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Forord
I forbindelse med symposiene med våre bransjepartnere i forskningsprosjektet Digitization and
Diversity (2015-2020), finansiert av Norges forskningsråds KULMEDIA-program, har vi laget flere
kortfattete rapporter med utvalgte hovedfunn fra våre kvantitative undersøkelser. Dette er
sluttrapporten til forskningsteamet i delprosjektet Bok og bibliotek. Nasjonalbiblioteket har vært
vår hovedpartner og har bidratt med både forskere og tilrettelegging av undersøkelser.
Rapporten inneholder utvalgte resultater fra to befolkningsundersøkelser om digitalt bokforbruk og
preferanser, utført i 2016 og 2018, fra to brukerundersøkelser om Nasjonalbibliotekets egen
digitale boktjeneste, utført i 2016 og 2019, og fra en survey med forfattere om temaet
selvpublisering og digitalisering, utført i 2018.
Resultatene fra disse fem kvantitative undersøkelsene tegner et bilde av en bransje midt i
digitaliseringens turbulente tid. Forbruksendringene skjer raskere enn før, lesing som aktivitet taper
for andre digitale aktiviteter og nye online plattformer for både bokprodusenter og
bokkonsumenter utfordrer den tradisjonelle verdikjeden i bokbransjen.
Vi håper at både fagfeller, bransjeaktører og kulturpolitiske aktører kan ha utbytte av rapporten.
______________________

Oslo, 19. desember 2019
Prosjektleder og prof. Anne-Britt Gran (BI Centre for Creative Industries/BI:CCI), stipendiat LinnBirgit Kampen Kristensen (BI:CCI), forsker og forskningsbibliotekar Eivind Røssaak
(Nasjonalbiblioteket), forsker Jana Sverdljuk (Nasjonalbiblioteket), prof. Peder Inge Furseth (BI:CCI),
førsteamanuensis Kristian Alm (BI:CCI) og vitenskapelig assistent Valentina Moreno (BI:CCI)
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1. Om forskningsprosjektet Digitization
and Diversity - Potentials and
Challenges for Diversity in the Culture
and Media Sector
Prosjektet er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, NTNU, Nasjonalbiblioteket og
Universitetet i København. Det er finansiert av Norsk forskningsråd gjennom KULMEDIA
programmet, som igjen er finansiert av Kulturdepartementet. Prosjektet har involvert 20 forskere,
hvorav tre doktorgradsstipendiater, en postdoktor og en vitenskapelig assistent. Teamet er
utpreget tverrfaglig sammensatt, og består av både humanister, jurister, økonomer og andre
samfunnsforskere.
I prosjektet undersøkte vi hvordan offentlige og private digitaliseringsinitiativ påvirker mangfoldet i
sektoren. Mangfold ble undersøkt på flere måter og langs flere dimensjoner: mangfold i
kulturprodukter (estetisk-ekspressiv dimensjon), hvem er forbrukerne (demografisk mangfold),
digitale forbruksmønstre (hvordan brukes digitale tjenester), mangfold i distribusjons- og
formidlingskanaler, og i teknologi/formater (en teknokulturell dimensjon).
Vi fokuserte på digitaliseringen av fire bransjer: Bokbransjen og biblioteker, museum, film og
presse med fokus på lokalavisene. Innflytelsesrike globale aktører som Google, Facebook, Amazon
mfl. analyseres i forhold til deres betydning i den spesifikke bransje. I Norge spiller staten en
betydelig rolle i både finansieringen og digitaliseringen av sektoren, og vi undersøker derfor også
noen offentlige digitaliseringsprosjekter.
Vi har gjennomført en rekke spørreundersøkelse både i den norske befolkningen og blant brukerne
av bestemte digitale tjenester, som Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste (tidligere kjent som
bokhylla) og museumstjenesten digitaltmuseum.no. I tillegg anvendes det en rekke andre
humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder i prosjektet, samt et bredt spekter av teoretiske
tilnærminger. Med en så tverrfaglig tilnærming, håper vi på å kunne forstå det komplekse
fenomenet digitalisering på en adekvat og relevant måte.
Hver bransje er organisert som et selvstendig delprosjekt, med prosjektleder, en stipendiat og et
forskningsteam. Hvert delprosjekt har også en hovedpartner i bransjen, som bidrar med
datamateriale, muliggjør undersøkelser blant brukere av digitale tjenester og kommer med
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synspunkter på metode og resultater. Formålet med partnerne er å utveksle informasjon, refleksjon
og å sikre relevans i hele forskningsprosjektet. I delprosjektet Bok og bibliotek var
Nasjonalbiblioteket både en forskningspartner (to forskere deltar fra forskningsavdelingen) og en
bransjepartner. Som en del av samarbeidet med partnerne, har vi arrangert symposier der vi
presenterer funn og diskuterer resultatene.
Forskningsdesignet i prosjektet har vært
eksplorativt, og statistikken er derfor av
såkalt deskriptiv type. Vi har stilt
utforskende spørsmål om bruk og
preferanser, fremfor å teste hypoteser.
Det overordnede forskningsspørsmålet i
prosjektet har vært: Hvordan påvirker
digitaliseringen de ulike
mangfoldsdimensjonene i kultur- og
mediesektoren?
Andre viktige problemstillinger har vært:
•

Hvem benytter og hvordan bruker den heterogene befolkningen de private og offentlige
digitale tjenestene?

•

Hva er de uforutsette konsekvensene av digitaliseringen for mangfoldet i sektoren og i kulturog mediepolitikken?

•

Hvordan endrer digitaliseringen vilkåret for kulturarvens mangfold når det gjelder utvelgelse,
formidling, deltagelse og bruk av digitale verktøy for analyse av store datamengder?

•

Hvordan påvirker digitale innovasjoner, forretningsmodeller og distribusjonskanaler
mangfoldet av innhold som tilbys og benyttes?

I kultur- og mediepolitikken er kultur- og mediemangfold en hovedmålsetting, og det å sørge for
offentlighetens infrastruktur er en hovedoppgave. Nye digitale vilkår for produksjon, distribusjon
og konsumpsjon betyr nye utfordringer for politikkutforming og virkemiddelapparatet.
Forskningsprosjektet tok sikte på å bidra med en kunnskapsproduksjon som er relevant for både
de aktuelle bransjene og for kultur- og mediepolitikkutformingen i en digital tid.
I delprosjektet Bok og bibliotek har vi arbeidet både med surveys og med mer kvalitative og
humanistiske tilnærminger til digitalisering av bibliotek og bokbransjen. Kvantitative undersøkelser
er gjennomført to ganger (2016 og 2018/2019) både i befolkningen og blant brukerne av
Nasjonalbibliotekets egen digitale boktjeneste (tidligere kun omtalt som bokhylla.no). En
forfatterundersøkelsen om selvpublisering ble gjennomført én gang i 2018.
Stipendiat Linn-Birgit Kampen Kristensen har sett på hvordan digitalisering påvirker mangfold,
forbruk og distribusjon i bokbransjen, samt på hvordan forbruk og bokformater utvikles over tid.
Ved hjelp av surveydata analyseres hvordan brukerne benytter de ulike digitale tjenestene,
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bokformater og sjangerne og hva som er medbestemmende for deres valg av disse. En annen
problemstilling i doktoravhandlingen er hvordan nye aktører som Storytel endrer markedet.
Modellen under viser aktiviteten i dette delprosjektet:

I denne rapporten presenterer vi et utvalg hovedfunn fra de kvantitative undersøkelsene på en
deskriptiv måte. Teoretiske analyser av tallmaterialet er gjort i vitenskapelige presentasjoner og
publikasjoner, en oversikt over disse er samlet bakerst i rapporten.
Når denne rapporten ferdigstilles, foregår det fremdeles en del publiseringsarbeid.
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2. Resultater fra
befolkningsundersøkelsen – 2018
2.1. Kort om metode
Befolkningsundersøkelsen er gjennomført via Opinion i Norstats webpanel mellom 15. og 30.
november 2018. Det betyr at det er Norges internettbefolkning som har besvart undersøkelsen, 98
prosent av den norske befolkningen har tilgang til Internett. 99 prosent eier eller har tilgang til
mobiltelefon, og 95 prosent har smarttelefon (SSB 2019). Det er 1624 respondenter som har
besvart undersøkelsen. Resultatene er vektet på kjønn, alder, geografi og utdannelse i forhold til
den faktiske fordelingen i den norske befolkningen. Vektingen kompenserer for eventuelle
skjevheter i den gruppen som har valgt å besvare undersøkelsen.
Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk
usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller
målgruppen. I vårt tilfelle med en base på 1624 respondenter betyr dette at vi med 95%
sannsynlighet kan si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,1 og ± 2,5 prosentpoeng, avhengig
av prosentresultatets størrelse. Se vedlegg 1 for tabelloversikt for feilmargin.
Signifikanstesten som er benyttet er z-test for forskjeller mellom to kolonneproporsjoner, dvs at
andelen i hver kolonne er testet mot andelen i alle de andre kolonnene som hører under samme
bakgrunnsvariabel. For eksempel er hver enkelt alderskategori testet mot hver enkelt av de andre
alderskategoriene under bakgrunnsvariabelen alder. Testen er på 0,05-nivå.
I tillegg til de kodede svarene, inneholder surveyen også en rekke av spørsmål som kan besvares i
åpne kommentarfelt. Disse kvalitative svarene er kodet i programmet Nvivo, slik at de kan
kvantifiseres etter relevante kategorier som finnes i dette materialet.

2.2. Bruk av digitale boktjenester
Det finnes en rekke undersøkelser som måler bokkjøp/lån og lesing i Norge, der SSB har de
lengste tidsseriene på lån og lesing (i SSB Kulturstatistikk og SSB Norsk mediebarometer).
Leserundersøkelsen til Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen måler blant annet antall
leste og kjøpte bøker, både på papir, e-bok og lydbok. Vi spør også om bruken av noen bestemt
digitale tjenester.
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Resultatet for 2018 er vist i figuren under, og vi kommer tilbake til sammenligning med 2016
senere i rapporten.
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Figur 1 viser prosentandelen av befolkningen som benytter ulike digitale boktjenester. N(2018)=1624.
65 prosent av befolkningen oppgir at de ikke bruker noen digitale boktjenester. 15 prosent oppgir
at de bruker Amazon, etterfulgt av Storytel på 11 prosent. Ebok.no og Folkebibliotekets eBokBib
benyttes av 6 prosent av befolkningen i 2018, Haugen bok og «andre tjenester» av 5 prosent og
iTunes Books av 4 prosent. Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste (forkortet til NBs digitale
boktjeneste i figur) og Google Books har en andel brukere på 3 prosent og Bokskya på 1 prosent.
Amazon og Haugen bok er ikke bare digitale boktjenester for e-bøker og lydbøker, men fungerer
også som en online bokhandel for papirbøker. Storytel er en abonnementsbasert
strømmeplattform for lydbøker primært, men tilbyr også noen e-bøker.
De som har krysset av for «Andre» har oppgitt følgende tjenester i sin spesifikasjon: Adlibris,
antikvariat.net, Ark, Audible, Bokkilden, Bokklubben, bol.com, BookBeat, Book Depository,
Collector’s Bookstore, Epub, Fabel, Fabula, Iptorrent, Issuu, jsstore, Kindle, Librivox, Lydbok (app),
lydbokforlaget, Lydhør, Mr Books, Nextory, NLB, Norli, Overdrive, Pirate Bay, Project Gutenberg,
Saxo, Spotify, Whatpad, Youversion og lokale bibliotek.

2.3. Demografisk diversitet
SSBs Norsk kulturbarometer har siden 1992 vist at demografiske variabler som kjønn, alder,
geografi, utdannelse og inntekt har mye å si for kulturkonsumet. Dette gjelder også for
bibliotekbesøk, lesing og bokkjøp. Kjønn og utdanning har spesielt mye å si for bokforbruket.
I SSBs Norsk Kulturbarometer 2016 er kvinneandelen for bibliotekbesøk betydelig høyere enn for
menn, 54 versus 39 prosent (SSB 2017), og SSBs Norsk Mediebarometer 2018 viser at andelen som
leser bøker en gjennomsnittsdag er dobbelt så høy for kvinner som for menn, 32 versus 16 prosent
8
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(SSB 2019). Ser vi nærmere på hvem som benytter Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste finnes
det derimot ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene (en andel på 3 prosent brukere for
begge kjønn). Bruken av Nasjonalbiblioteket online er slik sett mer mangfoldig enn både boklesing
generelt og bibliotekbesøk spesielt, der kvinnene er signifikant overrepresentert.
Når det kommer til alder er det flest i aldersgruppene 20-29 år og 40-49 år som har svart at de
bruker Nasjonalbibliotekets boktjeneste, 5 prosent. Det er en signifikant høyere andel enn
aldergruppen 50-59 år. Utover dette kan det ikke påvises signifikante forskjeller mellom
aldersgruppene. Også aldersmessig er denne offentlige boktjenesten benyttet bredt i
befolkningen.

Nord-Norge

0%

Universitet/Høyskole
lang

Trøndelag

2%

Sør-/Vestlandet

2%

Østlandet for øvrig

3%

Oslo

Universitet/Høyskole
kort
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Grunnskole/vgs/ikke
fullført

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Figur 2 viser prosentandelen av befolkningen
som bruker NBs digitale boktjeneste brutt ned
på landsdel. N(2018)=1624.

7%
4%
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Figur 3 viser prosentandelen av
befolkningsandelen som bruker NBs digitale
boktjeneste brutt ned på høyeste fullførte
utdannelse N(2018)=1624.

For bakgrunnsvariablene geografi og utdannelse endrer bildet seg noe. Tjenesten har en
signifikant større andel brukere i Oslo enn i resten av landet. Hele 8 prosent i Oslo oppgir at de
bruker tjenesten mot 3 prosent på Østlandet for øvrig, 2 prosent for Sør-/Vestlandet og Trøndelag
og 0 prosent i Nord-Norge. Oslo har generelt et høyere kulturkonsum enn resten av landet,
ettersom hovedstaden har et bredere kulturtilbud og ikke minst flere høyt utdannede mennesker,
som kulturkonsum korrelerer med. Dette er også tilfellet for Nasjonalbibliotekets digitale
boktjeneste. Det er signifikant flere høyt utdannede mennesker (7 prosent) som bruker NBs digitale
tjeneste enn dem med kort utdannelse (4 prosent) og dem uten høyere utdannelse (2 prosent). Det
er derimot ikke signifikant forskjell på andelen med kort utdannelse og dem uten høyere
utdannelse.
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Hvis vi sammenligner NBs digitale boktjeneste med Google Books som har like stor andel brukere i
den norske befolkningen, ser vi at forbrukermønsteret er ganske likt, dog med noen unntak:

50%
40%
30%
20%
10%

4%

3%

3%

2%

0%
Mann

Kvinne
NBs digitale boktjeneste

Google Books

Figur 4 viser prosentandelen av befolkningen som benytter NBs digitale boktjeneste og Google Books
brutt ned på kjønn. N(2018)=1624.
Google Books har signifikant flere mannlige enn kvinnelige brukere, 4 versus 2 prosent, enn NBs
digitale boktjeneste har; 3 prosent for begge kjønn. Aldersmessig er det også forskjeller på de to
tjenestene:
50%
40%
30%
20%
10%

2% 3%

5% 8%

3% 6%

20 til 29 år

30 til 39 år

0%
15 til 19 år

5%

1%

40 til 49 år

NBs digitale boktjeneste

1% 2%

3% 3%

3% 1%

50 til 59 år

60 til 69 år

70 år eller
eldre

Google Books

Figur 5 viser prosentandelen av befolkningen som benytter NBs digitale boktjeneste og Google Books
brutt ned på alder. N(2018)=1624.
NBs digitale boktjeneste har en signifikant høyere andel brukere i aldersgruppene 20-29 år og 4049 år enn i aldersgruppen 50-59 år. For øvrig er det ingen signifikante forskjeller mellom
aldersgruppene. Google Books har en signifikant større andel brukere i aldersgruppen 20-29-år
enn i aldersgruppene 15-19 år (3 prosent), 40-49 år (1 prosent), 50-59 år (2 prosent) og 70 år eller
eldre (1 prosent). Det er også en signifikant større andel av befolkningen i 30-årene (6 prosent) som
bruker Google Books, enn dem mellom 40 og 59 år og over 70 år.
I likhet med NBs digitale boktjeneste har også Google Books en signifikant høyere andel brukere i
Oslo enn i resten av landet, 6 prosent mot Sør-/Vestlandet med 3 prosent, Trøndelag med 2
prosent og Nord-Norge med 1 prosent.
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Også når det kommer til utdannelse har NBs digitale boktjeneste og Google Books en like stor
andel brukere med lang universitet- eller høyskoleutdannelse, 7 prosent. Dette er en signifikant
høyere andel brukere enn blant dem med kort utdannelse og dem uten høyere utdannelse.

