnader en student måste undvara och att en då dessutom 

förväntas betala skyhöga summor för kursböcker. Han skriver bland annat: ”[---] Ärligt: 

böcker? Hur modernt känns det att betala fyrahundra spänn för en bunt papper? Varför kan 

                                                
33 E Ink [Electronic Ink] är en display-teknologi som efterliknar pappers ljusreflektion, istället för att utstråla ljus 
såsom surfplattor, datorer och mobiltelefoner.  
34 Rasmusson, 2015, s. 51.  
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man inte streama Rysk litteratur – från Tjechov till Solsjenitsyn på Netflix?!”.35 Hos Arnell 

framgår tydligt den nya generationens sätt att se på olika medier, och synen på TV-serien som 

vår tids roman.  

3. Undersökning  

Som tidigare nämnts under rubriken metod, var det från början tänkt att undersökningen 

skulle utföras genom intervjuer eller enkäter med blandad målgrupp. Undersökningen 

koncentrerades sedan på gymnasieelever i första ring, med elever mellan fjorton och sjutton 

år. Detta eftersom de som är födda kring millennieskiftet är inskolade och födda in i den 

digitala och elektroniska världen. Detta val kom framförallt ur synen på digital kontra 

traditionell läsning som en generationsfråga.  

För att få en blandad intressegrupp så skedde undersökningen över programgränserna. 

Jag besökte en gymnasieskola i Uppsala och träffade där fyra olika klasser, fördelade på 

naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och samhällsvetenskap med inriktning 

beteendevetenskap. Breddningen över programgränserna har sin grund i sökandet efter ett 

större intressespektrum för att inte få ett lika ensidigt eller vinklat resultat. Som tidigare 

redovisat kommer svaren inte jämföras mellan programinriktningarna då detta inte tillför 

något till uppsatsens syfte. Likaså kommer ingen jämförelse ske mellan könen eller mellan 

olika åldrar. 

Jag besökte de olika klasserna och berättade vem jag var, mitt syfte och hur jag skulle 

gå tillväga, för att därefter lämna ut frågeformulären. Det tydliggjordes att eleverna skulle 

vara anonyma i undersökningen, men att de var välkomna att kontakta mig om intresse för 

resultatet fanns. Eleverna fick själva välja om de ville fylla i enkäten i pappersform eller 

digitalt, då jag skapat en elektronisk enkät. Eleverna fick runt tio minuter på sig varefter jag 

samlade in de svar som fanns i pappersform och lämnade klassen. De svar som fanns i 

pappersformat lade jag sedan manuellt in digitalt, för att kunna få en mer överblickande bild 

över de svar som insamlats. Genom att digitalisera svaren var det enklare att se över dessa i 

form av statistik och att göra diagram.  

                                                
35 Olle Arnell, ”Saker som du som är student verkligen känner igen”, Elle.se 12.10.2015. 
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Under besöken visade det sig att de klasser som medverkade i undersökningen tidigare 

hade haft en föreläsning med Olle Nordberg, universitetslektor i litteraturvetenskap vid 

Uppsala universitet, om just ungdomars läsning. I Nordbergs senaste projekt var ambitionen 

att ”genom empiriska undersökningar belysa två huvudområden hos 2010-talets ungdomar: 1) 

attityder till fiktionell läsning och 2) litterär kompetens”.36 Nordberg tillägger att han i mötet 

med verkliga ungdomar ”som får utveckla sina tankar om läsning och litteratur” ofta upplever 

en annan bild än vad olika PISA-resultat eller litteraturutredningar påvisar.37 

Efter att ha analyserat elevernas svar kan jag enbart förmoda att en del av dem är 

färgade av denna föreläsning. Vissa av svaren lät till stor del som svar eleverna tänkte sig att 

jag ville ha, som mer handlade om varför läsning är viktig i stort, snarare än vad läsning 

betyder för dem själva.  

Sammanlagt samlades 119 svar in, där det även skall klargöras att dessa inte har 

korrigerats, utan så som eleverna skrev har svaren även återgivits. För att klargöra har jag 

kodat eleverna 1-119, där numreringen inte har något värde utöver i uppdelningssyfte. 

Som kort nämnts under rubriken 1.4. ”Disposition” så är de kommande 

underrubrikerna satta efter vilka teman som var mest förekommande i de inkomna svaren. För 

att tydligast redovisa dessa teman och de svar som insamlats har undersökningen disponerats 

och kodats på detta sätt. De enkätfrågor som eleverna fått besvara återfinns som tidigare även 

nämnt under bifogade filer, dock inte i samma layout som den version eleverna tilldelats. 

Frågorna har även numrerats i efterhand för att uppsatsen skall vara mer lättförståelig, då en 

del av frågorna som är särskilt centrala kommer redovisas i den löpande texten.  

3.1. Den digitala världen och verkligheten - Läsning som verklighetsflykt 

Tydligt blev att de flesta eleverna såg läsning i både traditionell och digital form som något 

tidskrävande, där tid särskilt måste undvaras för att det ska få plats i vardagslivet.38 Det talar 

även Anders Olsson om i Tankar om läsning (2015) där han skriver att läsning ofta betraktas 

som alldeles för tidskrävande, och därför offras för andra sysslor.39 Läsning av både E-böcker 

                                                
36 Olle Nordberg, Nöjesläsare och analytiska texttolkare. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär 
kompetens hos svenska 18-åringar, 2014. 
37 ibid. 
38 Elev 20; 43; 44; 77; 102. 
39 Anders Olsson, Tankar om läsning. Themis Förlag, Stockholm, 2015, s. 10. 
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och traditionella böcker bortprioriterades av många, emedan ljudboken stod högre i kurs. 

