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I diskussioner om digital läsning, alltså läsning av elek-
tronisk text från skärm, finns det två hållningar. Å ena 
sidan har vi dem som menar att digital text är svårare 
att ta till sig och förstå än en text på ett fysiskt papper. 
Man hänvisar till forskare som uppmärksammat neuro-
logiska skillnader hos läsare av de olika medierna och 
dragit slutsatsen att den digitala läsaren distraheras av 
alla länkdjup: hon läser snabbare men förstår mindre.1 
Ergo är e-böcker ytliga och förkastliga. 

Många av de kritiska rösterna tar sin utgångspunkt i 
en personlig erfarenhet. Kritikern Nicholas Carr berät-
tar i sin läsvärda bok The Shallows. What the Internet is 
Doing to Our Brains från 2010 om hur en uppkopplad 
livsstil förändrat honom i grunden. Ett fordom fokuser-
at medvetande har antagit internets karaktär: ”Once I 
was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along 
the surface like a guy in a Jet Ski.”2 Med stöd i medie-

historikern Marshall McLuhans tes om att medier inte 
bara förmedlar information, utan också påverkar vårt 
sätt att ta till oss informationen, utnämner Carr inter-
net som den främsta boven bakom hans allt mer 
ostrukturerade hjärna.

Å andra sidan har vi dem som menar att den elek-
troniska boken har större potential än den fysiska. E-
böcker är lätta att distribuera och därmed också mer 
tillgängliga, menar de. Möjligheten att ställa in rad-
avstånd och textstorlek efter eget behov gör att de läm-
par sig bra för personer med funktionshinder. Andra 
spe cial funktioner kopplade till e-boken kan göra 
 läsningen social. Förespråkarna har svårt att dölja sin 
entusiasm för det nya mediet, men hamnar ofta i posi-
tioner där de försöker blidka e-boksreaktionärerna ge-
nom att framhålla boklikheten. E-boken, säger de, kan 
vara en fysisk bok, men den är också något mer. 

Läsning 
i den digitala tidsåldern

e-boken är delbar i mer än en bemärkelse. den nya tekniken 
kopplar ihop den digitala boken med sina läsare och  

resul tatet är ett ökat litterärt engagemang och en 
fördjupad läsupp levelse.

Av AlexAndrA Borg
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Mätningarna av människors lässtrategier framför 
skärmen kan dock kritiseras. När forskarna i Norman 
Nielsen Group hittat belägg för neurologiska skillna-
der mellan digital och analog läsning, har de inte stu-
derat skönlitterära texter på nätet utan webbsidor för 
företag.3 Läsare har med all sannolikhet olika förhåll-
ningssätt och avkodningsstrategier för reklambudskap 
och för skön- eller facklitterära texter. Som medieve-
taren Katherine Hayles framhållit brister forskningen 
ofta i metodologi. Läsmiljön inne i en apparat som 
 mäter hjärnaktiviteten är inte optimal: att läsa med 
särskilda glasögon instängd i ett rör, omgivet av ett 
högt motorljud, är varken särskilt bekvämt eller natur-
ligt. Studierna måste bli mer precisa men bör icke desto 
mindre tas på allvar, menar Hayles, för det sker något 
med vår kognitiva förmåga då vi läser från en skärm. 

Pedagogikforskaren Ulf Fredriksson vid Stockholms 
universitet diskuterar i en studie resultaten av ett antal 
pisa-undersökningar.4 Han pekar på att svenska 15-
åringar läser sämre år 2009 än de gjorde år 2000. 
15-åriga flickor har vidare bättre läsförmåga och större 
läslust än pojkar i samma ålder. Fredriksson nämner 
också resultaten från den pisa-undersökning som om-
fattade ett digitalt lästest. Resultaten går här på tvärs 
mot mycket av kritiken till datoranvändning i allmän-
het och digital läsning i synnerhet. De svenska  elevernas 
läsförmåga var bättre digitalt än analogt, det vill säga 
eleverna hade ett högre medelvärde på det digi tala läs-
testet än det som gjordes på papper. Fredriksson skri ver: 
”Att så är fallet är kanske inte så märkligt efter som fler 
elever oftare läser på nätet än på papper.”5 