2.4. Antall bøker lest siste 12 måneder
Vi beveger oss nå fra type digital tjeneste til volumet på forbruket. I figuren under vises
gjennomsnittverdi og median for hvor mange papirbøker/e-bøker og lydbøker befolkningen har
lest/lyttet. Fag- og pensumlitteratur er ikke inkludert:

20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00

8.50

8.00
6.00

4

4.00

2.37

2.00

0

0.00
Snitt

Median
Papirbok/e-bok

Lydbok

Figur 6 viser gjennomsnittsverdien og medianen for antallet leste bøker siste 12 måneder, enten som
papirbok/e-bok eller lydbok. N(2018)=1624.
I snitt har befolkningen lest 8,5 papir- eller e-bøker de siste 12 månedene og lyttet til 2,4 bøker via
digitale strømmetjenester eller tradisjonelle lydbøker. Til sammenligning målte
Forleggerforeningens og Bokhandlerforeningens leserundersøkelse (2018) at befolkningen i snitt
leste 15,5 bøker, med andre ord langt flere bøker enn resultatene i vår undersøkelse.
Leserundersøkelsen inkluderer også alle typer formater - papirbøker, lydbøker og e-bøker - men
inkluderer heller ikke skolebøker og annen pensumlitteratur (Leserundersøkelsen 2018).
Vi antar at den store forskjellen mellom disse resultatene angår selve metoden som er brukt; det er
brukt ulik vekting i de to undersøkelsene (vekting betyr at demografi korrigeres i forhold til den
faktiske befolkningssammensetningen, slik at det ikke blir for mange for eksempel menn, gamle
eller Osloborgere i utvalget). Begge undersøkelsene er vektet på kjønn, alder og geografi. Vi har i
tillegg vektet på utdannelse, siden kulturforbruk i så stor grad korrelerer med lengden på folks
utdannelse; jo lengre utdannelse, desto større sannsynlighet for at respondentene er
kulturforbrukere. At Leserundersøkelsen har nesten dobbelt så høyt bokforbruk som våre resultater
kan skyldes overrepresentasjon av respondenter med høyere utdannelse i utvalget. Når det på
forhånd gis informasjon om hva undersøkelsen skal handle om (gjort i begge undersøkelsene) øker
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Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

det sannsynligheten for å rekruttere dem som er mest interessert i temaet (her bøker og boklesing).
Hvorvidt man vekter på utdannelse eller ikke, kan derfor gi store utslag på resultatene.
Medianen viser under halvparten av snittet, 4 bøker de siste 12 månedene. Dette betyr at det er
noen storlesere i befolkningen som trekker gjennomsnittet betydelig opp. Medianen på lydbøker
er faktisk på 0. Vi vet at lydbøker (foreløpig) ikke er et like anvendt format som papirbøker. Det er
derfor tydelig at de som faktisk lytter til lydbøker lytter til så mange titler at de trekker snittet
kraftig opp.
Vi har brutt ned gjennomsnittsverdien på kjønn, alder og utdanning for å se på demografiske
forskjeller, først kjønn:
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Figur 7 viser gjennomsnittsverdien av antallet leste bøker enten som papirbok/e-bok eller lydbok, brutt
ned på kjønn. N(2018)=1624.
Kvinner leste i gjennomsnitt 11 papirbøker eller e-bøker de siste 12 månedene som er nesten det
dobbelte av menn som i snitt leste 6 bøker. Når det gjelder lydbok er resultatene mye jevnere.
Menn lyttet i snitt til 2 lydbøker, mens kvinner lyttet til 3 lydbøker i løpet av de siste 12 månedene.
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Figur 8 viser gjennomsnittsverdien av antall leste bøker enten som papirbok/e-bok eller lydbok brutt
ned på alder. N(2018)=1624.
Gjennomsnittet for hvor mange bøker på papir eller i e-bokformat befolkningen har lest de siste 12
månedene øker jevnt frem til 70-år. I gjennomsnitt leste de mellom 15 til 29 år 5 papirbøker/ebøker, de i 30-årene leste 7, 40-åringene leste 8, 50-åringene 9, og aldersgruppen 60-69 år oppga
å ha lest hele 14 bøker de siste 12 månedene. De som er 70 år eller eldre leste 11 bøker på papir
eller som e-bok det siste året.
Gjennomsnittet for lydbøker som befolkningen har lyttet til de siste 12 månedene er langt mer
jevnt. 15 til 19-åringene oppgir at de i snitt lytter til 1 lydbok i året. De mellom 30 og 49 år og de
som er 70 år eller eldre oppgir i snitt å ha lyttet til 2 lydbøker, mens 20-åringene og de mellom 50
og 69-åringene har lyttet i snitt til 3 lydbøker de siste 12 månedene.
Hvorvidt folk har høyere utdannelse eller ikke, spiller en betydelig rolle for kulturkonsumet, og det
gjelder også bokforbruket, noe vi allerede har sett for bruken av digitale boktjenester. Når det
gjelder hvor mange bøker som leses, viser våre resultater at forskjellene er mindre. Når det gjelder
lesevolumet, er både kjønnsforskjellene og aldersforskjellene større enn utdannelsesbakgrunn.
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Figur 9 viser gjennomsnittsverdien av antall leste bøker enten som papirbok/e-bok eller lydbok, brutt
ned på alder. N(2018)=1624.
I gjennomsnitt leste de med både kort og lang universitet/høyskoleutdanning 10 papirbøker/ebøker de siste 12 månedene, mens de uten høyere utdanning i snitt leste 8 bøker. De med høyere
utdannelse lyttet i gjennomsnitt til 3 lydbøker, mot 2 lydbøker for gruppen uten høyere utdannelse.

2.5. Hvordan nordmenn foretrekker å lese/lytte i digitale tider
I motsetning til musikk- og filmbransjens strømmetjenester har bokbransjen foreløpig ikke hatt like
stort gjennomslag med sine nye digitale formater. Det kan skyldes både den digitale innovasjonen
som sådan, tilbudet av bøker og/eller det kan skyldes at selve aktiviteten lesing taper mot andre
internettaktiviteter, noe vi kommer tilbake til. Historisk sett har både musikk- og filmbransjen i
større grad representert underholdningsindustrien enn det skjønnlitteraturen har. Lesing har i større
13

Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

grad vært en aktivitet for den velutdannede middelklassen enn det å høre på musikk og se film har
vært. Det demografiske mangfoldet er noe større for musikk og filmkonsum enn for lesing av
bøker, noe SSBs kultur- og mediebarometer viser.
Av de nye digitale boktjenestene så vi i figur 1 at det er strømmetjenester for lydbøker som har
slått best an i den norske befolkning, ikke de nye e-boktjenestene, verken de private eller
offentlige bibliotekstjenestene. Vi spurte respondentene om hvordan de foretrekker å lese bøker,
helt uavhengig av sjanger.
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Figur 10 viser prosentandelen av hvordan befolkningen foretrekker å lese N(2018)=1624.
Som vi ser av grafen er det en overveldende preferanse for å lese på papir, hele 70 prosent av
respondentene foretrekker dette alternativet. Deretter følger å lytte til lydbok med en andel på 10
prosent, fulgt av lesebrettet med 4 prosent. Å lese på nettbrett, mobil og alternativet «spiller ingen
rolle» fikk en respons på 2 prosent hver, mens kun 1 prosent svarer at de foretrekker å lese på
PC/Mac. 8 prosent av den norske befolkning oppgir at de ikke leser bøker.

2.6. Teknologipreferanser og demografi
Er det forskjell på menn og kvinner, aldersgrupper mm når det gjelder lesepreferanser? I figuren
under ser vi på forskjellene mellom menn og kvinner:
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Figur 11 viser prosentandelen av hvordan befolkningen foretrekker å lese, brutt ned på kjønn.
N(2018)=1624.
Papir er den foretrukne teknologien for begge kjønn, men en signifikant større andel kvinner enn
menn foretrekker å lese på papir; 75 mot 65 prosenter. Det er også en signifikant større andel
kvinner enn menn som foretrekker å lytte til lydbok; 12 prosent versus 8 prosent. Menn derimot er i
signifikant overvekt når det kommer til å lese på nettbrett (4 prosent mot 1 prosent) og på PC/Mac
(1 prosent mo 0 prosent). Det er også signifikant flere menn som oppgir at de ikke leser bøker; 12
prosent versus 4 prosent. Kvinner foretrekker i større grad enn menn å lese på papir og å lytte til
lydbøker, mens menn i større grad foretrekker de digitale teknologiske bærerne.
Å lese på papir er det klart mest foretrukne blant de eldre i befolkningen. Hos aldersgruppen 70 år
eller eldre oppgir 82 prosent at de foretrekker å lese på papir, noe som skiller seg signifikant fra
aldersgruppen 15-19 år (59 prosent) og også fra aldersgruppene mellom 20 og 60 år.
Trettiåringene har den største andelen av befolkningen som foretrekker å lese på lesebrett med 7
prosent, signifikant fler enn dem mellom 15 og 29 år (1 prosent) og 50-åringene (2 prosent) og 60åringene (3 prosent). Signifikant flere i aldergruppen 15-19 år enn 20 åringer foretrekker
nettbrettet, 4 versus 1 prosent. Tyveåringene er i overtall når det kommer til å preferere å lese på
PC/Mac med en andel på 4 prosent som er signifikant høyere enn alle andre aldersgrupper.
Mobiltelefonen er også den mest foretrukne teknologien hos de yngste, med en andel på 4
prosent av tenåringene og 5 prosent av tyveåringene. Å lytte til lydbok er også mest foretrukket av
de yngste aldersgruppene i tillegg til 40-åringene.
Når det gjelder utdanning er det en signifikant flere med kort universitet- eller høyskoleutdannelse
(75 prosent) og lang universitet- eller høyskoleutdannelse (80 prosent) som foretrekker å lese på
papir enn de med kun grunnskole og VGS (67 prosent). Det er også signifikant flere med lang
høyskole- eller universitetsutdannelse som foretrekker lesebrett enn de uten høyere utdannelse.
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2.7. Teknologipreferanser, sjanger og demografi
Vi har undersøkt om det foreligger noen forskjeller i teknologipreferanser for de ulike sjangerne
som skjønnlitteratur, faglitteratur og sakprosa. Figuren under viser at det gjør det i høyeste grad:
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Figur 12 viser prosentandel hvordan befolkningen foretrekker å lese de ulike sjangrene. Filter: De som
har oppgitt at de leser bøker. N(2018)=1494.
Det er klart at papir er det klart mest foretrukne formatet uansett sjanger. Flest foretrekker å lese
skjønnlitteratur på papir (72 prosent), fulgt av faglitteratur på 64 prosent og sakprosa på 48
prosent. Det er også signifikant flest kvinner som foretrekker å lese på papir uansett sjanger. Etter
papir, er det flest som foretrekker å lese faglitteratur og sakprosa på PC/Mac (9 og 5 prosent). Etter
papir, er det flest som foretrekker å høre på skjønnlitteratur på lydbok (7 prosent) og lese på
lesebrett (4 prosent).
For faglitteratur er det en signifikant overvekt av aldersgruppen 20-29 år som foretrekker å lese på
papir (78 prosent), høyere enn alle andre aldersgrupper. Blant 15-19-åringene er det kun 56
prosent som foretrekker faglitteratur på papir. Dette kan reflektere hvor de er i utdannelsesløpet,
der VGS har mer digitalt pensum (læremidler) enn mange høyere utdannelser. Å lese sakprosa på
papir er også mest preferert av 20-åringene (55 prosent) som er signifikant høyere enn 15-19åringene (45 prosent) og 40-åringene (43 prosent). En signifikant høyere andel av dem med kort og
lang høyskole- og universitetsutdannelse foretrekker å lese på papir - uansett sjanger –
sammenlignet med dem uten høyere utdannelse.
Blant leserne av skjønnlitteratur er det også en signifikant overvekt av dem med lang høyere
utdannelse (6 prosent) som foretrekker lesebrettet enn de uten høyere utdanning (3 prosent). For
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sjangeren sakprosa er det signifikant flere med lang universitet- eller høyskoleutdannelse som
foretrekker lesebrettet (5 prosent), enn både dem med kort (2 prosent) og dem uten universitet
eller høyskoleutdannelse (1 prosent).
Det er også signifikant flere menn enn kvinner som oppgir at de foretrekker å lese både
faglitteratur og sakprosa på PC/Mac, henholdsvis 12 og 6 prosent mot 8 og 4 prosent. PC/Macformatet er også mest foretrukket blant de yngre aldersgruppene. En signifikant høyere andel i
aldersgruppen 15-19 år foretrekker å lese faglitteratur på PC/Mac (16 prosent) enn alle de andre
aldersgruppene med unntak av 30-åringene (15 prosent).
Mobiltelefonen får generelt sett lav oppslutning med 2 prosent for samtlige av sjangrene. I likhet
med PC/Mac ser den også ut til å være mer populært blant de aller yngste i befolkningen. Blant
faglitteraturleserne er det signifikant flere tenåringer som foretrekker dette teknologiformatet enn
femtiåringene og de som er 70 år eller eldre (4 prosent mot 1 og 0 prosent).
For sjangeren skjønnlitteratur er det å lytte til lydbok det nest mest foretrukne formatet med 7
prosent oppslutning. For skjønnlitteratur er det en signifikant overvekt av kvinner som foretrekker
lydbok, 9 prosent versus 6 prosent for menn, mens for sakprosa er det en signifikant overvekt av
menn som oppgir at de foretrekker å lytte til lydbok; 3 mot 2 prosent. For faglitteratur er det
signifikant flere tenåringer enn tretti- og femtiåringer som oppgir at de foretrekker lydboka (4
prosent versus 1 prosent).
Skjønnlitteratur har signifikant flere lydboklyttere på «Østlandet for øvrig» enn i Oslo, 9 versus 4
prosent, mens sakprosa har flere lydboklyttere på Sør-/Vestlandet enn i Nord-Norge med 3 mot 0
prosent. Ellers er det ingen signifikante geografiske forskjeller.
Det er også en del lesere som ikke har noen sterke teknologiformatpreferanser. 3 prosent av lesere
av skjønnlitteratur svarer at format spiller ingen rolle, det samme svarer 5 prosent av leserne av
faglitteratur og 7 prosent av leserne av sakprosa. Sakprosa har også den klart største andelen som
svarer at de ikke leser denne sjangeren på 31 prosent. 12 prosent svarer at de ikke leser
faglitteratur og 9 prosent oppgir at de ikke leser skjønnlitteratur.

2.8. Lån av bøker på norske folkebibliotek
Vi har undersøkt om og i hvilken grad befolkningen benytter seg av norske folkebibliotek, og hvilke
bokformater de låner:
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Figur 13 prosentandelen av befolkningen som har lånt en papirbok, e-bok eller lydbok (CD eller digital
fil) fra et folkebibliotek de siste 2 årene. N(2018)=1624.
37 prosent av befolkningen oppgir å ha lånt en papirbok fra et norsk folkebibliotek de siste to
årene. Dette er mer enn det dobbelte av de andre formatene til sammen. 6 prosent oppgir at de
har lånt en e-bok, 8 prosent oppgir at de har at de har lånt en lydbok på CD og 3 prosent oppgir
at de har lånt en lydbok som digital fil.
Videre har vi undersøkt hvor fornøyd eller misfornøyd respondentene har vært med ventetiden for
å låne bøker i ulike formater ved norske folkebibliotek. Her har vi kun spurt de som faktisk har
oppgitt å ha lånt bøker i de ulike formatene.
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Figur 14 viser prosentandelen av hvor fornøyd/misfornøyd befolkningen som regel er med ventetiden
for å låne bøker ved norske folkebibliotek. Filter: De som har oppgitt å låne de ulike formatene fra et
norsk folkebibliotek de siste 2 årene i 2018. N(Papir)=602, N(E-bok)=92, N(Lydbok (CD)=132,
N(Lydbok(digital)=54.
Alt i alt virker befolkningen å være ganske fornøyde med ventetiden på papirboken ved norske
folkebibliotek. Hele 76 prosent av lånerne av papirbøker oppgir at de er fornøyde eller svært
fornøyde med ventetiden, og kun 6 prosent av de som har lånt papirbøker har svart at de er lite
fornøyd eller misfornøyd. Langt færre, 53 prosent, er fornøyde eller svært fornøyde med
ventetiden på e-bøker (15 prosent oppgir at de ikke vet), mens 62 prosent er fornøyde eller svært
fornøyde med ventetiden på lydbøker på CD (17 prosent oppgir vet ikke) og 49 prosent er
fornøyde eller svært fornøyde med ventetiden for lydbøker på digital fil (18 prosent vet ikke).
16 prosent svarer at de er lite fornøyd eller misfornøyd med ventetiden for e-bøker, 5 prosent
oppgir dette for lydbok i CD-format og 16 prosent for lydbok som digital fil.
Videre har spurt respondentene om hvor fornøyd/misfornøyd de er med omfanget av nye boktitler
i norske folkebibliotek i dag.
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Figur 15 viser prosentandelen av hvor fornøyd/misfornøyd befolkningen er med omfanget av nye
boktitler i norske folkebibliotek i dag. Filter: De som har lånt bøker fra norske folkebibliotek siste to
år. N(2018)=651.
Når det kommer til nye titler på papir, oppgir 64 prosent av lånetakerne ved norske folkebibliotek
at de er fornøyde eller svært fornøyde med omfanget. 16 prosent er nøytrale, mens 7 prosent
oppgir at de er lite fornøyd og kun 1 prosent svarer at de er direkte misfornøyd.
For både e-boka og lydboka på CD-format svarer 61 prosent «vet ikke», og for lydboka som digital
fil er denne andelen på hele 66 prosent, noe som også må forstås i lys av at det er langt færre som
låner disse formatene enn papirbok. 17-20 prosent har oppgitt at de er nøytrale, verken fornøyde
eller misfornøyde. Det er derfor relativt få som faktisk har tatt stilling til om de er fornøyd eller
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misfornøyd med omfanget av nye titler i disse bokformatene. 14 prosent er fornøyd eller svært
fornøyd med nye titler for e-bokformatet, mens 5 prosent er lite fornøyd eller misfornøyd. 16
prosent er fornøyd eller svært fornøyd med nye titler for lydboka i CD-format, mens 5 prosent er
lite fornøyd eller misfornøyd. 10 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med nye titler for lydboka i
digitalt format, mens 6 prosent er lite fornøyd eller misfornøyd.
Vi spurte videre om hvilket bokformat respondentene ville valgt hvis de skulle låne en bok fra et
folkebibliotek i dag og de kommende fem årene.