Detta i och med att läsaren, eller lyssnaren om en så vill, kan göra annat under tiden. Under 

fråga 10, om vad eleverna helst gör, var det fem av de nio elever som föredrog ljudböcker 

framför något annat medium som nämnde detta som anledning.40 Den digitala världens 

snabba informationsflöden har resulterat i en önskan hos eleverna att ständigt kunna göra flera 

saker samtidigt och därför även oviljan för att läsa just faktiska böcker. Än mer stod 

filmadaptionen högre i kurs än boken, oavsett bokens medium. Även somliga som under 

denna fråga (10) valde bokläsning, skrev under motiveringen att de föredrog att se på film, 

men att en då går miste om så mycket som hör till berättelsen. Detta i och med att många 

jämförde just bok med bokens filmadaption och därmed även vad som händer när en 

berättelse byter medium. Därmed kan jag även anta att resultatet för frågan vad de hellre hade 

gjort hade skilt sig åt om jag ändrat alternativet ”Ser en filmadaption av boken” till enbart ”Se 

en film”.  

Tydligt blev att filmtittande ansågs gå fortare och inte vara lika tidskrävande eller 

ansträngande. Även här kände sig eleverna inte lika låsta vid en enda syssla, utan filmmediet 

möjliggör fortfarande ett överseende av sina sociala medier och andra åtaganden, då inte 

samma form av fokusering eller koncentration som vid läsning är nödvändig. För en elev var 

en jämförelse mellan medierna onödig, ”för att film är bättre!”, helt enkelt.41 

Det blir alltså tydligt hur läsning av böcker ses som något lärande snarare än något att 

fördriva tiden med för nöjes skull, då en snarare sätter på en film, vilket jag kommer gå 

närmre inpå senare.  

 En annan elev svarar vid redan nämnda fråga (10), att hen då läser en bok eftersom det 

möjliggör avkoppling samt en anledning till att lägga bort all elektronik och därmed ”slippa 

allt krångel”.42 Dessa två helt skilda sätt att se på läsning var ofta återkommande; den 

traditionella bokläsningen fungerade antingen som barriär, något krångligt som står i vägen 

för livets snabba takt och för möjligheten att göra fler saker samtidigt i den elektroniska 

världen, men även läsande som flykt från just denna snabba värld. Läsning som ett sätt att 

undfly elektroniken och de ständigt krävande sociala medierna. Detta kan återigen kopplas 

                                                
40 Elev 27; 40; 41; 69; 95. 
41 Elev 44. 
42 Elev 45. 
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samman med Olsson och hur han vill se läsning som ”en akt av självglömska som gör oss 

delaktiga i andra världar”. Läsning blir till en form av eskapism från sig själv och sin realitet, 

och möjliggör istället ett insteg i en annan verklighet.  

Olsson tar även upp ett par huvudpunkter som många elever berörde, nämligen 

läsningens villkor, tid, plats och minne. Han menar att det som en gång räckte till och var 

självklart för läsning, inte längre är det. ”Tiden räcker inte till, rummet är överfullt och minnet 

blir allt kortare”, skriver han, återkopplande till den inledningsvisa redovisade synen på 

läsning som ett särskilt tidsåtagande.43  

Det är skillnad på den oändliga ström av läsning som möter eleverna på de olika 

sociala medierna, nyhetssidorna och spelen, och läsning av de verk som klassas som böcker. 

Den blockad som kan uppstå vid mötet med boksidornas fullskrivna blad, tycks förekomma 

just för den digitala textens rörlighet och obestämda rumslighet. 

Många av eleverna som deltog i undersökningen skrev att de föredrog faktiska böcker 

framför elektroniska, eftersom de då var mer fokuserade och risken att förlora fokus för att 

exempelvis besöka olika sociala medier blev mindre. Digital läsning ligger alltså i stort 

underläge eftersom allt annat som kan göras digitalt, såsom sociala medier eller serietittande 

inte anses vara lika jobbigt eller ansträngande. E-bokens form ger en falsk förhoppning om 

den digitala världens snabba läsning och allt som hör den elektroniska världen till. Den är 

dock till sin form just som den traditionella boken och kräver därmed även lika mycket av 

läsarens fokus om inte mer. 

En elev skriver att ”[j]ag tycker att man får en mer känsla och bättre koncentration på 

boken om den är i bokform”.44 Precis som i den norske forskaren Terje Hillesunds 

undersökning (2010) som Rasmusson tar upp i sin tidigare nämnda doktorsavhandling. 

Hillesunds undersökning handlar om akademikers läsvanor och vilka typer av texter de väljer 

att läsa på olika medium.45 I undersökningen så uttryckte intervjupersonerna att ”en 

webbläsare inte lämpade sig när man ville bli uppslukad och fängslad av en text, eftersom det 

ofta finns många distraktionsmoment i form av annonser och länkar runt texterna”, vilket 

                                                
43 Olsson, 2015 s. 7. 
44 Elev 70. 
45 Rasmusson, 2015, s. 16. 
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även många av eleverna noterade.46 Här verkar det återigen snarare handla om rena digitala 

texter än traditionella texter i digitalt format, eftersom det i E-böcker inte vanligen brukar 

förekomma annonser eller hyperlänkar av sådana slag. Hillesunds undersökning påvisade att 

längre texter oftast lästes i tryckt form, och att läsarna då vidtog ”åtgärder för att inte bli 

störda av datorn”, vilket även många elever uttryckt. En elev uttrycker det såhär:  

 
När jag läser en riktig bok tar jag in informationen eller berättelsen bättre. Det blir lite att man 
skumläser när man läser på telefonen eller på datorn. När jag läser en riktigt bok är jag 
fokuserad på bara den medan när jag läser från telefonen eller dator så är jag inte lika 
fokuserad och störs lätt av saker runt omkring mig.47 

 

Eleven formulerar tydligt den återkommande synen att digital läsning inte möjliggör samma 

fokusering. 