läsplattan och e-bokens autenticitet

Under vårvintern 2013 har man kunnat se en upp-
trappning ifråga om läs- och surfplattelanseringar. Inte 
sällan lanserar ett företag upp till fyra olika apparater 

för läsning samtidigt. Ett tecken i tiden, liksom ett 
symptom på att kampen hårdnat om de läsare som har 
gone digital. Läsplattornas lanseringar är ett ämne för 
sig, inte minst för att läsplattan får en så tydlig manlig 
kodning.6 När nya Kindle Fire presenterades våren 
2012 i USA var den ”The perfect gift for Dad”. Ofta 
föreställer skärmsläckarna män som läser, lite anmärk-
ningsvärt med tanke på att det är kvinnor som konsu-
merar mest böcker. 

I USA utgjorde e-bokförsäljningen 8 procent av 
 förlagens intäkter år 2011. Det är inte otänkbart att 
andelen kan öka till 20–25 procent under de nästkom-
mande åren.7 En forskningsrapport från Pew Internet 
(april 2012) visar vidare att 21 procent av den vuxna 
befolkningen i USA läst en e-bok under de senaste tolv 
månaderna.8 I Sverige är dock e-boksläsandet fort-
farande försvinnande litet: 0,5 procent läser böcker 
digitalt.9 Apparater att läsa e-böcker på är dock ingen 
bristvara: det lär finnas över en halv miljon iPads i 
 Sverige, och ungefär lika många läsplattor av olika 
märken. Det finns dessutom ca 4 miljoner smartpho-
nes.10 På Elib, Nordens ledande e-boksdistributör, 
finns över 7000 titlar till försäljning (april 2013). Böck-
er vars upphovsrätt gått ut finns att ladda ner gratis 
från diverse öppna nätbibliotek, exempelvis Projekt 
Runeberg. 

För inte så länge sedan införskaffade jag Amazons 
senaste läsplatta, Kindle 6. Vår relation är god, även 
om det första mötet inte var helt lyckat. Produkten 
krävde ett fulladdat batteri, tvärtemot vad som stod i 
den nedladdade bruksanvisningen. När batteriet var 
laddat morgonen därpå hade miraklet inträffat: skär-
men var inte längre blank, utan visade, trots att appa-
raten var avstängd, en rad blytyper, prydligt arrangera-
de i ett solfjädersliknande mönster. Allt i läcker grå-
skala och med remarkabel kontrast. Skärmsläckaren 
byts ut med jämna mellanrum, stundtals avbildas stif-
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ten på eleganta reservoarpennor, andra gånger möns-
ter i form av blyertspennor eller gammaldags skriv-
maskinstangenter. Vad var detta? En form av remedi-
ering? Vanligtvis brukar begreppet användas för att 
beskriva när äldre medier inkorporerar nyare i sin egen 
framställning. Här skedde rörelsen i motsatt riktning. 
Kindle är en apparat för e-böcker, för digitala filer. Bil-
derna på pennor, blytyper och stift är ett sätt att knyta 
an till en skriftspråklig tradition, att sätta produkten i 
ett bokhistoriskt och därmed också materiellt sam-
manhang. Berättelsen om och föreställningar kring 
 Boken relateras så till den elektroniska plattan. Före-
teelsen tycks bekräfta medievetarna Jay David Bolters 
och Richard Grusins påpekande om att inget medium 
”kan fungera autonomt och etablera ett eget separat 
och unikt rum för kulturell meningsproduktion”.11

Att låta äldre funktionsdesign bli ornament i ny 
formgivning kallas skeuomorphism, efter grekiskans 
skeuos, verktyg, och morfe, form. Det finns flera exempel 
på detta. Symbolen på Apples iBooks-app är en uppsla-
gen bok. De filer (e-böcker) man laddar ner till appen 
är designade som böcker. Gränssnittet visar bokom-
slag, bokpärmar och bokryggar. Böckerna ”förvaras” i 
en digital bokhylla av trä. Filerna är dessutom satta i ett 
fixed format vars gränssnitt imiterar boksidans: ett text-
flöde med raka marginaler på ett vitt pappersark. Om 
man vill kan man vända blad genom en enkel svep-
rörelse över skärmen. 