63%
63%

Papirbok
6%
8%

E-bok

3%
4%

Lydbok (CD)

9%
11%

Lydbok (digital fil)
Det er ikke aktuelt for meg å låne en bok fra et
folkebibliotek

11%
6%
7%
8%

Vet ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I dag

De nærmeste 5 årene

Figur 16 viser prosentandelen av hvilket bokformat befolkningen ville valgt hvis de skulle låne en bok
fra et norsk folkebibliotek i dag og de nærmeste fem årene. N(2018)=1624.
Vi ser at respondentene svarer at de har en nærmest lik bokformat-preferanse for lån i dag, og det
de tenker seg for de neste fem årene Det er liten tvil om at papirboka er det mest populære
formatet. Hele 63 prosent krysset av for at de ville valgt dette om de skulle låne en bok fra et norsk
folkebibliotek både i dag og de nærmeste fem årene. Befolkningen virker dermed ikke å tro at
papirboka kommer til å bli erstattet av andre formater med det første. 6 posent av befolkingen ville
lånt en e-bok i dag, mens 8 prosent tror de vil låne en e-bok de nærmeste fem årene. 3 prosent
oppgir at de vil låne en lydbok som CD i dag, mens 4 prosent mener de vil låne det fremover. 9
prosent oppgir at de vil låne lydbok som digital fil i dag, mens 11 posent mener de vil velge det i
løpet av en fem års tid. 11 prosent oppgir at de ikke er aktuelt å låne en bok fra et norsk
folkebibliotek i dag, mens bare 6 prosent oppgir at de ikke er aktuelt å låne en bok i løpet av de
nærmeste fem årene.
Til slutt har vi spurt hvilke folkebiblioteksfunksjoner befolkningen tror blir viktige i fremtiden:
Møteplass, litteraturhus, utlån av papirbøker, utlån av e-bøker, utlån av lydbøker som CD, utlån av
lydbøker i digital fil og «Annet» vil være viktige i fremtiden.
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Figur 17 viser prosentandelen av hvilken grad befolkningen tror ulike folkebiblioteksfunksjoner vil
være viktige i fremtiden. N(2018)=1624.
Utlån av papirbøker er den funksjonen befolkningen mener vil være viktigst i fremtiden (64 prosent
har svart i stor grad eller i svært stor grad). 16 prosent har krysset av for nøytral, mens bare 11
prosent mener denne funksjonen i liten eller svært liten grad vil være viktig i framtiden.
Over halvparten mener også at funksjonene litteraturhus (56 prosent), utlån av e-bøker (56 prosent)
og utlån av lydbøker som digital lydfil (53 prosent) vil være viktig i stor eller i svært stor grad i
framtiden. Møteplass får en oppslutning på 44 prosent, og 42 prosent mener utlån av lydbøker på
CD vil være viktig i stor eller svært stor grad i framtiden. 12 prosent mener at andre funksjoner vil
være viktig framtiden.
Under Annet, ble befolkingen bedt om å spesifisere hvilke folkebiblioteksfunksjoner de tenkte på.
De som har krysset av for «Vet ikke» i undersøkelsen eller de som har skrevet «vet ikke» i selve
kommentarfeltet, er ikke tatt med. Det samme gjelder de som har skrevet noe helt uforståelig.

I svært stor grad

Nøytral
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Figur 18 viser svar på annet-spørsmål om viktigheten av ulike folkebiblioteksfunksjoner i fremtiden.

2.9. Bruk av abonnementstjenester
Vi har undersøkt hvilke typer digitale abonnementstjenester respondentene benytter, uavhengig av
om de selv betaler for tjenesten:
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70%
60%

60%
51%

50%
38%

40%
30%

23%

20%
8%

10%
0%
Film/TV (f.eks.
Netflix, Tv2Sumo,
HBO og lignende)

Aviser (f.eks. VG+, Musikk (f.eks. Tidal,
Aftenposten Digital
Spotify)
og lignende)
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Figur 19 viser prosentandelen av hvilke digitale abonnementstjenester befolkningen benytter. Flere
svar mulig. N(2018)=1624.
Den største andelen av befolkningen bruker tjenester som tilbyr film/TV. H60 prosent oppgir at de
har et eller flere slik abonnement som omfatter tjenester som Netflix, TV2 Sumo, HBO og
lignende. Det er store aldersmessige forskjeller, og det er signifikant flere tenåringer som benytter
slike tjenester (88 prosent) enn de som er 30 år eller eldre. Blant de eldste er andelen kun på 21
prosent.
38 prosent av befolkningen oppgir at de bruker tjenester som tilbyr digitale aviser som for
eksempel VG+ og Aftenposten digital. Den voksne delen av befolkningen har den største andelen
med slike brukere. 44-45 prosent av de som er 50 år eller eldre har et slik abonnement, noe som er
signifikant høyere andel enn de mellom 15 og 49 år som har en andel brukere på 32-34 prosent.
Det er også signifikant flere med høyere utdanning som benytter abonnementstjenester for aviser
enn de som ikke har høyere utdanning (41 prosent for kort og 50 prosent for lang mot 35 prosent
uten universitet-/høyskoleutdannelse).
Over halvparten av befolkningen (51 prosent) benytter musikkabonnementstjenester som Spotify
og Tidal. I likhet med abonnementstjenestene for film og TV er det også flest blant de yngre som
bruker disse tjenestene: 85 prosent av tenåringen og 77 prosent av 20-åringene, noe som er
signifikant flere enn de som er 30 år eller eldre. 62 prosent av 30-åringene og 57 prosent av 40åringene benytter en digital musikktjeneste, noe som er signifikant høyere enn de som er 50 år
eller eldre. Det er også signifikante forskjeller mellom 50- og 60-åringene.
Det er også signifikant flere med lang universitet eller høyskoleutdannelse som benytter en
musikkabonnemnetstjeneste enn de med kun grunnskole eller VGS.
8 prosent av respondentene oppgir at de benytter en digital boktjeneste som Storytel eller Fabel.
Blant disse er det en signifikant overvekt av kvinner med 10 prosent mot 5 prosent menn. Det er
også signifikant mindre brukt av de som er 70 år eller eldre (2 prosent) enn de øvrige
alderskategoriene (som ligger mellom 7-11 prosent).
23 prosent oppgir at de ikke benytter noen digitale abonnementstjenester. Ikke overaskende er de
eldre høyest representert her og så avtar det gradvis jo yngre man er. Det er også signifikant flere
uten høyere utdanning som ikke har et digitalt kultur-abonnement, enn blant dem med kort eller
lang universitet/høyskoleutdanning (26 versus 15 og 16 prosent).

2.10. Hvem påvirker bokvalget?
Videre har vi undersøkt hvem befolkningen lytter mest og minst til når de skal velge seg en ny bok:
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Figur 20 viser prosentandelen av hvem befolkningen lytter til når de skal kjøpe/låne en ny bok.
N(2018)=1624.
Av grafen ser vi at befolkningen først og fremst lytter til sine egne preferanser når de skal finne seg
en ny bok. Hele 70 prosent svarer at de i stor eller svært stor grad lytter til egen preferanse. Ser vi
på bakgrunnsvariabelen alder, lytter 15 til 39 åringene signifikant mer til egen preferanse enn de
som er 40 år eller eldre. Signifikant flere kvinner enn menn svarte at de i stor grad lyttet til egen
preferanse (42 versus 35 prosent). Signifikant flere med høyskole eller universitetsutdanning,
uansett lengde, enn de uten universitet eller høyskoleutdannelse lyttet til egen preferanse.
Anmeldelse/kritikk av bøker og familie, venner og bekjente har også stor tillit når folk skal skaffe
seg en ny bok. 41 prosent svarer at de lytter til disse alternativene i stor eller svært stor grad. En
signifikant høyere andel kvinner enn menn har svart at de lytter til dem når de skal kjøpe/låne seg
en ny bok. Signifikant flere 20-åringene (50 prosent) enn andre aldersgrupper lytter til familie,
venner og bekjente. En signifikant høyere andel menn og aldersgruppene over 50 år svarer at de i
svært liten grad lytter til familie, venner, bekjente og anmeldelse kritikk. Det samme gjelder for
dem med kun videregående skole som høyeste fullførte utdannelse.
20 prosent av respondentene svarer at de lytter i stor til svært stor grad til bibliotekaren og
butikkansatt i utsalgssted for litteratur. En signifikant høyere andel kvinner enn menn har svart at de
lytter «i stor grad» til både bibliotekar og butikkansatte. 15-19-åringene ser også ut til å være de
som lytter mest til bibliotekaren. 26 prosent har svart at de i stor grad lytter til bibliotekaren, noe
som er signifikant høyere enn alle de eldre bortsett fra 60-åringene. Særlig menn lytter i mindre
grad til bibliotekarer og butikkansatte når de skal skaffe seg en ny bok.
Det alternativet som befolkningen virker å lytte minst til er «anbefalinger fra tjenesten de er på»,
og her sikter vi til de digitale boktjenestene som også anbefaler bøker. Her må man ta i
betraktning at det er 65 prosent i befolkningen som ikke benytter slike tjenester. 16 prosent avarer
at de lytter til disse anbefalingene i stor eller svært stor grad. For alternativet «i stor grad» er det
en signifikant overvekt av kvinner (16 mot 12 prosent menn), og flere yngre lytter til slike
anbefalinger enn de eldre.
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2.11. Bruk av automatiske algoritmebaserte anbefalinger
Vi undersøkte også i hvilken grad respondenten benytter seg av automatiske algoritmebaserte
anbefalinger når de kjøpte bøker i de fem mest brukte digitale tjenestene. Det er kun de som
faktisk bruker disse tjenestene, som har fått dette spørsmålet, og derfor er N ulik. Det kan se ut
som om Google Books-brukerne har større kjennskap til slike anbefalinger, da kun 4 prosent
oppgir «vet ikke» her. For de andre tjenestene er vet ikke-kategorien mye høyere; 10 prosent for
Storytel, 15 prosent for Amazon og 16 prosent for Ebok.no og Haugen bok.
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Figur 21 viser prosentandelen av hvilken grad befolkningen benytter seg av automatiske
algoritmebaserte anbefalinger i 2018. Filter: Kun de som benytter de ulike tjenestene. N(Amazon)=237,
N(Google Books)=51, N(Storytel)=184, N(Ebok.no)=96, N(Haugen Bok)=75.
Som vi ser av figuren over er det tydelig at flest brukere av disse tjenestene i liten eller i svært liten
grad benytter seg av automatiske algoritmestyrte anbefalinger; 59 prosent av brukerne til Amazon
og Storytel, 69 prosent av brukerne til Google Books og Ebok.no, og 70 prosent for Haugen bokbrukerne.
22 prosent av befolkningen som oppgir at de bruker Google Books og Storytel svarer at de
benytter seg av automatiske algoritmebaserte anbefalinger i moderat grad, det samme gjelder for
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19 prosent av Amazons brukere, 11 prosent av Haugen Boks brukere og 5 prosent av Storytels
brukere.
9 prosent av brukerne til Ebok.no og Storytel svarer at de benytter seg av algoritmebaserte
anbefalinger i stor eller svært stor grad, mens denne andelen er på 6 prosent for Amazon og
Google Books. Haugen bok har den laveste andelen brukere som svarer at de i stor grad benytter
seg av algoritmestyrte anbefalinger.
Ser vi på bakgrunnsvariablene for kjønn, er det en signifikant større andel menn enn kvinner (9 mot
2 prosent) som oppgir at de i stor grad benytter seg av de automatiske algoritmebaserte
anbefalingene Amazon gir.
Vi understreker at vi her kun måler det respondentene tror de gjør, ikke nødvendigvis det de faktisk
gjør. Kjennskapen til algoritmer og hvordan de fungerer er ulikt distribuert i befolkningen, noe vi
har målt i andre sammenhenger i DnD-prosjektet.

2.12. Leser vi mer, mindre eller like mye i digitale tider?
I en årrekke har både SSB og Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen på forskjellig måte
målt hvor mange som leser bøker og hvor mange bøker som leses i Norge. Resultatene av begge
undersøkelsene har vist at lesing har holdt seg relativt stabilt i Norge. I SSB Norsk mediebarometer
2018 (SSB 2019) ser vi at 24 prosent av den norske befolkning leser bok på en gjennomsnittsdag
(kvinner sterkt overrepresentert), og det er en akkurat like stor andel som i 1991. Disse resultatene
blir ofte brukt til å bevise nordmenns robuste lesevaner, og sammendraget i dette kapittelet starter
slik: «Andelen av befolkningen som leser bøker holder seg stabil» (SSB 2019, s. 57). Hvis man ser
litt nærmere på bakgrunnsvariabelen alder i tabellverket, ser vi at andelen lesere i aldersgruppen
16-24 år er halvert fra 28 prosent til 14 prosent siden 1991. Når gjennomsnittet for hele
befolkningen holder seg stabilt er det primært fordi det er langt flere i aldersgruppen 67-79 år som
leser en gjennomsnittsdag; en oppgang fra 25 prosent i 1991 til 36 prosent i 2018.
Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen Leserundersøkelse har også vist et jevnt bokforbruk
i den norske befolkning, både når det gjelder andel lesere og antall leste bøker. 88 prosent av
befolkningen leste minst en bok i 2017 mot 90 prosent i 2016, og nordmenn leste i snitt 15,5 bøker
hver i 2017 mot 15,2 bøker i 2016 (Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 2018). Det ble
også spurt om leserne (88 prosent av utvalget) leste flere, færre eller like mange bøker som i
perioden 2011-2016. 13 prosent av leserne oppga at de leste flere bøker, 30 prosent oppga at de
leste færre, mens flertallet, 49 prosent, oppga at de leste like mange bøker som før.
I befolkningsundersøkelsen i 2018 spurte vi også respondentene om de selv mente at de leste mer,
like mye eller mindre enn for fem år siden, med et åpent oppfølgingsspørsmål om hvorfor de leste
mer og mindre. Vi avgrenset ikke spørsmålet på noen måte når det gjaldt sjanger (som pensumog faglitteratur), og i prinsippet kunne respondentene inkludere lesing av aviser og sosiale medier i
sine svaralternativer. Vi ser av de åpne svarene at de primært har svart på boklesing, som
undersøkelsen handlet om. Dette er slik de svarte:
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Figur 22 viser i prosentandel hvorvidt folk leser mer mindre eller like mye som for fem år siden.
N=1624.
Siden spørsmålstillingen er noe forskjellig fra Forleggerforeningens og Bokhandlerforeningens
Leserundersøkelse, kan de ikke sammenlignes direkte. Vi kan uansett konstatere at
sjangeruavhengig leseaktivitet kommer dårligere ut i vår undersøkelse; 22 prosent av befolkningen
oppgir at de leser mer, 40 prosent leser mindre og 38 prosent leser like mye. Forskjellen kan også
her skyldes at vi har vektet resultatene på bakgrunnsvariabelen utdannelse, hvilket ikke er gjort i
Leserundersøkelsen (se tekst til figur 6 for denne metodeforskjellen).
Av dem som leser mer er det signifikant flere kvinner enn menn, 26 prosent versus 19 prosent. Når
vi ser på aldersfordelingen er det signifikant færre i alderskategoriene 40-49 år som oppgir at de
leser mer enn i alle andre alderskategorier, bortsett fra de over 70 år. Det er for øvrig ingen
signifikante forskjeller når det gjelder geografi eller utdannelse.
40 prosent oppgir at de leser like mye. Her er det ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene,
men i alderskategoriene skiller den yngste aldersgruppen seg ut fra de øvrige alderskategoriene.
Kun 17 prosent av 15-19-åringene oppgir at de leser like mye som før.
Av dem som oppgir at de leser mindre enn før er det en signifikant overvekt av menn; 39 prosent
versus 34 prosent kvinner. Tenåringene skiller seg også signifikant fra de øvrige alderskategoriene.
Hele 62 prosent av 15 til 19-åringene oppgir at de leser mindre enn før. Aldersgruppene 20-29 år
(41 prosent) og 40-49 år (39 prosent) er også signifikant overrepresentert i forhold til
aldergruppene 50 år og eldre (28-29 prosent). Det er også signifikant flere trøndere (46 prosent)
enn folk fra Sør- og Vestlandet (33 prosent) og Østlandet for øvrig (36 prosent) som oppgir at de
leser mindre.
Videre spurte vi de som oppga at de leste mer hvorfor de leste mer og de som leste mindre
hvorfor de leste mindre enn for fem år siden. Her skulle respondentene svare i et åpent
kommentarfelt, noe 970 respondenter gjorde. Det muliggjorde å kode og kvantifisere de åpne
svarene i programmet NVivo. Vi ser først på noen at de typiske åpne svarene:
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Jeg har blitt flinkere til å lese. Jeg har blitt mer
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Gidder ikke lese bøker
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Figur 23 viser et representativt utvalg av svarene som ble gitt på hvorfor respondentene leser mer og
mindre. Filter: De som leser mer og de som leser mindre enn for fem år siden.
Som vi ser er årsakene av både kontekstuelle, pragmatiske og mer personlig karakter. Mange svar
har kun med respondentens livssituasjon å gjøre, som at de har blitt pensjonister, flyttet nærmere
bibliotek, alder og syn, mens andre svar handler direkte om bokformater (e-bok og lydbok) og
digitale substitutter for lesing, som Netflix, YouTube, Facebook og generelt ny teknologi. Når vi
kodet alle de åpne svarene for de som leste mindre og mer, utkrystalliserte det seg noen mønstre i
svarene, som vi skal se nærmere på. Først resultatene for de som oppga at de leser mer:
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Figur 24 viser prosentandelen av hvorfor befolkningen leser mer. Filter: De som leser mer enn for fem
år siden. N(2018)=345.
Svarene plasserte seg i fire hovedkategorier (pluss Vet ikke): De som angår nye bokformater, de
som angår tid/tidsprioritering, leselyst og skole eller jobb. Disse kunne igjen brytes ned i 11
underkategorier, som er tatt med her i ulike fargekoder. 50 prosent av de som oppga at de leser
mer svarte at det handlet om å ha tid til å lese og prioritere dette. Av disse respondentene var det
31 prosent som svarte at de rett og slett har bedre tid i dag, mens 13 prosent svarte at de har blitt
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eldre og derfor har mer tid i hverdagen til å lese, og 1 prosent svarte at de leser mer for barn. 4
prosent oppga at de velger å prioritere tid til lesing som de ikke gjorde før og det er derfor de
leser mer, mens 1 prosent svarte at det er fordi de har tid til å lese mer nå fordi de er på reiser.
26 prosent av de som leser mer oppgir at de har mer leselyst nå enn for fem år siden. Av disse er
det 4 prosent som mener at leselysten har økt som følge av bedre bøker, 9 prosent finner det mer
givende å lese, mens 13 prosent svarer bare at de har en generell interesse for lesing.
10 prosent peker på nye bokformater som grunn til at de leser mer. 3 prosent mener e-boka er
grunnen til at de leser mer, mens 5 prosent mener det er lydboka sin fortjeneste, mens 2 prosent
peker generelt på tilgjengeligheten de nye formatene bringer med seg.
10 prosent oppgir at de leser mer som følge av skole eller jobb, mens 4 prosent vet ikke hvorfor de
leser mer.
Under følger kategoriseringen av hvorfor folk leser mindre:
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Figur 25 viser prosentandelen av hvorfor befolkningen leser mindre. Filter: De som leser mindre enn
for fem år siden. N(2018)=625.
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Majoriteten av de som oppgir å lese mindre oppgir
også at det handler om tidsprioriteringer. 63 prosent
svarer at de prioriterer lesing bort som følge av
tidsnød. 32 prosent oppgir at de generelt ikke har tid til
å lese, mens 13 prosent peker konkret på at skole og
jobb gjør at de ikke har tid til å lese på fritiden. 14
prosent mener at digitale substitutter som internett,
mobiltelefon og TV tar opp den tiden de ellers kunne
brukt på å lese, mens 4 prosent svarer at det å ha barn
gjør at de ikke har tid til å lese like mye lenger.
22 prosent av befolkningen som leser mindre enn før,
oppgir at det er som følge av desinteresse. Av disse er
det 2 prosent som mener bøkene er dårligere nå enn
før og derfor finner de ikke noe de har lyst til å lese. 17
prosent sier de rett og slett ikke har noen interesse for
å lese, mens 3 prosent oppgir at de synes det er
kjedeligere å lese nå enn før.
Fysiske forhindringer gjør at 8 prosent leser mindre nå enn før. Av disse er det 3 prosent som svarer
at sviktende syn gjør det vanskeligere å lese, mens 5 prosent syns det er mer slitsomt nå enn før,
ofte som følge av alder. 6 prosent vet ikke hvorfor de leser mindre nå enn før.
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3. Resultater fra brukerundersøkelsen i
Nasjonalbibliotekets digitale
boktjeneste 2019
Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste (tidligere kun omtalt som bokhylla) er et av Norges mest
omfattende offentlige digitaliseringsprosjekter. Ved utgangen av 2017 hadde Nasjonalbiblioteket
ferdigdigitalisert hele den norske litterære kulturarven som første land i verden. Det dreier seg om
ca. 250 000 bøker som er tilgjengelige for publikum med norsk IP-adresse. Bøker som har falt i det
fri, det vil si som ikke lenger er beskyttet av opphavsretten, kan lastes ned som fil.
Opphavsrettsbeskyttede bøker (under 70 år gamle) kan man lese via en nettleser. Forfattere og
forlag (og evnt. andre opphavsmenn) blir betalt gjennom den kollektive lisensavtalen mellom
Nasjonalbiblioteket og Kopinor.
I løpet av perioden for forskningsprosjektet har Nasjonalbiblioteket gjort store endringer på sin
plattform. Det som tidligere kun ble kalt bokhylla, og URL-en bokhylla.no, er nå én av to veier inn
til Nasjonalbibliotekets arkivtjenester. Den andre er www.nb.no. Dette betyr at svaralternativet i
spørreskjemaene ble endret fra «bokhylla.no (Nasjonalbibliotekets e-boktjeneste)» til
«Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste». For brukerne inne på tjenesten har det designmessig
kommet store endringer, og brukerne får nå tilgang til mange typer arkivmateriale ved søk på siden
nb.no. Denne endringen ble gjennomført fra 2017. For undersøkelsen i 2019 ble det derfor lagt til
et innledende spørsmål om hva brukerne hadde søkt på; bøker, tidsskrifter, aviser, arrangementer
eller bilder. Kun de som hadde søkt på bøker fikk tilgang til denne spørreundersøkelsen.