Återkommande är läsning i bokform och föredragandet därav i och med att det innebär 

en ”paus från all elektronik”, ”flykt från verkligheten”, eller ett sätt att ”fly från vardagen” 

och till och med en ”paus från livet”, den tidigare nämnda eskapismen.48 Att försvinna in i en 

annan värld och för en stund vara någon annan. Bokläsningen blir som en flykt från den 

elektroniska verkligheten och de krav vardagen ställer på en. En elev skriver att ”läsning ger 

möjlighet att lära sig, men även att bara koppla av, försvinna bort, glömma bort sin egen 

verklighet ett tag. Det är underbart.”49  

En annan elev skriver att ”[j]ag läser inte bok i e-form för att när jag läser vill jag vara 

bortkopplad från elektronik och om man läser på en platta arbetar det emot det jag vill.”50 

Detta tydliggör och sammanfattar väl det som många elever talar om. När läsning fungerar 

som flykt från den digitala världen så finns det ingen anledning eller önskan att läsa 

elektroniskt.  

Till skillnad från de elever som läser för att undvika elektronik och därför läser 

traditionella böcker istället för E-böcker,51 skrev några elever att de hellre läser E-böcker för 

att det är för dyrt med traditionella böcker. En elev skriver även att hen är för lat för att låna 

                                                
46 ibid. s. 16-17. 
47 Elev 77. 
48 Elev 17; 37; 22; 23. 
49 Elev 72. 
50 Elev 105. 
51 Elev 85. 
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på bibliotek och därför läser E-böcker som hen kan få tag i via mobiltelefon, platta eller 

dator.52 E-bokens intåg innebär en tillgång till i princip all världens böcker, endast några få 

klick bort.  

Andra elever behandlade inte själva skillnaden i läsning av de olika formaten, utan 

snarare upplevelsen i sig, vilket vi kommer gå djupare in på i nästkommande två punkter. 

Exempelvis nämner en elev att hen vill känna boken i händerna ”och uppleva bokens 

koncept”.53 Andra nämnde specifik traditionella böckers doft, och hur detta tillför en viss 

känsla till läsningen och hur det försätter läsaren i en viss stämning.54 Återigen andra tyckte 

särskilt mycket om känslan av att bläddra mellan sidorna, vilket för en annan var själva 

anledningen till misstycket för traditionella böcker.55 Ytterligare en elev skriver ”[l]äsning 

som läsning”, oavsett medium.56 

3.2 Läsning och hälsa  

Till skillnad från den tidigare synen på läsning som resulterande i fysiska eller psykiska 

rubbningar respektive som läkemedel, handlade elevernas upplevelse av läsning snarare om 

rent fysisk påverkan. Tillfogas skall dock att vissa elever även talade om psykisk inverkan, 

hur läsning blir som ett läkemedel mot ångest och när livet känns svårt, men även framförallt 

traditionell läsning som psykiskt ansträngande.57  

En elev besvarar under frågan (8) ”Uppfattar du någon skillnad i läsning beroende på 

medium?” att hen ”känner att en faktisk bok kan man läsa i flera timmar medan en e-bok får 

man ont i ögonen efter ett tag på grund av skärmen.”58 Det tidigare klargjorda faktumet att 

läsplattor i Sverige inte är så vanliga innebär en större påfrestning för de som trots allt läser 

böcker digitalt.  

Ett par av eleverna tillfogade läsning på mobilen under frågan vad eleverna brukar 

läsa, även om det här främst rörde läsning av nyhetstidningar, bloggar och sociala medier.59 

                                                
52 Elev 92. 
53 Elev 104. 
54 Elev 15; 50; 60. 
55 Elev 1; 15; 25; 28; 103 respektive 38. 
56 Elev 45. 
57 Elev 76 respektive 24. 
58 Elev 105. 
59 Här bör märkas att även ospecificerat nyhetsformat har räknats in: Elev 6; 41; 44; 45; 46; 47; 58; 77; 81; 89.  
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Det intressanta här ligger i den distinktion några av dessa elever gjorde mellan ”vanlig” 

läsning på mobilen och läsning av E-böcker. Den huvudvärk och de smärtande, trötta ögonen 

som E-bokläsning resulterar i uppfattades inte när det gällde digital läsning på datorn eller 

mobilen. En av de eleverna som tillfogade läsning på mobilen skriver, likt den tidigare 

nämnda eleven, att hen ”föredrar att läsa riktiga böcker för man får ont i ögonen av att stirra 

på en skärm”.60 Användandet av elektroniska medium verkar tydligt skilja sig åt från 

elektronisk läsning i elevernas ögon, eftersom användandet av sociala medier och liknande 

inte alls verkar resultera i samma åkommor hur mycket som än läses av dessa. Detta troligen 

även i och med de tidigare nämnda läsesätten som Rasmusson talar om.61  

Även de som inte har läst E-böcker, vilket var en del, skrev då att de antog att det 

skulle vara jobbigt för ögonen och/eller huvudet. Detta påvisar en hel del om synen på digital 

läsning, och det bör märkas att fördom kan påverka resultat. Genom att folk tror att de får ont 

i ögonen av E-böcker kommer de flesta även förutsätta denna påverkan under själva läsningen 

på detta medium.  

Som Maria Rasmusson skriver i sin avhandling är digitala texter oftast annorlunda 

uppbyggda än de traditionella linjära texterna. E-böcker däremot, är som nämnt uppbyggda 

som traditionella böcker men försatta i den digitala sfären, varför det även kan uppstå sådana 

problem som eleverna talar om. En elev beskriver tydligt detta:   

 
Jag läser där materialet finns lättast tillgänglig för mig vad gäller allt förutom romaner. När jag 
läser en roman vill jag ha den i bokform då jag tycker att det är jobbigt att läsa längre texter på 
min mobil och inte äger en läsplatta.62  

 

 Den lätta läsningen som annars tillämpas på digitala medium är hos E-böcker traditionell 

läsning försatt i ett digitalt format. 

