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Abstract 

 

P-boken har länge varit det centrala mediet för förmedling av idéer. Med 

digitaliseringen uppstod e-boken vars form skakade den tryckorienterade 

förlagsbranschen i grunden. På den anglosaxiska marknaden äter e-boken 

marknadsandelar i en rasande fart. I Sverige har e-boksmarknaden, trots landets höga 

internetpenetration, inte tagit fart men förlagen bävar inför p-bokens ovissa framtid. 

Idag likställs p-boken och e-boken, trots formaten olikheter. Syftet med uppsatsen är 

att genom jämförelse och analys av de två formaten skapa en förståelse för respektive 

formats unika egenskaper, för hur dessa egenskaper värderas och vad detta får för 

konsekvenser. En bokmarknad i förändring kräver kunskap om olika alternativ och 

om hur dessa påverkar konsumentens uppfattning av naturen hos de varor eller 

tjänster som säljs. Uppsatsen har därför sin teoretiska utgångspunkt i mediehistoria 

och medieanalys, diskussioner kring relationen mellan ekonomiskt och kulturellt 

värde samt mikroekonomi. Uppsatsens komparativa studie samt kvalitativa analys 

leder fram till ett resultat som synliggör de två formatens unika egenskaper och hur 

kunskapen kring dessa kan användas för att på bokmarknaden positionera e-boken 

som ett fördelaktigt alternativ till p-boken, inte ett substitut. 
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 1 

 

Inledning 

Under slutet av 1900-talet ställdes bokmarknaden, som så många andra branscher, 

inför en stor förändring i form av digitaliseringen. Denna förändring satte en rad nya 

digitala bokformat till världen. Det nya format som mest liknade den traditionella  

p-boken
1
 var e-boken, och eftersom formaten upplevdes som konkurrerande ställdes 

de direkt mot varandra.  Ett exempel på detta är Svensk Bokhandels fråga ”När 

kommer e-boken passera pappersboken?” till fyra branschrepresentanter 2012 

(Pennlert).  

Den frågan blev utgångspunkten för vår B-uppsats Den svenska e-boksmarknadens 

utvecklingspotential (2013). Vår tveksamhet rörde dels det nya formatets förmåga att 

konkurrera ut det gamla och i så fall med vilka medel, och dels vem som skulle driva 

denna utveckling. I skrivandet av B-uppsatsen kände vi ganska snart att formaten var 

väldigt olika varandra. Så varför likställdes de på marknaden? Denna frågeställning 

ledde oss i sin tur vidare till arbetet med den här kandidatuppsatsen.  

P-bokens centrala ställning i dagens samhälle grundar sig i en lång historia.  

Den är en del av vårt kulturella arv och har i över 500 år varit den huvudsakliga 

kanalen för förmedling av text. Därmed har boken fått statusen av ett heligt objekt 

(Miller 18, 219, Piper 156) och setts som det ultimata mediet (Piper 156). P-boken har 

haft ett så pass stort inflytande i vårt liv att den påverkat vårt språk. Många ord, till 

exempel verbet ”boka” har ett etymologiskt ursprung i boken och bokläsandet 

(”boka”). Namnet på själva objektet, bok, har på många språk ursprung i dess 

materialitet (Schultz Nybacka 176). Svenskans bok härstammar till exempel från 

trädet med samma namn (”2. bok”). 

Digitaliseringen hade en djupgående inverkan på förlagsbranschen. För första 

gången kunde innehållet separeras från den särskilda form genom vilket det 

traditionellt förverkligats, p-boken, och detta skakade förlagsbranschen i grunden. 

Förlagsbranschens existens är uppbyggd på en vara som med kombinationen av 

innehåll och fysisk form hade en unik styrka. Fram till denna brytpunkt hade 

                                                 
1
 Från engelskans p-book för printed book. För definition av p-boken se avsnittet “Definitioner”  

(s. 10). 
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branschen också haft enväldig kontroll över spridningen av denna vara (Thompson 

334-335). 

P-boken och e-boken ter sig vara två mycket olika format. I denna uppsats vill vi 

skapa en förståelse för hur och varför formaten är olika, och en diskussion kring vad 

detta ur ett bokmarknadsperspektiv kan tänkas innebära. 

Syfte 

Syftet är att undersöka likheter och skillnader mellan p-boken och e-boken och hur 

dessa två närliggande format värderas på bokmarknaden. Vår avsikt är att skapa 

förståelse för dels vilka gemensamma och unika egenskaper de olika formaten har och 

dels för vilka värden som är kopplade till respektive format och dess egenskaper. Med 

utgångspunkt i denna förståelse önskar vi diskutera hur bokmarknaden bör hantera 

e-boken för att tydligare kunna positionera denna.  

Bakgrund 

Eftersom uppsatsämnet behandlar två olika format, ett i papper och ett digitalt, och 

deras samexistens, är det viktigt att vara medveten om hur digitaliseringen hittills har 

påverkat bokmarknaden. Newman anser att tre steg i denna digitalisering var viktiga. 

Det första steget var hur digitala produkter introducerades på marknaden och hur 

konsumenterna började använda dem. Det andra steget var uppkomsten av digitala 

bokformat. Det tredje steget var hur biblioteken, som den viktigaste institutionen för 

spridning av böcker och information, påverkades och fortfarande påverkas av de 

digitala bokformaten (1-4).    

Efter att Desktop Publishing (DTP) slagit igenom på 1980-talet började 

digitaliseringen snart förändra bokbranschen. DTP öppnade möjligheten att med hjälp 

av endast en persondator (och ett tryckeri eller en skrivare) framställa trycksaker. Tre 

faktorer ansågs avgörande för denna utveckling. Macintosh var den första 

persondatorn som på ett enkelt sätt kunde kombinera text och grafik på skärm. Med 

ombrytningsprogrammet Pagemaker fick Macintosh-användarna ett professionellt 

verktyg för att sammanfoga text och bild på layoutade sidor. Datorspråket Postscript 

gjorde det slutligen möjligt att elektroniskt överföra sidlayouten från datorn till 

skrivare eller fotosättare. Användningsområdet för DTP kom därför snart att innefatta 

även den grafiska branschen (Newman st. 1-4).  
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Uppkomsten av Print-on-demand (PoD) innebar ännu en stor förändring (Taillefer 

st. 1-5). Bokhistorikern Martyn Lyons beskriver till exempel hur PoD på grund av sin 

låga kostnad är lämpligt för små upplagor. Detta har förändrat och utvecklat 

bokförsäljningen av mindre kommersiell litteratur som till exempel lyrik eller 

avhandlingar (204).  

Uppkomsten av e-boken skedde i flera stadier. Uppfinningen av hypertext under 

60-talet (Hjerppe st. 1-3) och Hypertext Editing System, HES, gjorde det till exempel 

möjligt för Michael Stern Hart att starta Project Guthenberg. Project Guthenberg är ett 

digitalt bibliotek där det är möjligt att ladda ner elektroniska böcker i olika format och 

projektet har idag över trettio tusen titlar på sextio olika språk (”Michael Stern Hart”). 

1992 startades det nordiska motsvarande projektet Projekt Runeberg (Helmersson  

”e-bok” st 4).  

Joan M. Reitz, författaren till Online Dictionary for Library and Information 

Science, beskriver hur den första hypertextromanen anses vara Afternoon: A Story 

(1987) av Michael Joyce men menar att det var först när Stephen Kings kortroman 

Riding the Bullet (2002) publicerades som en e-bok riktigt slog igenom. Kortromanen 

laddades ner av 400 000 datoranvändare under de första 24 timmarna efter att den 

släpptes (Reitz). Google initierade projektet Google Books, det vill säga inskanning 

av böcker, 2004 (Helmersson ”e-bok” 1-5).  

1990 introducerades den första Sony Data Discman där ett fåtal böcker fanns 

tillgängliga via diskett. Priset på Discmans var så pass högt att det inte nådde den 

breda allmänheten (Hoffelder st. 1-6). Därefter följde en utveckling av vanliga 

datorer, laptops och handdatorer. Handdatorer var från början till för att mata in 

information, som en slags digital almanacka, men kom sedan att innehålla mer och 

mer text. Den första läsplattan var Rocket eBook som lanserades 1998. Samma år 

kom även Sooftbook Reader och följande år utvecklades fler modeller (Lebert st. 

1-3). Den första e-boksläsaren med eInk var Sonys Librié som kom 2004 

(Kozlowski). 2007 lanserade Amazon.com den första Kindlen som i kombination med 

Amazons egen Kindle Store erbjöd över 90 000 titlar och 101 av de 112 titlar som då 

fanns på New York Times bästsäljarlista (McCarthy st. 1-8). 

E-boksmarknaden har under de senaste åren växt rekordartat. Främst går detta att 

se på den amerikanska marknaden. Enligt Wischenbart et al. drog den skönlitterära 

e-boksförsäljningen under första kvartalet 2012 in mer intäkter totalt än den inbundna 

skönlitterära p-boksförsäljningen. 2010-2011 hade e-boken en marknadsandel 
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på cirka 20 %. (7-8). På den svenska marknaden stod, enligt Svenska 

Förläggareföreningen, e-boksförsäljningen 2011 för ”mindre än en halv procent” men 

försäljningen har mer än dubblerats från 2010 och ökat ännu mer jämfört med 2009. 

Försäljningen av nya utgåvor har även den fördubblats (3-13).  

Ann Steiner, lektor i litteraturvetenskap och förlags- och bokmarknadskunskap vid 

Lunds universitet, beskriver i Litteraturen i mediesamhället (2012) hur biblioteken 

länge varit de viktigaste institutionerna för spridning av litteratur till allmänheten och 

med en viktig läsfrämjande uppgift (212). Idag är biblioteken mycket mer av 

informationscentraler än tidigare. Informationsteknologins framväxt har förändrat 

förutsättningarna för hur kunskap kan inhämtas och vilken typ av tjänster som 

biblioteken eventuellt kan erbjuda (213).  

I den offentliga utredningen Boken i tiden utnämndes boken till det överlägsna 

mediet för överföring av litteratur till läsare. Utredningen fastslog också att boken var 

bärare av kulturvärden och en viktig informationskälla med stor betydelse för språket. 

Litteraturen
2
 omskrevs även som samhällskraft och viktig källa för nöje och njutning 

(Kulturdepartementet 22). Steiner beskriver hur biblioteken i det moderna 

mediesamhället måste erbjuda betydligt fler medier än boken för läsning av texter i 

form av datorer, ljudböcker, DVD-filmer och inte minst e-böcker. Idag finns det färre 

böcker på biblioteken än förut och boklånen minskar i takt med att den digitala 

utlåningen via nya medier och e-böcker ökar. Steiner poängterar dock att den 

viktigaste aktiviteten på biblioteken fortfarande är utlåningen av fysiska böcker (215-

217). 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om bokformat och digital media går att finna inom publishing 

studies, förlagsvetenskap, och närliggande forskning. Simone Murray, som doktorerat 

i engelska och engelsk litteratur och som undervisar inom kommunikation och media 

vid Monash University i USA, beskriver hur forskning inom publishing studies fram 

tills nu har koncentrerat sig kring fem knutpunkter, 

industry research and vocational information; personalised accounts such as 

memoirs, autobiographies, biographies and house histories; the history of the book; 

communication, media, cultural studies and sociology; and nationalist and post-

colonial studies. (Murray 4) 

                                                 
2
 Litteratur likställs här med p-bok, något som inte är applicerbart idag. 
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Murray anser att publishing studies i framtiden borde fokusera mer på att analysera 

samtida fenomen och inte ignorera dem på grund av att de är pågående och i vissa fall 

inte fullt utvecklade (16). Hon diskuterar det faktiska behovet av forskning kring 

samtida fenomen, till exempel e-boken, men bedriver inte själv denna forskning.  

Murray delar upp publishing studies i tre delområden, contemporariness, cross 

media flow och cultural politics. Contemporariness avser det behov av samtida 

forskning som tidigare nämnts. Cross media flow avser den komplexa 

sammankoppling som idag finns mellan olika medier och format inom information 

och underhållning. Cultural politics, menar Murray slutligen, rör det faktum att 

förlagsvetenskap måste ge sig in i en dialog med andra ämnen inom humaniora. Dels 

för att förbättra sin egen position inom institutionerna och dels för att bidra med 

kunskap inom områden som andra ämnen har förbisett (16-17).  

I Marketing Literature: The Making of Contemporary Writing in Britain (2007) 

beskriver Claire Squires hur litteratur skapas med hjälp av marknadsföring och hur 

marknadsföring av litteratur och författare inverkar på produktionen och mottagandet 

av litteratur och författare. Boken berör inte alls e-boken men resonerar kring 

svårigheten i att marknadsföra en ”produkt” vars marknad är otydlig. En boks (eller 

en viss sorts litteraturs) defineability (ungefär definerbarhet) är essentiell i 

marknadsföringen av den. Det som är svårt att definiera är också ofta svårt att sälja 

(154).  

Friedrich Kittler (1943-2011) var en mediateoretiker vars forskning centreras kring 

maskiners och teknologiers påverkan på sin omgivning. Kittler motsätter sig till 

exempel synen på att maskinen är en förlängning av människan (”Friedrich Kittler – 

Biography” st. 1-6) och att vi vilseleder oss om vi anser att vi är i kontroll över 

tekniken vi skapat (Jeffries st. 1-3). Kittler anser att samhället och utvecklingen har 

styrts och ska analyseras utifrån de teknologier som är tillgängliga vid tidpunkten för 

analysen (8). Han menar dessutom att för att förstå ett kulturellt fenomen, som till 

exempel e-boken, är det viktigt att förstå dess specifika tekniska egenskaper, det vill 

säga både textfilens egenskaper och egenskaperna hos de olika tekniska lösningar som 

ger åtkomst till textfilen (11-14).  