3.1. Kort om metode
Brukerundersøkelsen i Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste er gjennomført ved hjelp av
Nasjonalbiblioteket (heretter også omtalt som NB) som la undesøkelsen ut som pop-up. 1994
brukere gjennomførte over 95 prosent av alle spørsmålene i undersøkelsen, noe som må kunne
sies å være god respons. Surveyen ble gjennomført i perioden 20. mars - 2. april 2019.
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Siden brukerne ble rekruttert ved selvseleksjon, er utvalget heftet med superbrukerkjennetegn; at
det er de ivrigste og mest dedikerte brukerne av NBs digitale tjeneste som velger å bruke tid på å
besvare undersøkelsen. Både respondent-karakteristikken i denne surveyen, og sammenligningen
med resultatene i befolkningsundersøkelsen, viser at vi har å gjøre med slike superbrukere av
tjenesten. Siden vi også har målt andel brukere av den digitale boktjenesten i den mer
representative befolkningsundersøkelsen, kan vi sammenligne NB-brukerne i de to undersøkelsene
og dermed identifisere effekten av selvseleksjon i brukerundersøkelsen. I tolkningen av resultatene
i brukerundersøkelsen må det tas høyde for dette utvalgets begrensinger.
Når vi ser på hvem som har benyttet Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste i selve
brukerundersøkelsen, utgjør disse brukerne en annen gruppe enn den vi finner i
befolkningsundersøkelsen, hvilket henger sammen med at det gjerne er de mest dedikerte
brukerne som tar seg tid til å svare på slike undersøkelser. Brukerundersøkelsen er med andre ord
ikke representativ for hvem som faktisk benytter Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste, som en
befolkningsundersøkelse er. Vi har et utvalg av brukere som er dominert av den såkalte
superbrukeren; hun som bruker tjenesten ofte og de som er spesielt interessert i det den tilbyr.
Respondentkarakterstikken – hvem som har svart på undersøkelsen demografisk sett – viser at
superbrukerne på flere måter skiller seg fra den faktiske demografien i Norge. 57 prosent av
brukerne var menn og 43 prosent kvinner. Aldersgruppen 15-19 år utgjorde kun 3 prosent av
utvalget, 20-åringene 13 prosent, 30-åringene 15 prosent, 40-åringene 19 prosent, 50-åringenen
21 prosent, 60-åringene 19 prosent og de som er 70 år eller eldre 11 prosent. 4 prosent av
brukerne hadde kun grunnskole, 13 prosent hadde kun videregående, 28 prosent hadde en kort
universitet- eller høyskoleutdannelse (1-3 år), hele 53 prosent hadde lang universitet- eller
høyskoleutdannelse (4 år eller mer), mens 3 prosent oppga annen utdannelse. Superbrukerne er
dominert av menn, av voksne over 40 år og av folk med høyere utdannelse (tilsammen har 81
prosent kort eller lang høyskole- eller universitetsutdannelse).

3.2. Brukens hyppighet
At utvalget består av mange superbruker bekreftes også av svarene på spørsmålet om frekvens. På
spørsmålet om hvor ofte de benytter Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste fordelte brukerne
seg slik:

34

Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

50%
45%
40%

36%

35%

28%

30%
25%
20%
15%
10%

16%
9%

8%
2%

5%
0%
Daglig

Ukentlig

Månedlig

Noen ganger i
halvåret

Noen ganger i
året

Dette er første
gang

Figur 26 viser prosentandelen av hvor ofte NB-brukerne benytter den digitale boktjenesten til
Nasjonalbiblioteket. N(2019)=1590 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
Den største andelen oppgir at de bruker Nasjonalbibliotekets digitale boksamling ukentlig (36
prosent), mens 9 prosent oppgir at de bruker tjenesten daglig. 28 prosent oppgir at de bruker den
månedlig, 16 prosent oppgir noen ganger i halvåret, 8 prosent svarer noen ganger i året og 2
prosent benyttet tjenesten for første gang. Det er en signifikant overvekt av menn som oppgir at
de bruker tjenesten daglig (12 prosent mot 6 prosent kvinner). Kvinner er i signifikant overvekt når
det kommer til bruke tjenesten noen ganger i halvåret (19 prosent mot 13 prosent menn), ellers er
det ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene. Blant aldersfordelingen er det signifikant flere i
sekstiårene (14 prosent) som bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste enn de i tyveårene (4
prosent).
Vi har videre spurt brukerne hvilke egenskaper ved Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste som
er mest viktig for dem:
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Figur 27 viser prosentandelen av hvilke egenskaper i NBs digitale boktjeneste som er viktig for
brukerne. Flere svar mulig. N(2019)=1590 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
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Den desidert viktigste egenskapen for brukerne er at det er lett å søke i Nasjonalbibliotekets
digitale boktjeneste. Hele 91 prosent av brukerne krysset av for dette. Deretter følger at det er lett
å lese med en respons på 49 prosent, lett å bla på 44 prosent, få anbefalinger på lignende bøker
på 11 prosent av brukerne og at det er lett å dele er viktig for 10 prosent av brukerne. For alle
egenskapene bortsett fra «lett å søke» foreligger det en signifikant overvekt av kvinner som mener
egenskapene er viktig.
Det å få anbefalinger på lignende bøker har signifikant flere brukere i 20-årene (19 prosent) enn
40-åringene og de som er 60 år eller eldre (7-9 prosent).

3.3. Bruk av digitale boktjenester blant NB-brukere
Videre har vi spurt NB-brukerne om hvilke digitale boktjenester de benytter seg av, med andre ord
det samme spørsmålet som ble stilt i befolkningsundersøkelsen:
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Figur 28 viser prosentandelen av NB-brukere som benytter ulike digitale boktjenester. Flere svar
mulig. N(2019)=1994.
En større andel NB-brukere benytter de ulike digitale boktjenestene enn tilfellet var for den norske
befolkningen. Dette henger ikke minst sammen med den høye andelen av høyt utdannede som
kjennetegner Nasjonalbibliotekets brukere. Amazon blir brukt av hele 38 prosent av NB-brukerne,
noe som er mer enn det dobbelte av andelen i befolkingen (15 prosent i 2018). Google Books blir
brukt av 28 prosent av NB-brukerne mot 3 prosent av befolkningen. Folkebibliotekets eBokBib blir
bruk av 23 prosent av brukerne mot 6 prosent av befolkingen. Storytel fikk en oppslutning på 11
prosent i befolkningsundersøkelsen, mens 14 prosent av NB-brukerne oppgir at de bruker den
digitale strømmetjenesteplattformen for lydbøker. 19 prosent bruker Haugen Book, 13 prosent
bruker Ebok.no og «andre digitale boktjenester», 9 prosent bruker Bokklubbene, 7 prosent bruker
iTunes Books og 4 prosent bruker Bokskya.
Storytel, Ebok.no, Haugen Bok, Bokklubbene, Folkebibliotekets eBokBib og andre digitale
boktjenester har en signfikant overrepresentasjon av kvinnelige brukere. Det er også en signifikant
flere 20-åringer og 30-åringer (37 og 38 prosent) som oppgir å bruke Google Books enn de som er
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50 år eller eldre (20-23 prosent). Videre er det en signifikant større andel brukere mellom 20 og 49
år som oppgir at de bruker Storytel enn de som er 50 år eller eldre.
Når det gjelder utdanningsnivå er det signifikant flere med en lang universitet- eller
høyskoleutdannelse som har oppgitt at de bruker Amazon, Google Books og Haugen bok enn de
med kun videregående eller med kort utdannelse. Det er også signifikant flere med kort høyere
utdanning som oppgir at de bruker Amazon enn de uten høyere utdannelse.
Blant de som har oppgitt «andre digitale boktjenester» er følgende tjenester nevnt av mer enn én
respondent: adlibris.no, antikvariat.net, archive.org, ark.no, Audible, bibsys, bokkilden.no,
bokselskap.no, bookbites.com, BookDepository, bookis, CDON.com, christianbooks.com,
Deichmanske bibliotek, Digitalarkivet, EbookCentral, Evsco, Fabel, Goodreads, Jstore, Kindle,
Lydbokforlaget, nlb.no, Norli, ProQuest EBook Central, Project Gutenberg, Universitetsbiblioteket,
Wikisource.

3.4. Kjøp eller lån av bøker
Vi har spurt NB-brukerne om hvorvidt de har unnlatt å kjøpe en papirbok, en e-bok eller en lydbok
fordi de heller kan låne den på biblioteket de siste 6 månedene. En av grunnene til at vi har valgt å
spørre om dette, er at vi ønsket å undersøke hvordan det digitale konsumet endrer seg både for
kjøp og lån og forholdet mellom dem. NB-brukerne er storforbrukere av digitale boktjenester, og
deres forbruksmønstre er derfor spesielt interessante. Å låne en papirbok har den omkostningen at
låneren må bruke tid på å hente og levere boken (tid er en viktig ressurs for mange), og det er i
dag enkelt å bestille papirbøker som blir levert hjem (tid spart, men penger brukt). Lån av e-bok og
lydfil har derimot ingen omkostninger, verken av tidsmessig eller økonomisk karakter.
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Figur 29 viser prosentandelen NB-brukere som har unnlatt å kjøpe en papirbok, en e-bok eller en
lydbok fordi de kan låne den på biblioteket, de siste seks månedene. N(2019)=1994.
45 prosent av brukerne oppgir at de har unnlatt å kjøpe en papirbok fordi de heller kan låne den
på biblioteket. Forskjellen mellom papir og de andre formatene reflekterer også at papirboken har
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en mye større andel lesere enn e-bok og lydbok. Andelen som har unnlatt å kjøpe e-bok og lydbok
er betydelig lavere, fortrinnsvis 17 prosent 13 prosent, noe som også henger sammen med
utlånstilbudet av disse bokformatene. Når det er sagt kan en andel på 17 og 13 prosent betraktes
som relativt høyt. Vi minner om at dette utvalget er dominert at folk med kort eller høy høyskoleeller universitetsutdannelse, et segment som vi vet har hatt den størst andelen lesere siden 1991
(SSB 2019).
Videre har vi undersøkt om brukerne av Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste har unnlatt å
kjøpe en papirbok eller e-bok fordi de kan få tilgang til den gjennom Nasjonalbiblioteket:
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Figur 30 viser prosentandelen NB-brukere som har unnlatt å kjøpe en papirbok eller en e-bok fordi de
kan låne den på Nasjonalbiblioteket, de siste seks månedene. N(2019)=1994.
27 prosent av NB-brukerne har oppgir at de har unnlatt å kjøpe en papirbok fordi de kunne låne
den på Nasjonalbiblioteket, mens 21 prosent oppgir å ha unnlatt å kjøpe en e-bok fordi de kan få
tilgang gjennom Nasjonalbiblioteket (med andre ord en høyere andel enn for bibliotekene som var
17 prosent).
Ser man på bakgrunnsvariablene er det en signifikant overvekt av kvinner som har unnlatt å kjøpe
både papirbok og e-bok. Det er også langt flere 20-åringer som har unnlatt å kjøpe papirbøker på
grunn av lånemuligheter enn de øvrige aldersgruppene; 46 prosent mot 20-28 prosent. 41 prosent
av NB-brukerne i tyveårene oppgir at de har unnlatt å kjøpe en e-bok på grunn av lån, noe som er
signifikant høyere enn alle de eldre aldersgruppene. Vi antar at overrepresentasjonen av 20-åringer
henger sammen med at en del av dem er studenter.

3.5. Viktigheten av å digitalisere kulturarven
Vi har undersøkt hvor viktig NB-brukere mener ulike aspekter ved å digitalisere den norske
kulturarven gjennom Nasjonalbiblioteket er. Disse aspektene er bevaring av norsk kulturarv for
fremtidige generasjoner, digital tilgjengeliggjøring av litteratur og kulturarv for alle, som et
alternativ til å gå på biblioteket og som et alternativ til å kjøpe bøker. Brukerne ble bedt om å
svare på en skala fra lite viktig til veldig viktig.
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Figur 31 viser prosentandelen av hvor viktig NB-brukere mener å digitalisere kulturarven gjennom
Nasjonalbiblioteket er. N(2019)=1994.
Ikke overraskende mente svært mange av NB-brukerne at «bevaring av norsk kulturarv for
fremtidige generasjoner» (90 prosent) og «digital tilgjengeliggjøring av litteratur og kulturarv» for
alle (91 prosent) er veldig viktig når det kommer til å digitalisere kulturarven gjennom
Nasjonalbiblioteket.
Noe mer overraskende var at hele 59 prosent av NB-brukerne svarte at digitaliseringen var litt eller
veldig viktig som et alternativ til å gå på biblioteket. Dette indikerer en betydelig
substitueringseffekt av digitaliseringen for denne gruppen; når man kan låne og lese e-bøker gratis
hjemme i sofaen, hvorfor skal man gå i biblioteket? For de digitale brukerne av Nasjonalbiblioteket
innebærer sannsynligvis digitaliseringen allerede et alternativ til å gå på biblioteket (vi minner om
at nesten halvparten benytter tjenesten daglig eller hver uke).
41 prosent svarte at det var litt eller veldig viktig som et alternativ til å kjøpe bøker, noe vi også så i
forrige kapittel.