Andra elever var av en helt annan åsikt och menade att läsning i faktisk bokform är det 

som är mest uttröttande och besvärlig, även här på grund av fysiska anledningar. Som tidigare 

nämnt var för vissa elever läsning av traditionella böcker det bästa eftersom det skapade en 

viss stämning genom känseln av pappret mellan fingrarna, doften och tyngden i händerna. 

Hos somliga var denna stämningsförgyllare istället det som gjorde att de hellre läste i ett 
                                                
60 Elev 46 
61 Traditionell läsning kontra digital läsning kontra traditionell läsning på digitalt format. Rasmusson, 2014, s.3 
62 Elev 18 
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annat medium än traditionell bokform. Vissa elever beklagade sig över hållandet av boken 

och att en särskilt under läsning av pocketböcker måste hålla upp sidorna så att boken inte 

stängs, emedan en E-bok är lättare, särskilt när det läses på läsplatta.63 Istället för att bläddra 

mellan olika sidor och samtidigt hålla upp boken så behöver en endast hålla i läsplattan, som 

ofta är mycket tunnare än majoriteten böcker och gör det enklare att byta sida genom lätta, 

swipande rörelser.64 I och med denna form så ansåg många att läsplattan vara smidigare, inte 

enbart med själva läsakten, utan även gällande transport. Emedan traditionella böcker ofta är 

tunga och otympliga är en E-bok lättare att ha med sig var du än är, oavsett om en åker tåg 

eller buss. Särskilt med tanke på att en kan ta med sig hur många böcker en vill, utan att det 

blir mer ansträngade att transportera. Många elever jämförde detta med just den traditionella 

bokformen, och hur otympligt och tungt det är att släpa med sig massa böcker när en är på 

språng.65 

Så även om den elektroniska läsningen av majoriteten av eleverna ansågs vara mer 

uttröttande och påverka hälsan mer negativt, ansågs den även vara smidigare och smartare. En 

elev talade till och med om att hen läser E-böcker eftersom de bär på mindre bakterier än 

traditionella böcker, samt att det inte är lika svårt att få tag på böckerna.66  

Tydligt blev att de flesta av dem som tyckte det var ansträngande med digital läsning 

ansåg att traditionell läsning, som tidigare tydliggjort, var en välbehövd paus och avkoppling 

från elektroniken. Ett sätt att varva ner från den digitala världens ständiga huvudvärk.  

Elektronisk bokläsning fick av somliga kritik att inte erbjuda samma närhet och känsla 

som en faktisk bok, där berättelsen inte heller närmade sig läsaren på samma sätt.67 Detta kan 

kopplas samman med den tidigare synen på läsning som en psykosomatisk process, där den 

digitala läsningen inte möjliggör samma kroppsliga läsning.  

Några av eleverna skrev att de främst läser på kvällen och att läsning då fungerade 

som avkoppling och nedvarvning. Varför även många motsatte sig elektroniska böcker 

eftersom mobilens och surfplattans ljus är än mer ansträngande under kvällen och i mörkret, 

                                                
63 Elev 14; 18. 
64 Att swipa innebär främst en horisentell eller vertikal rörelse på produkter med touch-skärm. Enligt hemsidan 
Din Svenska så kan ”[o]rdet liknar det befintliga ”bläddra” men har en något snävare betydelse, du kan till 
exempel inte swipa sida i en fysisk bok.”  
65 Elev 17; 27; 61; 71; 74; 103; 109. 
66 Elev 59. 
67 Elev 1; 6; 24; 30; 39; 65; 70; 73; 74; 84; 113; 118. 
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och ”sänker man ljusstyrkan så ser man inte lika bra”, som en elev skriver.68 Särskilt en elev, 

som nämner att hen läser under kvällen, gör det för att bli trött.69 Läsning som sömnmedel 

med andra ord, men ett sömnmedel som endast fungerar i sin traditionella form.  

3.3 Läsning som lärande  

Som redan tydliggjort så har bokläsning ofta förknippats med lärande och intellekt. En elev 

som medverkade i undersökningen skriver till och med att läsning för hen är och betyder 

kunskap.70 Som tidigare beskrivit av Wendy Griswold, med romanläsning som tidsfördriv för 

högt utbildade och akademiker, skrev jag om boken som intellektuell statussymbol. Denna 

status som bokläsning förvärvat, som något lärande och tillhörande den intellektuella eliten, 

finns i viss mån kvar idag.  

Vissa elever talade till och med om de traditionella böckernas kunskapslegitimitet, att 

de i just traditionell form upplevs som mycket mer ”sanna” än om något läses elektroniskt.71 

Att ha blivit verkligt tryckt legitimerar det som står. En elev skriver:  
 

Att läsa i bokform ger mig en mer “gedigen” känsla av att jag faktiskt upplever/lär mig något. 
När jag läser på internet blir det svårare att leva sig in i det man läser. Eftersom det står på 
internet finns det alltid en känsla av att det jag läser kan vara osant. Denna känsla är svagare 
med böcker.72 

 

Likt en annan elev, som skriver att ”om jag till exempel letar fakta så är det mer trovärdigt i 

böcker än på internet”,73 vilket är en något problematisk syn i sig. Ur dessa elevers svar skulle 

en kunna utläsa att författaren under läsning av traditionella böcker inte märks av på samma 

sätt, då läsaren inte på samma sätt är medveten om eller betänker författarens subjektiva 

ståndpunkt, som därmed ses tydligare vid läsning på digitalt format. 

En elev skriver att läsning av traditionella böcker känns som ”faktisk läsning”, 

emedan E-böcker mer känns som underhållning.74 Den traditionella bokformen känns alltså 

som en riktig bok till skillnad från E-boken och dess digitala varande. När en annan elev 
                                                
68 Elev 13. 
69 Elev 49. 
70 Elev 102. 
71 Elev 74. 
72 ibid. 
73 Elev 112. 
74 Elev 8. 
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besvarar frågan vad hen föredrar att göra, så skriver hen ”[v]ill svara både läsa bok och se 

film. Jag älskar att filmer som är bra gjorda, speciellt när jag är lite lat. det är ’lätt’ 

underhållning och man måste ej koncentrerar sig så mycket.”75  

Denna kontrast möttes jag ofta av, den lätta underhållningen i form av film i kontrast 

mot läsning i form av ”tung” underhållning, lärande och arbete. Därför blir det, som tidigare 

nämnt, än mer problematiskt för läsning på digitalt medium, eftersom det liksom läsning i 

traditionell form är tung underhållning, men befinner sig i den lätta underhållningens format. 