Strategin är inte oproblematisk. OECD-rapporten 
”E-books: Developments and Policy Considerations” 
från 2012 fastslår att det på flera plan är diskutabelt att 
e-böcker marknadsförs på ett sätt som för tankarna till 
en fysisk bok. Bland annat är det föga gynnsamt eko-
nomiskt, eftersom e-boken då blir ett substitut snarare 
än ett komplement till den fysiska boken. Saluförs e-
boken som ett medium i egen rätt blir också konsu-
menten mindre förvirrad eftersom de olika medierna 

har olika copyrightavtal. Din fysiska bok får du till 
 exempel låna ut hur många gånger du vill, till och med 
sälja. E-böcker äger du inte i ordets rätta bemärkelse. 
Det du äger är rättigheten till ett visst innehåll. Och 
rörande hanteringen av detta innehåll finns det en rad 
restriktioner som skiljer sig radikalt från en fysisk bok.  

Om det är något som e-boken har problem med, 
bland lekmän såväl som branschfolk, så är det legitimi-
tet. Detta beror på dess immaterialitet. E-boken som 
sådan är bara bokens råmaterial – texten. Till skillnad 
från den fysiska boken saknar den en rumslig förank-
ring – en aspekt som enligt filosofen och förläggaren 
James Bridle är högst central för vårt sätt att ta till oss 
kultur. 

Att e-boken har svårt att hävda sin autenticitet som 
kulturell artefakt blir tydligt i samtal om skillnader 
 mellan e-boken och dess analoga motsvarighet. Sällan 
är det själva innehållet som diskuteras, utan pappers-
bokens mysighetsfaktor: doften av papper eller den 
taktila upplevelsen av att vända blad. Möjligheten att 
läsa en bok i sängen vid nattlampans sken framhålls 
som en särskilt viktigt egenskap hos den fysiska boken. 
Den som har prövat vet dock att det kan vara behän-
digare med (vissa) läsplattor vid svag belysning och i 
liggande läge. Plattans lätthet, möjligheten att hålla en 
omfångsrik text med en hand, liksom bakgrundsbelys-
ningen gör upplevelsen behaglig. En annan fördel med 
den digitala boken är att notförteckningen inte längre 
blir ett bihang, utan direkt integreras i texten, om än 
implicit. Genom ett knapptryck på fotnoten får man 
tillgång till hela utvikningen. På detta sätt underlättas 
umgänget med omfångsrika verk som till exempel 
 David Foster Wallaces Infinite Jest, där merparten av 
den intressanta läsningen gömmer sig i notapparaten. 

E-bokens immaterialitet påverkar uppenbarligen våra 
föreställningar kring den digitala texten som kunskaps-
förmedlare. Det är därför som mjukvaruföretagen en-
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visas med att ge e-boken en boklig form. James Bridle 
skriver i essän ”Encoded Experiences” från 2011 att det 
inte är bara mediets innehåll och utseende som föränd-
ras, utan också vårt sätt att använda det. Förlagen mås-
te inse detta, ty mjukvaruföretagens upptagenhet av 
sidsimuleringseffekter och bokikoner har satt e- boken 
i ett dödläge. Man gör den till någonting den inte är, i 
stället för att försöka utveckla dess egen potential.12 