3.6. Privat, studie- og jobbrelatert bruk
Vi har undersøkt i hvilken sammenheng NB-brukerne bruker Nasjonalbibliotekets digitale
boktjeneste.
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Figur 32 viser prosentandelen av i hvilken sammenheng NB-brukerne bruker Nasjonalbibliotekets
digitale boktjeneste. N=1994.
Tatt i betraktning det høye utdannelsesnivået i dette utvalget av superbrukere, er det noe
overraskende at flest, 53 prosent, oppgir at de bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste til
private formål. En signifikant overvekt av menn svarte privat, 65 prosent mot 37 prosent kvinner. Jo
eldre brukerne er, desto flere oppgir å bruke Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste i privat
sammenheng. Signifikant flere 50-åringene (64 prosent) og 60-åringene (75 prosent) bruker
tjenesten privat enn de yngre aldergruppene. Det er også signifikant flere med kun grunnskole og
videregående som bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste privat, enn de med lang
universitet- eller høyskoleutdannelse.
28 prosent oppgir at de bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste i jobbsammenheng, og
her er kvinnene i signifikant overvekt; 44 mot 24 prosent menn. Det foreligger også det en klar
overvekt av 30- og 40-åringer som bruker tjenesten i jobbsammenheng. Ikke overraskende er det
signifikant flere med kort høyere utdannelse (18 prosent) og lang høyere utdannelse (39 prosent),
som oppgir at de bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste i jobbsammenheng enn brukere
med kun grunnskole eller videregående (2 og 5 prosent). Det er også signifikant flere med lang
høyere utdannelse som bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste i jobbsammenheng enn
de med kort.
18 prosent oppgir at de bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste i studier i høyere
utdanning. Også her er det signifikant flere kvinner enn menn (27 mot 10 prosent). Ikke
overraskende er det en signifikant overvekt av 20 til 29-åringer (67 prosent) enn alle andre
aldersgrupper.
Kun 2 prosent av brukeren oppgir at de bruker tjenesten i skolearbeid, med en signifikant overvekt
av kvinner med 4 mot 1 prosent menn.
Til slutt har vi undersøkt hvordan respondentene leser i de ulike teknologiene.

40

Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

92%

5%
2%
0%
0%
2%

Papir

6%
3%
9%
4%

Lesebrett

Nettbrett

5%
3%

11%
11%

PC/Mac

1%
1%
11%

Mobiltelefon

2%
2%

18%
59%

18%
18%
45%
45%

18%
24%
16%

22%
41%

2%
2%
7%
3%

Lydbok

45%

4%
2%
1%
2%

Annet
0%

10%

47%

33%
20%

30%

58%

40%

50%

60%

70%

80%

Leser hele bøker

Leser bestemte utdrag

Blar/titter/skumleser

Vet ikke

Jeg leser ikke bøker

Jeg foretrekker ikke dette formatet

90%

100%

Figur 33 viser prosentandelen av hva NB-brukerne gjør når de leser i de ulike teknologiene.
N(2019)=1893 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
Når NB-brukerne velger en papirbok er det i hovedsak for å lese hele boka. 92 prosent av
respondentene svarer at de leser hele bøker på
papir. Deretter følger lydbok på 41 prosent. 18
prosent leser hele bøker på nettbrett og på
lesebrett, og 11 prosent leser hele bøker på
mobilen.
PC/Mac benyttes av 45 prosent til å lese utdrag,
fulgt av nettbrettet med 18 prosent og mobilen
med 16 prosent. Færrest benytter lydbok for å høre
utdrag.
Når det gjelder å bla/titte/skumlese er mobilen
vinneren, 22 prosent bruker mobilen til dette
formålet, fulgt av PC/Mac med 18 prosent og
nettbrettet med 11 prosent. Kun 2 prosent benytter
papirboka og lydboka til dette formålet.
Det er flest som ikke bruker lesebrettet til noen av
disse gjøremålene; 59 prosent oppgir at de ikke
foretrekker dette formatet. 47 prosent foretrekker
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ikke mobilen, 45 prosent ikke nettbrettet eller lydbøker, og 24 prosent ikke PC/Mac. Kun 2 prosent
oppgir at de ikke foretrekker papirformatet til noen av disse gjøremålene.
Disse resultatene viser at de ulike teknologiene man kan lese/lytte på benyttes til ulike leseformål;
lese hele bøker, lese utdrag og bla/titte/skumlese. Det er store forskjeller på hvilke teknologier NBbrukerne ikke foretrekker i det hele tatt.

Valg av teknologiformat synes å handle om både formålet med lesingen og med hvilke sjanger
som leses (befolkningsundersøkelsen 2018, figur 12). Åpne spørsmål og svar om formatpreferanser
viser også at selve konteksten der det leses - på hytta, i badekaret, på ferie mm – er avgjørende for
om man velger papir, skjerm eller lyd (Kampen Kristensen 2019).
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4. Befolkningsundersøkelser i 2016 og
2018 – en sammenligning
4.1. Kort om metode
I denne analysen er det benyttet en annen metodisk fremgangsmåte enn for
befolkningsundersøkelsen og brukerundersøkelsen. Her er svar fra 2016 og 2018 kjørt sammen i en
datafil hvor kun de sammenlignbare spørsmålene fra de to årene ble benyttet, og tid er behandlet
som en kategorisk variabel. Deretter ble datasettene renset med hensyn til fullførelse av
spørsmålene, og ufullstendige svar ble fjernet. Etter dette ble dataen analysert ved bruk av
ANOVA-testing ved numeriske variabler og Kji-kvadrat på kategoriske variabler. Signifikansnivået
ble satt til p=0.05.
Metoden for befolkningsundersøkelsen i 2016 er utført på samme måte som i 2018 (se også Gran,
Røssaak og Kampen Kristensen 2018).

4.2. Bruk av digitale boktjenester i 2016 og 2018
På spørsmålet om hvilke digitale boktjenester befolkningen bruker, svarte respondentene slik i
henholdsvis 2016 og 2018:
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Figur 34 viser prosentandelen av befolkningen som benytter ulike digitale boktjenester. Flere svar
mulig. N(2016)=1558, N(2018)=1624.
Amazon er stadig den mest brukte digitale boktjenesten på 15 prosent i 2018. Dette er dog en
signifikant nedgang fra 2016 da 19 prosent av befolkningen svarte at de brukte Amazon. Nesten
samtlige av de digitale boktjenestene har hatt en signifikant nedgang fra 2016 til 2018. Bokskya
har gått fra 2 prosent til 1 prosent, Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste har gått ned fra 7
prosent til 3 prosent, Google Books er redusert fra 6 prosent til 3 prosent, Ebok.no har falt fra 15
prosent til 6 prosent og iTunes Books er redusert fra 11 til 5 prosent. Den eneste digitale
boktjenesten som har økt er Storytel som har hatt en signifikant økning fra 8 prosent til 12 prosent.
Majoriteten av befolkningen oppga at de ikke bruker noen av de digitale boktjenestene. I 2016
svarte 62 prosent dette og i 2018 hadde denne andelen økt signifikant til 68 prosent. Alt i alt, ser vi
at den generelle bruken av digitale boktjenester har gått ned i denne tidsperioden.
Når det gjelder nedgangen til Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste, som mange kjenner som
bokhylla da den ble lansert, kan noe av nedgangen skyldes at svaralternativet ble endret i 2018 (en
beslutning tatt i samarbeid med Nasjonalbiblioteket som har endret tjenesten sin), og «bokhylla»
inngikk ikke i det. Slik sett kan det være at vi snarere målte kjennskap til denne boktjenesten enn
faktisk bruk. Siden alle de digitale boktjenestene for lesing har falt i perioden, er det derimot ikke
sannsynlig at hele nedgangen skyldes endringen i svaralternativet.
I befolkningsundersøkelsen i 2016 var det få og relativt små signifikante forskjeller når det gjaldt
hvem som benyttet Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste (bokhylla); både for kjønn, alder,
geografi og utdannelse. Det var egentlig kun lang utdannelse som skilte seg ut (var
overrepresentert i forhold til dem uten utdannelse), og bruken av bokhylla.no var slik sett relativt
demokratisk og mangfoldig demografisk sett. Sammenlignet med hva vi vet om bokkonsum fra
andre undersøkelser (SSB 2017, SSB 2019, Gran et al. 2012, Forleggerforeningen og
Bokhandlerforeningen, 2018) skilte bokhylla seg ut i positiv retning kulturpolitisk sett. Dette
mangfoldet er noe svekket i 2018, selv om like mange menn og kvinner benytter tjenesten, og
tjenesten er benyttet bredt når det gjelder ulike aldersgrupper. I 2018 er særlig den geografiske
fordelingen av brukere endret, og det er en signifikant høyere andel Oslo-borgere som bruker
tjenesten enn resten av landet. Begge årene hadde en overrepresentasjon av brukere med lang
høyere utdannelse.

4.2.1. Hvordan foretrekker befolkningen å lese?
På spørsmålet «Hvordan foretrekker du å lese bøker?» svarte respondentene slik:
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Figur 35 viser prosentandelen av befolkningen som foretrekker å lese bøker på ulike måter.
N(2016)=1558, N(2018)=1624.
Papir er stadig det klart mest foretrukne formatet å lese på, selv med et signifikant fall fra 75
prosent i 2016 til 70 prosent i 2018. Å lytte til lydbok er det nest mest foretrukne formatet og det
alternativet som har hatt den største signifikante økningen fra 2016 til 2018, på 3 prosent. Lesing
på PC/Mac og mobiltelefon har også hatt signifikante endringer fra 2016 til 2018. PC/Mac har falt
fra 2 til 1 prosent, mens mobiltelefonen har økt fra 1 til 2 prosent. Vi kan konkludere med at det har
vært små men signifikante endringer i lesepreferansene fra 2016 til 2018 når det gjelder
teknologiformater.
Vi undersøkte så om disse lesepreferansene avhenger av om man leser skjønnlitteratur, faglitteratur
eller sakprosa, og om de har endret seg fra 2016 til 2018. Først skjønnlitteratur:
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Figur 36 viser prosentandelen av befolkningen som foretrekker å lese skjønnlitteratur i de ulike
teknologiformatene. Filter: De som har oppgitt at de leser bøker. N(2016)=1449, N(2018)=1494.
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Leserne av skjønnlitteratur har en klar preferanse for å lese på papir, selv om det har vært et
signifikant fall fra 76 prosent til 72 prosent i denne toårsperioden. Utover dette holder
lesepreferansene for skjønnlitteratur seg stabile, uten signifikante endringer. Derimot har andelen
som har svart «leser ikke» (underforstått skjønnlitteratur, hvilket går frem av spørreskjemaets
utforming) gått signifikant opp fra 7 prosent i 2016 til 9 prosent i 2018.
For faglitteratur ser bildet annerledes ut:
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Figur 37 viser prosentandelen av befolkningen som foretrekker å lese faglitteratur i de ulike
teknologiformatene. Filter: De som har oppgitt at de leser bøker. N(2016)=1449, N(2018)=1494.
Også for faglitteratur er papir det klart mest foretrukne leseformatet i både 2016 og 2018.
Økningen fra 62 og 64 prosent er ikke signifikant her. De eneste signifikante endringene for
lesepreferansene er at å lese på PC/Mac har falt fra 13 prosent i 2016 til 10 prosent i 2018 og at
lesing på mobilen har økt fra 1 til 2 prosent i samme periode.
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Til slutt ser vi på resultatene for sakprosa:
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Figur 38 viser prosentandelen av befolkningen som foretrekker å lese sakprosa. Filter: Kun de som har
oppgitt at de leser bøker i de ulike teknologiformatene. N(2016)=1449, N(2018)=1494.
Sakprosa har også signifikante endringer for PC/Mac og mobiltelefon. 7 prosent av befolkningen
oppga at de foretrakk å lese sakprosa på PC/Mac i 2016, mens i 2018 hadde denne andelen falt til
5 prosent. Mobiltelefonen gikk motsatt vei; fra1 prosent som foretrakk den i 2016 mot 2 prosent i
2018. Ellers er det verdt å merke seg at også her er papirformatet det mest foretrukne formatet,
dog med en del lavere andel enn for skjønnlitteratur og sakprosa. Det er også langt flere
respondenter som oppgir at de ikke leser sakprosa enn tilfellet var for faglitteratur og
skjønnlitteratur.
Konklusjonen for alle sjangrene er at papirboka holder seg som det mest foretrukne
teknologiformatet, og at det for øvrig er små, men noen signifikante, endringer i formatpreferanser
i perioden 2016-2018.

4.2.2. Kjøp eller lån av bøker
Vi spurte også respondentene om deres inntrykk av prisnivået for e-bøker sammenlignet med
papirbøker.
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Figur 39 viser prosentandel av befolkningens inntrykk av prisnivået på papirbøker og e-bøker i forhold
til hverandre. N(2016)=1558, N(2018)=1624.
Som vi ser av resultatene har ikke befolkningens inntrykk av prisnivået endret seg nevneverdig i de
to årene mellom undersøkelsene. Det er ikke påvist noen signifikante endringer her. 6 prosent av
befolkingen i 2016 og 7 prosent av befolkningen i 2018 mente at e-bøker og papirbøker er likt
priset. 34 prosent i 2016 og 36 prosent i 2018 mener e-bøker som regel er billigere enn papirbøker
og 4 prosent mener e-bøker som regel er dyrere enn papirbøker. Godt over halvparten har svart at
de ikke vet hvordan e-bøker er priset i forhold til papirbøker i både 2016 og 2018.
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Videre spurte vi om respondentene hadde unnlatt å kjøpe bøker de siste seks månedene fordi de
kunne låne dem på biblioteket.
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Figur 40 viser prosentandelen som har unnlatt å kjøpe en papirbok, e-bok eller lydbok fordi de kan
låne den på biblioteket, i løpet av de siste 6 månedene. N(2016)=1558, N(2018)=1624.
Det er ikke store endringer i forbruksmønsteret for hvor mange som har latt være å kjøpe bøker
fordi de kan låne dem.
Det er dog en signifikant lavere andel som svarer nei på spørsmålet når det gjelder papirbok; i
2016 svarte 64 prosent nei, mens denne andelen var på 60 prosent i 2018. 2016 svarte 82 prosent
av befolkning nei på at de har unnlatt å kjøpe en e-bok fordi de kunne låne den på biblioteket.
Denne andelen falt signifikant til 74 prosent i 2018. Andelen som oppgir at de har unnlatt å kjøpe
e-bøker holder seg stabilt på 10 prosent i 2016 og 9 prosent i 2018. Det er derimot signifikant flere
som svarer «husker ikke» i 2018 med en økning fra 8 til 17 prosent.
Resultatene for lydboka er ganske likt resultatene for e-boka. 81 prosent svarte i 2016 at de ikke
hadde unnlatt å kjøpe en lydbok fordi de kan låne den på biblioteket, mens 73 prosent svarer
dette i 2018, noe som er en signifikant endring. Andelen som svarer at de har unnlatt å kjøpe en
lydbok ligger stabilt på 11 prosent i 2016 og 10 prosent i 2018. Andelen som svarer «husker ikke»
har økt signifikant fra 8 til 16 prosent i dette tidsrommet. Vi kan ikke forklare denne endringen,
men stiller spørsmålet om det skjuler seg flere ja-svar her, for både for lydbok og e-bok.

4.2.3. Bruk av digitale abonnementstjenester
For å sette bok-strømmetjenestene i kontekst, sammenligner vi dem her med andre
abonnementstjenester for film/TV, musikk og aviser. Vi spurte om hvilke abonnementstjenester
respondentene benytter på tidspunktet for spørreundersøkelsen, ikke hvilke tjenester de selv
betaler for. Strømmetjenester for lydbøker er det siste tilskuddet til det digitale
abonnementstilbudet for kultur- og medietjenester, og som vi ser av figuren under er andelen

49

Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

brukere betydelige mindre enn for de andre tjenestene. Det har dog vært betydelig vekst for bokstrømming i perioden 2016-2018:
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Figur 41 viser prosentandel av hvilke digitale abonnementstjenester befolkningen benytter. Flere svar
mulig. N(2016)=1558, N(2018)=1624.
Samtlige av de ulike digitale abonnementstjenestene har økt andelen brukere fra 2016 til 2018.
Samtlige av endringene er signifikante. Det er tilsvarende signifikant færre som oppgir at de ikke
har noen digitale abonnementer i 2018 enn i 2016 (23 versus 27 prosent).
Den mest brukte typen er abonnementstjenester for film og TV (Netflix, TV2 Sumo, HBO og
lignende). I 2016 svarte litt over halvparten (51 prosent) at de benyttet et slikt abonnement, mens i
2018 hadde denne andelen økt til 60 prosent. Bruken av abonnementstjenester for aviser (VG+,
Aftenposten Digital o.l.) økte fra 30 prosent i 2016 til 38 prosent i 2019. Digitale
musikkabonnementer (Tidal, Spotify) økte fra 46 prosent i 2016 til 51 prosent i 2018, og
boktjenester (Storytel, Lydhør) doblet seg fra 4 til 8 prosent i samme periode.
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5. Brukerundersøkelsene om
Nasjonalbibliotekets digitale
boktjeneste i 2016 og 2019
5.1. Kort om metode
I denne analysen er det benyttet en annen metodisk fremgangsmåte enn for befolkning- og
brukerundersøkelsene. Her er svar fra 2016 og 2018 satt sammen i en datafil hvor kun de
sammenlignbare spørsmålene fra de to årene ble benyttet, og tid er behandlet som en kategorisk
variabel. Deretter ble datasettene renset med hensyn til fullførelse av spørsmålene, og
ufullstendige svar ble fjernet. Etter dette ble dataene analysert ved bruk av ANOVA-testing ved
numeriske variabler og Kji-kvadrat på kategoriske variabler. Signifikansnivået ble satt til p=0.05.
Metoden for brukerundersøkelsen i 2016 er utført på samme måte som i 2019 (se også Gran,
Røssaak og Kampen Kristensen 2018).

