
Kuriosa - Läsplattetyper

Bokälskaren kan antingen vara någon som har slut på utrymme hemma för fler 
böcker och därför ser läsplattan som ett sätt att inte behöva köpa nytt hus eller 
(hemska tanke) göra sig av med några av sina älsklingar... Om Bokälskaren läser 
på engelska kan han/hon också ha insett att eftersom de priskänsliga 
konsumenterna i USA håller nere priserna (stor konkurrens) kan Bokälskaren 
köpa fler böcker, i synnerhet när dollarkursen är gynnsam... 

Bokälskaren vill äga sina böcker, och ägnar gärna tid åt att ”ta hand om dom”. 
Bokälskaren köper också gärna sina böcker, trots allt vill han/hon att 
favoritförfattarna ska ha minst så bra betalt att de kan ägna sig åt att skriva på
heltid (mer böcker = glad Bokälskare). Samtidigt vill inte Bokälskaren betala ett 
överpris för böckerna, d v s inte mer än vad boken kostar som pappersbok, helst 
lite mindre för då kan Bokälskaren köpa mer böcker (mer böcker = glad 
Bokälskare). Bokälskaren lider av DRM och GR, eftersom det kan hindra 
honom/henne från att både köpa och framför allt läsa favoritböckerna... 
Bokälskarren köper i värsta fall pappersboken...men funderar allvarligt på att 
skanna in boken själv. Bokälskaren retar sig på felformateringar och OCR:ade
böcker, de stör läsupplevelsen.

Bokälskaren
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Teknikfreaken vill ha det senaste. Mer är bättre tycker Teknikfreaken. 
Teknikfreaken har ofta flera läsplattor, som han/hon gillar att jämföra. 
Teknikfreaken använder ofta läsplattan till studier eller arbete och vill ha en 
läsplatta som går att anteckna på, som är bra på PDF:er och som har någon form 
av uppkopplingsmöjlighet. Teknikfreaken är fortfarande besviken på de läsplattor 
som finns idag, men fortsätter att hoppas på att ”den rätta” läsplattan snart 
kommer...

Teknikfreaken vill ha kontroll över läsplattan, gärna kunna byta programvara 
eller kanske till och med vara med och utveckla programvara.

Teknikfreaken gillar inte DRM, men har förstås inga större problem med det, DRM 
är till för att knäckas.. Teknikfreaken tycker att e-böcker ska vara mycket 
billigare än vanliga böcker  (och DRM-fria). Teknikfreaken har förutom en (eller 
flera) läsplattor också antingen en iPhone/iPod Touch eller en handdator, förutom 
en bra dator förstås... 

Teknikfreaken
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Medlöparen är den mest passive av läsplattetyperna. Medlöparen gillar sin 
läsplatta, det är bara det att Medlöparen antagligen skulle ha väntat med att 
skaffa en läsplatta om det inte varit för att det finns en Pådrivande (oftast en 
Bokälskare eller ett Teknikfreak) som talat om för Medlöparen vilken fantastisk 
nytta han/hon skulle ha av en läsplatta. Ibland kan det t o m vara så att 
Medlöparens läsplatta är ”arvegods” från den Pådrivande (särskilt om den 
Pådrivande är ett Teknikfreak). 

Medlöparen vill att det ska vara enkelt (och det är det också, eftersom den 
Pådrivande jämnar vägen för Medlöparen) att läsa på läsplattan. Medlöparen 
förstår sig inte på DRM, varför krångla till det? I och för sig brukar Medlöparen 
inte behöva bry sig om DRM eftersom den Pådrivande tar hand om det. 
Medlöparen talar bara om vilka böcker han/hon vill läsa (och betalar eventuellt) 
så får han/hon tillbaka läsplattan fullladdad med  de önskade böckerna.

Medlöparen läser helst romaner, vilket ju är vad dagens läsplattor gör bäst.

Medlöparen
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Pendlaren införskaffade sin läsplatta för att läsa på väg till och från 
jobbet/skolan eller andra resor. Pendlaren kan också vara en Affärsresenär, eller 
en annan person som är borta mycket från hemmet. Lång batteritid är därför 
viktigt för Pendlaren. Pendlaren vill också att läsplattan ska starta snabbt (vill 
gärna ha någon form av viloläge som snabbar upp starten). Om Pendlaren också
är en Affärsresenär, vill han/hon gärna ha en stor skärm, anteckningsmöjligheter 
och trådlös uppkoppling. Om Pendlaren är mer av en dagspendlare är det kanske 
viktigare med en liten smidig läsplatta som är lätt att ha med... I vilket fall vill 
Pendlaren att det ska vara enkelt. DRM stör inte Pendlaren som oftast bara läser 
en bok en gång. Pendlaren lånar också gärna böcker (av samma anledning, 
Pendlaren har inget behov av att äga sin e-bok). Pendlaren vill inte betala mer för 
en e-bok än för en pocket.

Än så länge finns de flesta Pendlare i USA (för de har mer resor och större utbud 
både på biblioteken och i en prisklass som Pendlaren accepterar)

Pendlaren, liksom Medlöparen, gillar att läsa romaner vilket ju är vad dagens 
läsplattor gör bäst...

Pendlaren
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Samlaren liknar bokälskaren i att de båda håller på att växa ur sitt hus på grund 
av alla böcker (och i Samlarens fall prylar). Samlaren har en mer exlusiv, eller mer 
udda, smak än bokälskaren. Samlaren gillar ”gamla böcker”. The Public Domain
är Samlarens bästa vän och Samlaren gör också sitt bästa för att ge tillbaka, t ex 
genom att läsa, korrigera och tillhandahålla texter. Samlaren gillar Google Books
för att de gör tillgängligt, men är lite oroad över kvaliten, och författarnas 
rättigheter. Det finns också en typ av Samlare som samlar böcker (laddar ner) till 
synes utan annan tanke och mål än att det är ”coolt att ha 
15 000 e-böcker. De laddar upp också... Den första typen av Samlare vill inte 
kännas vid den andra, de tycker Typ 2 är terrorister..

Samlaren är inte värst bekymrad över DRM, böckerna Samlaren har är ju redan 
fria, och kan t o m tycka att det kan vara bra för författarnas skull...

Typ 2 laddar ner böcker som redan ”befriats” från DRM

Samlaren
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Pensionären (som inte alls måste vara pensionär, jag hittar bara inget bättre 
begrepp just nu) använder sin läsplatta som ett hjälpmedel. Det viktigaste för 
Pensionären är att möjligheterna att ställa in stil, storlek, riktning etc är bra. 
Pensionären vill också ha en läsplatta som är lätt att hålla i, den får inte ha för 
liten skärm och den ska vara enkel och intuitiv. Pensionären vill gärna ha en bra 
TTS-funktion. Pensionären bryr sig inte om uppkoppling, touch-skärm och 
anteckningsmöjligheter. 

Pensionären vill ha så lite krångel som möjligt. Pensionären har i och för sig inte 
något emot DRM, om det bara vore samma så man gjorde på samma sätt alltid... 
Pensionären sammanfaller ibland med Medlöparen, så till vida att det ofta finns 
en pådrivande i bakgrunden.

Pensionären lånar gärna sina böcker, och vill gärna att kostnaden for lässplattan
ska betala sig i ett billigare pris på böcker

Pensionären