Dennis Baron, som är professor i engelska och lingvistik vid University of Illinois 

och har vidareutvecklat Kittlers teorier, beskriver i sin bok A Better Pencil (2009) hur 

all ny teknik inom framställning av text, litteratur och läsning har mötts med en stor 

mängd skepsis. Det nya ses alltid som något mindre äkta. Baron gör en analys med 
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hjälp av ett flertal fallstudier som tydligt påvisar hur historisk granskning kan ge en 

tydlig bild av vår samtid samt hur digitaliseringen kan påverka både text och läsning, 

precis som tidigare verktyg har gjort. Värderingarna av verktygen står i centrum av 

Barons analys, och i vilken mån de är kopplade till hur både samhället ser ut och 

verktygen är utformade.  

Baron uppmärksammar hur tekniska lösningar som redan är etablerade i samhället 

inte ses som just tekniska lösningar, utan som naturliga delar av vardagen (33-47). 

Han menar även att texter producerade med nya tekniker ses som opålitliga eftersom 

mediet de producerats igenom ses som opålitligt (113). I en undersökning av två 

medier varav det ena är ett etablerat och det andra är nytt är detta en väsentlig punkt 

att ta hänsyn till, särskilt när det kommer till en värdeanalys.  

Inom litteratursociologin, som likt publishing studies är en tvärvetenskaplig 

diciplin, har det bedrivits forskning kring digitaliseringen. I Den sista Boken (2001) 

diskuterar Johan Svedjedal, professor inom litteraturvetenskap, hur den datorisering 

som påverkat bokformaten även kommer att påverka hur text utformas (16-17). 

Enligt Lunds Universitet, på webbsidan för Institutionen för kulturvetenskap, 

handlar ämnet bokhistoria om ”grafisk kommunikation i historia och samtid, om 

samspelet mellan dokument, teknik, form, individ och samhälle” (st. 1). Martyn 

Lyons, professor i historia med inriktning på bokhistoria och verksam vid University 

of New South Wales i Sidney, beskriver de stora förändringar som skett och påverkat 

historien, från uppkomsten av codexen, tryckpressen, industrialiseringen och 

digitaliseringen till övergången från högläsning till tyst läsning och ökningen av 

läskunnighet (8-11). Lyons understryker att ”[b]ook production has always depended 

on its social, political, economic and cultural contexts” och att bokhistoria inte 

handlar om ett fåtal stora författare utan innefattar alla sorters texter (11). Till skillnad 

från litteraturvetenskap ligger fokus inte bara på texten och författaren utan även på 

de som skapat själva produkten texten realiserats i samt de som framför texterna vid 

högläsning eller konsumerar texterna privat, det vill säga läsarna (Lyons 11-13). 

Inom digital humanities tolkas de kulturella och sociala effekterna av nya medier 

och informationstekniker och dessa tekniker används för att besvara kulturella, 

sociala, historiska och filologiska frågor. Dessa frågor kan både beröra traditionellt 

utformade varor, som tryckta böcker och litteratur, men även kulturella varor skapade 

med hjälp av ny media och teknik (UCLA par 1-5). Digital humanities främsta fokus 

är att bygga infrastruktur för att digitalt kunna studera stora mängder av både analoga 
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och digitala produkter inom humaniora (som text, ljud, bild etc.) samt problematisera 

antaganden gjorda av traditionella skolor inom humaniora (Berrey 13-15).  

Material 

Materialet vi använt oss av i den här uppsatsen kan delas in följande kategorier: 

 De faktiska bokformaten vi undersökt, p-boken, e-boken och den 

tekniska hård- och mjukvara som krävs för att läsa e-böcker. 

 Teoretisk litteratur inom relevanta ämnen 

 Essäliknande litteratur kopplat till formaten 

 Teoretiska och deskriptiva artiklar om teorierna, bokmarknaden och 

bokformaten 

Eftersom uppsatsen är så pass teoretiskt grundad diskuterar vi generella uppfattningar 

om de två formaten, e-boken och p-boken. Detta innebär att vissa av de antaganden vi 

gör inte går att applicera på alla e-böcker eller p-böcker. Materialet möjliggör däremot 

en övergripande analys av de två formaten. 

Urvalet av det material vi använt grundar sig till stor del i den förförståelse vi som 

uppsatsförfattare har. Tillsammans har vi skrivit en B-uppsats inom ämnet förlags- 

och bokmarknadskunskap som handlar om den svenska e-boksmarknadens 

utvecklingspotential. Detta har gett oss en gemensam förförståelse för till exempel 

e-boken, p-boken, marknadsföring av konsumentprodukter, användarvänlighet, yttre 

faktorers inverkan på bokmarknaden och prissättning av varor och tjänster.  

Malin har en bakgrund inom grafisk formgivning, trycksaksproduktion och 

interaktionsdesign. Carmen är utbildad inom media, designteori, design för hållbar 

utveckling samt språk och litteratur och har även arbetat med människor med 

funktionsnedsättning.  

Metod 

För att nå uppsatsens syfte använder vi oss av ett antal olika metoder. Först gör vi en 

komparativ studie av våra två forskningsobjekt, p-boken och e-boken, där vi tittar på 

formatens gemensamma respektive unika egenskaper. De listade egenskaperna är 

inget urval av egenskaper utan samtliga egenskaper vi hittat. Med tanke på att 

marknaden likställer bokformaten är de gemensamma egenskaperna förvånansvärt få. 

Den komparativa studien följs och kompletteras av en kvalitativ analys i vilken vi 
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med hjälp av fem relevanta värdeparametrar undersöker de värden som kan kopplas 

till våra forskningsobjekt. Slutligen för vi en diskussion kring resultaten av de två 

första delarna och hur dessa resultat kan appliceras på och användas av 

bokmarknaden. 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av teorier inom mediehistoria och 

medieanalys, teorier kring relationen mellan ekonomiskt och kulturellt värde samt 

teorier inom mikroekonomi. Mediehistoria och medieanalys hjälper oss att förstå det 

gamla formatet p-boken och det nya formatet e-boken och hur dessa båda format står i 

relation till varandra. Relationen mellan ekonomiskt och kulturellt värde hjälper oss 

att tydliggöra hur de båda formaten värderats och kommer att värderas framöver, på 

marknaden och av konsumenten. Mikroekonomi hjälper oss att förstå 

marknadsaspekterna av bokbranschen.  

De fem värdeparametrarna, demokratiska värden, estetiska värden, sociala 

värden, psykologiska värden och ekonomiska värden, valdes för att de kändes mest 

relevanta för analysen av de båda formatens existens och betydelse.  

Avgränsningar 

I vårt arbete har vi avstått från att titta på följande områden som skulle kunna vara 

relevanta för den här uppsatsen: makroekonomi, elektronisk konst, digital humanities, 

e-bokens och p-bokens underkategorier. Makroekonomisk teori har sin fokus på 

övergripande ekonomiska faktorer som påverkar fler marknader än just förlags- och 

bokmarknaden och skulle kräva en bredare analys. Elektronisk konst ligger i många 

fall utanför bokmarknaden och även om den konsten kan påverka de texter som 

produceras ligger den för långt ifrån uppsatsämnet. Digital humanities fokuserar på att 

analysera texter och innehåll mer än själva formaten och deras säljbarhet. Eftersom 

uppsatsens komparation och analys görs möjlig genom generaliseringar av formaten 

blir det kontraproduktivt att sedan bryta upp formaten i underkategorier som till 

exempel pocket och app-böcker.  

Definitioner 

I uppsatsen används ett antal centrala begrepp vars innebörd är viktiga för förståelsen 

av vårt arbete. Under de olika begreppen har vi samlat ett flertal olika definitioner 

som gjorts av olika aktörer vid olika tillfällen. Det är inte självklart att dessa 

definitioner stämmer men de bidrar alla mer eller mindre till hur begreppen används 
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och uppfattas. Eftersom den här uppsatsen har sin utgångpunkt i generella idéer eller 

en slags allmän uppfattning om de olika bokformatens natur kommer vi som 

uppsatsskribenter inte att göra några egna definitioner.  

Bok 

Digitaliseringen av samhället har påverkat möjligheten att enkelt definiera vad en bok 

är. FN-organet UNESCO har definierat en bok som en inbunden, icke-periodisk 

publikation med 49 sidor eller mer, exklusive omslag, publicerad i landet och 

tillgänglig offentligt (UNESCO). 

Enligt Dicte Helmersson och Harry Järv på NE.se har digital text (och dessa 

texters tillgänglighet digitalt) förändrat hur vi ser på boken, och därmed gjort den 

tidigare definitionen, i form av bok som ”en samling blad eller ark, vanligen med text, 

som hophäftats längs ena sidan” otillräcklig. Men istället för att försöka definiera 

”boken”, som ändå är någonting som de flesta av oss har en uppfattning om, 

konstaterar Helmersson och Järv att ”böckernas innehåll” genom ny teknik numera 

kan ”förpackas, förmedlas och presenteras på en rad olika sätt” (par 1-4).  

Det här påståendet lämnar mycket outrett, och väcker frågan kring vad en bok 

egentligen är. Enligt den vaga förklaring som ges på NE.se är det inte helt omöjligt att 

en dagbok, en skrivbok, ett manus, en e-bok och en p-bok alla numera kan definieras 

som böcker.  

I samband med momssänkningen av böcker 2001 fastställde Skatteverket att 

böcker, broschyrer, häften, tidningar, tidskrifter, bilderböcker, ritböcker, målarböcker, 

musiknoter och kartor samt ”böcker, tidningar etc. som återges i tal på en CD-skiva 

eller något annat tekniskt medium” berättigade en beskattning på endast 6 %, medan 

undantagen, i form av ”e-böcker, nättidningar och annan information som man läser 

elektroniskt t.ex. via Internet” samt talböcker med extra funktioner, almanackor, 

anteckningsböcker, skrivböcker och leksaksböcker skulle fortsätta beskattas med en 

moms på 25 % (Skatteverket.se).  

I Kungliga Bibliotekets termlista från 2011, som är ett internt dokument med 

instruktioner för hur material ska katalogiseras eller arkiveras, beskrivs ”bok” som ett 

mångtydigt begrepp som bör undvikas i sammanhang där man vill vara precis, t.ex. i 

fackspråklig kommunikation, varefter rekommenderade alternativ gås igenom. För en 

avgränsad intellektuell och/eller konstnärlig skapelse utan anknytning till dokument 

kan t.ex. termen verk användas, medan termen volym är mer lämplig i de fall där den 
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fysiska enheten avses eller är det viktiga. För en viss roman i tryckt form kan termen 

tryckt monografiskt textdokument användas. I anslutning till detta skriver KB att 

behovet av att vara såhär precis med orden har uppstått ”i och med att den tekniska 

utvecklingen nu möjliggjort att monografiska dokument också finns i elektronisk 

form” och att det ”vanliga” tryckta dokumentet, i förhållande till det elektroniska, 

därför måste tydliggöras (KB.se ”KB-termlistan 2011-10-13” 11).  

Föreningen Svensk Bokkonst, som är en ideell förening som årligen utser 25 

böcker som är föredömligt producerade och som samarbetar med KB i syfte att 

”stimulera och inspirera branschen till ökad kvalitet i bokproduktionen”, har heller 

ingen absolut definition av begreppet bok. Föreningen skriver på sin webbsida att ett 

krav på de nominerade bidragen är att de ska vara en ”tryckprodukt som inte är en 

tidning eller tidskrift. Trycket behöver inte finnas att köpa i bokhandeln, men det ska 

vara gjort för att läsas.” (KB.se ”Svensk bokkonst” par 1-4)  

Exemplen ovan gör definitionsproblematiken uppenbar. Kanske är det så att det 

idag inte går att enkelt definiera det övergripande begreppet ”bok” eftersom ny teknik 

mer och mer utarmat begreppet. Olika aktörer fyller idag begreppet med olika slags 

innehåll vilket gör att innebörden av definitionen helt beror på vem som definierar 

och av vilken anledning.  

P-bok 

P-bok kommer från engelskans p-book, det vill säga printed book, en term som 

hämtats från Ted Striphas The Late Age of Print: Everyday Book Culture from 

Consumerism to Control (2011), och som här används för att referera till den tryckta 

boken. Uttrycket är inte lika utbrett i Sverige som i USA eller England men dess korta 

kärnfullhet passar bra i det här sammanhanget. En svensk översättning av ordet blir 

”pappersbok”. P-boken har blivit ett begrepp i och med uppkomsten av andra 

bokformat, som till exempel e-boken.  

E-bok 

Enligt Helmersson på NE.se är e-boken en ”digital motsvarighet till en tryckt bok, 

läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning” men hon hävdar även att definitionen 

kan bli oklar eftersom ordet ”e-bok” är polysemiskt. Ordet e-bok kan även syfta på 

”läsplatta” (Helmersson ”e-bok” par 1-5). Även OED, Oxford English Dictionary, 

menar att ordet har fler betydelser, enligt dem är en e-bok  
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A ielectronic device on which the text of a book can be read. Also: a book whose 

text is available in an electronic format for reading on such a device or on a 

computer screen; (occas.) a book whose text is available only or primarily on the 

Internet.  (”e-book, n.”) 

Till skillnad från NE.se och OED definierar Arthur Attwell på Encyclopædia 

Britannica e-boken som en ”digital file containing a body of text and images suitable 

for distributing electronically and displaying on-screen in a manner similar to a 

printed book” och inte som en e-boksläsare (Attwell st 1-2). Elib, en av nordens 

största distributörer av e-böcker, beskriver en e-bok som en ”bok som har överförts 

till elektroniskt format […] [e]n e-bok är alltså en datorfil” men understryker att det 

behövs både hårdvara och mjukvara för att läsa en e-bok (Elib ”Vad är en e-bok?” st. 

1-4).  