5.1.1. Responskarakteristikk
Etter rensing av datasettet sto vi igjen med et utvalg på 966 respondenter fra brukerundersøkelsen
i 2016. Av disse var kjønnsfordelingen på 55 prosent menn og 45 prosent kvinner. Aldersgruppen
15-19 år utgjorde 2 prosent av utvalget, 20-åringene 18 prosent, 30-åringene 17 prosent, 40åringene 21 prosent, 50-åringenen 20 prosent, 60-åringene 15 prosent og de som er 70 år eller
eldre 6 prosent.
Når det gjelder til høyeste fullførte utdannelse oppga 2 prosent
at de kun hadde grunnskole og 16 prosent at de kun hadde
videregående i 2016. Når det gjelder universitet- eller
høyskoleutdannelse oppga 29 prosent at de hadde en kort
høyere utdannelse, 51 prosent oppga at de hadde en lang
høyere utdanning. 2 prosent svarte at de hadde en annen
utdannelse.
Utvalget i 2019 besto av 1994 brukere rekruttert via NBs netttjeneste. Av disse var 57 prosent menn og 43 prosent kvinner. 1519 åringene utgjorde 3 prosent av utvalget, 20-åringene 13
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prosent, 30-åringene 15 prosent, 40-åringene 19 prosent, 50-åringenen 21 prosent, 60-åringene 19
prosent og de som er 70 år eller eldre 11 prosent.
4 prosent av brukerne hadde kun grunnskole, 13 prosent hadde kun videregående, 28 prosent
hadde en kort universitet- eller høyskoleutdannelse, 53 prosent hadde lang universitet- eller
høyskoleutdannelse, mens 3 prosent oppga en annen utdannelse.
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5.1.2. Bruk av Nasjonalbibliotekets digitale boksamling
Når vi ser på hvem som har benyttet seg av NBs digitale boksamling i selve brukerundersøkelsen,
utgjør disse brukerne en annen gruppe enn den vi finner i befolkningsundersøkelsen, hvilket
henger sammen med at det gjerne er de mest dedikerte brukerne som tar seg tid til å svare på
slike undersøkelser. Brukerundersøkelsen er med andre ord ikke like representativ for hvem som
faktisk benytter Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste, som en befolkningsundersøkelse er. Vi
har et utvalg av brukere (966 fra 2016 og 1994 i 2019) som er dominert av den såkalte
superbrukeren; de som bruker tjenesten ofte og som er spesielt interessert i det den tilbyr. Dette
bekreftes spesielt av svarene på spørsmål om frekvens. På spørsmålet om hvor ofte de benytter
Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste, fordelte respondentene i utvalget seg slik:
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Figur 42 viser prosentandelen av hvor ofte NB-brukerne benytter seg av Nasjonalbibliotekets digitale
boksamling. N(2016)=966, N(2019)=1590 (ikke alle svarte på dette spørsmålet i 2019).
I 2016 var det 12 prosent som oppga at de brukte NBs digitale boktjeneste daglig, mens i 2019
var det 9 prosent som svarte daglig, noe som er en signifikant endring. Andelen som bruker
tjenesten ukentlig har ligger stabilt på 38 prosent i 2016 og 36 prosent i 2019. Andelen som
oppgir at de bruker tjenesten månedlig, halvårlig og årlig har økt signifikant fra 2016 til 2019.
Andelen som svarer at dette er første gang de benytter seg av NBs digitale boktjeneste var 13
prosent i 2016, og kun 2 prosent i 2013, noe som kan henge sammen med at tjenesten var ny og
mer omtalt i 2016 enn i 2019.
Vi kan derfor konkludere med at brukerne bruker tjenesten noe sjeldnere i 2019 enn i 2016.
Til sammenligning spurte vi også brukerne om hvor ofte de benyttet seg av Google Books:
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Figur 43 viser prosentandelen av hvor ofte NB-brukerne benytter Google Books. Filter: De som
benytter Google Books. N(2016)=298, N(2019)=555.
Google Books blir ikke brukt like hyppig som NBs digitale boksamling av superbrukerne. Kun 0
prosent av brukerne i 2016 og 3 prosent av brukerne i 2019 oppgir at de bruker Google Books
daglig som er vesentlig mindre enn for Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste både i 2016 og i
2019 tross nedgangen i daglig bruk. I motsetning til Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste, der
det var en signifikant endring har ikke bruken av Google Books endret seg signifikant fra 2016 til
2019. Bruken av Google Books er dermed mer stabil enn bruken av NBs digitale boksamling i
denne perioden, noe som kan forklares med at tjenesten var ny og mye omtalt i mediene når
undesøkelsen var i felt høsten 2016.
Vi spurte respondentene hvilke egenskaper ved Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste som er
viktig for dem. Det var mulig å krysse av for flere egenskaper:
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Figur 44 viser prosentandelen av hvilke egenskaper i NBs digitale boktjeneste som er viktig for
brukerne. Flere svar mulig. N(2016)=966, N(2019)=1994.
Nesten samtlige av egenskapene har økt signifikant i viktighet fra 2016 til 2019. 36 prosent av
brukerne mente at egenskapen lett å lese var viktig i 2016, mens 48 prosent mener dette er en
viktig egenskap i 2019. Egenskapen lett å søke har økt fra 81 til 89 prosent, lett å bla har økt fra 29
til 41 prosent, mens egenskapen lett å dele har økt fra 6 til 10 prosent.

5.2. Bruken av digitale boktjenester
På spørsmålet «Hvilke av de digitale boktjenestene under bruker du?» svarte NB-brukerne slik:
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Figur 45 viser prosentandelen av NB-brukere som benytter ulike digitale boktjenester. Flere svar
mulig. N(2016)=966, N(2019)=1994.
Sammenlignet med bruk av digitale boktjenester i befolkningen (figur 1) benytter en mye større
andel av NB-brukerne slike tjenester. Kun 8 prosent oppgir i 2019 at de ikke benytter noen digitale
tjenester, mot 65 prosent i den norske befolkning i 2018. Storytel er den eneste digitale
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boktjenesten som har hatt en signifikant økning Både iTunes Books og «andre tjenester» har i 2019
signifikant færre brukere som oppgir å benytte seg av tjenesten enn i 2016. for resten av
tjenestene er det ingen signifikante forskjeller.

5.2.1. Kjøp eller lån av bøker
I Norge har vi solide støtteordninger for bokbransjen, både momsfritak (kun papirbok per februar
2018) og innkjøpsordningen hos Kulturrådet (både papir-bok og e-bok). For utlån av bøker fra
bibliotek har vi bibliotekvederlaget og Kopinor (for Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste).
For utlån av e-bøker i bibliotek, oppsto det noen nye utfordringer og muligheter. I Norge låner
man ut filer etter eksemplarmodellen, det eksisterer et bestemt antall av hver bokfil til utlån, selv
om teknologien muliggjør ubegrenset utlån av filer. Et ubegrenset utlån av bokfiler ble forsøkt i
Danmarks reolen.dk (klikkmodellen), noe som førte til en markant nedgang i salget av nye e-bøker
og dermed reduserte inntekter til forlagene, som trakk seg fra avtalen. Ordningen ble dermed
avviklet (Rambøll 2015).
E-bokens digitale attributter gjør den vesensforskjellig fra papirboken med hensyn til både kjøp og
biblioteklån; den kan bestilles direkte hjem til sofaen – uten noen fysiske (og for lån også
økonomiske) omkostninger for leseren. Kjøp og lån av papirbok har som regel en praktisk
omkostning, om det så er å gå i postkassen for å hente bestilte bøker eller å gå på biblioteket. Det
er derfor interessant i vårt prosjekt å følge låneutviklingen til e-boken i biblioteksystemet sett i
sammenheng med kjøp av e-bok i nettbokhandel.
På spørsmålet «Har du unnlatt å kjøpe en bok fordi du kan låne den på biblioteket, i løpet av de
siste 6 månedene?» svarte NB-brukerne slik:
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Figur 46 viser prosentandelen NB-brukere som har unnlatt å kjøpe en papirbok, en e-bok eller en
lydbok fordi de kan låne den på biblioteket, i løpet av de siste 6 månedene. N(2016)=966, N(2019)=1994.
Som vi ser av grafene har ikke andelen som har unnlatt å kjøpe en papirbok eller en lydbok fordi
de kan låne den på biblioteket endret seg nevneverdig fra 2016 til 2019. I 2016 svarte 48 prosent
av brukerne at de hadde unnlatt å kjøpe en papirbok, mens 50 prosent svarte at de ikke hadde
unnlatt dette. I 2019 var andelene som hadde unnlatt å kjøpe en papirbok på 45 prosent, mens
andelen som ikke hadde unnlatt å kjøpe var på 52 prosent. Når det gjelder lydboka oppga 12
prosent av NB-brukerne at de hadde unnlatt å kjøpe en fordi de kunne låne de på biblioteket i
2016, mens 13 prosent svarte dette i 2018. 81 prosent oppga at de ikke hadde unnlatt å kjøpe en
lydbok i 2016 og 2019. Ingen av disse endringene er signifikante.
E-boka derimot har hatt en signifikant endring fra 2016 til 2019, fra 15 prosent som svarte at de
hadde unnlatt å kjøpe en e-bok fordi de kan låne den på biblioteket i 2016 til 17 prosent i 2019.
Vi har også undersøkt spesifikt om superbrukerne har unnlatt å kjøpe en bok fordi de kan få tilgang
i Nasjonalbibliotekets digitale boksamling, mao i den tjenestene de befinner seg når de svarer på
undersøkelsen.
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Figur 47 viser prosentandelen NB-brukerne som har unnlatt å kjøpe en papirbok eller en e-bok de siste
6 måneder fordi de kan få tilgang i Nasjonalbibliotekets digitale boksamling. N(2016)=966,
N(2019)=1994.
I 2016 svarte 31 prosent at de hadde unnlatt å kjøpe en papirbok fordi de heller kan bruke
Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste, og i 2019 var denne andelen falt signifikant til 26
prosent. Vi ser også at andelen som har unnlatt å kjøpe en e-bok fordi de kan få tilgang gjennom
Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste også har falt signifikant fra 25 prosent i 2016 til 20
prosent i 2019. Andelen som svarer «vet ikke» har gått litt opp for begge bokformatene, men på
langt nær i samme grad som vi så i befolkningsundersøkelsen.
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5.3. Hva er viktig med å digitalisere kulturarven
Vi ba også NB-brukerne om å ta stilling til en rekke påstander om viktigheten av å digitalisere
kulturarven gjennom Nasjonalbiblioteket. Påstandene handlet om bevaring av norsk kulturarv for
fremtidige generasjoner, digital tilgjengeliggjøring av litteratur og kulturarv for alle, som et
alternativ til å gå på biblioteket og som et alternativ til å kjøpe bøker. De ble bedt om å rangere
påstandene på en skala fra veldig viktig til lite viktig.
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Figur 48 viser prosentandelen NB-brukerne som oppgir viktigheten av digitalisering kulturarven som
bevaring av norsk kulturarv for fremtidige generasjoner. N(2016)=966, N(2019)=1994.
Andelen som mener at digitalisering er litt eller veldig viktig for å bevare norsk kulturarv for
fremtidige generasjoner ligger på samme nivå i 2016 og i 2019.
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Figur 49 viser prosentandelen NB-brukere som oppgir viktigheten av digitalisering kulturarven som et
ledd i digital tilgjengeliggjøring av litteratur og kulturarv for alle. N(2016)=966, N(2019)=1994.
Brukerne mener også at digital tilgjengeliggjøring av litteratur og kulturarv for alle er et viktig
aspekt ved digitaliseringen. Andelen som mener dette er litt eller veldig viktig ligger stabilt på 97
prosent i 2016 og 96 prosent i 2019.
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Figur 50 viser prosentandelen NB-brukere som oppgir viktigheten av digitalisering kulturarven som et
alternativ til å gå på biblioteket. N(2016)=966, N(2019)=1994.
For påstanden viktigheten av å digitalisere kulturarven som et alternativ til å gå på biblioteket har
det vært et signifikant fall i andelen som mener at det er veldig viktig. I 2016 svarte 40 prosent av
respondentene dette mot 32 prosent i 2019. Alternativene mindre viktig og lite viktig har økt
signifikant fra 11 til 14 prosent for mindre viktig og 5 til 8 prosent for lite viktig.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24% 21%

22% 21%

19% 21%

19% 19%

15% 16%
3% 2%

Veldig viktig

Litt viktig

Hverken eller
2016

Mindre viktig

Lite viktig

Vet ikke

2019

Figur 51 viser prosentandelen NB-brukerne som oppgir viktigheten av digitalisering av kulturarven
som et alternativ til å kjøpe bøker. N(2016)=966, N(2019)=1994.
Den siste påstanden brukerne skulle ta stilling til var viktigheten av digitalisering av kulturarven
som et alternativ til å kjøpe bøker. Her ser vi at resultatene ligger stabilt på tilnærmet samme
verdier både i 2016 og i 2019. Det er ikke påvist signifikante endringer for denne påstanden.
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5.3.1. Hva brukes Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste og Google
Books til?
På spørsmålet om hva respondentene bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste til, svarte
NB-brukerne slik:
100%
80%
60%

48%

40%
20%

23%
3%

26%

16%

54%

26%

3%

0%
I skolearbeid

Studier i høyere utdanning
2016

I jobbsammenheng

Privat

2019

Figur 52 viser prosentandelen av hva NB-brukerne benytter NBs digitale boktjeneste til. N(2016)=966,
N(2019)=1994.
NBs digitale boktjeneste blir brukt av majoriteten av brukerne i privat sammenheng. I 2016 svarte
48 prosent at de brukte tjenesten privat, men 53 prosent svarte dette i 2019, noe som er en
signifikant økning. Andelen som oppgir at de bruker tjenesten i jobbsammenheng ligger stabilt på
26 prosent i 2016 og i 2019, mens andelen som bruker Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste i
studier i høyere utdanning har falt signifikant fra 24 til 16 prosent i perioden. 3 prosent svarte at de
brukte tjenesten i skolearbeid i begge undersøkelsen. Til sammenligning har vi spurt brukerne av
Google Books om hva de benytter tjenesten til:
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Figur 53 viser i prosentandelen hva NB-brukere bruker Google Books til. Filter: De som benytter
Google Books. N(2016)=292, N(2019)=555.
I motsetning til Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste som har fått mer privat bruk i perioden,
holder bruken av Google Books seg ganske stabil med ingen signifikante endringer fra 2016 til
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2019. 40 prosent oppga at de brukte tjenesten privat i 2016 og 41 prosent svarte dette i 2019.
Andelen som bruker tjenesten i jobbsammenheng lå på 34 prosent i 2016 og 33 prosent i 2019, og
vi ser at jobbruken er betydelig høyere for Google Books enn for Nasjonalbiblioteket. For studier i
høyere utdanning var andelen på 24 prosent i 2016 og 23 prosent i 2019, også mye høyere enn
studiebruken av Nasjonalbiblioteket i 2019.