Den digitala boken kan aldrig erhålla den fysiska 
 bokens materialitet, däremot härbärgerar den fortfa-
rande våra upplevelser. Detta vet företag som Amazon, 
Readmill, Kobo och Goodreads. De har analyserat hur 
människor rent konkret umgås med fysiska böcker, och 
sett att upplevelserna på många sätt finns kvar i de  lästa 
böckerna i form av marginalanteckningar eller bok-
märkesstrategier (hundöron, vikta sidor, post it-lap-
par). Genom att skapa forum för läsarkommentarer, 
erbjuda läsarna att skriva recensioner eller för den de-
len synliggöra andra läsares understrykningar i den 
bok man för tillfället läser, har man byggt in läsproces-
sen och föreställningarna kring boken-som-kunskaps-
bärare i själva förmedlingen – och försäljningen – av 
e-böckerna.13 

bollbara böcker 

I en radiokrönika som sändes hösten 2012 frågade för-
fattaren och kulturkritikern Anders Mildner vad för 
slags former för läsning det finns i dag.14 Han nämnde 
högläsning och tyst läsning. Andra läspraktiker skulle 
kunna vara närläsning, distant reading (en term myntad 
av litteraturforskaren Franco Moretti) och skumläs-
ning. Just tyst läsning har i den västerländska kulturen 
betraktats som en av de mest enskilda av praktiker, nå-
got man gör i avskildhet. Faktum är att den tysta läs-
ningen var mer eller mindre okänd under antiken. Där 
var högläsningen legio, antingen man var ensam eller 

del av en publik. Berömd är passagen i Bekännelser där 
Augustinus ser den milanesiske biskopen Ambrosius 
sitta försjunken framför en bok: ”hans ögon [löpte] 
över sidorna och hans tanke sökte innebörden, medan 
hans röst och tunga vilade”. Ärkebiskopen praktiserade 
tyst läsning, en aktivitet som skilde sig radikalt från 
den typ av hög läsning av ficta, klassiska myter och 
 legender, som  Augustinus hade hört i sin barndom. 
Den tysta läsningen separerade ”anden från boksta-
ven”, och som sådan lämpade den sig väl för det kristna 
budskapet där tanken skildes från kroppen.15

Katherine Hayles diskuterar i ett föredrag den digi-
tala textens möjligheter till hyperläsning, och gör en 
skillnad mellan att skanna en text och att snabbläsa 
den.16 I sin  senaste bok visar hon hur humanveten-
skapernas svaghet för närläsning blir en återvänds-
gränd. Den kommande generationen studenter är upp-
växta i en digital vardag. Deras digitala färdigheter 
liksom ointresse för närläsning av långa romaner  måste 
tas på allvar.17 Hayles utspel går tillbaka dels på vikan-
de söktryck till  universitetens litteraturvetenskapliga 
kurser, dels de senaste årens nationella läsundersök-
ningar som visar att såväl ungdomars läsförståelse som 
den tid de ägnar åt läsning minskat kraftigt. 

I litteraturutredningens forskarantologi Läsarens 
marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10) gör biblio-
teksprofessorn Lars Höglund en uttömmande analys 
av den svenska befolkningens läsvanor.18 Utifrån under-
sökningar utförda av Nordicom, SCB och SOM-insti-
tutet slår han fast att antalet lästimmar sett till befolk-
ningen som helhet är stabilt, men att svenskarnas läs-
förståelse minskat något de senaste åren. Nedgången 
från tidigare år är dock ringa och kan bero på att de 
olika mätinstituten formulerat frågorna på olika sätt.19 
En tydlig nedåtgående trend är emellertid att unga, så-
väl kvinnor som män, i åldrarna 16–24 läser färre böck-
er. Här har både andelen läsare och den tid en läsare 
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ägnar åt bokläsning minskat. Svaret skulle förstås kun-
na stavas internet, men Höglund sätter  inget likhets-
tecken. 