Läsplatta 

En läsplatta är en handhållen dator avsedd att efterlikna tryckt text på papper. Till 

skillnad från en surfplatta har en läsplatta inte en LCD-skärm eller LED-skärm, utan 

en skärm gjord av så kallat elektroniskt papper. Fördelen med en läsplatta jämfört 

med surfplatta är att den är lätt, drar lite batteri och går att läsa på i direkt solljus 

(Helmersson ”läsplatta” st. 1-3). Elib beskriver en läsplatta som en ”elektronisk 

läsenhet som är utformad för att göra läsupplevelsen så behaglig som möjligt” (Elib 

”Läsplatta” st. 1). Läsplattor är därmed främst framtagna för att läsa på, men ger även 

användaren möjlighet att använda extrafunktioner som att läsa e-post, föra 

anteckningar och använda ordbok.  

På engelska använder man e-book reader som paraplyterm för tekniska 

plattformar på vilka man kan läsa e-böcker, och dedicated e-book reader för 

svenskans läsplatta. John P. Falcone, redaktör på mediaföretaget CNET, beskriver hur 

en dedicated e-book reader är en apparat som använder sig av e-ink, det vill säga 

elektroniskt papper, vilket på ett utmärkt sätt återskapar känslan av papper. 

Nackdelarna med elektroniskt papper, menar Falcone, är att läsplattorna inte har 

färgskärm och att sidorna inte laddas lika snabbt som på en surfplatta med LCD- eller 

LED-skärm (del 3-4).  
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Taktil perception 

Enligt definitionen på NE.se är ”taktil” ett begrepp som har med beröring och 

känslosinnet att göra (”taktil” st. 1). Tydligast information om vad taktil perception 

kan innebära finns hos organisationer som arbetar för att upplysa om 

funktionsnedsättningar. Nationellt kunskapscenter för dövblindhet (NKCDB) skriver 

till exempel på sin hemsida att det taktila sinnet, eller känseln, vid dövblindhet får en 

stor betydelse både i kommunikationssituationer och vad det gäller den skadades 

förmåga att kunna orientera och förflytta sig. För individer med kombinerad syn- och 

hörselskada är det som sker utanför kroppen inte tillgängligt vilket kräver att 

kroppsnära sinnen som lukt, smak och känsel i varierande grad får träda in och 

kompensera för detta (NKCDB st. 1).  

Hjälpmedel SOU 2004:83, från Socialdepartementet, beskriver taktil perception 

som varseblivning via känslosinnet. Genom så kallade haptiska gränssnitt kan 

användaren ”känna” formen och strukturen hos ett objekt. En tillämpning av ett 

sådant gränssnitt skulle kunna vara att en synskadad användare kan känna på en vara 

hen är intresserad av att köpa över internet (249). Men digitaliseringen av texter och 

utvecklingen av de nya maskiner som behövs för att göra dessa texter tillgängliga på 

ett bra sätt är viktiga även för konsumenter som inte har någon funktionsnedsättning.   

KTH beskriver hur utseendet och ”känslan” hos konsumentprodukter är avgörande 

för deras kommersiella framgång, och att det finns ett växande intresse av att utveckla 

metoder för att mäta vikten av dessa faktorer. Materiella parametrar som till exempel 

ytans hårdhet eller maskinens värmealstrande är relaterade till subjektiva känslor hos 

konsumenten, och mer kunskap om detta kan bidra till att skapa attraktiva och 

åtråvärda produkter (KTH st. 1-2). En faktor för konsumentens upplevelse av 

pappersboken är dess taktila egenskaper, till exempel pärmens tjocklek eller struktur, 

sidornas vithet eller bokens doft. En faktor för konsumentens upplevelse av e-boken 

kan vara det antal steg som krävs då hen önskar köpa den eller läsplattans tyngd i 

handen.  

Digital infrastruktur 

NE.se beskriver infrastruktur som ”ett system av anläggningar och driften av dessa, 

som utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall 

fungera” (”infrastruktur” st. 1). I traditionell bemärkelse utgörs detta system av vägar, 
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järnvägar, avloppsystem, anordningar för energiförsörjning etc. Med digital 

infrastruktur avses den digitala motsvarigheten till traditionell infrastruktur, det vill 

säga den grund som gör det möjligt för användaren eller konsumenten att digitalt 

studera, välja och beställa sina varor samt få dem levererade till sig. Detta gäller både 

digitala och fysiska varor eller tjänster.  

Teori 

Mediehistoria och medieanalys 

En bok vars teorier är centrala i uppsatsen är Andrew Pipers Book Was There: 

Reading in Electronic Times (2012). Piper beskriver sin bok som ett försök att förstå 

förhållandet mellan bok och skärm genom att uttyda skillnader mellan dem men även 

hur de fungerar i ett sammanhang (ix). Piper fokuserar inte på något specifikt digitalt 

format, utan inkluderar all digital text.  

Piper delar upp sin bok i olika kapitel där han diskuterar boken och digital text 

utifrån taktilitet, yta, visualitet, sidor, noteringar, delning, plats samt arbete kontra lek. 

Tydliga kopplingar till hur människan agerar med texterna görs. Ett exempel på detta 

är formatens utformning. Boken, närmare bestämt codexen, är utformad för att passa i 

handen (2) och i takt med att datoranvändande och läsande av digitala texter ökat har 

tekniken även den anpassats till det handhållna formatet (16). 

Piper ger en nyanserad bild av böcker, digital text och läsning vilket tydliggör 

kopplingen olika medier har till varandra. Det är inte frågan om läsning som något 

progressivt, det vill säga att en sorts läsning ska ersätta en annan, menar Piper. Istället 

menar han att ”[w]e don’t need more reading, just more kinds of reading. As in an 

ecosystem, diversity is a sign of a system’s health” (148). 

I Reluctant Capitalists: Bookselling and the Culture of Consumption (2006) 

försöker Laura J. Miller uttyda hur bokhandeln och bokhandlare har formats av 

kapitalismen, och hur de professionella inom bokbranschen ser på sig själva utifrån 

kapitalistiska principer såsom ”competition, profitability, growth, efficiency and 

impersonality” (11).  Miller vill inte bara beskriva branschen ur en historisk kontext 

utan även diskutera samtidens bransch och på så sätt visa hur synsättet är en konstant i 

en pågående process. Bokens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt ligger inom ett 

sociologiskt fält där författaren använder sig av närliggande och eller relevanta teorier 
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som tydliggör frågeställningen. Viktigt att notera är att denna bok centrerar sig kring 

USA och dess marknad. Millers forskning ligger nära Publishing studies men har ett 

tydligt fokus på de ekonomiska sidorna av bokbranschen. 

John B. Thompson, professor i sociologi vid University of Cambridge och 

författare till Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First 

Century, second edition (2012). Thompson’s bok är en utförlig beskrivning av 

förlags- och bokmarknadens nutidshistoria och en analys av denna. Thompson 

diskuterar uppkomsten av butikskedjor, litterära agenter, konglomerat och 

förlagsbolag, bästsäljare, ökad konkurrens från andra medier, priskrig och den digitala 

revolutionen. Slutligen gör Thompson en analys av de problem som branschen idag 

upplever.  

Relationen mellan ekonomiskt och kulturellt värde 

I sin avhandling Bookonomy: The Consumption Practice and Value of Book Reading 

(2011), som handlar om läsning som konsumtionspraktik, använder sig Pamela 

Schultz Nybacka av värdeteoretiska begrepp. I Beyond Price: Value in Culture, 

Economics, and the Arts (2008), där Michael Hutter och David Throsby försöker 

skapa en förståelse för det ömsesidiga förhållandet mellan ekonomi och kultur, finns 

en värdeteoretisk utgångpunkt. Hutter och Throsbys bok kan ses som en fortsättning 

på Throsbys egna verk Economics and Culture från 2001. I Konstiga företag (2008) 

skriver Emma Stenström om hur rationella kapitalister och kreativa konstnärer allt 

mer sneglar på varandras verksamheter och den värdegrund de bygger på. Schultz 

Nybacka, Hutter och Throsby och Stentröm är alla ekonomer. Det som förenar dem 

och gör dem intressanta här är deras syn på hur de två samhällssfärerna ekonomi och 

kultur påverkar varandra och hur dessa kan lära av varandra.  

Filosofen Lars Bergström menar att värdeteori handlar om filosofiska problem 

som rör moraliska, estetiska, politiska eller vetenskapsteoretiska värdeomdömen och 

kan beskrivas som de värdeomdömen eller värdeutsagor med vars hjälp vi uttrycker 

värderingar. Åsikter som speglar våra värderingar eller normer uttrycker vi som 

medborgare genom våra uppfattningar om hur verkligheten i vårt samhälle ser ut, vad 

som är bra respektive dåligt i denna verklighet, om vad som är bättre eller sämre än 

något annat, om vad som borde vara annorlunda samt hur medborgare bör handla i 

olika situationer. För åsikter i sakfrågor finns ofta relativt väletablerade vetenskapliga 

metoder för att avgöra vad som är sant och falskt och som hjälper oss att rättfärdiga 
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vissa teorier och avfärda andra. I värdefrågor är dessa metoder inte applicerbara, då 

värdeomdömen är svåra eller rentav omöjliga att rättfärdiga. Enligt Bergström kan 

värdeteori ses som en del av det vidare begreppet värdefilosofi (8-10).   

Normer och värderingar studeras inte bara inom värdefilosofin utom inom en rad 

empiriska vetenskaper som t.ex. antropologi, sociologi, litteraturvetenskap, psykologi 

och historia, och frågeställningarna är olika beroende på vilken disciplin man tillhör. 

Men medan empirisk vetenskap intresserar sig för vilka värderingar människor 

faktiskt har intresserar sig värdefilosofi för vad värderingar är och för vilka 

värderingar som är riktiga (Bergström 14).  

Hutter och Throsby menar att ekonomiska och kulturella imperativ, det vill säga 

satser som talar om hur människan ska handla, kan ses som de två mest värdefulla 

krafterna för hur mänskligt beteende formas. De menar att både ekonomer och 

kulturteoretiker på sina respektive områden i århundraden på olika sätt brottats med 

frågor kring värde. De kulturella vetenskaperna har ställt frågor av ekonomisk natur 

för att förstå kulturens roll i samhället (xi), medan ekonomer har arbetat för att förstå 

den ”kulturella kontexten” av ekonomisk aktivitet sedan den skotske 

nationalekonomen Adam Smith lade grunden för den moderna ekonomiska teorin i 

slutet av 1700-talet (xii). Fram till 1800-talet sågs dock ekonomin och kulturen som 

två relativt separerade vetenskaper, och med uppkomsten av dels marginalismen och 

dels den djupare förståelsen för begreppet kultur inom en rad olika diskurser under 

1900-talet, vidgades gapet ännu mer. Ekonomin hamnade överst i hierarkin och 

gjorde värde och pris till synonymer, med kulturellt och konstnärligt värde reducerat 

till en subjektiv underkategori (2).  

Ett av de områden där sfärerna ekonomi och kultur alltmer måste förhålla sig till 

varandra är förlagsbranschen. Schultz Nybacka menar att i synnerhet bokutgivningens 

natur kan upplevas som dubbel, då förläggande har inslag av både ”cultural activities 

and business skills” (25). Stenström skriver om att allt fler inom kultursektorn vill 

eller kanske snarare måste syssla med ekonomi i någon utsträckning (7), att ekonomi 

och entreprenörskap numera finns med på schemat för de flesta konstnärliga 

utbildningar (10) och att denna utveckling ställer krav på mer företagsekonomisk 

kunskap i den kreativa sektorn (25).  

Hutter och Throsby förklarar att medan ekonomiskt värde mäts med hjälp av pris, 

är kulturellt värde oftast mycket svårare att mäta eller uppskatta. Ekonomisk 

vetenskap skiljer på exchange value och use value. Businessdictionary.com definierar 
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exchange value som ett kvantifierbart värde som mäts i relation till kvantifierbart 

värde hos andra varor. Värdet hos en valuta uttrycks till exempel i termer av värdet på 

andra valutor, vilket skapar ett bytesvärde för denna valuta gentemot en 

”riktlinjesvaluta” som den amerikanska dollarn (”exchange value” st. 1). Use value är 

det värde som användandet av en vara eller en produkt betingar, alltså dess 

bruksvärde (”use value st. 1).  

Kulturellt värde kan inte mätas på motsvarande sätt. Throsby beskriver kulturellt 

värde som multidimensionellt, skiftande över tid och bestående av den del 

komponenter som endast låter sig uttryckas i icke kvantifierbara termer. Throsby 

menar dock att dekonstruktion av kulturellt värde i mindre beståndsdelar kan öka 

förståelsen för vad detta värde faktiskt är och betyder. Han exemplifierar med att det 

kulturella värdet hos ett konstnärligt föremål, som t.ex. en målning, kan delas upp i 

flera delkomponenter, som estetiska, spirituella, sociala, historiska, symboliska och 

autentiska värden. Var och en av dessa mindre beståndsdelar kan sedan med hjälp av 

olika resurser eller mätinstrument i form av kartläggningar, fullödiga beskrivningar 

(’thick descriptions’), attitydsanalyser, innehållsanalyser eller omdömen från experter 

inom lämpliga fält (som arkeologer, konsthistoriker eller konservatorer) bedömas 

innan de (i vissa fall) kan summeras i en samlad form.  

Throsby menar att det i vissa specifika fall uppenbart finns ett nära släktskap 

mellan ekonomiskt och kulturellt värde: Ju högre ett objekt (eller en upplevelse) 

värderas i kulturella termer, desto mer är människor beredda att offra för att uppnå 

det, och desto högre blir därmed dess uppenbara ekonomiska värde (159). Det 

ekonomiska värdet kan med andra ord sägas vara grundläggande, men kulturella 

värderingar influerar pris (Hutter och Throsby 9). I synnerhet gäller detta för 

kulturella varor, som boken.  