5.3.2. Hvordan brukerne foretrekker å lese
Vi har også spurt brukerne av NBs digitale boksamling om hva de gjør når de leser på papir, på
lesebrett (Kindle etc.), nettbrett (iPad etc.), PC/Mac, mobiltelefonen eller høre på lydbok.
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Figur 54 viser prosentandelen av hvordan NB-brukere foretrekker å lese bøker på papir. N(2016)=931,
N(2019)=1893 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
Majoriteten av brukerne foretrekker å lese hele bøker på papir. Andelen som oppgir dette ligger
stabilt på 94 prosent i 2016 og 92 prosent i 2019. 4 prosent oppgir at de leser bestemte utdrag i
2016 mot 5 prosent i 2019 og 2 prosent foretrekker å bla/titte/skumlese i papirbøker. Det er ikke
snakk om signifikante endringer for papirbøker.
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Figur 55 viser prosentandelen av hvordan NB-brukerne foretrekker å lese bøker på lesebrett (Kindle
etc.). N(2016)=931, N(2019)=1893 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
Andelen som oppgir at de leser hele bøker ligger stabilt på 19 prosent i 2016 og 18 prosent i
2019. 6 prosent oppgir at de leser bestemte utdrag og 3 prosent oppgir at de blar/titter/skumleser
i både 2016 og 2019. Disse endringene er ikke signifikante. Det foreligger derimot signifikante
endringer i responsandelen for de to siste alternativene. Andelen som svarer Vet ikke har fallt fra
23 til 9 prosent, mens andelen som oppgir at de ikke foretrekker dette formatet har økt fra 48 til 63
prosent fra 2016 til 2019.
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Figur 56 viser prosentandelen av hvordan NB-brukere foretrekker å lese bøker på nettbrett (iPad etc.).
N(2016)=931, N(2019)=1893 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
Nettbrettet (iPad etc,) som leseteknologi har også falt i gunst hos brukerne av NBs digitale
boktjeneste. Andelen som oppgir at de ikke foretrekker dette formatet til noen leseaktiviteter har
økt signifikant fra 31 prosent til 47 prosent fra 2016 til 2019. I 2016 svarte 24 prosent at de leste
hele bøker på nettbrettet. Denne andelen har falt signifikant til 18 prosent i 2019. Andelen som
leser bestemte utdrag ligger stabilt på 19 prosent i 2016 og 18 prosent i 2019, mens 16 prosent
svarte at de blar/titter/skumleser på nettbrettet i 2016 mot 12 prosent i 2019, noe som også er en
signifikant nedgang.
62

Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

100%
80%
60%

46% 45%

40%
20%

21% 18%

11% 11%

20%
2%

0%
Leser hele bøker

Leser bestemte
utdrag

Blar/titter/skumleser
2016

25%

1%

Vet ikke

Jeg foretrekker ikke
dette formatet

2019

Figur 57 viser prosentandelen av hvordan NB-brukerne foretrekker å lese bøker på PC/Mac.
N(2016)=931, N(2019)=1893 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
For PC/Mac oppgir 11 prosent av NBs digitale boksamling at de leser hele bøker både i
undersøkelsen fra 2016 og 2019. Det er signifikant flere som oppgir at de ikke foretrekker dette
formatet i 2019 med 25 prosent mot 20 prosent i 2016.
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Figur 58 viser prosentandelen av hvordan NB-brukere foretrekker å lese bøker på mobiltelefon.
N(2016)=931, N(2019)=1893 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
Mobiltelefonen er det eneste digitale skjermduppeditten som blir brukt mer av NB-brukerne i 2016
enn i 2019. Andelen som sier de leser hele bøker har gått opp fra 9 prosent i 2016 til 11 prosent i
2019. Andelen som oppgir at de leser bestemte utdrag fra bøker på mobiltelefonen har økt
signifikant fra 2016 til 2019, fra 13 til 16 prosent. I 2016 var det 52 prosent som oppga at de ikke
foretrakk dette formatet. Denne andelen har falt noe, men ikke signifikant.
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Figur 59 viser prosentandelen av hvordan NB-brukere foretrekker å høre på lydbok. N(2016)=931,
N(2019)=1893 (ikke alle svarte på dette spørsmålet).
For lydbøker er andelen som sier de leser hele bøker stabil på 42 prosent i 2016 og 41 prosent
2019. Det samme gjelder for de som svarer at de leser bestemte utdrag (3 prosent i 2016 og 2
prosent 2019) og de som blar/titter/skumleser i lydbøker på 2 prosent. Likevel har vi en signifikant
endring i andelen som ikke foretrekker dette formatet, fra 41 prosent i 2016 til 46 prosent i 2019.
Det er gjennomgående færre som svarer «vet ikke» på de ulike teknologiformatene, og flere som
har bestemt seg for at de ikke foretrekker dette formatet til ulike leseformål.
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6. Forfatterundersøkelsen om
selvpublisering i digitale tider
6.1. Metode
Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Den Norske Forfatterforening (575 medlemmer)
og Forfatterforbundet (348 medlemmer) og ble gjennomført i tidsrommet 22. juni til 7 juli 2018
(noen forfattere er medlem i begge organisasjonene). Vi startet med et datamateriale på 212
forfattere. Datasettet ble renset med hensyn til fullstendige svar, og totalt ble 23 forfattere fjernet
på grunn av ufullstendige svar. Det betyr at undersøkelsen endte opp med et utvalg på 189
forfattere. Her er det benyttet en z-test som signifikanstest. Som for befolkning- og
brukerundersøkelsen er det testet for forskjeller mellom to kolonneproporsjoner, det vil si at
andelen i hver kolonne er testet mot andelen i alle de andre kolonnene som hører under samme
bakgrunnsvariabel. For eksempel er hver enkelt alderskategori testet mot hver enkelt av de andre
alderskategoriene under bakgrunnsvariabelen alder. Testen er på 0,05-nivå.

6.2. Responskarakteristikk – kjennetegn ved forfatterne som
besvarte undersøkelsen
Kjønnsfordelingen er 52 prosent kvinner og 48 prosent menn. Når det kommer til
aldersfordelingen er 14 prosent av forfatterne mellom 20 og 39 år, mens hele 86 prosent er 40 år
eller eldre. Vi spurte forfatterne om høyeste fullførte utdannelse. 2 prosent oppgir grunnskole, 7
prosent oppgir videregående, 25 prosent oppgir kort universitet- eller høyskoleutdannelse, mens
65 prosent oppgir lang universitet- eller høyskoleutdannelse (4 år+). Videre spurte vi forfatterne om
hvilket format de foretrekker å lese litteratur på. 86 prosent oppgir at de foretrekker å lese
papirbok, mens 12 prosent foretrekker å lese en e-bok. Kun 2 prosent foretrekker å lytte til lydbok.
84 prosent oppgir at de har utgitt bok på tradisjonelt forlag. 34 prosent oppgir at de skriver barneog ungdomslitteratur, 71 prosent oppgir at de skriver skjønnlitteratur for voksne, 22 prosent svarer
at de skriver krim for voksne, 11 prosent skriver serieromaner for voksne, mens 24 prosent skriver
sakprosa for voksne. Det er signifikant flere menn enn kvinner som skriver krim og sakprosa for
voksne, og det er signifikant flere kvinner enn menn som skriver serieromaner. Ellers er det ingen
signifikante forskjeller.
I snitt har forfatterne i dette utvalget gitt ut 11,31 bøker på 1,71 forlag og tjent i snitt 137.478,5
kroner på boksalg i 2017 før skatt. Det foreligger derimot store innbyrdes forskjeller her.
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Medianen for antall utgitte bøker er 5 stykker, men det finnes også de som ikke har gitt ut noen
bøker enda og en som har gitt ut 70 bøker. Medianen for antall forlag som er brukt er 1, med et
minstenivå på 0 og det høyeste nivå på 8 forskjellige etablerte forlag.

6.3. Digitale endringer
Vi har spurt forfatterne om hvordan de vil rangere viktigheten av en rekke digitale endringer som
har kommet de siste årene.

Å skrive på PC

2%
5%
0%

Å synliggjøre/markedsføre mine bøker i sosiale medier

83%

11%

12%
9%
10%

38%
32%

16%
19%
22%
19%
24%

E-bokens entré

19%
13%
10%
14%

At det har blitt enklere å selvpublisere

17%
8%
12%
3%

Annet, vennligst oppgi

44%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svært viktig

Viktig

Moderat viktig

Litt viktig

Ikke viktig i det hele tatt

Figur 60 viser prosentandel av hvilken grad forfatterne mener ulike digitale endringer er viktig eller
uviktig. N=189.
Den digitale endringen som flest mente var viktig eller svært viktig var å skrive på PC, 94 prosent.
Å kunne synliggjøre/markedsføre egne bøker i sosiale medier ble ansett som den nest mest viktige
digitale endringen, der 70 prosent svarte at det var viktig eller svært viktig. Blant de som mente
det var svært viktig var kvinnene i signifikant overtall med 48 prosent mot 28 prosent menn. Det
var også signifikant flere i alderskategorien 40 år+ enn de yngre (41 prosent mot 20 prosent) som
mente at å synliggjøre/markedsføre ens bøker i sosiale medier var en svært viktig digital endring,
det samme gjaldt for de som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag (55 prosent mot 35 prosent av
dem med tradisjonelt forlag). Blant de som ikke synes dette er viktig i det hele tatt, er det en
signifikant overvekt av menn, 17 prosent mot 3 prosent kvinner.
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E-bokens entré ble ansett som viktig eller svært viktig av 35 prosent av forfatterne. Det er en
signifikant overvekt av kvinner som mener at e-bokens entré er svært viktig med 25 prosent mot 8
prosent menn.
32 prosent mener at det er viktig eller svært viktig at det har blitt enklere å selvpublisere. De som
ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag er i signifikant overvekt blant de som mener denne digitale
endringen er svært viktig (58 prosent mot 11 prosent). 44 prosent mente det ikke var viktig i det
hele tatt. Ikke overraskende er de som har gitt ut på tradisjonelt forlag i signifikant overvekt blant
disse (51 prosent mot 13 prosent).
Under alternativet Andre digitale endringer ble forfatterne bedt om å oppgi hvilke digitale
endringer de tenkte på:
Svært viktig
Litt viktig

Globalt marked

Normalkontrakten og endringer
Alternative salgskanaler
De store i bokbransjen får mindre makt
e-post

Moderat viktig

Forenkling av behandling og sending av manus
forlag/forfatter

Autokorrektur

Frie forlag viktig

Blitt tilgjengelig over tid

Internett

Digitaltrykking av bøker

Internett som research-verktøy researchbruk

Lese og notere på mobiltelefon

Lese og notere på nettbrett

Lydbok

Lettere å få kontakt med frittstående redaktører,
språkvaskere osv.

Multimediale bøker

Lettere å være indie-forfatter
Viktig

Mange flere forstyrrelser, evig tilstedeværelse - det er
negativt

Dataprogrammer

Mange stipend for kjøp av skrivetid

Distribusjon

Markedsføring

Enkel research

Mulighet for å publisere utenlands

Kommunikasjon per mail om detaljer i tekst med

Nettbasert research

redaktør
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Kontakt med lesere via sos.med.

opplesninger

Lydbøker

Pc som arbeidsredskap

Mer krevende

Å finne forfattere i samme sjanger i verden

Mer tilgjengelig

Sosiale media

Nettbokhandlere

Strømmebøker lyd

Research og kommunikasjon med kollegaer

Tilgang til nett

Utvikling av lydbok

Trykkeri i Orkanger

Velutviklede skriveprogram

Viktighet av instagram

Figur 61 viser hvilke andre digitale endringer forfatterne mener er viktige.
Svarene handler om bedre skrivehjelp (autokorrekt, dataprogrammer, skriveprogrammer), tilgang til
internett (enklere research), digital distribusjon (nettbokhandel, alternative salgskanaler), digital
kommunikasjon med forlag (mail), sosiale medier og lydbøker. De fleste svarene er positive, man
ser fordelene ved digitaliseringen, og kun ett svar er direkte negativt vedrørende digitale
endringer: «Mange flere forstyrrelser, evig tilstedeværelse – det er negativt.»

6.4. Digitalisering, mangfold og litteraturens plass i
samfunnet

Dette prosjektet handler om digitalisering og mangfold, både estetisk, demografisk,
distribusjonsmessig og tekno-kulturelt (formater, algoritmer mm). Derfor har vi vi bedt forfatterne ta
stilling til hvor enige eller uenige de var i en rekke påstander om denne tematikken: Digitalisering
av bokbransjen (f.eks. e-bøker) har før til mer mangfold av utgivelser i den litteratursjangeren jeg
tilhører, digitaliseringen av bokbransjen (f.eks. e-bøker) har ført til bedre mangfold for forbrukeren i
den litteratursjangeren jeg tilhører, de algoritmebaserte anbefalingene i digitale boktjenester
(f.eks. Amazon) reduserer litteraturmangfoldet i sjangeren jeg tilhører, digitaliseringen har styrket
litteraturens plass i samfunnet, digital teknologi har gjort det mer økonomisk attraktivt å selvpublisere, digitaliseringen gjør det mye enklere å kommunisere med leserne og det enorme
68

Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

digitale kulturtilbudet har gjort det mye vanskeligere slå igjennom som forfatter i dag enn før.
Svarene fordelte seg slik:
13%
14%
16%
18%

Digitalisering av bokbransjen (f. eks e-bøker) har ført til
mer mangfold av utgivelser i den litteratursjangeren
jeg tilhører
Digitaliseringen av bokbransjen (f.eks e-bøker) har ført
til bedre mangfold for forbrukeren i den
litteratursjangeren jeg tilhører

11%

38%

24%

40%

10%
7%
11%

Digitaliseringen har styrket litteraturens plass i
samfunnet

22%

10%

Digital teknologi har gjort det mer økonomisk
attraktivt å selv-publisere

16%

29%

10%
9%
0%

35%

35%

16%

5%
4%

Det enorme digitale kulturtilbudet har gjort det mye
vanskeligere å slå gjennom som forfatter i dag enn før

29%
29%

25%
29%

5%
6%

Digitaliseringen gjør det mye enklere å kommunisere
med leserne

Delvis enig

16%
20%
16%
19%

De algoritmebaserte anbefalingene i digitale
boktjenester (f.eks Amazon) reduserer
litteraturmangfoldet i den sjangeren jeg tilhører

Helt enig

39%

41%

36%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nøytral

Delvis uenig

Helt uenig

Figur 62 viser prosentandel av hvor enig/uenig forfatterne er i ulike påstander vedrørende
digitaliseringen. N=189.
34 prosent av respondentene er enten helt eller delvis uenig i påstanden «Digitalisering av
bokbransjen (f.eks. e-bøker) har ført til mer mangfold av utgivelser i den litteratursjangeren jeg
tilhører». 27 prosent svarer at de er helt eller delvis enig i påstanden, der de som ikke har gitt ut
bok på tradisjonelt forlag er i signifikant overvekt blant de som er helt enig (32 prosent mot 9
prosent). Det er mao flere som er enige enn uenige i denne påstanden. Flest har svart nøytral, 39
prosent, og vi antar at det svaret også representerer de som ikke vet om dette er tilfelle eller ikke
(«vet ikke», var ikke et svaralternativ).
Andelen som sier seg helt eller delvis enige i påstanden «Digitaliseringen av bokbransjen (for
eksempel e-bøker) har ført til bedre mangfold for forbrukeren i den litteratursjangeren jeg tilhører»
er på 43 prosent, mens 27 prosent er helt eller delvis uenige i påstanden. Det er mao langt flere
som er enige enn uenige i denne påstanden. Blant de sistnevnte er det en signifikant overvekt av
de som har gitt ut på tradisjonelt forlag som er delvis uenig i denne påstanden med 19 mot 3
prosent. Også her var det mange som svarte nøytral, 38 prosent.
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Hvis vi oppsummerer de to første påstandene, mener flest forfattere at digitaliseringen gavner
mangfoldet for forbrukerne i egen litteratursjanger, men at det ikke nødvendigvis gavner
mangfoldet av utgivelser i den sjangeren de tilhører.
Når vi ser på neste påstand «De algoritmebaserte anbefalingene i digitale boktjenestene (for
eksempel Amazon) reduserer litteraturmangfoldet i den sjangeren jeg tilhører» ser vi at flest
forfattere, 43 prosent, er helt eller delvis enig i det. Blant disse er det en signifikant overvekt av de
som har gitt ut på tradisjonelle forlag som er helt enige i denne påstanden (22 prosent mot 3
prosent av dem uten tradisjonelt forlag). Kun 17 prosent er helt eller delvis uenig i påstanden.
Forskjellen mellom å ha selvpublisert og de som ikke har det er stor og signifikant; fortrinnsvis 16
prosent versus 6 prosent er helt uenig i påstanden. 40 prosent svarte nøytral.
Påstanden «Digitaliseringen har styrket litteraturens plass i samfunnet» er flest, 40 prosent, helt
eller delvis enig i. 29 prosent er nøytrale, mens 32 prosent er helt eller delvis uenig. Blant de som
er helt uenig er det en signifikant overvekt av menn; 14 prosent mot 5 prosent kvinner.
60 prosent er helt eller delvis enige i påstanden digital teknologi har gjort det mer økonomisk
attraktivt å selv-publisere. 29 prosent er nøytrale, mens 11 prosent er helt eller delvis uenig i denne
påstanden. Det er en tendens om at de som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag er mer enig i
denne påstanden, men forskjellene er ikke signifikante.
Flest er enige i påstanden «Digitaliseringen gjør det mye enklere å kommunisere med leserne»; 76
prosent. Blant disse er det en signifikant overvekt av kvinner som er helt enige; 51 prosent mot 30
prosent menn. 16 prosent er nøytrale, mens 9 prosent som er helt eller delvis uenige i påstanden.
Den siste påstanden forfatterne ble bedt om å ta stilling er «Det enorme digitale kulturtilbudet har
gjort det mye vanskeligere å slå gjennom som forfatter i dag enn før». Denne påstanden er 45
prosent helt eller delvis enige i. Signifikant flere som har gitt ut på tradisjonelt forlag er delvis enig i
påstanden enn de som ikke har det. 19 prosent av de som ikke har gitt ut på tradisjonelle forlag
har svart at de er helt uenig i påstanden, noe som er signifikant flere enn de som har gitt ut på
tradisjonelle forlag (7 prosent).
Med unntak av mer mangfold for forbrukerne, mener flertallet av forfatterne i denne undersøkelsen
at digitaliseringen primært svekker litteraturmangfoldet i deres egen sjanger. Det er flest og størst
signifikante forskjeller mellom forfattere med tradisjonelle forlag og dem uten, såkalte indieforfattere. Sistnevnte er generelt mer optimistiske på digitaliseringens og mangfoldets vegne enn
forfattere som publiserer på tradisjonelle forlag.