Förvisso finns det en indikation på en korrelation 
mellan unga pojkars ökade tid på internet å ena sidan, 
och minskade tid för bokläsning å den andra. Samti-
digt, skriver Höglund, ”finns ett positivt  grundsamband 
mellan läsning och internetanvändning, men mot sätt-
ningen finns givetvis när internetanvändningen kom-
mer till mycket höga nivåer och inte lämnar särskilt 
mycket tid över för bokläsning”.20 I en uppsats om för-
ändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- till 10-
åringar visar Monica Rosén att datoranvändning i sig 
inte har någon inverkan på läsförståelsen, men att den 
ökade datoranvändningen påverkat barns läsvanor på 
ett sätt som fått negativa konsekvenser för läsförståel-
senivån. En ökad datoranvändning tycks gå hand i 
hand med minskat nöjesläsande på fritiden liksom 
boklåningsfrekvens på biblioteken. Såväl nöjesläsande 
som frekventa boklån är faktorer som är positivt rela-
terade till läsvana och läsförmåga. Rosén skriver dock 
att ”det negativa sambandet mellan ökat datoranvän-
dande och sjunkande läsprovsresultat” inte är en natur-
lag. Ett ökat inslag av datoranvändande i 9- till 10-
åringars vardag leder med andra ord inte automatiskt 
till nedgångar i läsandet.21 

Den nationella SOM-undersökningens kartläggning 
av ungdomars internetvanor 2010 ger en fingervisning 
om att ungdomar för det första läser (i vid bemärkelse) 
mycket från skärmen, och för det andra är villiga att 
dela sina erfarenheter med andra. Av åttiotalisterna an-
vänder 99 procent internet varje vecka eller oftare, 89 
procent använder sociala medier varje vecka eller ofta-
re, och 78 procent lägger ut material på sociala  medier.22

Anders Mildner levererade flera tänkvärda poänger i 
sin krönika, framför allt om social läsning. Dock reage-
rade jag på hans påpekande om att det var ”jättestor 

skillnad” mellan att läsa en bok och en webbsida, en 
skillnad som, förutspådde Mildner, kommer att ”sud-
das ut när boken tar steget in i den digitala världen”.

För det första har boken redan blivit digital, för det 
andra grundar sig skillnaderna, tror jag, mer i den 
läsan de och vad för slags text det är, än i själva medier-
na. Mildner talade om fördelarna med läsning som 
”delad erfarenhet”, och menade att förutsättningarna 
– det vill säga nätvanorna, att dela information och 
åsikter på sociala medier – redan var etablerade, men 
att vi inte ”applicerat dem på boken ännu”. Den digi-
tala boken var inte tillräckligt ”bollbar”, slog han fast. 
Med begreppet bollbar avsåg Mildner att böcker ”i viss 
mån blir möjliga att remixa, det vill säga att läsarna 
tillåts dela texterna med varandra och att de kan klippa 
och klistra och addera ny betydelse till verken”. Mild-
ner spådde att vi har ett ”fokusskifte framför oss”. Men 
detta har redan skett.

social läsning – en ideell ansats

Vid tankesmedjan Institute for The Future of the Book 
i New York har man sedan 2005 drivit en rad projekt 
som syftat till att utmana etablerade föreställningar 
kring boken som objekt och läsandet som aktivitet. 
Bob Stein, grundare och en av medarbetarna, berättar 
i en uppsats om hur bokmediet kan fungera som socialt 
nätverk. Ett projekt tog utgångspunkt i McKenzie 
Warks studie Gamer Theory från 2006, om dataspelan-
dets konsekvenser för samhället i stort.23 Verket är upp-
byggt som paragrafer snarare än kapitel, eller rättare 
sagt ett slags sammanhängande kartotekskort, och 
frångår alltså den linjära logik som kännetecknar den 
traditionella boken, vilket gör den ytterst lämplig för 
ett digitalt format. 