Throsby menar att en definition av kulturella varor kan avgränsas till de särskilda 

egenskaper som dessa varor innehar. De egenskaperna är till exempel det faktum att 

produktionen av varorna involverar kreativitet, att varorna förkroppsligar någon form 

av immaterialrätt samt att de förmedlar symbolisk mening. Efterfrågan på dessa varor 

är ett resultat av ackumulerad smak, vilken tidigare erfarenhet skapat. Ett sista unikt 

karaktärsdrag hos kulturella varor är att de förkroppsligar eller ger upphov till både 

kulturellt och ekonomiskt värde, medan ”vanliga” ekonomiska varor endast innehar 

ekonomiskt värde (160). 
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Resonemangen hos Throsby, Hutter och Throsby, Schultz Nybacka och Stenström 

blir verkligt intressanta när bokmarknadens syn på de två närliggande formaten 

p-boken och e-boken ska jämföras. Vilka egenskaper har egentligen dessa format, 

gemensamt och var för sig? Vad gör en p-bok eller en e-bok värdefull och varför? 

Och vad får detta egentligen för konsekvenser för marknadens och konsumentens 

värdering av dem? 

Mikroekonomi 

Robert Lundmark, professor och universitetslektor i nationalekonomi vid Luleå 

tekniska universitet och författare till boken Mikroekonomi: Teori och tillämpning 

(2011) beskriver hur nationalekonomin kan delas upp i två övergripande huvudspår, 

mikro- och makroekonomi. Makroekonomi berör aggregerande, det vill säga 

övergripande, fenomen. Exempel på detta är konjunktursvängningar, ekonomisk 

tillväxt och arbetslöshet. Många av dessa fenomen bygger på mikroekonomiska 

fundament (17). Eftersom vi diskuterar bokformaten utifrån ämnet förlags- och 

bokmarknadskunskap kommer vi fokusera på några centrala mikroekonomiska 

fundament som kan underlätta förståelsen för hur marknaden bör positionera och 

prissätta e-boken och p-boken.  

Mikroekonomi behandlar de individuella beslut som privatpersoner och företag tar 

med knappa resurser, det vill säga de resurser som inte är oändliga (Lundmark 17). 

För att förstå marknaden, det vill säga en varu- eller tjänstemarknad vars avsikt är att 

föra samman köpare och säljare, används en jämviktsanalys. I en jämviktsanalys 

studeras samspelet mellan utbud och efterfråga (Lundmark 39). 

Den kvantitet av varor eller tjänster som vi önskar att köpa under en viss 

tidsperiod är den efterfrågade kvantiteten. Det är alltså inte den aktuella mängd som 

vi köper utan den mängd som önskas köpas. Det är också viktigt att notera att det 

handlar om en viss tidsperiod, alltså att en kund vill köpa 1 000 bananer under ett år, 

inte en dag. Ett flertal faktorer påverkar den efterfrågade kvantiteten, bland annat 

inkomst, smak, pris på andra varor och offentliga regleringar. En av de viktigaste 

faktorer som påverkar den efterfrågade kvantiteten är varupriset. Förhållandet mellan 

pris och efterfrågad kvantitet sammanfattas i lagen om efterfrågan. Lagen om 

efterfrågan säger att ”ju lägre pris desto högre är den efterfrågade kvantiteten av en 

vara eller tjänst” (Lundmark 40-42). 
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För att tydligare visa förhållandet mellan den efterfrågade kvantiteten och priset 

finns efterfrågekurvan. Denna kurva har ”en negativ lutning på grund av lagen om 

efterfråga” (Lundmark 42-43). Efterfrågekurvan kan förskjutas och förflyttas. Kurvan 

förskjuts när en förändring sker hos andra faktorer än just priset, till exempel en 

inkomstökning. Den förflyttas när det sker en prisförändring på varan eller tjänsten 

medan de andra faktorerna är konstanta (Lundmark 44-45).  

Utbjuden kvantitet är den kvantitet av en vara eller en tjänst producenterna vill 

sälja inom en viss tidsram. Det betyder, precis som den efterfrågade kvantiteten, att 

det inte är den kvantitet som faktiskt produceras utan den som producenten önskar att 

sälja. Några faktorer som kan påverka den utbjudna kvantiteten är lagar och 

regleringar, faktorpris
3
 och produktionsteknologi. Precis som med den efterfrågade 

kvantiteten är varupriset, varans egenpris, det som står i fokus inom mikroekonomin. 

Förhållandet mellan den utbjudna kvantiteten och varupriset studeras genom att hålla 

de andra faktorerna konstanta (Lundmark 52-53). Lundmark beskriver att en 

”grundläggande hypotes inom nationalekonomi är att det för många varor finns ett 

positivt samband mellan utbjuden kvantitet och varupris, allt annat lika”. Ett högt pris 

ökar den utbjudna kvantiteten medan ett lågt pris minskar den (53). 

Förhållandet mellan pris och utbjuden kvantitet visas i utbudskurvan, vilket gör 

det möjligt att granska den ”utbjudna kvantiteten av en vara eller tjänst för varje given 

prisnivå” (Lundmark 54).  När de andra faktorerna som påverkar den utbjudna 

kvantiteten är konstanta men priset förändras sker en förflyttningar längs 

utbudskurvan. En förskjutning av kurvan sker när en av dessa faktorer förändras, till 

exempel en förändring på faktorpriset. För en vara som p-boken kan en sådan 

förändring vara ett ökat pris på papper (Lundmark 54-56).  

Den efterfrågade kvantiteten och den utbjudna kvantiteten påverkas av ett flertal 

faktorer, däribland varupriset, men det finns även ett samspel mellan kvantiteterna. 

Detta samspel skapar jämnviktspriset, det pris som uppstår på marknaden. Vid ett 

efterfrågeöverskott ”överstiger den efterfrågade kvantiteten den utbjudna kvantiteten 

vid en given prisnivå” (Lundmark 60). Omvänt gäller vid ett utbudsöverskott. En 

marknadsjämnvikt sker när den efterfrågade kvantiteten matchar den utbjudna 

kvantiteten (Lundmark 60-61).  

                                                 
3

Faktorpris är enligt Lundmark ”kostnaderna för produktionsfaktorerna (de olika stegen i 

produktionen) till exempel lön” (52) 



 19 

Varor och tjänster kan vara priskänsliga eller prisokänsliga. En priskänslig vara 

eller tjänsts efterfrågade kvantitet minskar relativt mycket om priset ändras. Om den 

efterfrågade kvantiteten inte ändras av en prisändring är varan prisokänslig. Dessa 

skillnader gör att det är viktigt att kunna mäta och diskutera hur ”jämviktskvantiteten 

reagerar på prisförändringar och förändringar i andra faktorer” (Lundmark 73). För att 

mäta detta använder sig nationalekonomin av något som kallas elasticiteter.  

 

Lundmark förklarar hur en elasticitet  

mäter styrkan i sambandet mellan två variabler. Mer specifikt mäter en elasticitet den 

procentuella förändringen i en variabel som uppstår som en konsekvens av en 

procentuell förändring i en annan variabel. (73-74)  

Både efterfrågan och utbudet kan mätas i priskänslighet. Efterfrågan är elastisk om 

den efterfrågade kvantiteten är priskänslig och inelastisk om den är prisokänslig 

(Lundmark 76-77). Utbudskurvan är (nästan) alltid positiv på grund av den tidigare 

nämnda hypotesen att ett högt pris ökar den utbjudna kvantiteten, medan ett lågt pris 

minskar den (Lundmark 83). Lundmark skriver att ”[u]tbudselasticitet är ett mått på 

styrkan av prisets effekt på den utbjudna kvantiteten” (84).  

Den efterfrågade kvantiteten på en vara eller tjänst är priskänslig även när det sker 

skiften i pris hos andra varor. Detta mäts genom korspriselasticitet, det vill säga den 

procentuella förändring som sker hos en vara när en annan vara ändrar pris 

(Lundmark 88-89). Höjs priset på p-boken kommer den efterfrågade kvantiteten på en 

e-bok, ett substitut, öka. Den efterfrågade kvantiteten på ett komplement till p-boken, 

till exempel en bokhylla, minskas (Lundmark 94). 

Nyttoteori förklarar ”konsumtionsbeteendet hos enskilda individer” (Lundmark 

99).  Den innebär att en individ spenderar pengar på de varor som ger mest nytta för 

dem personligen (Lundmark 99). Termen nytta innebär därmed den tillfredsställelse 

som ges åt en specifik individ (Lundmark 111). Om en individ älskar godis men inte 

gillar chips ger inköp av godis mer nytta än chips. Inkomsten hos individen är en av 

de faktorer som påverkar konsumtionsvalet mest (Lundmark 99). En individ har en 

varukorg, det vill säga en sammansättning av olika varor och tjänster, som är unik 

beroende på denna individs preferenser. Därmed antas det att de konsumtionsval 

individen gör inte är slumpmässiga. 

En individ har alltid en optimal varukorg, det är den varukorg som uppfyller två 

villkor (Lundmark 124). Det första av dessa villkor är att varukorgen ger individen 
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högsta möjliga nytta inom budgetlinjen, detta villkor uppfylls hos den varukorg som 

maximalt utnyttjar den inkomst individen har att röra sig med (Lundmark 117). Det 

andra villkoret är att den varukorgen ger den mest önskvärda varukombinationen 

(Lundmark 124).  

Varor kan ses som perfekta substitut, perfekta komplement och imperfekta 

substitut. Ett perfekt substitut är två varor som konsumenten anser är helt likvärdiga, 

till exempel två skrivböcker. Om priset höjs på en av dessa varor är det självklart för 

konsumenten att välja den billigare varan. Perfekta komplement är varor som alltid 

köps i kombination, till exempel en höger och en vänstersko. De flesta varor ses som 

imperfekta substitut och valet av dessa beror på den marginella 

substitutbenägenheten. Detta är ett mått på hur villig en individ är att byta en vara 

eller tjänst mot en annan, och innebär att ju mindre en konsument har av en vara desto 

mer vill de ha i utbyte för den (Lundmark 107-111).  

Komparativ studie 

Den här delen av uppsatsen är en komparativ studie av p-boken och e-boken. Den 

görs med hjälp av det teoretiska ramverket i syfte att visualisera formatens 

individuella och gemensamma egenskaper. Först listas och diskuteras de 

egenskaperna som är gemensamma för formaten, därefter de som är unika för 

respektive format. De gemensamma egenskaperna presenteras i en tabell för att sedan 

diskuteras i text. Därefter listas dels de egenskaper som är unika för ett format och 

som har en motpol i det andra formatet. Slutligen listas respektive formats unika 

egenskaper, det vill säga egenskaper som inte har någon motpol i det andra formatet. 

Även dessa två typer av egenskaper diskuteras sedan i text. 

 

Gemensamma egenskaper hos p-boken och e-boken 

Läsbara 

Säljbara 

Lånbara 

Förmedlare av verk 

Monosekventiella  

Medier 
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Varaktiga 

 

P-boken och e-boken är två medier med de gemensamma egenskaperna att de är 

förmedlare av verk som är läsbara, säljbara och lånbara. Båda formaten har en 

monosekventiell uppbyggnad i avseendet att de har en linjär struktur. Båda formaten 

är också konsumtionsvaror i dubbel bemärkelse. De konsumeras både passivt och 

aktivt. När konsumenten köper boken eller lånar den på bibliotek konsumeras boken 

passivt. Detta innebär att konsumenten köper och får tillgång till varan, e-boken eller 

p-boken, men inte nödvändigtvis till det ideella verket, det vill säga vad författaren 

vill uttrycka. När texten läses, konsumeras det ideella verket aktivt (Furuland 40).  

Vi väljer att se båda formaten som medier. Innan digitala mediers uppkomst var 

det enklare att definiera vad ett medium var, till exempel en radioapparat, analog 

kamera etc. I takt med att medier har digitaliserats blir det allt svårare att dra gränser 

mellan vad som är ett medium och vad som inte är det. Mycket av den tekniska 

utrustning som används idag är multimedial, vilket leder till att definitionen av 

begreppet medium måste utvecklas. Tidigare var hårdvaran förmedlaren, men idag 

när hårdvaran är så pass multifunktionell, det vill säga har flera syften snarare än ett 

specifikt, har rollen som förmedlare i vissa fall flyttats över till mjukvaran. Vi ser  

e-boken och p-boken som två olika förmedlare av text och anser därför att de båda är 

medier.  

När det kommer till varaktighet har p-boken, vid första anblick, en mer självklar 

varaktighet än e-boken. En gammal bok går lika bra att bläddra i som en ny, och när 

en p-bok har köpts och ställts i en bokhylla står den kvar. P-boken är enkel att 

förstöra. En äldre digital textfil är mycket svårare att öppna och få tillgång till.  

Å andra sidan är digitala filer enormt svåra att radera. Piper menar att den tekniska 

utrustningen som rymmer dem måste förstöras för att säkerställa en fullkomlig 

utplåning (19). Det som en gång publicerats online går alltså inte att radera helt och 

hållet.  

 

Unika egenskaper vars motpol går att finna i det andra formatet 

P-boken E-boken 

Skrymmande och tung Viktlös, lagras digitalt 

Taktil, greppbar, konkret Icke-taktil med återinförd taktilitet 
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Fysiskt objekt Digital fil 

Har sidor Består av en sida – ett flöde 

Fast form/sluten Öppen form, dynamisk, föränderlig, 

interaktiv 

Väldefinierad  Ej definierad – utvecklingsbart format 

Uppvisningsbara/visuellt delbara  Privat 

Lång historia/arv Ny produkt 

Låg initialkostnad Hög initialkostnad 

Hög tillgänglighet i den fysiska världen Omedelbar digital tillgång 

Produkt Tjänst 

 

Unika egenskaper hos p-boken 

Väldefinierad  

Möbel 

Egendom 

Hög kulturell status 

Möjliggör fysisk handel med böcker 

Kladdbar 

 

Unika egenskaper hos e-boken 

Kräver teknisk kompetens 

Digitalt sökbar 

Zoombar 

 

För att göra alla dessa unika egenskaper mer hanterbara delas de upp i tre grupper 

nedan. I kategorin Estetik diskuteras de egenskaper som kan kopplas till bokformatets 

estetiska utformning. I kategorin Funktion diskuteras de egenskaper som kan kopplas 

till användandet av respektive bokformat. I kategorin Konsumtion diskuteras slutligen 

de egenskaper som är kopplade till försäljning och köp. Observera, begreppet 

”konsumtion” innefattar här även aktiviteter som har med marknadsföring, 

distribution och prismodeller att göra. De egenskaper som har en motpol i det andra 

formatet kommer diskuteras tillsammans eftersom deras kontrastverkan underlättar 
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komparationen och synliggör uniciteten hos respektive format. Dessutom diskuteras 

de unika egenskaper som inte har en motpol i det andra formatet. 