Richard Ohlsson skriver exempelvis att 20 % av dagens femtonåringar inte orkar eller klarar 

av att tillgodogöra sig en bok, och än mindre att urskilja mönster och sammanhang under 

läsningen.76 Han menar att detta uppkommit i och med digitaliseringen, som genom sitt 

ständiga påträngande är ”ett allvarligt hot mot vår förmåga till uppmärksamhet och fördjupad 

koncentration”, där då läsning av romaner blir alltmer sällsynt i och med den koncentration 

och aktivitet som krävs.77  

 

 
Diagram 1 

 

I kontrast till Ohlssons farhåga att läsning blir alltmer ovanligt, visar ovanstående diagram att 

över hälften av eleverna valde att läsa en bok som föredragande syssla. Här skall dock 

påpekas att en del av dessa sedan motiverade detta val grundat på adaptionsproblematiken och 

inom dennas ramar; till exempel att filmen inte har med bokens hela handling och därmed 
                                                
75 Elev 103. 
76 Ohlsson, 2012, s. 77.  
77 ibid. 
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förlorar i styrka, varför valet istället föll på bokläsning.78 Under punkt 3.1. lades tesen fram att 

än fler hade valt ”Ser en filmadaption av boken” om detta svarsalternativ enbart hade hetat 

”Se en film”, just på grund av detta. Därmed bör en ha i åtanke att dessa siffror inte är helt 

talande för de svar som sedermera kommit fram. 

Som ovanstående diagram påvisar valde ändock 32 % av medverkande elever att de 

helst ser en filmadaption. De motiverade detta med att de då inte behöver anstränga sig lika 

mycket, vilket än en gång tydliggjorde att film och läsning ses som olika former av 

underhållning; lätt respektive tung. Emedan film matar betraktaren så innebär läsning en form 

av produktivitet för läsaren. Läsaren själv föreställer sig karaktärerna, miljön, rösterna och 

bakgrundsljudet. Läsaren är medskapare i boken oavsett elektronisk eller traditionell form, till 

skillnad från då en ser på film. Läsaren anses faktiskt göra något, till skillnad från 

filmtittandets slöhet. Vi ställs inför aktiv respektive passiv aktivitet.  

En elev skriver just detta, att hen känner sig ”mer produktiv av att läsa en bok än att 

titta på film”, eftersom hen kan bilda sig sin egen uppfattning om miljö och karaktärer snarare 

än att få det serverat för sig på filmduken.79 En annan elev skriver: 

 
På senare år har jag läst allt mindre och ägnar allt mer tid på min telefon. Det känns väldigt 
jobbigt då jag inte kan öka mina kunskaper på samma sätt och mobilen ger inte samma 
upplevelse som riktig läsning.80 

 

Det blir tydligt att eleven känner att hen inte kan öka sina kunskaper genom övergången till 

den alltmer digitala världen och hens därmed försakande av bokläsningen. Det kan även 

tolkas som kunskapsintaget skiljer sig i och med den upplevelseskillnad mellan medierna som 

eleven talar om.  

För många har även den nämnda tidsaspekten en stor betydelse, samt det sociala. Att 

se en film går oftast fortare än att läsa en bok, samt att läsning är en personlig upplevelse 

emedan film kan upplevas tillsammans med andra. Läsningens sociala aspekt kommer mer i 

samspelet med bokens karaktärer, det mer intima mötet som uppstår när en genom läsningen 

kliver in i en annan värld, i kontrast med filmens utomstående inblickande.  

                                                
78 Elev 35; 68; 76; 79; 86; 93; 105; 108; 112. 
79 Elev 116. 
80 Elev 24. 
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Synen på boken som kunskapsgivande och som läromedel stöter vi på även i vuxet 

bruk. I Jusek Karriärtidning skriver Maja Aase (2015) att en av läsningens fördelar är att det 

är ”ett beprövat sätt att lära sig något”. Hon kontrasterar detta mot att det är få som stoppar 

undan mobilerna för att läsa, men att ”i höst finns det all anledning: att vifta med en läst bok 

och berätta om dess innehåll, är trendsättet att hålla huvudet i trim.”81 Även här stöter vi på 

digitaliseringen, med fokus på mobilen, som boven i dramat. Mobilen tar den tid som de flesta 

säger sig sakna för läsningen, resulterande i bristande känsla av produktivitet och de 

kunskaper som läsningen kan ge. Rasmusson skriver att  

 
[e]n orsak till att studiet av läsförståelse av digitala texter är aktuellt är det skifte i läsvanor 
som skett under senare år. Användningen av datorer och annan modern teknik tycks vara något 
som ungdomar väljer att lägga tid på i större utsträckning än på exempelvis traditionell 
bokläsning.82 

 

Vilket tidigare nämnda elev påvisade, men som även andra elevers svar har redovisat. För 

många var det tiden som blev den beslutande faktorn i valet mellan läsning och elektronik, 

men även som nämnt just den sociala aspekten. Den tid som spenderas på sociala medier eller 

i den digitala världen överlag, är även indirekt socialt utbyte. Istället för att läsa en bok på 

valfritt medium så läses text till de bilder som vänner lagt upp, statusuppdateringar och 

delningar. Det chattas och snapas83 med ett ständigt möte av text och bild i ett oavbrutet 

flöde.   