Stein och hans medarbetare gjorde Gamer Theory till-
gänglig i en webbläsare och ordnade så att läsarkom-
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mentarerna länkades till paragrafernas marginaler, 
snarare än att ligga som ett bihang vid textmassans 
slut. Därigenom sammankopplades dels originaltexten 
med marginalanteckningarna, dels läsarna med förfat-
taren. Marginalanteckningarna fick med tiden en själv-
klar status som text, särskilt som McKenzie Wark tog 
aktivt del i diskussionen. Det nya e-boksformatet upp-
hävde ”den tryckta sidans hierarki”, där författaren 
sätts i en upphöjd position med läsaren vid sina fötter.24 
Gamer Theory-projektet visade att läsare och författare 
kunde verka i samma visuella rum, att de tillsammans 
– ”in a collaborative effort” – strävade efter en ökad 
förståelse. Det gav också en hint om att gränsen mellan 
att läsa och skriva i den digitala tidsåldern är porös. 
Därtill  visade projektet att den elektroniska boken inte 
nödvändigtvis är en avslutad produkt. Warks studie ex-
panderade för varje kommentar, och läsarna blev i 
 förlängningen medförfattare till en ny, syntetiserad ut-
gåva.25 

Både läsande och skrivande har, menar Stein, en 
 social dimension. Men när texten trycks blir den ”för-
tingligad” (Stein använder begreppet reification) och 
därmed upphör de sociala aspekterna. Eller med andra 
ord, den sociala dimensionen är inte knuten till textens 
omedelbara närhet utan är verksam på annan plats – 
vid matsalsbordet, i lunchkön, på fikarasten. Att en text 
flyttas ”från papperet till skärmen” gör den inte automa-
tiskt social, men överföringen medför att dess socia la 
kapacitet träder i ljuset samtidigt som textens innebörd 
mångfaldigas: ”More eyes, more minds collaborating 
on the task of understanding will perhaps yield better, 
more comperehensive answers.”26

Stein är också en av initiativtagarna till The Golden 
Notebookprojektet som lanserades 2008 av institutets 
London-avdelning med stöd av stadens kulturförvalt-
ning.27 Man ville se hur närläsningar kunde praktiseras 
på nätet och publicerade därför Doris Lessings kult-

bok The Golden Notebook från 1962 online tillsammans 
med en blogg och ett läsarforum – en sorts digital bok-
klubb.

Den sociala läsart som The Golden Notebookprojek-
tet realiserade skiljer sig på flera punkter från Gamer 
 Theory-projektet. Doris Lessing gick inte in och disku-
terade med sina läsare, även om de på samma sätt som 
i Gamer Theory-browsern hade möjlighet att kommen-
tera varandras inlägg. Stein bjöd in sju stycken profes-
sionella Lessing-läsare, litteraturkritiker, som hade till 
uppgift att ge fördjupade kommentarer till verket. 

Steins olika projekt kan vid ett närmare studium ge 
många lärdomar, inte minst om internetbeteenden i 
relation till bokläsande, men också om nya konsum-
tionsformer. Trots att läsarna i båda fallen erbjöds att 
läsa böckerna strömmande, det vill säga utan nedladd-
ning, valde majoriteten att köpa dem i fysisk form (på 
webbsidorna fanns köpknappar). Vidare kunde en tyd-
lig ökning av den totala försäljningen av Doris Lessings 
böcker iakttas. Den digitala bokklubben fick med and-
ra ord en gynnsam effekt på bokförsäljningen. 

 

textens vara

Grundtanken med Steins projekt var att initiera bok-
samtal på nätet, inte att tjäna pengar. Emellertid har de 
lärdomar projektet resulterat i visat att det finns en 
kommersiell potential i socialt läsande. När den digi-
tala texten med nätets hjälp blir ett nätverk och läsupp-
levelserna länkas till digitala medier, har läsarna i prak-
tiken kommit att stå för en viktig del av bokens mark-
nadsföring. Varje enskild länk, tagg, eller post om man 
så vill, är i själva verket en marknadsföringskanal. 