Estetik 

P-boken är skrymmande och tung i jämförelse med e-boken som är viktlös och inte 

tar lika stor plats att lagra. En läsplatta väger i många fall mindre än en inbunden bok. 

En annan egenskap hos p-boken är dess taktilitet eller greppbarhet, medan e-boken 

kan ses som icke taktil. Däremot skapas hos e-boken en återinsatt taktilitet via den 

tekniska utrustningen. Piper menar att vi, ju mer skärmbaserad vår värld blir, allt mer 

försöker återinföra taktilitet i den. Han talar om ”handhållningskulturen” som handlar 

om hur datorer med tiden har förflyttat sig närmare sina användare. Från att ta upp 

hela rum, till att vara en arbetsstation på våra skrivbord ryms nu datorerna i våra 

händer (16). Även om tekniken förändras och blir allt mer digital fortsätter taktiliteten 

i den att vara väldigt viktig för oss, och ”[t]ouch has emerged as one of the most 

important new fields in contemporary computing” (Piper 15). 

Medan p-boken är ett fysiskt objekt med sidor så är e-boken en digital fil, 

bestående av en sida, eller ett flöde. Piper beskriver boksidan som bokens atom, dess 

mest fundamentala byggsten. Liksom atomen består den av flera mindre element. 

Sidan är även en ram som markerar gränser. Sedan övergången från skriftrullar till 

codex har boksidan länge varit det primära sättet för oss att närma oss läsning. 

Boksidan strukturerar orden och det är enligt den strukturen vi förstår textens 

innebörd eller mening. I början var digitala texter baserade på sidor men e-boken 

simulerar inte boken utan innehåller en flödande text, vilket mer liknar hur texten 

upplevdes på skriftrullen (45). 

I enlighet med Piper anser vi att p-boken kan ses som ett statiskt objekt medan  

e-boken med sina interaktiva möjligheter snarare är dynamisk.  

Digital texts are never just there. They are called forth through computation and 

interaction, wheather by a human or a machine. This is what makes them dynamic, 

not static objects. It is this feature that marks the single strongest dividing line 

between the nature of books and that of their electronic counterparts. (Piper 132) 

En sista egenskap hos p-boken som blir tydlig i enlighet med diskussionerna ovan är 

dess väldefinierade format. Vi vet alla hur det fysiska objektet ”boken” ser ut och 

känns. Eftersom e-bokens gränser är otydliga är den svårare att definiera. Alla  

e-böcker är till exempel digitala textfiler, men alla digitala textfiler är inte e-böcker. 



 24 

Funktion  

P-boken har en hög grad av uppvisningsbarhet och är visuellt delbar med andra 

människor, vilket ger den en social funktion. Steiner beskriver hur boken, när den 

visas upp i vårt hem, effektivt markerar vår kunskap, vår sociala position eller livsstil 

(177). Eftersom e-boken, som ofta döljs i en läs- eller surfplatta eller förvaras i en 

mapp på en hårddisk, inte lika lätt avslöjar detta, kan e-boken sägas vara mer privat.  

Genom att placera böckerna i en bokhylla eller en bokhög delar ägaren med sig av 

dem till andra. Både hyllan och högen kan ses som en ”collection of ideas” (Piper 

106). I bokhandeln används p-boken också för att skapa en identitet eller atmosfär. 

Miller beskriver hur olika sätt att skylta skapar olika typer av stämning i en affär (96-

98). E-boken ger en möjlighet till att läsa utan att skylta med vad som läses. Alla 

dessa visuella delningar av p-boken gör att den även får funktionen av en möbel, eller 

en inredningsdetalj. Som element i inredningen kan boken både skapa trevnadskänsla 

och visualisera karaktärsdragen hos hemmets ägare. En p-bok som inhandlats blir en 

egendom som ägaren kan behandla som den önskar. En e-bok som användaren köpt 

har hen endast tillgång till, och tillgången är villkorad.  

Överlag har p-boken haft en historiskt stark ställning sedan tryckpressen 

utvecklades. På den svenska marknaden har p-boken haft en så pass central roll i 

uppbyggnaden av samhället och den medborgerliga identiteten att boken som objekt, 

dess medföljande aura och läsningen av den hålls högt (Wischenbart et al. 72).  

E-boken, i egenskap av ny produkt, har varken arv eller den kredibilitet som följer 

med ett arv. E-bokens fördel i detta avseende är dess stora möjlighet att vara och 

innebära någonting nytt. Den är formbar, kan fyllas med en annan sorts mening och 

andra värden. På grund av sin långa historia och sin starka ställning är p-bokens 

värden mycket mer statiska. E-boken har inte funnits särskilt länge och är inte fullt 

utvecklad. Den har heller ingen kulturell status att tala om. Detta ger den möjlighet att 

utvecklas och förändras på många olika sätt.  

Något annat som är unikt för p-boken är dess kladdbarhet. Materialet boken är 

gjord av påverkas av yttre faktorer, det går att spilla och kladda i boken. Detta lämnar 

mänskliga spår, spår som kan ge framtida läsare en känsla av sammanhang och 

emotionella band till det förflutna (Borgerson & Schroeder 51). I vissa e-böcker är det 

möjligt att göra anteckningar, men dessa blir inte permanenta i samma mening.   



 25 

Två viktiga unika egenskaper hos e-boken är digital sökbarhet och zoombarhet 

(Piper 55-58). Med digital sökbarhet menas här möjligheten att med hjälp av en 

sökmotor snabbt scanna av eller leta igenom en hel text. Thompson beskriver hur 

även p-boken genom sin eventuella innehållsförteckning (eller sitt register) har 

sökbarhet. Men kapaciteten att genomsöka en digitaliserad massa av material med 

hjälp av en sökmotor går oändligt mycket fortare och är ett mycket mera kraftfullt 

verktyg då den kan hantera en mycket större mängd text (341). Att zooma gör att 

läsaren kan röra sig i texten på ett annat sätt än att bläddra i den (Piper 56). 

Zoomfunktionen ger läsaren möjlighet att få en total överblick eller till extrem 

närskådning.  

Konsumtion 

P-boken kan sägas ha en låg initialkostnad. Vidareförsäljning av p-boken på 

andrahandsmarknaden kan göra kostnaden ännu lägre. E-boken kan däremot sägas ha 

en hög initialkostnad. Konsumenten måste ha tillgång till en teknisk utrustning som 

kan läsa av och lagra e-böcker, tillgång till internet och elektricitet. Därmed har  

e-boken även fortsatta kostnader. Ur förlagssynpunkt är kostnaderna inte helt lätta att 

analysera eftersom kostnaden för e-boken oftast räknas in i kostnaden för p-boken.  

P-boken har en hög grad av tillgänglighet i den fysiska världen, idag kan vi köpa 

böcker överallt. E-boken kräver kompetens och utrustning men är därefter omedelbart 

tillgänglig. Eftersom p-boken är så pass väldefinierad är den lätt att sälja och 

marknadsföra. Formatets förtjänst är tydligt för konsumenten. Så är inte fallet med  

e-boken som kan sägas vara icke definierad. E-boken kan å andra sidan ses som ett 

mer utvecklingsbart format än p-boken. P-boken möjliggör fysisk handel med böcker. 

Båda formaten går att sälja genom internethandel men e-boken kräver en vidare 

teknisk kompetens när det kommer till användandet av den. 

Kvalitativ analys 

Enligt Bergström avslöjar våra värdeomdömen våra värderingar. Värderingars 

subjektiva natur gör värdeomdömen svåra eller rentav omöjliga att rättfärdiga (8).  

I Den goda boken (2012) beskriver Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap 

med didaktisk inriktning, om de föreställningar som förknippas med litteratur och 

läsning och vilka värden som tillskrivs litteratur och läsning i vår tid. En av de 
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centrala föreställningarna i Perssons bok är den närmast religiösa tron på att ”den 

goda boken” per automatik skapar goda människor. Persson menar att den 

legitimitetskris som litteraturen, och därmed dess främsta förmedlare boken, nu 

upplever till viss del beror på statens och skolans minskande inflytande över vår syn 

på litteratur och läsning (9-10), och att denna utveckling har skapat tveksamheter 

kring läsningens egentliga mening (9-10).  

Om värdeomdömen är subjektiva, vad innebär egentligen då litteraturläsningens 

värde? Vad kännetecknar egentligen den goda boken? Perssons utgångspunkt är att 

värde inte kan betraktas som något essentiellt och oföränderligt eller inkapslat i olika 

litterära verk eller läspraktiker. Istället är värde något som produceras och tillskrivs 

verk och läspraktiker av olika aktörer i olika sociala, historiska och kulturella 

sammanhang. Persson poängterar också att denna värdeproduktion därmed inte 

baserar sig på konsensus utan snarare på förhandling och kamp (12).  

I den här delen tittar vi på de två bokformatens olika värde utifrån värdeparametrar 

som vi ur bokmarknadssynvinkel funnit relevanta. Under varje värdeparameter 

diskuterar vi olika ingångar till att se på detta värde, och hur detta står i relation till de 

två bokformatens förhållande. Vi tittar på vilka demokratiska, estetiska, psykologiska, 

sociala och ekonomiska värden p-boken respektive e-boken har.  

Demokratiska värden 

Bokproduktion och bokmarknad påverkas av institutionella faktorer som politiskt 

klimat och politisk styrning, lagar som rör tryckfrihet, religionsfrihet och 

yttrandefrihet samt rätten till insyn (offentlighetsprincipen). Skolväsendet, med 

läroplan, skolplikt, högre utbildning och därmed generell utbildningsnivå i samhället, 

samt bibliotekens roll och verksamhet spelar också in. Miller menar att detta är 

exempel på faktorer som påverkar vilka böcker som kan produceras, vilka böcker som 

människor har tillgång till och vilka böcker de väljer att läsa (55).  

I Sverige blev detta tydligt med den momssänkning på p-böcker som gjordes 2001, 

och som hängde tätt ihop med det svenska samhällets syn på läsning som viktigt och 

som något vi gemensamt bör ta ansvar för. Om böckerna blev billigare skulle fler 

läsa, och läsning (av böcker) har i Sverige alltid ansetts viktigt för ett riktigt 

deltagande i det demokratiska samtalet. Bokpriskommissionens preliminära slutsats 

efter den treåriga granskningen av momssänkningens resultat 2005 var att denna inte 

fått läsandet att sprida sig till dem som inte redan läste böcker eller tidskrifter men att 
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de som redan läste böcker och tidskrifter börjat läsa mer än förut. ”Momssänkningen 

tycks inte heller ha påverkat de grundläggande sociala och könsbundna läsmönstren.” 

(11) I syfte att få fler att läsa är skattesänkningar på böcker bra, men målet ”fler 

läsare” med demokratisk medvetenhet nås inte bara genom uppmuntran till passiv 

konsumtion.  

Med demokratiska rättigheter och en relativt fri marknad följer ett ansvar. Miller 

beskriver hur konsumtion aldrig kan vara en privat handling, och hur valet av vilka 

varor vi köper, var vi köper dem och hur många av dem vi köper, får konsekvenser 

för miljö, arbetsvillkor och socialt klimat, i synnerhet för dem som producerar dessa 

varor långt borta (225). Det är viktigt att understryka att konsumentinflytande här 

enbart sträcker sig till valet att köpa eller inte köpa. Vad som ges ut eller finns 

tillgängligt i butikerna råder egentligen inte konsumenten över (Miller 67).  

Beroende på vilket bokformat vi köper påverkas olika industrier. Den som köper 

p-böcker väljer att stödja till exempel skogs- och pappersindustrin, de företag som 

tillverkar tryckpressar och datorer som kan leverera innehåll till dessa tryckpressar. 

Den som däremot köper e-böcker väljer att till stor del stödja andra aktörer, främst 

teknikföretagen som till exempel utvecklar de maskiner i eller de plattformar genom 

vilka vi får tillgång till digital text.  

Boken är per definition en kulturell vara. Hutter och Throsby beskriver hur 

Scitovsky på 1970-talet synliggjorde relevansen av konsumtionsfärdigheter för 

konsumtion av kulturella varor (3). Både p-boken och e-boken kräver 

konsumtionsfärdigheter hos konsumenten. De konsumenter som köper och läser 

böcker är oftast vana vid att köpa och använda p-böcker eftersom detta länge varit 

normen. Eftersom e-boken är ett nytt format som kräver ny kunskap vad gäller köp 

och användande blir kraven på konsumtionsfärdigheter högre. I utvecklingsländerna 

är läskunnigheten låg, där saknar cirka 20 % förmågan att läsa eller skriva (Lyons 

213). Tillsammans med begränsad teknik och internettillgång gör detta kraven på 

konsumtionsfärdigheter närmast oöverstigliga.  

Olika delar av världen definierar grundläggande rättigheter väldigt olika. Speciellt 

för kvinnor i utvecklingsländer har böcker ett högt demokratiskt värde. Där är 

tillgången till böcker och läskunnighet nyckelfaktorer för ekonomisk produktivitet, 

god hälsa och minskande barnadödlighet. För dessa människor är p-boken ett mer 

demokratiskt format än e-boken. P-boken har låg initialkostnad och kräver ingen extra 

teknisk utrustning eller tillgång till internet (Lyons 211-213). Å andra sidan innebär 
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digitala böcker att det är lättare för ”vem som helst” att göra sin röst hörd genom till 

exempel egenutgivning eller publikation online. 