Många elever svarade även att anledningen till att de läser är för att de vill utveckla 

sitt ordförråd eller rent av sitt eget skrivande. Läsningens språkutvecklande förmåga var 

central i mångas bild av läsningens betydelse. En elev talar exempelvis om att hen utan 

läsning skulle ”ha betydligt mindre kunskap och vara sämre på både läsförståelse och att 

skriva”.84 En elev skriver att samtidigt som läsningen resulterar i mer kunskap, möjliggör det  

                                                
81 Maja Aase, ”Pendla dig klok med höstens böcker”, s. 44-45, Jusektidningen Karriär nr 7/2015 oktober.  
82 Rasmusson 2015, s. 16. 
83 Böjning av snap, från appen Snapchat. Innebär att skicka en bild eller video till utvalda vänner eller som 
”story” som alla ens vänner kan se. Det är även möjligt att skriva och rita på dessa bilder och videos. Mottagaren 
kan endast se dessa ”snaps” i högst tio sekunder, där sändaren ställer in varaktigheten.    
84 Elev 30. 
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dessutom att hen kan se saker ur fler perspektiv än sitt egna. Genom läsningen så utvecklas 

hen ”som individ i [s]ina tankar och funderingar”.85 

 För många innebar läsningen inte enbart kunskap om andra människor genom att 

kunna gå i någon annans skor, utan även kunskap och djupare förståelse för omvärlden och 

sig själv.  

I följande diagram (det vill säga två och tre) så representerar staplarna den 

procentuella mängden av de 119 medverkande eleverna. Eftersom eleverna här hade 

möjlighet att välja mellan flera alternativ så är procentenheten för varje svarsalternativ i 

förhållande till antalet medverkande. Vardera stapel representerar alltså 48 % av 119 

medverkande respektive 59 % av 119 medverkande och så vidare. 

 

Diagram 2 

 

Som diagrammet ovan påvisar så var ”objektiv kunskap” det mest valda alternativet, 

där nästan 60 % av eleverna ville få ut objektiv kunskap ur och under sin läsning. På samma 

sätt påvisade frågan ”Varför läser du?”, som kommer redovisas i nästa diagram, att strax över 

hälften av deltagarna läser för att lära sig något. Även här skall det tilläggas att 

flervalsalternativ var möjlig, vilket oftast innebar en kombination av att läsa för att lära sig 

något och för att det är roligt, eller för att lära sig något i kombination med att eleven är 

tvungen. Tydligt är även att nästan alla medverkande läser för att de finner det roligt, långt 

överstigande läsning som lärande och läsning som ett måste. Under alternativet övrigt kunde 

                                                
85 Elev 5.  
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eleverna skriva in sina egna alternativ, så där infann sig bland annat än mer kunskap, men 

även inspiration och en önskan att utöka sitt ordförråd.86  

 

 
Diagram 3 

 

Sett utifrån detta perspektiv menade många elever att valet av medium inte spelar någon 

större roll, men att de flesta läste digitalt för att lära sig, genom exempelvis elektroniska 

tidningar. Samtidigt ansåg många att de lärde sig bättre och tog till sig kunskap eller förstod 

berättelsen på ett bättre sätt, genom läsning i det traditionella bokformatet.87 En elev skriver:  

 
Jag tycker om att läsa från riktiga böcker eftersom de ger en mer genuin känsla och 
kunskaperna fastnar bättre. Det kan kännas psykiskt ansträngande att se att man har en lång, 
svår text att läsa, men det känns ändå oftast svåra att koncentrera sig på en text i t.ex. 
mobilen.88 

 

Eleven berör den största skillnaden som uppkommit mellan traditionell och digital läsning, 

som även berördes tidigare under punkt 3.1. ”Den digitala världen och verkligheten – Läsning 

som verklighetsflykt”. Oavsett om texten återfinns i pappersform eller digitalt så underlättas 

läsupplevelsen av layout, typsnitt och radavstånd. Det som eleven uppfattar som psykiskt 

ansträngande är den vägg av text som läsaren ofta möter i traditionella böcker och som delvis 

kan regleras vid E-böcker, där textstorleken och ljusstyrkan kan ändras. Denna 

                                                
86 Elev 6; 12; 53; 112. 
87 Elev 24; 37; 77.  
88 Elev 24. 
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oregelbundenhet och föränderlighet påminner dock om de digitala texter som återfinns 

varstans i den digitala världen, varför det kan vara svårare att koncentrera sig i förhållande till 

den traditionella bokens fasthet. 

4. Slutsats  

Som tidigare nämnt i undersökningens syfte så eftersträvade denna en djupare förståelse av 

den skiftning som skett med läsning i en digitaliserad värld. 

Trots att läsningens betydelse är subjektiv och för var människa annorlunda, har 

konkreta teman kunnat utläsas ur elevernas svar för att fastställa läsningens mening. Tydligt 

blev att läsningen har en mängd olika betydelser. Som klargjort under redovisad undersökning 

var läsningen främst ett medel för kunskap, nöje och avkoppling. Ett sätt att för en stund 

komma ifrån vardagsstressen och sociala medier. Det blev även klart att läsningens betydelse 

som sådan var självklar, även för de som sade sig ogilla läsning. Eleverna var eniga om dess 

vikt och storhet som kunskapsbringare.  