Marshall McLuhan menade 1967 att medieteknolo-
giska innovationer kunde få oss att se nya möjligheter 
och egenskaper hos gamla medier. Dessa kvaliteter kan 
sedan inkorporeras i de nya format som mediet i fråga 
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kan ta till vara eller utveckla. Detta har företag som 
Readmill, Goodreads och Findings förstått. Med sina 
affärsidéer bevisar de att Boken är mer bollbar än vad 
vi tidigare trott.28

Readmill är ett Berlinbaserat företag som grundades 
av svenskarna Henrik Berggren och David Kjelkerud 
2011. De har lanserat en plattform där man på ett smi-
digt sätt kan läsa sin e-bok och samtidigt dela med sig 
av sin läsning med andra. Idén är förbluffande enkel. 
Läsaren skapar ett konto, och efter att ha registrerat 
användaruppgifter är det bara att sätta igång. Man kan 
ansluta de e-böcker man äger eller lånar, eller så kan 
man ta del av de böcker som redan finns inlagda.29 På 
en surfplatta eller smartphone laddas Readmills platt-
form ned i form av en app. Som användare har man 
möjligheten att knyta sitt konto till sociala medier som 
Facebook, Tumblr och Twitter. Inte bara vad man för 
tillfället läser utan också överstrykningar – favoritcitat 
eller anmärkningsvärda referat – blir på så sätt tillgäng-
liga för bekantskapskretsen. Omvärlden kan också få ta 
del av hur länge man läst en bok och hur långt man har 
kommit. Affärsmodellen är att läsarkommentarer i sig 
är värdefulla metadata. Uppgifterna om vad använda-
ren läst, hur länge, när och vad man tycker om det lästa 
kan användas till produktutveckling och nya affärs-
strategier.

Marginalanteckningar är inget nytt fenomen, långt 
ifrån. Men som Bob Stein framhåller möjliggör det 
digi tala formatet en annan typ av relation mellan tex-
ten och användaren, en annan socialitet, än vad som 
tidigare varit fallet. Ett exempel på en pre-digital social 
text och nätverkad bok är Kajsa Dahlbergs konstverk, 
med vilket hon utforskar den sociala läsningen. Dahl-
berg har gått igenom Virginia Woolfs Ett eget rum i Jane 
Lundblads svenska översättning från 1958 på landets 
folkbibliotek och upptäckt att böckerna är fulla av an-
teckningar av olika slag – utropstecken, kommentarer, 

frågor. Dahlberg tog kopior på de mest fullklottrade 
sidorna och satte samman dem i en ny, annorlunda ut-
gåva: Ett rum, tusen bibliotek. Den ger vid handen att 
läsarna högst konkret gått i dialog med Woolfs klassi-
ker. En digital läsarplattform liknande den som knöts 
till Doris Lessings roman skulle här ha kunnat ge oana-
de effekter på läsförståelsen. Läsarna hade kommit i 
direktkontakt med varandra, med fördjupade diskus-
sioner som resultat. 

Företeelsen att skriva ner sina tankar kring det lästa 
direkt i boken tycks vara lika gammal som den tryckta 
boken. En genomgång av ett antal codex i Uppsala uni-
versitetsbiblioteks handskriftsavdelning ger prov på 
att den lärda 1500-talsmänniskan umgicks med sina 
böcker på ett sätt som liknar dagens. Marginalanteck-
ningarna tar sig olika uttryck. Det är kritiska kommen-
tarer, positiva utrop, personliga förklaringar eller lösa, 
associativa tankar; läsarna har skrivit i vänstermargi-
nalen, i högermarginalen, långt som kort. Ömsom flö-
dar passagen horisontalt, ömsom vertikalt. Ibland har 
man strukit under och skrivit mellan den tryckta tex-
tens  rader. Några gånger har streck dragits från ett ord 
eller mening med en hänvisning till en utförligare 
kommentar längre ned på sidan. Det förekommer även 
andra sorters läsarkommentarer än ren text. Vanliga 
figurer är pilar, pekande händer, streck och stjärnor. En 
och annan teckning finns också. Det var heller inte 
ovanligt att anteckningar som gjorts på lösa blad bands 
ihop med boken.30 