P-boken har alltid haft ett högt demokratiskt värde. Men p-bokens växande 

betydelse har också använts som ett maktverktyg för att exkludera oönskade grupper. 

I perioder har mindre bemedlade genom till exempel medlemsavgifter, speciella 

klädkoder och andra regler stängts ute från de rum där p-böcker varit centrala (Piper 

92-93). Hutter och Throsby beskriver hur Cultural policy studies ifrågasätter de 

värden som skapas av maktstrukturer, i synnerhet när det gäller konst eller finkultur 

vars estetiska karaktärsdrag har liten eller ingen betydelse för befolkningen i 

allmänhet (8).  

P-bokens höga status är möjligen ett resultat av den ställning som makten genom 

sitt kontrollutövande genom tiderna tillskrivit denna. En förlängning av detta är att 

e-boken skulle kunna utmana rådande maktstrukturer.  

Piper skriver om hur delandet av texter aldrig varit mer populärt men heller aldrig 

mer illegalt. Grundtanken med immaterialrätt uppstod under 1700-talet och var en 

slags kompromiss mellan individens rättigheter och det allmänna intresset. Idag har 

detta utvecklats till ett ensidigt förhållande där rätten till den egna texten är absolut 

medan delandet är begränsat. De flesta e-böcker från förlagen idag åläggs med DRM 

(Digital Rights Management) som begränsar möjligheten att kopiera och dela boken 

(Piper 84-85). Detta för att det är enklare att kopiera och sprida digitala texter på nätet 

vilket gör det svårare för förlagen och författarna att få betalt för sitt arbete.  

Att vi vant oss vid delande och att biblioteken ger oss tillgång till allt utan att 

kräva något i gengäld har skapat en syn på fri tillgång till information som en 

grundläggande rättighet. Den allmänna attityden vad gäller böcker är att de ska finnas 

i stor mängd, vara tillgängliga för alla och att detta ska finansieras via skattemedel. 

Det ska inte kosta oss någonting att ha tillgång till böcker. Detta resonemang framstår 

som orimligt när man tänker på hur billiga böcker faktiskt är, särskilt med tanke på 

vad de kostar att producera och jämfört med annan typ av underhållning (Baverstock 

21).  

2011 bestod endast en åttondel av Elibs bokdistribution till butik, resten var till 

bibliotek (Facht 236). Anthony W. Marx, journalist, beskriver hur den amerikanska 

e-boksmarknaden först nu börjat ge biblioteken rätt att låna ut e-böcker till 

medborgarna (st. 1-12). Fri tillgång till information på bibliotek har ett högt 

demokratiskt värde, men om det ska finnas en kommersiell e-boksmarknad är det 
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problematiskt att ha så pass fri utlåning av e-böcker innan marknaden hunnit etablera 

sig. I Sverige kan detta ha bidragit till befolkningens ovilja att betala för e-böcker.  

Estetiska värden 

Stenström beskriver hur begreppet estetik härrör från grekiskans aisthetikos vilket 

betyder förnimmelse genom sinnena, det vill säga känseln, lukten, smaken, synen och 

hörseln. Estetiken var från början en gren av filosofin där sinnesupplevelser var 

centrala (75), och studien av dessa upplevelser blev till principer enligt vilka estetiken 

som upplevdes sedan bedömdes som god eller dålig. Stenström finner just den 

vetenskapliga estetiken intressant. Hon menar att den motsägelsefullhet som kommer 

av att den betonar subjektivitet samtidigt som den rationellt försöker förklara också de 

”mest sublima egenskaperna” är det som gör estetiken så spännande (79).  

P-bokens starka ställning kan sägas vara resultatet av två formrelaterade faktorer: 

dels formatets förmåga att effektivt förmedla text eller idéer och dels dess estetiska 

och materiella kvaliteter. Böcker har aldrig bestått av endast text utan har alltid 

kombinerat text med bilder, illustrationer, grafik och olika typer av förskönande 

tekniker som förgyllning, prägling och så vidare. Lyons beskriver hur naturalismen 

under 1800-talet bidrog till att bokillustrationer fick konstnärlig status (135-137).  

I samband med industrialiseringen utvecklades det estetiska med nya typsnitt och nya 

typer av bokbindning där omslagen blev centrala, och mer och mer avancerade 

(Lyons 110-112). Vissa typer av böcker fick en viss typ av omslag och nådde 

därigenom en viss marknad eller typ av läsare.  

Denna marknadsanpassning ser vi än idag. De flesta av dagens bokomslag är starkt 

genrekodade vad gäller till exempel format, färger, bilder (i form av fotografier eller 

illustrationer) och typografi. Dessa genrer syns tydligt på många ställen på 

bokmarknaden, inte minst i bokhandeln där olika genrer eller ämneskategorier 

placeras i olika delar av butiken. Det fysiska arrangerandet av böcker har en stor 

inverkan på konsumenter. Miller beskriver hur böcker som visas med framsidan utåt 

snarare än ryggen har större chans att bli sedda. Ännu större chans har dessa böcker 

om flera exemplar ställs i rader eller visas upp över en stor yta. Kedjor och större 

bokhandlare (med mycket utrymme) använder sig av denna taktik för att sälja mer. 

Valet av böcker man skyltar med och det sätt på vilket man skyltar med dem sätter 

tonen för butiken (96-97). P-boken är lika mycket en fond för annan underhållning 

som underhållning i sig själv. Böcker används för att skapa atmosfär som välkomnar 
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såväl individuella och avkopplande som socialt stimulerande aktiviteter. Blotta 

närvaron av böcker är tillräckligt för att ge en upplevelse. I det här fallet blir 

böckernas innehåll mindre relevant (Miller 135).  

Boken är förmedlare av genuina idéer men är i hög grad en icke genuint förpackad 

produkt som kan omförpackas i nya format och utgåvor för att passa olika läsare och 

möjliggöra merförsäljning. Schultz Nybacka anser att p-boken är en förlagsprodukt, 

inte en författarprodukt (176-177). Olika estetiska kvaliteter hos denna produkt 

tilltalar olika sorters konsumenter med olika sorters estetiska preferenser.  

Ekonomiprofessorn Marina Bianchi menar att värdet hos en estetisk upplevelse 

ligger i dess förmåga att stimulera betraktaren genom förändring, nyhetsvärde och 

självförnyelse. Neuropsykologisk forskning på 1970-talet handlade mycket om en 

given situations stimuluspotential och den känsla av njutning (eller icke-njutning) 

som verkade tillhöra den. Specifika variabler hos estetiska upplevelser som ansvarar 

för att skapa ett positivt hedonistiskt värde är konflikt- och kontrastrelaterade, som 

element av nyhet, överraskning, variation, komplexitet och ovisshet (244). Bianchi 

menar att en låg stimuluspotential ger konsumenten en tråkig estetisk upplevelse, 

medan en hög stimuluspotential kan göra den estetiska upplevelsen hotfull. Att läsa en 

roman spelar på båda dimensionerna av estetisk upplevelse (245).  

Förvaring av böcker spelar en stor roll i många läsares liv. För dessa människor 

har i synnerhet bokhyllan och böckerna i den ett högt estetiskt värde. Schultz 

Nybacka beskriver hur 95 % av svenska befolkningen 2002 hade tillgång till böcker i 

sitt hem, varav 23 % av dessa hade mer än 12 hyllmeter bokhylla. Hon beskriver även 

hur människor som har en relation till sin egen bokhylla tar för vana att studera andras 

bokhyllor, öppet eller i hemlighet för att se hur många eller få böcker där finns (244-

45). Bokhyllans utseende har gradvis förändrats då användandet av den gick från att 

enbart förvara böcker till att bli en utställningsyta eller en möbel människor rörde sig 

runt. I och med att bokhyllan fick sin moderna form började människor som rörde sig 

runt eller framför den att uppfattas och uppfatta sig själva som mer eleganta och 

moderna (Piper 120). Detta är ännu ett exempel på p-böckers förmåga att skapa en 

atmosfär och fungera självreflekterande, på så sätt fungerar böckerna som vilken 

annan möbel som helst.  

Precis som vackra möbler säger vackra böcker någonting om den som äger dem. 

Varje genre har sin estetik, och denna estetik hjälper läsaren att hitta den bok som 

passar hen. Estetiska egenskaper signalerar olika typer av kvalitet och hjälper läsaren 
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att mentalt sålla bort de böcker som avviker från den aktuella estetiken och därmed 

inte är intressanta. När läsaren upplever estetiska kvaliteter kan detta färga av sig på 

hens tolkning av textens kvalitet innan hen läst texten, och vackra böcker, alltså 

böcker med estetiskt värde, blir därmed bra böcker. De estetiska koderna påverkas av 

sociala och ekonomiska samhällsstrukturer och bidrar till att olika personer finner 

olika saker estetiskt tilltalande.  

Genrekodning är ett verktyg som lättast appliceras på p-boken. Ett uppenbart 

estetiskt värde hos p-boken är dess förmåga att fylla en bokhylla. Men även e-boken 

har börjat använda sig av genrekodning. I internetbokhandeln fungerar bokomslag 

mer som avatarer, det vill säga grafiska representationer av innehållet, oberoende av 

vilket bokformat man önskar få sin titel i.   

Vad gäller e-boken är forskningen precis i början av att applicera kunskapen kring 

hur bokens form påverkar läsarens upplevelse av densamma. Eftersom konsumenten 

direkt kopplar ihop ett p-bokomslag med litteratur bygger ofta e-boksomslagen på 

p-boksomslagen. Webbsidor som Jellybooks.com blir en mellanhand mellan 

internetbokhandel och konsument där estetiska preferenser hjälper konsumenten att 

hitta rätt titlar. På Jellybooks visas initialt enbart bokomslagen i ett galleri, där 

konsumenten måste klicka sig vidare till olika internetbokhandlare för att köpa titeln, 

och där formatet som önskas möjligen styr vilken nätbokhandel som väljs. För dessa 

klick får Jellybooks en förmedlingssumma av den valda bokhandeln. Browsing
4
 av 

böcker på internet liknar därmed mer och mer klassisk browsing i bokhandel eller på 

bibliotek. Ett bokformats förmåga att stödja browsing kan vara ett estetiskt värde. Hos 

e-boken kan detta estetiska värde vara formatets möjlighet att genom unika uttryck, 

som till exempel animationer eller filmer i så kallade enhanced e-books, fånga 

konsumentens uppmärksamhet. 

Psykologiska värden 

Psykologiska värden handlar om de emotionella värden som en vara eller 

användandet av en vara betingar. Vad gäller boken så ligger till exempel dess 

psykologiska värde i hur väl konsumenten kan identifiera sig med den eller i vilken 

                                                 
4
 Browse är ett svåröversatt ord. NE.s:s engelska ordbok beskriver ordet: 

”browse [bra
u
z] subst. 1 betande; bete 2 bläddrande, titt, have a browse bläddra; gå runt och titta  

verb 1 beta [av] 2 bläddra, skumma; gå runt och titta” (källa NE.se) 
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utsträckning boken kan förse konsumenten med känslomässiga upplevelser i form 

njutning eller obehag. Psykologiskt värde skapar bruksvärde, det vill säga det värde 

som genom upplevelser driver individens läsning och jakt på böcker framåt. Vid sidan 

av sociala faktorer som ålder, kön, social status eller inkomst kan bruksvärde därför 

sägas vara det viktigaste värdet.  

Användande är kopplat till konsumtion. Nutida kulturella idéer om konsumtion är 

resultatet av extremt många komplexa utvecklingsprocesser (Miller 224). I 

Brandwashed (2012) skriver marknadsföringsvisionären Martin Lindstrom om hur 

smak och preferenser styr vår konsumtion och hur 80 % av våra inköp är känsloinköp, 

alltså inköp som rationella argument inte kan rättfärdiga (95). 

Det psykologiska värdet upplysning kan handla om att vidga sina vyer genom att 

lära sig något nytt. Att skaffa sig kunskap genom läsning kan skapa starka och 

personlighetsformande läsupplevelser. Lindstrom skriver om ett fall där en man som 

drabbats av en stroke inte hade någon aning om vem han var men fortfarande kunde 

återberätta minnen av tidiga läsupplevelser (130, 139). Ju fler böcker man läser desto 

mer upplyst kan man känna sig. Schultz Nybacka skriver om hur läsning i hög grad är 

en ackumulativ erfarenhet, det vill säga att preferenser vad gäller läsning baserar sig 

på tidigare läsning, och ju mer man läser desto mer krävande böcker kan man läsa 

(28).  

Det psykologiska värdet upplevelse kan vara de känslor som kommer över 

konsumenten vid hens konsumtion av en vara. Konsumtion av böcker avser här både 

passiv och aktiv konsumtion. Upplevelser kan vara både behagliga och obehagliga. 

Behagliga upplevelser, som att en bok får oss att skratta eller minnas positiva 

erfarenheter, kan skapa ett njutningsvärde. Att dra sig undan och varva ned genom 

läsning kan skapa ett avkopplingsvärde (Miller 135). Obehagliga upplevelser, som att 

en bok skrämmer oss eller får oss att minnas tuffa erfarenheter, kan skapa ett 

bearbetningsvärde. Stenström beskriver hur underhållning idag blivit en ”nyckelfaktor 

i konsumenternas värdeekvation”. Konsumtion handlar inte längre om att 

tillfredsställa behov, utan om att nära drömmar och uppfylla önskningar (70).  

Det psykologiska värdet identifikation hos en vara är konsumentens möjlighet att 

identifiera sig med varan eller med andra konsumenter som använder varan. Via vår 

konsumtion uttrycker vi vår identitet. Det vi konsumerar visar vilka vi är, vad vi 

värderar och vad vi drömmer om. Genom identifikationsvärden kopplat till 

användande uppstår gemenskap. Konsumenter inom en gemenskap kan identifiera sig 
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med de andra konsumenterna inom gemenskapen. Konsumenter utanför gemenskapen 

kan identifiera sig med de andra konsumenterna som också står utanför gemenskapen. 