6.5. Selvpublisering
Vi ønsket å finne ut av hva forfatterne mener om selvpublisering. Først spurte vi dem om de kjente
til noen digitale selvpubliseringstjenester/plattformer for papirbøker, e-bøker og/eller lydbøker.
Det svarte 44 prosent bekreftende på, mens 56 prosent svarte at de ikke kjenner til noen digitale
selvpubliseringstjenester/plattformer. Blant de som kjente til digitale muligheter for selvpublisering
var det ikke overraskende en signifikant overvekt av de som ikke hadde gitt ut på tradisjonelt
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forlag. Videre undersøkte vi om noen av forfatterne noen gang har selvpublisert, og i hvilket
bokformat. 33 prosent av forfatterne i vårt utvalg har selvpublisert.
100%
80%

67%

60%
40%

28%
14%

20%

3%

0%
Ja, av papirbok

Ja, av e-bok

Ja, av lydbok

Nei

Figur 63 viser prosentandel av hvor mange forfattere som har benyttet selvpublisering i ulike formater.
Flere svar mulig. N=189.
28 prosent av forfatterne har selvpublisert papirbøker, mens 14 prosent hadde selvpublisert ebøker. For begge disse formatene var det en signifikant overvekt av forfattere som aldri har gitt ut
på tradisjonelt forlag med; 65 prosent mot 21 prosent for papirbøker, 36 mot 10 prosent for ebøker.
3 prosent oppga at de har selvpublisert lydbok.
Vi ønsket videre å undersøke årsakene til hvorfor forfatterne ikke har selvpublisert har valgt å gjøre
dette. De ble bedt om å krysse av for en rekke spesifiserte årsaker, og i tillegg kunne de oppgi
andre grunner i et åpent kommentarfelt.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

54%

53%
29%

40%
24%
9%

4%

Det har aldri Jeg har ikke Jeg har ikke
Det er mye
Jeg vet ikke Jeg ønsker å
falt meg
behov for det, lyst til å gi slipp mer prestisje å hvordan jeg
beholdet
inn/aldri tenkt er fornøyd på redaktøren gi ut på et
gjør det
forlagets
på det
med
min
ordentlig
ressurser
forlaget(ene)
forlag
innenfor
jeg bruker
markedsføring
og salg

Annet,
vennligst
spesifiser

Figur 64 viser årsakene til hvorfor forfatterne ikke har selvpublisert. Filter: Forfattere som ikke har
selvpublisert. N=126.
«Ønsket om å beholde forlagets ressurser innenfor markedsføring og salg» fikk størst oppslutning
med 54 prosent. Det var signifikant flere kvinner enn menn som krysset av for dette alternativet; 64
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mot 41 prosent menn. 53 prosent oppga at de ikke har noe behov for å selvpublisere, de er
fornøyde med forlaget(ene) de bruker.
40 prosent svarte at det er mye mer prestisje å gi ut på et ordentlig forlag. Dette var det signifikant
flere kvinner enn menn som mente; 49 mot 29 prosent. Videre oppga 29 prosent at de ikke har lyst
til å gi slipp på redaktøren sin, mens 24 prosent krysset av for andre alternativer.
9 prosent svarte at de ikke vet hvordan de skal selvpublisere. Det var signifikant flere menn enn
kvinner som svarte dette (16 mot 3 prosent). 4 prosent svarte at selvpublisering aldri har falt dem
inn/aldri tenkt på det.
Av de som svarte Annet, var dette grunnene de oppga:
Den redaksjonelle hjelpen i et etablert forlag er
veldig viktig.
Er under arbeid
Etablert forlag gir bedre redaksjonell bearbeiding
og signaliserer kvalitet til leseren.
For dårlig inntjening
Har ikke hatt bruk for det ennå, men regner med å
gjøre det i framtiden

Der kan hende jeg gjør det neste gang
Et forlags anerkjennelse anser jeg som en
kvalitetskontroll for ev. Utgivelse
For arbeidskrevande
Føler meg aldri "klar nok" til å publisere

Har ikke hatt tid
Ikke en spesiell redaktør, men de etablerte

Har ikke økonomi til å selvpublisere

forlagenes redaksjonelletjenester er det viktigste når
jeg ikke selvpubliserer
Jeg har ikke vært klar over mulighetene før i år. Er nå

Jeg er forfatter, ikke forlag/distributør/markedsfører

akkurat antatt av et forlag, men hadde allerede
bestemt meg for å gi ut på eget forlag dersom det
ble avslag også hos dette forlaget.

Jeg vil i størst mulig grad slippe salg og

Kolofon Forlag. Er det rett å kalle det

markedsføring.

selvpublisering?

Manuskriptet er ikke ferdig bearbeidet ennå.

Overveier

Samspillet mellom forfatter og redaktør, og et godt

Selvpublisering innebærer tap av profesjonalitet i

forhold til forlaget, er helt avgjørende for

mange ledd. Hos et godt forlag er manuset innom

kvalitetssikringen av boken. Det er forfattere som

opptil flere redaktører, en grundig konsulent, en

befinner seg på skolestilnivå som driver med

grundig korrekturleser, en ansvarlig forlagssjef og

selvpublisering.

markedsjef.
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Jeg mener at svært mye selvpubliserte bøker får en

selvpublisering svekker kvaliteten på litteraturen

dårligere kvalitet fordi man ikke har den samme

generelt sett, da man ikke kan garantere at

redaksjonelle kontrollen.

selvpubliserte bøker har et redaksjonelt arbeid bak
seg, som alle bøker av kvalitet åpenbart bør ha vært
gjennom

Ser på det som noe man gjør hvis man ikke skriver
gode nok bøker til å gi ut på forlag med
redaksjonell vurdering.Evt om man skriver

Skal selvpublisere i løpet av høsten

kommersielt og vil tjene mer penger.
SP forlanger større egeninnsats (økonomisk,
tidsbruk til markedsføring, distribusjon osv.)
Umulig med salg og helt umulig med
bokhandlerinnkjøp.
Viktig m kvalitetssikringen fra forlag

Tiden har ikke vært inne, men det nærmer seg

Vanskelig å orientere seg i mylderet.
Å få antatt bøkene jeg gir ut på profesjonelt forlag
anser jeg som svært viktig kvalitetssikring for meg
og arbeidet mitt

Figur 65 viser andre grunner til at forfatterne ikke har selvpublisert.
Å beholde de redaksjonelle tjenestene, kvalitetskontroll og å slippe å markedsføre/selge egne
bøker er de grunnene som oppgis oftest.
Videre spurte vi de forfatterne som har selvpublisert om hvorfor de hadde valgt å gjøre det.
100%
80%
60%
40%
20%

44%
18%

22%

30%

22%

0%
Manuskriptet ble
Jeg trodde at
Jeg ønsket å prøve
refusert hos forlag selvpublisering ville
en ny
være økonomisk
publiseringsmåte
lønnsomt for meg

Jeg ønsket å få mer
kontroll over det
ferdige produktet

Annet, vennligst
spesifiser

Figur 66 viser årsakene til hvorfor forfattere har selvpublisert. Filter: Kun forfattere som har
selvpublisert. Flere svar mulig. N=63.
Den årsaken som fikk størst oppslutning, 44 prosent, var ønsket om å få mer kontroll over det
ferdige produktet. Det var signifikant flere kvinner (61 prosent) enn menn (31 prosent) som ønsket
mer kontroll over det ferdige produktet. 18 prosent svarte at de gjorde det fordi manuskriptet ble
refusert hos forlag. Ikke overaskende var det her en signifikant overvekt av forfattere som ikke har
utgitt på tradisjonelt forlag; 32 mot 10 prosent.
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22 prosent oppga at de trodde selvpublisering ville være økonomisk lønnsomt for dem og 22
prosent ønsket å prøve en ny publiseringsmåte. Blant dem som ønsket å prøve en ny måte å
publisere på, var det en signifikant overvekt av forfattere som har gitt ut på tradisjonelt forlag (32
mot 4 prosent).
30 prosent oppga annen årsak og dette var grunnene de oppga for at de selvpubliserte:
Forlag har vært usikker på satsning i forhold til
Det var for mye skjønnlitteratur for de
skjønnlitterære forlagene og for mye faglitteratur
for fagbokforlagene

nyutviklet lyrikk med andre analysemetoder enn det
som finnes fra før, og stillstand i salg av lyrikk basert
på hovedsakelig Samtidslyrikk som satsingsområde.
Jeg er i påvente av å tas inn hos et større lokalt forlag,
som følge av selvpublisering.

Forlaget som hadde antatt manuskriptet mitt gikk
konkurs før utgivelse
I anledning et arrangement jeg avholdt har jeg
trykket en antologi

Få bøkene utgitt.

Jeg anså meg som nybegynner

Jeg hadde mulighet til å ta den økonomiske
risikoen, og valgte heller engasjere frilans

Jeg leste og produserte lydboka sjøl, men den ble

redaktør osv. som holdt den kvaliteten jeg følte

utgitt på CappelenDamm

prosjektet fortjente.
Lav økonomisk risiko
noen refusjoner men også gitt ut uten å gå veien

Manuskriptene falt utenfor innkjøpsordningen til
bibliotekene og ville ellers aldri blitt publisert
Pilotprosjekt via Forfatterforeningen

om forlag
Selvpublisering ER mer lønnsomt - om du selger.
Og jeg vil eie mitt eget produkt. Bokbransjen er
en råtten bransje der de fire største forlagene eier

Smal lærebok

alt fra distribusjon til butikker.
Trykket et lavt antall bøker, mest som en gest til

Uhøytidlig, mellombok, lokal utgivelse,

personen boka var skrevet til.

undergrunnsengasjement

Vanskelig å sende fra seg manus når man ikke får

Ville nå internasjonal målgruppe

vite hvem som leser det. Redd for idetyver.
Å sitte igjen med lommerusk for å gi bort
rettighetene til mitt arbeid (på livstid!!!) var aldri
aktuelt for meg.

Figur 67 viser andre grunner for at forfatterne har selvpublisert.
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De åpne svarene viser at det er mange både pragmatiske og personlige grunner til at noen
selvpubliserer. Andre oppga økonomiske grunner og misnøye med bokbransjen.
Videre undersøkte vi hvilke språk de selvpubliserte på:
100%

91%

80%
60%
40%
21%

20%

10%

2%

0%
Norsk

Engelsk

Samisk

Andre, vennligst spesifiser

Figur 68 viser hvilke språk selvpubliserende forfattere publiserer på. Flere svar mulig. N=63.
Majoriteten av respondenten som har selvpublisert, gjorde så på norsk (91 prosent). 21 prosent har
oppgitt at de har selvpublisert på engelsk. 2 prosent har utgitt på samisk, mens 10 prosent har
utgitt på et annet språk. Blant disse er det det en som har utgitt på fransk og to som har utgitt på
tysk.

6.6. Bruk av sosiale medier og noen spådommer om
fremtidens bokformater

Vi presenterte forfatterne for en rekke påstander om markedsføring og sosiale medier og om
bokformater i fremtiden. Påstandene er: Jeg er svært aktiv i sosiale medier for å selge bøkene
mine, Jeg overlater all markedsføring til forlaget mitt, Jeg kommuniserer regelmessig med leserne
mine i sosiale medier, Papirboken kommer til å dø i løpet av de neste 50 årene, E-bøkene kommer
til å bli kortere og kortere, og Lydboken blir den foretrukne måten å motta litteratur på. Forfatterne
svarte slik:

75

Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

20%
27%
17%
20%
16%

Jeg er svært aktiv i sosiale medier for å selge bøkene
mine

13%
Jeg overlater all markedsføring til forlaget mitt

14%

23%
32%

19%

23%
31%

Jeg kommuniserer regelmessig med leserne mine i
sosiale medier

Papirboken kommer til å dø ila. de neste 50 årene

13%
16%
16%
3%
6%
11%
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Figur 69 viser prosentandelen av forfatterne som var enige/uenige i påstandene over. N=189.
47 prosent svarte at de var helt eller delvis enige i denne påstanden: «Jeg er svært aktiv i sosiale
medier for å selge bøkene mine». Blant disse var det signifikant flere kvinner enn menn som var
delvis enige i denne påstanden (34 mot 20 prosent).
Flertallet, 51 prosent, var helt eller delvis uenige i påstanden «Jeg overlater all markedsføring til
forlaget mitt». Ikke overraskende var det en signifikant overvekt av forfatterne som ikke har gitt ut
på tradisjonelt forlag som var helt uenig i denne påstanden (36 mot 15 prosent). 33 prosent av
forfatterne var helt eller delvis enig i påstanden. Det var en signifikant overvekt av menn som
svarte delvis enig på denne påstanden; 31 prosent mot 15 prosent kvinner.
54 prosent av forfatterne er helt eller delvis enig i påstanden «Jeg kommuniserer regelmessig med
leserne mine i sosiale medier», mens 32 prosent var delvis eller helt uenig i denne påstanden. Det
var en signifikant større andel av kvinner som var delvis enig i denne påstanden med 41 prosent
mot 20 prosent menn.
For påstanden «Papirboken kommer til å dø i løpet av de neste 50 årene» var 8 prosent helt eller
delvis enig. Det var signifikant flere som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag som var helt enig i
denne påstanden med 10 prosent mot 3 prosent. 23 prosent av forfatterne var nøytrale her, også
med en signifikant overvekt av de som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag. Majoriteten av
forfatterne tror ikke at papirboken kommer til å dø i løpet av de neste 50 årene. Hele 80 prosent
svarte at de var helt eller delvis uenig i denne påstanden. Særlig de unge er optimistiske med
tanke på papirboken. Det var signifikant flere i alderskategorien 20 til 39 år som var helt uenig i
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påstanden om at den kom til å dø enn de som er 40 år eller eldre (76 mot 45 prosent). De som har
gitt ut på tradisjonelt forlag er langt mer optimistiske på papirbokas vegne. 49 prosent er helt
uenig i den påstanden, signifikant flere enn de som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag med 29
prosent.
13 prosent av forfatterne er helt eller delvis enig i at e-bøkene kommer til å bli kortere og kortere.
Over halvparten (53 prosent) er nøytrale vedrørende denne påstanden, mens 34 prosent er helt
eller delvis uenige i påstanden.
Kun 12 prosent var helt eller delvis enige i påstanden «Lydboken blir den foretrukne måten å motta
litteratur på». 17 prosent menn var delvis enig i denne påstanden, en signifikant høyere andel enn
kvinner på 6 prosent. 48 prosent var helt eller delvis uenige i påstanden. De yngre var mest uenige
i denne påstanden.
Vi spurte videre om hvilke digitale tjenester forfatterne bruker til å markedsføre sine bøker:

Facebook

27%
24%

17%
12%
12%

Instagram

33%

19%

57%

1%
3%
5%

Google Ads

1%

Youtube

2%
2%

Snapchat

92%

6%

15%

5%

92%

4%
5%

Twitter

15%

8%
11%

Blogger
2%

Annet
0%

78%

76%
23%

59%

10%
12%
10%

20%
Bruker mye

76%
30%

40%

Bruker en del

50%

60%

Bruker litt

70%

80%

90%

100%

Bruker ikke

Figur 70 viser prosentandel av hvor mye forfatterne bruker ulike digitale tjenester for å markedsføre
bøkene sine. N=189.
Facebook er den digitale tjenesten flest bruker til å markedsføre bøkene sine. 33 prosent svarer at
de bruker denne tjenesten mye, 27 prosent bruker den en del, 24 prosent bruker den litt, mens
bare 17 prosent bruker den ikke. For denne tjenesten finnes det ingen signifikante forskjeller
mellom kjønnene, aldersgruppene eller de som har gitt ut på tradisjonelt forlag eller ei.
Instagram er den nest mest brukte plattformen. 12 prosent svarer at de bruker den mye og 12
prosent svarer at de bruker den en del. Blant de som bruker den en del, er det en signifikant
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overvekt av kvinner; 16 prosent mot 7 prosent menn. 19 prosent svarer at de bruker den litt. Også
her med en signifikant overvekt av kvinner (26 mot 12 prosent), samt den yngre aldersgruppen: 44
prosent av de som er mellom 20 og 39 år bruker denne tjenesten litt mot 14 prosent av de som er
40 år eller eldre. 57 prosent av forfatterne bruker ikke Instagram til å markedsføre bøkene sine.
Google Ads blir svært lite brukt av forfatterne i denne undersøkelsen. Kun 1 prosent svarer at de
bruker det mye, 3 prosent svarer at de bruker det en del, mens 5 prosent svarer at de bruker det
litt. 13 prosent av de som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag har brukt Google Ads litt, noe som
er signifikant fler enn de som har gitt ut på tradisjonelt forlag (4 prosent).
1 prosent oppgir at de bruker YouTube mye, 6 prosent oppgir at de bruker det en del, mens 15
prosent bruker YouTube litt. 2 prosent av forfatterne oppgir at de bruker Snapchat mye og 2
prosent oppgir at de bruker det en del. Blant de som oppgir at de bruker det mye er det en
signifikant overvekt av de som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag med 6 prosent versus 1
prosent. 5 prosent oppgir at de bruker Snapchat litt, mens 92 prosent bruker ikke dette sosiale
mediet i markedsføringsøyemed.
4 prosent oppgir at de bruker Twitter mye til å markedsføre bøkene sine. 5 prosent oppgir at de
bruker det en del, med en signifikant overvekt av de som ikke har gitt ut på tradisjonelt forlag; 13
prosent mot 4 prosent av dem som har gitt ut på tradisjonelt forlag. 15 prosent oppgir at de bruker
Twitter litt, mens 76 prosent bruker ikke Twitter i det hele tatt.
8 prosent av forfatterne oppgir at de bruker blogg mye, mens 11 prosent bruker det en del. 23
prosent svarer at de bruker blogg litt, mens 59 prosent oppgir at de ikke bruker blogg i det hele
tatt til markedsføring.
Tatt i betraktning hvor mange som mente det var en viktig digital endring «å
synliggjøre/markedsføre egne bøker i sosiale medier (70 prosent), og hvor mange som var enige i
påstanden «Jeg er svært aktive i sosiale medier for å selge bøkene mine» (47 prosent) ville vi
forventet at den faktiske bruken av sosiale medier hadde vært høyere. Facebook er helt
dominerende, men det er kun 33 prosent som sier at de bruker tjenesten mye, kun 12 prosent
oppgir at de bruker Instagram mye og 8 prosent bruker blogger mye. Bruken av de andre sosiale
mediene er meget lav. Det er slik sett en viss diskrepans mellom hva forfatterne mener er de
viktigste digitale endringene og hva de faktisk bruker de digitale endringene og mulighetene til.
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9. Vedlegg
9.1.1. Vedlegg 1 - Feilmarginer
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