Ett antal elever kände sig manade att ursäkta sig för att de inte läste ”tillräckligt”, då 

läsning ses som något en bör göra. En elev skriver exempelvis att 

 
[d]et är ganska roligt och mysigt att läsa men det är tyvärr något jag inte prioriterar alltför 
mycket på min fritid, jag läser mest för att vi får böcker i skolan som vi måste läsa. Annars 
tycker jag om att läsa bloggar, tidningar osv på min fritid. Men jag ska försöka läsa mer 
skönlitteratur och liknande!89 

 

En annan elev skriver att ”man känner sig lite duktig när man läst en bok” 90 vilket desto mer 

förstärker denna önskan att ursäkta sig för att en inte läser. Bokläsandets överhöghet, särskilt 

den intellektuella status som läsning av den traditionella bokformen medför och som tidigare 

även påvisat, ligger till grund för de flestas försvar. Denna status förstärks än mer i kontrast 

till det digitala, där barn ofta blir tillsagda när de sitter framför elektronik att de hellre skall 

läsa en bok. En elev skriver att hen inte läser i elektroniskt format, eftersom hens föräldrar då 

skriker på hen.91 De ser inte läsprocessen, utan endast att hen sitter framför en skärm vilken 

                                                
89 Egen kursivering. Elev 20. 
90 Elev 82. 
91 Elev 60. 
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inte alls påvisar samma intellekt eller lärande förmåga utan framstår som vanlig, lätt 

underhållning. Än har jag inte upplevt att någon skulle säga “sluta läs, lägg undan boken och 

gå och spela datorspel istället” trots att även det inbringar kunskap, om än annan kunskap än 

den som tillskrivs läsning. Utifrån detta skulle en diskussion kring mellan läsning och 

dataspel kunna framföras, och hur den digitala spelvärlden idag står inför samma kritik som 

romanläsningen upplevde under dess framväxt.  

Alberto Manguel skriver i ”En historia om läsning (2005) talande nog att hans mor 

sade åt honom att gå ut och leva vid anblicken av att han läste, som om läsningen motsade 

själva levandet.92 Denna roll har nu istället övertagits av elektroniken, vilket förstärker bokens 

höga roll.   

Undersökningen har visat att då medierna har olika status får valet mellan dem stor 

betydelse för eleven. Vidare uppger eleven att känslan skiljer sig åt mellan fysisk och digital 

bok. Den traditionella bokens doft, bokens tyngd i handen samt känslan av bladen mellan 

fingrarna, i kontrast till E-bokens elektroniska ljus och skärmsläckaren som störmoment. För 

en elev hör den traditionella bokens fysiska aspekter helt enkelt till själva läsupplevelsen, och 

utan dem skulle något troligen saknas.93 Traditionella böcker ansågs av de flesta vara 

mysigare och därmed bättre, emedan andra som nämnt tyckte E-böcker var de som var 

smidigast och enklast att använda och därmed bättre än den traditionella ekvivalenten.  

En elev talar om att det för hen känns som att ”ifall man ligger och läser en e-bok så 

har man inte helt kopplat bort sig från stressen som digitala nätverk medför, det är så lätt att 

man bara råkar gå in på instagram och bli distraherad.”94 I och med detta kan det sägas att 

traditionella böcker inte enbart gör upptagandet av information enklare, utan även läsningen i 

sig. 

Under enkätfrågan vad eleverna gör helst och hur det kommer sig (10) fanns det även 

möjlighet att välja flera medier än enbart E-bok och traditionell bok. Detta för att delvis se hur 

eleverna ser på skillnaden mellan att läsa böcker eller att lyssna på ljudböcker respektive se 

filmadaptioner. En elev skriver att hen till mycket högre grad slappnar av och ”glömmer bort 

verkligheten” under läsandet av en faktisk bok. Hen relaterar detta till att de andra medierna 

                                                
92 Alberto Manguel En historia om läsning, Stockholm: Ordfrontförlag 2005 [1996], s. 35. 
93 Elev 15. 
94 Elev 76. 
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inte alls resulterar i samma avslappning. Särskilt lyssnandet av ljudböcker anser eleven 

motverka detta lugn och verklighetsflykten, eftersom hen då till allt större del börjar tänka på 

något annat.95 En annan elev skriver att hen hellre läser en bok än ser en filmadaption 

eftersom ändringar dels sker av berättelsen, men även för att hen tycker om att själv 

konstruera bokens karaktärer och miljö utifrån berättelsen beskrivning.96 Särskilt en elev 

relaterar denna jämförelse mellan medierna till just inlärningsförmågan, där hen genom 

läsning av böcker utvecklar sin tal- och skrivförmåga samt att  

 
[b]öcker tillåter mig att tänka själv och skaffa en egen bild av karaktärernas utseenden och 
bokens omgivning. Något som inte behöver göras när man ser på film eller serier till exempel. 
Min fantasi och kreativitet utvecklas på det sättet.97 

 

Som tidigare påvisat används under läsningen, oavsett medium, den kreativa förmågan på ett 

helt annat sätt än vid filmmediet, vilket även eleven skriver. För eleven står det klart att hens 

kreativitet utvecklas genom läsning, vilket exempelvis inte film på samma sätt möjliggör.  

En annan elev skriver att ”[j]ag har lättare att komma in i handlingen än om jag ex. ser en film 

eller lyssnar på en ljudbok, dessutom tycker jag att boken får ett helt annat djup och man får 

mer förståelse för karaktärerna”, vilket återigen befäster den tidigare diskussionen.98 

Genom den djupare inlevelsen och medskapandet får berättelsen ett annat djup. 

Liksom ännu en elev skriver att 
 

”När jag läser en e-bok så kan jag ibland få ont i huvudet på grund av ljuset på skärmen samt 
att orden inte blir lika livliga i mitt huvud. När jag läser en faktisk bok så känner jag av min 
läsning lite mer. Det ka vara en typ av lätthet att sitta och hålla i en riktig bok.”99 
 

Här blir det åter tydligt att läsupplevelsen i läsandet av e-böcker är annorlunda och 

kreativiteten inte får samma utrymme, i och med skärmens ljus och den huvudvärk som 

många elever nämner som följd av denna. 

                                                
95 Elev 77. 
96 Elev 79. 
97 Elev 80. 
98 Elev 114. 
99 Elev 104. 
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Det blev tydligt att skiftet från den traditionella läsningen till digital läsning har förändrat 

läsningen i sig, men hur detta har påverkat läsningens betydelse kunde inte på samma vis 

tydliggöras.  

Eleverna själva kunde inte svara på om läsningens betydelse som sådan förändrats i och 

med skiftet från traditionell bokform till elektroniskt, samt hur detta skifte uppfattats. Det blev 

mer en redogörelse för känslan av vardera medium, och därmed indirekt även om upptagandet 

av informationen.  