Miller menar att läsning kan vara både en privat och social handling och skapa ett 

värde i båda fallen (135-137).  

Det psykologiska värdet bekräftelse hänger delvis ihop med det psykologiska 

värdet identifikation. I Sverige lär vi oss tidigt att böcker kan hjälpa oss att förstå oss 

själva, vår omvärld och vår egen ställning eller status i samhället. Många av dagens 

barnböcker har en bekräftande funktion, och därmed ett bekräftelsevärde. Som 

boklånande förälder är det till exempel inte svårt att hitta böcker till barn om ämnen 

som kan vara svåra men nödvändiga att prata om, som till exempel ensamhet, 

etnicitet, sexuell läggning, sjukdom eller väpnade konflikter. En bok som får oss att 

känna oss mindre ensamma har ett psykologiskt värde.  

De psykologiska värden som diskuterats ovan styr i mångt och mycket vår 

konsumtion, och baserat på den sorts konsument man är finner man ett psykologiskt 

värde viktigare än andra. I sitt arbete med att undersöka samtidens bokhandel 

använder sig Miller av Gregory Stones teori om konsumentpersonas. Stone 

identifierade på 1970-talet en rad olika sorters typexempel av konsumenter: 

ekonomiska, personifierade, etiska, och apatiska konsumenter. Den ekonomiske 

konsumenten är känslig för pris, utbud och kvalitet. Den personifierade konsumenten 

ser shopping som en interpersonlig aktivitet och värdesätter relationen till försäljaren. 

Den etiske konsumenten ser shopping som en aktivitet med moraliska förpliktelser 

och är noga med att välja var hen handlar. Den apatiska konsumenten har inget 

intresse av shopping och bryr sig därför inte om skillnaden mellan olika affärer eller 

försäljare (16-17).  

Genom att använda Stones teori, och addera ytterligare en persona, i form av the 

citizen consumer eller den medborgerliga konsumenten, som agerar å det allmännas 

bästa och därigenom gör konsumtion till en politisk handling, analyserar Miller 

bokhandeln. Miller ser inte personas som olika individer utan kulturella inriktningar. 

En individ kan därmed röra sig mot samtliga inriktningar vid olika tillfällen (16-17). 

För en kostnadsmedveten konsument i USA kanske e-böcker är att föredra, medan en 

konsument som inte vill ha något massproducerat kanske ser lyriksamlingen från ett 

familjeägt förlag i närheten som det enda tänkbara alternativet.  

Våra preferenser styr vår konsumtion. Som konsumenter kan vi värdera olika 

kvaliteter olika högt vid olika tillfällen. En del konsumenter tycker nyhetsvärde är 
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viktigare än något annat, medan andra kanske söker trygghet och därför lägger 

pengarna på fler exemplar av något de redan har. Det senare är bland annat 

signifikativt för boksamlande p-boksälskare, som kan ha svårt att inte identifiera sig 

själv med sin boksamling eller döma andra efter deras bokhylla. Böcker väcker 

känslor.  

Janet L. Borgerson, professor i filosofi, och Jonathan E. Schroeder, professor i 

marknadsföring, beskriver p-boksamlande, och hur andrahandsvärde på p-böcker kan 

ge ett mervärde för samlaren. Samlaren känner till exempel en estetisk eller 

känslomässig dragning till en viss era, ett visst varumärke eller en viss genre och 

anser därför att böcker därifrån är värda att samla på. Själva jakten på 

samlingsobjekten blir en upplevelse i sig (48-49) och ett njutningsvärde skapas. För 

någon som tycker att nyheter och teknik är viktigt kan e-boken bli ett naturligare val. 

På samma sätt som konsumenter konsumerar p-böcker för att stärka sin identitet kan 

konsumenter som konsumerar e-böcker stärka sin.  

Stenström menar att det idag inte räcker med en bra produkt för att skapa ett starkt 

varumärke och ett mervärde. ”Ytterligare värden, som estetiska, emotionella och 

identitetsförstärkande, måste till. Det är inte längre egenskaperna utan intrycket, 

upplevelserna och auran som styr.” De värden som Stenström räknar upp kan 

kategoriseras som psykologiska. Detta är också anledningen till att varor som enbart 

har ett funktions- eller bytesvärde medvetet laddas med symbolvärde. Mode är 

typexemplet. Märkeskläder må ha ett bättre snitt eller vara av bättre kvalitet, men 

framför allt väljer vi dem för att visa att vi har råd eller för att vi är medvetna om 

deras värde (66).  

Sociala värden 

Sociala faktorer som läskunnighet, inkomst, referensgrupper och pålitliga rådgivare 

påverkar våra bokval (Miller 55). Boksamlande har ett socialt värde. Det samlaren 

åtrår och värdesätter uppmärksammas av andra, särskilt i offentliga sammanhang där 

samlingen på något sätt visas upp (Borgerson & Schroeder 49). Piper beskriver hur 

böcker förändrar inte bara hur vi ser på saker utan hur andra ser oss (32). 

Miller beskriver hur bästsäljarlistor är en utav branschens mest kraftfulla 

marknadsföringsverktyg vilket ger en titel publicitet, framstående placering i 

detaljhandeln samt större läsekrets (185). Bästsäljarlistors främsta funktion är inte att 

lista försäljningssiffror utan att visa konsumenten vilka titlar som godkänts av andra 
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konsumenter i förhand och vilka titlar som borde väljas. ”[I]f we don’t read what 

everyone else is reading we’ll be uncultured, irrelevant, and excluded from the 

national conversation” (Lindstrom 110).  

Lindstroms arbete inkluderar en studie där han låter en till synes perfekt 

amerikansk familj, spelad av skådespelare, flytta in i ett välbärgat amerikanskt 

bostadsområde för att sedan under den täckmanteln marknadsföra en rad olika 

produkter bara genom att prata om hur bra de är. Vad studien tydligt visade var att 

konventionell marknadsföring i kombination med dold marknadsföring, som 

rekommendationer från andra konsumenter och grupptryck från ett sammanhang där 

dessa konsumenter också ingår, är en av de mest övertygande marknadsstrategierna 

(239).  

Bokhandeln som skapar en inbjudande miljö som understöder social interaktion 

uppmuntrar människor till browsing och gör att de associerar läsning med 

socialiserande. Detta utmanar synen på hur läsning traditionellt betraktats som en 

intensivt privat aktivitet eller upplevelse (Miller 135). Steiner beskriver olika åsikter 

om huruvida läsning är socialt eller inte. Vissa skiljer på privat och social läsning 

medan andra menar att det endast finns social läsning eftersom människor konstant 

befinner sig i en social kontext, även när de är ensamma. Steiner beskriver Elisbeth 

Longs teorier om läsningens sociala infrastruktur som bygger på idén om att läsning 

måste tolkas utifrån sin funktion i samhället (177).  

Brown beskriver hur en stor del av bokbranschen idag handlar om olika sätt att 

socialisera kring boken snarare än kring läsandet av texten, som till exempel 

bokmässor, poesifestivaler och författarträffar (7). En anledning till många 

p-bokälskares skepsis mot e-boken kan vara att de sociala kontexterna mångt om 

mycket försvinner eller förändras med en digital bok. Den nya sortens socialisering, 

som ofta sker på communitys eller andra webbsidor, är så pass annorlunda att den blir 

skrämmande eller ointressant. En trend som åter blivit aktuell är bokcirkeln. Avi 

Shankar, professor i marknadsföring, menar att bokgrupper sedan 1990-talet frodas 

som aldrig förr. Shankar beskriver hur bokgruppens primära funktion är att 

understödja social interaktion (120).  

Som gåva har boken länge haft ett högt socialt värde. Piper beskriver hur böcker 

alltid har varit ett av de viktigaste gåvoobjekten vid jul. Vi ger bort texter som 

påverkat oss och som vi hoppas ska påverka mottagaren (83-84). Nästan alla stora 

textbaserade initiativ idag kretsar kring tre sociala punkter: commonality (vi vill att 
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andra läser det vi läser), transferability (vi vill kunna skicka andra det vi läser) och 

sociability (vi vill ha möjlighet att diskutera det vi läser med andra). Delande har 

också blivit en av de viktigaste sociala aktiviteterna inom digitala medier, men 

delandet är också mer illegalt än någonsin, och de flesta e-böcker åläggs, som vi 

beskrev tidigare, med DRM för att inte alls kunna kopieras. Piper ifrågasätter det 

digitala delandet eftersom man egentligen inte ger bort något när man delar med sig 

som man skulle gjort med en fysisk p-bok. Har man gett bort p-boken har man inte 

längre tillgång till den (84-86). Man kan ifrågasätta denna syn på delande, det vill 

säga att ett ”riktigt delande” kräver att man måste ge bort något för att få något. Sättet 

på vilket man kommunicerar online kräver att flera användare är aktiva eller ”gör 

något” samtidigt. Ett youtube-klipp skulle aldrig kunna bli stort om det endast kunde 

röra sig från en användare till en annan, utan blir det för att många delar det samtidigt 

och har ett samtal kring det under tiden.  

Miller beskriver hur man under förläggandets gyllene era under 1800-talet, när 

bokutgivning var ett gentlemannayrke, såg många böcker som korrumperande. Dessa 

böcker tillhörde ofta kategorier som lästes av unga, kvinnor och arbetarklass. Man såg 

ned på dessa böcker (27). Liknande exempel under 1900-talet var synen på pulp 

fiction och romantik. E-boken har varit ett format som hjälpt till att sprida 

egenutgivna böcker och genrelitteratur som till exempel romantik och deckare, böcker 

som i delar av samhället fortfarande ses som mindre litterära och därför mindre värda. 

Vem läsaren är påverkar hur formatet upplevs och detta blir tydligt i fallet med 

e-boken (322).  

Ekonomiska värden 

I denna del av värdeanalysen kommer ekonomiska värden som direkt är kopplade till 

e-boken och p-boken diskuteras. De övergripande fenomenen samt förslag till 

eventuella framtida direktiv kommer att tas upp i slutdiskussionen. 

Miller menar att bokindustrin är ett av de bästa exemplen på hur viktigt det är att 

sammanfoga ekonomisk och kulturell analys (6). Schultz Nybacka beskriver 

samhällets tendens att alltid göra en distinktion mellan ekonomiska koncept och 

vardagliga erfarenheter och att samhället oftast beskrivs enligt en ekonomisk logik 

(25). Miller menar att ekonomi är lika beroende av kultur som kultur är beroende av 

ekonomi (9). Enligt detta resonemang är kultur, i likhet med varupriset, en av de 

parametrar som påverkar den efterfrågade kvantiteten.  
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Ett problem inom förlagsbranschen är de knappa vinstmarginaler som existerar. 

Nettoinkomsten inom bokbranschen ligger mycket lägre än hos andra branscher på 

varumarknaden, vilket bland annat beror på bokens kulturella status och 

förläggaryrkets altruistiska natur (Baverstock 19). Miller menar att bokbranschen 

själv har skapat den aura som gjort p-boken till en annan sorts råvara, ett 

ickekommersiellt kommersiellt objekt (221). Även yttre faktorer som momssänkning, 

lång returrätt hos bokhandeln, konkurrens från andra medier och fri tillgång på 

bibliotek påverkar denna aura. Boken har hög status men ska ha ett lågt pris. Detta i 

kombination med höga faktorpriser på produktionsfaktorerna vid tillverkning av en 

p-bok, det vill säga arbetskraft, teknisk utrustning, tryck och distribution, skapar 

knappa vinstmarginaler för företagen att röra sig med. 

Problematiken med momssänkningen på tryckta böcker som gjordes i Sverige är 

att den formella anledningen sades vara att öka läsandet, speciellt i grupper där detta 

var marginellt, men vad man egentligen gjorde var att uppmana medborgare att 

konsumera fler p-böcker (Schultz Nybacka 23-25). Om syftet med momssänkningen 

var att främja läsandet borde fler format, som e-boken, ha inkluderats. Det finns en 

problematik med definitioner av digital text, men att helt exkludera e-böcker från 

momssänkningen känns omotiverat.  

Den anglosaxiska marknaden är den som är mest framgångsrik när det gäller 

försäljning av e-böcker och detta beror delvis på skattesatser. På grund av dess storlek 

och komplicerade taxeringssystem är det svårt att få grepp om den amerikanska 

marknaden. USA har omsättningsskatt istället för mervärdesskatt (moms). Det finns 

statlig skatt, olika skattesatser i olika delstater och dessutom olika skattesatser i de 

olika delstaternas countys (län). I staten New York, där flera stora förlag är skrivna, 

har olika regioner olika skattesatser. I själva staden New York ligger den på cirka  

4 %. De flesta delstaterna i USA beskattar inte e-böcker (The New York State 

Department of Taxation and Finance). Wischenbart et al. beskriver hur tryckta böcker 

i Storbritannien inte beskattas, men att e-böcker har en skattesats på 20 %. På grund 

av detta har många företag som satsat på e-boksförsäljning i Europa, till exempel 

Amazon, skrivit sig i Luxembourg, där e-böcker beskattas med endast 3 %. Något 

som lett EU till att kräva en höjning av dessa skattesatser. I nuläget är Storbritannien 

det land i Europa vars e-boksförsäljning kommer närmast USA i storlek. Detta beror 

dels på den låga skattesatsen i Luxembourg men även på att amerikanska titlar, utan 

behov av redaktionell eller språklig bearbetning, säljer i Storbritannien (10-13).  På så 
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vis påverkar den amerikanska taxeringen Storbritannien i mycket större utsträckning 

än den påverkar andra länder och enhetligheten vad gäller språk och bokutgivning i 

USA och Storbritannien påverkar ländernas e-boksförsäljning. 