Under observerandet av hur eleverna upplever skillnaden mellan elektronisk och 

traditionell bokform bör märkas att en hel del av eleverna aldrig hade läst en E-bok innan 

undersökningen ägde rum. Vissa valde då inte alls att svara hur de kunde tänka sig att denna 

skillnad skulle märkas, emedan en del gjorde just detta och det blev tydligt hur deras svar då 

till stor del bestod av förväntningar och fördomar, som uppmärksammats tidigare. Det 

klargjordes och bör åter märkas att läsning som fungerar som flykt från den digitala världen 

inte tillhandahåller någons anledning eller önskan att läsa elektroniskt. Därmed faller valet på 

den traditionella bokformen istället för den elektroniska. 

Elevernas uppfattning av skillnaden mellan att läsa i traditionell respektive elektronisk 

form var inte särskilt tydlig bortsett från de fysiska aspekterna. Snarare gick jämförelserna till 

filmmediet, och hur det uppfattas i kontrast mot det traditionella läsandet. Denna jämförelse 

kan dock även den, aningen hårdraget, säga något om hur E-böcker upplevs då filmens 

digitala varande upplevs som mindre ansträngande, smidigare och mer bekvämt än läsning 

oavhängigt dess form. Jag framlade även att E-boken upplevs och indirekt jämförs med olika 

andra digitala program och förehavanden, där även film har sitt rum. 

Efter genomgången undersökning har det alltså blivit klart att läsningens betydelse för 

läsaren främst ligger i kunskapsgivande bemärkelse och som nöje. Betydelsen av bokens form 

i läsningen ligger framförallt i fysiska aspekter. Det handlar till stor del om den enskilda 

personens egna preferenser, huruvida det är den traditionella bokens blad som stör eller E-

bokens ljus. En stor del av eleverna ansåg att läsning av E-böcker resulterar i huvudvärk eller 

smärtande ögon. Det innebar enligt dem att det blev svårare att ta till sig innehållet, även om 

detta till stor del är ett resultat av fördom snarare än resultat.  

Slutligen, hur detta skifte förändrat läsningen och läsningens betydelse bör i efterhand 

delas upp i två separata punkter. Emedan den digitaliserade världen har förändrat sättet vi 
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läser på till ett flyktigare, inte lika djupgående läsesätt, så verkar läsningens betydelse ha 

förändrats beroende på vilket medium det läses på.  

Alberto Manguel talar om att bokläsare nästintill överallt har 
 
[…] ett tvetydigt rykte som kommer från deras förvärvade auktoritet och den makt de anses 
besitta. Något i relationen mellan en läsare och en bok erkänns som klokt och berikande men 
betraktas också som något nedlåtande exklusivt och exkluderande [...].100 

 
Vilket är direkt applicerbart på synen på den traditionella bokläsaren i kontrast mot den som 

läser från sin mobil eller surfplatta. Som tidigare sett hos Aase, så verkar elektroniken inte alls 

lika kunskapsgivande. Eftersom det inte syns att en läser så är den elektroniska läsningen inte 

på samma sätt inkluderad i den auktoritära relationen mellan läsare och bok som Manguel 

ovan talar om. Detta kan även befästas med den traditionella bokens tidigare nämnda 

kunskapslegitimitet och den tidigare nämnda eleven som inte läser elektroniskt läsning 

eftersom det inte syns att hen läser.101 

5. Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar läsning av olika medium, med särskilt fokus på läsning av den 

traditionella bokformen i kontrast till den digitala. Detta för att uppnå en djupare förståelse för 

den skiftning som har skett med läsning i en numera digitaliserad värld. Uppsatsen har utgått 

ifrån en litteratursociologisk undersökning som gjorts med 119 gymnasieelever i första ring. 

Undersökningen har återkopplats till en historisering, som redovisar den traditionella 

bokens uppkomst, hur läsning har setts genom tiden samt det digitala mediets framväxt och 

övertagande.   

Uppsatsen besvarar inte enbart vad läsningen har för betydelse för läsaren inom ramen 

för dessa gymnasieelevers svar, utan även vad bokens form har för betydelse för deras läsning 

samt hur skiftet från traditionell bok till medieform har förändrat läsningen och dess 

betydelse.  

 

 

                                                
100 Manguel, 2005 [1996], s. 35, 
101 Elev 60. 
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7. Bilagor  
 

Enkätundersökning: 

 

Ålder: 

Könsidentifiering: (Man/Kvinna/Annat) 

1. Brukar du läsa? Ja / Nej / Ibland 

2. Hur ofta läser du? Varje dag / Någon gång i veckan / Några gånger i månaden / Mer 

sällan 

3. Vad brukar du läsa? (Här har du möjlighet att välja flera alternativ) Facklitteratur (ex. 

essäer, uppsatser, biografier, journalistik mm.) / Skönlitteratur (ex. deckare, fantasy, 

kärleksroman, skräck mm.) / Poesi / Serier / Annat:  

4. Varför läser du? (Här har du möjlighet att välja flera alternativ) För att lära mig något / 

För att det är roligt / För att jag måste / Annat:   

5. Vad vill du få ut under och av din läsning? (Här har du möjlighet att välja flera 

alternativ) Förströelse, tidsfördriv / Objektiv kunskap / Kunskap i form av t.ex. ökad 

självinsikt / Personliga reflektioner / Annat: 

6. I vilket format läser du? Faktisk bok / E-bok / E-bok och faktisk bok / Annat: 

7. Varför läser du/varför läser du inte i bok-/e-boksform?  

8. Uppfattar du någon skillnad i läsning beroende på medium?  

9. Vad har läsning för betydelse för dig?  

10. Vad gör du helst? Varför? Läser en bok / Läser en e-bok / Hör en ljudbok  / Ser en 

filmadaption av boken 