Den efterfrågade kvantiteten och utbjudna kvantiteten påverkas båda av lagar och 

regleringar och när en förändring sker i dessa lagar sker en förskjutning av kurvorna 

vilket leder till ökad efterfrågan och därmed ökad försäljning. På den anglosaxiska 

marknaden likställs p-boken och e-boken i större utsträckning och därför beskattas 

formaten mer likvärdigt. Ur taxeringssynpunkt har därmed p-boken och e-boken ett 

lika stort ekonomiskt värde. 

För konsumenten har p-boken ett ekonomiskt värde som e-boken inte har, 

nämligen andrahandsvärde. I den komparativa studien synliggjordes två egenskaper 

som påverkar detta värde, p-bokens låga initialkostnad och att den efter köp är 

konsumentens egendom. En del av kostnaden för att köpa p-boken går att få tillbaka 

vid vidareförsäljning av den. I de flesta fall är det inte tillåtet att sälja e-böcker vidare. 

Jönsson rapporterar hur det i den tyska tingsrätten beslutats att vidareförsäljning av 

e-böcker endast är tillåten om de upphovsrättsliga ägarna (det vill säga författarna och 

förlagen) gett sitt godkännande. Därmed gör man skillnad på e-böcker och annan 

mjukvara (st. 1).  

Utbudskurvan hos p-boken och e-boken ser olika ut. P-bokens kurva har likt de 

flesta andra varor en positiv lutning. Vid prishöjning vill företag sälja fler varor och 

därmed ökar den utbjudna kvantiteten. E-bokens kurva är svårare att placera. Det 

råder delade meningar om huruvida digitala varor som kan kopieras har horisontella 

eller vertikala kurvor eller om de ligger på efterfrågekurvan. Vi väljer att tolka 

e-bokens kurva som horisontell. När e-boken säljs kopieras den. Därför ökar inte den 

utbjudna kvantiteten vid en prisförhöjning. E-bokens digitala natur, som gör att den 

kan kopieras i oändlighet, gör att den utbjudna kvantiteten alltid är konstant.  

Om e-boken hade samma moms som p-boken skulle förlagen ha ett större 

incitament för att satsa på att sälja e-böcker. En ny p-bok har ett perfekt substitut i en 

begagnad p-bok och eftersom substitutets pris är lägre väljer konsumenten i många 

fall denna vara. På grund av restriktioner för andrahandsförsäljning av e-böcker 

saknar e-boken perfekt substitut. Det icke existerande andrahandsvärdet på e-boken är 

dock ett positivt ekonomiskt värde för förlagen.  
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Sammanfattning  

Den komparativa studien resulterade i en sammanställning av de båda formatens 

egenskaper, dels de egenskaper formaten har gemensamt och dels de egenskaper som 

är unika för respektive format. Utfallet av denna sammanställning gör det tydligt att 

de två formaten i många avseenden skiljer sig åt.  

Kunskapen kring formatens olikheter underlättade den kvalitativa analysen av de 

värden som kopplas till formaten. I analysen jämfördes de två formaten utifrån fem 

relevanta värdeparametrar: demokratiska, estetiska, psykologiska, sociala och 

ekonomiska värden. Resultatet av den kvalitativa analysen gör komparationen av 

formatens samlade värde intressant.  

Under Demokratiska värden diskuterades moms och passiv konsumtion, 

konsumentens ansvar vid val av format, vana kopplat till krav, boken som 

maktverktyg, immaterialrätt, delande och förhindrande av delande, den allmänna 

attityden kring bokens tillgänglighet, biblioteken och skattefinansiering samt 

innebörden av begreppet grundläggande rättigheter. Regeringens uttalade syfte med 

momssänkningen på p-böcker 2001 hade ett demokratiskt värde. Om p-böcker blev 

billigare skulle fler kunna köpa och därmed läsa dem. Vad gäller passiv konsumtion 

har p-boken ett högre demokratiskt värde än e-boken, då det krävs mindre 

förkunskaper för att köpa en p-bok än att köpa en e-bok. Formaten har samma krav 

vad gäller aktiv konsumtion. För kvinnor i utvecklingsländer har p-boken med sin 

låga initialkostnad och direkta användning ett större demokratiskt värde. Men 

e-bokens möjlighet att genom teknik ge vem som helst en röst och enkelt sprida 

denna, ger även den ett högt demokratiskt värde. Ett annat demokratiskt värde hos 

e-boken är därmed dess förmåga att utmana rådande maktstrukturer. Fria utlån av 

svenska e-böcker är ett högt demokratiskt värde men försvårar möjligheten för 

förlagen att etablera en kommersiell e-boksmarknad.  

Under Estetiska värden diskuterades p-bokens två centrala egenskaper, dess 

förmåga att förmedla text och materialitet, hur bilder och formgivning underlättat 

genrekodning och hur genrekodning påverkar bokhandeln, hur bokhandel och 

bokförsäljning skapar atmosfär, hur estetiska upplevelser skapas, hur estetik påverkar 

förvaring och människors beteende i närheten av förvaring, hur estetik påverkar 

tolkning av innehåll, digital genrekodning samt browsing. P-bokens unika estetiska 

värde ligger i dess materialitet och hur denna förstärker konsumentens eller läsarens 
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upplevelse av bokens innehåll. Genrekodning av p-bokens estetiska uttryck ger  

p-boken ett stort estetiskt värde, och dess visuella delbarhet i en bokhylla eller som en 

möbel kan skapa atmosfär genom vilken konsumenten får en estetisk upplevelse. 

Genrekodning med omslag i form av guidande avatarer i nätbokhandeln kan även 

bidra till förhöjt estetiskt värde hos e-boken. Funktioner hos förstärkta (enhanced)  

e-böcker kan ge dessa ett unikt estetiskt värde.  

Under Psykologiska värden diskuterades upplysning, identifikation genom 

konsumtion, bekräftelse, olika konsumentpersonas eller konsumentpersonligheter 

samt andrahandsvärde i samlande. P-bokens psykologiska värde förstärks av 

formatets symbolvärde. För användare eller konsumenter med bibliomaniska 

tendenser är p-bokens psykologiska värde oslagbart. För teknikvurmande eller 

teknikintresserade konsumenter kan dock e-boken ha ett större psykologiskt värde än 

p-boken. Psykologiska värden hos både p-boken och e-boken är formatens förmåga 

att få användaren eller konsumenten att uppleva känslor eller identifiera sig med 

andra som använder och/eller köper formatet. P-böcker som är barnböcker kan 

förstärka formatets identifikationsmässiga värde. Unika interaktiva upplevelser i 

e-böcker kan förstärka formatets psykologiska värde.  

Under Sociala värden diskuterades kraften hos bästsäljarlistor, marknadsföring 

genom grupptryck, bokhandeln som en social miljö, boken som socialt kitt, text och 

socialt delande samt hur läsarens sociala status påverkar den allmänna bilden av 

formatet. Vad gäller sociala värden så kan ett samlande av p-boken bidra till att 

formatets värde ökar. Socialiserande aktiviteter kring böcker, till exempel i bokhandel 

eller på mässor, förstärker p-bokens sociala värde. E-boken saknar denna kontext, och 

flyttar istället ut socialiserandet i forum eller communities på nätet. Bruk av eller 

samtal kring e-boken där bidrar till sociala värden i form av commonality, 

transferability och sociability. P-bokens funktion som gåva ger dock formatet 

ytterligare sociala värden.  

Under Ekonomiska värden diskuterades kultur kontra ekonomi, hur 

vinstmarginaler påverkas av bokens aura, värde genom taxering samt 

andrahandsvärde och substitut. Vad gäller ekonomiska värden blir komparationen av 

formaten något svårare. E-bokens låga kulturella värde och dess kommersialitet 

skapar ett högre ekonomiskt värde. För konsumenten har p-boken ett högre 

ekonomiskt värde än e-boken, i synnerhet då formatet kan säljas vidare och därmed 

har ett andrahandsvärde. P-bokens initialkostnad är låg medan investeringar i teknisk 



 41 

utrustning och utveckling av konsumtionsfärdigheter gör e-bokens initialkostnad hög. 

I USA, där e-böcker och p-böcker har samma moms, har formaten ur 

taxeringssynpunkt lika stort ekonomiskt värde. Många av de företag som vill satsa på 

försäljning av e-böcker i Europa väljer att skriva sig i Luxembourg som är det land 

som har den lägsta skattesatsen för e-böcker. Skattesatsen påverkar försäljningen.  

Slutdiskussion 

I den kvalitativa analysen diskuterades värden kopplade till p-boken och e-boken. 

Idag likställer bokmarknaden de två formaten och baserar all marknadsföring och 

försäljning av e-boken på hur p-boken marknadsförs och säljs. Detta gör att e-boken 

inte kommer till sin rätt då dess unika fördelar inte lyfts fram. E-boken har ett flertal 

värden som idag är osynliga, men i och med mänskliga värderingars subjektiva natur 

finns det en möjlighet att påverka hur formatet värderas framöver. Lyfter 

bokmarknaden fram e-bokens fördelar, alltså de fördelar som ger den ett eget liv 

snarare än behandlar den som enbart ett substitut för p-boken, kan en förändring i hur 

e-boken värderas ske, och därmed kan formatets värde förändras.  

Något som skulle kunna bidra till en sådan förändring är en momssänkning på 

e-boken. Om även e-boken klassas som en bok kan dess symboliska värde höjas. Om 

symbolvärdet höjs så höjs även det kulturella värdet. Om det kulturella värdet höjs 

förändras attityden och därmed köpmönstret. En momssänkning på en normal fysisk 

vara som p-boken leder till en förskjutning av både efterfråge- och utbudskurva, vilket 

i sin tur leder till ökad försäljning. I fallet med e-boken leder denna ökade försäljning 

endast till ökad intäkt då nyproduktion inte krävs. Eftersom e-boken redan idag har en 

annorlunda utbudskurva än p-boken borde priset vara lägre. Om e-boken har ett något 

lägre pris eller annan prismodell så kan den efterfrågade kvantiteten öka, och fler  

e-böcker ta plats i konsumenternas optimala varukorgar. En för stor prissänkning på 

e-boken är dock inte önskvärt. Thompson beskriver hur detta både kan devalvera  

e-bokens värde och göra att återförsäljarna i sin tur kräver lägre pris av förlagen (369-

370).  

P-bokens stora styrka är dess materialitet, det vill säga hur formen förstärker 

innehållet. Eftersom p-boken är visuellt delbar och kan användas som möbel ger en 

passiv konsumtion av p-boken fler värden än en passiv konsumtion av e-boken. Men i 

de fall där konsumenten värderar innehållet högst är en billigare e-bok oslagbar. 
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Förlagen bör därför satsa på e-böcker i de segment där den aktiva konsumtionen är i 

fokus. Thompson beskriver hur titlar som konsumeras av många och vars livslängd är 

kort är de som sålt bäst som e-böcker. Exempel på detta är kärleksromaner, science 

fictionromaner och spänningsromaner (322). En tydligare segmenterad marknad gör 

det lättare att definiera fördelarna med formatens unika egenskaper och därmed göra 

dem säljbara. Detta är, som Squires säger, viktigt eftersom det är svårt att sälja det 

som är svårt att definiera (154). Om formaten spelar olika roller kan de tillskrivas 

olika värden, både av bokmarknaden och av konsumenterna. I enlighet med Piper 

(148) anser vi att mångfalden hos ett ekosystem, i detta fall bokbranschens, är ett 

tecken på god hälsa.  

Vad gäller utvecklingen på den svenska e-boksmarknaden är ovissheten stor. 

Många förlag undrar hur de ska agera, och när. Thompson menar att förlagens 

fundamentala utmaning vad gäller e-bokens framtid är dubbel. Den första svårigheten 

består i att sätta rätt priser, det vill säga priser som lämpar sig för det värde förlagen 

tycker att de levererar, och den andra består i att producera e-böcker i ett format som 

passar den läsplatta som användarna till slut bestämmer sig för att föredra (373).  

Ekvationen kan vara svår att få ihop, men är rimlig. Om förlagen skapar ett digitalt 

arbetsflöde som genererar digitala filer, bygger ett robust digitalt arkiv med innehåll i 

lämpliga digitala format, och utformar sina priser och rabattstrukturer på ett sätt som 

gör det möjligt för dem att få samma ekonomiska förtjänst från försäljningen av den 

digitala utgåvan som av den tryckta utgåvan så kan de förbli likgiltiga inför frågan om 

e-boksförsäljningen i den nära framtiden kommer att stå för 10, 20 eller 50 % av deras 

totala inkomst (Thomson 373).  

Ett alternativ för bokmarknaden i stort är att utveckla den digitala infrastrukturen, 

som Amazon med sitt ”1-Click Buy”, gjort. Bokon.se har dels skapat en infrastruktur 

som passar den svenska marknaden (Wischenbart et al.) och dels kopplat samman 

denna med Amazons så att konsumenten kan synkronisera sina inköp med sin Kindle. 

På så vis är den svenska och den anglosaxiska e-boksmarknaden ihopkopplade, trots 

Amazons frånvaro i Sverige.  

Det är viktigt att komma ihåg att dagens p-bok är resultatet av flera hundra års 

utveckling. E-boken är ny men har en enorm potential. Wischenbart et al. beskriver 

hur många icke engelsk-språkiga marknader, som Tyskland, Italien och Frankrike, 

anser att DRM på e-böcker är nödvändigt om man önskar skapa en kommersiellt 

livskraftig marknad. I Sverige säljs de flesta förlagsutgivna e-böckerna inte med 
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DRM utan med en digital vattenstämpel som gör det möjligt att spåra filen tillbaka till 

dess ursprung (89-90). Precis som marknaden genom historien blivit skicklig på att 

lyfta fram p-bokens fördelar måste den nu satsa på att göra det samma för e-boken. 

Då spelar det ingen roll om e-böckerna åläggs DRM eftersom de fått ett mervärde och 

detta mervärde bidrar till minskad piratkopiering såväl som ökad försäljning.  
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