Läsning må vara en osynlig process, men de spår 
läsa ren lämnar ger ledtrådar om läsandets praktik, och 
om hur den lästa texten påverkat den läsande. Bokhis-
torikern Robert Darnton skriver i en uppsats om den 
under tidigmodern tid så vanliga commonplace book, ett 
slags anteckningsbok där den bildade mannen skrev 
ner tänkvärda saker han läst i olika böcker: ordspråk, 
anekdoter, vackra formuleringar. Böckerna vittnar om 
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hur man läste och gjorde omvärlden begriplig. Anteck-
ningarna var ett sätt att bokföra sin läsning liksom att 
inkorporera den lästa texten med sin personlighet. 
Pro cessen med förde att läsande övergick i skrivande, 
och läsarna omvandlades till författare. ”It forced 
them”, skriver Darnton, ”to write their own books; 
and by doing so they developed a still sharper sense of 
them selves as autonomous individuals”.31

Även i en digital bok sätter läsaren avtryck, om än på 
andra sätt. E-bokens karaktär av läslogg används stra-
tegiskt av olika e-boksföretag.32 Att läsarkommentarer 
– marginalia – är värdefull information är också affär s-
idén bakom John Borthwicks företag Findings. Webb-

platsen går närmast att likna vid en ständigt uppdate-
rad digital anslagstavla där användarna postar, det vill 
säga delar med sig av, minnesvärda citat från böcker, 
tidskrifter och tidningar de läst. Här finns en del lik-
heter med commonplace books eftersom även de i många 
fall var offentliga. 

Det är allmänt känt att mun till mun-metoden är ett 
av de mest gångbara sätten att sälja en bok på. Per-
sonliga rekommendationer står också i centrum på 
plattformen Goodreads som grundades 2009 av Otis 
Chand ler. Hemsidan har 20 miljoner besökare varje 
månad. Inledningsvis var sidan inte tänkt som en platt-
form för försäljning, men efter ett par år började före-

läsning som möten. the commonplace book
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taget även distribuera böcker, och i april 2013 köptes 
det av Amazon – ett tilltag som inte undgick skarp kri-
tik från bokbranschen.33 På Goodreads lägger man upp 
de böcker man läser eller har läst i en bokhylla som 
andra kan se – en företeelse som kanske mer än något 
annat visar hur viktig boken är som identitetsmarkör. 
Man betygsätter sin läsupplevelse och kan även skriva 
recensioner. Genom att jämföra sin profil med andras, 
får man tips och rekommendationer på vilka böcker 
som skulle kunna falla en i smaken. Goodreads blir på 
så sätt ett verktyg för bokupptäckter och som sådant 
konkurrerar den på den traditionella bokhandelns pre-
misser där böcker ofta säljs efter personlig rekommen-
dation av en kunnig bokhandlare. 

läsa och minnas

I denna artikel har jag inledningsvis försökt visa vilka 
attityder som finns till det digitala läsandet generellt, 
för att sedan borra djupare i olika former för social läs-
ning, antingen som i fallet med exempelvis Readmill, 
där plattformen är kopplad till sociala medier, eller 
som i Bob Steins projekt vid Institute for the Future of 
the Book, där boken läggs i en browser, med kommen-
tarsfält, proffskommentarer och köpknapp som extra-
material. Såväl Steins som de kommersiella företagens 
initiativ visar att den sociala läsningen har klara förde-
lar för läsarna. Överlag bidrar den till ett ökat engage-
mang kring bokläsande i allmänhet och litterär kultur 

i synnerhet: läsförståelsen fördjupas och intresset för 
ett visst författarskap intensifieras. 

För förläggarna kan den digitala, sociala läsningen få 
stora konsekvenser. Den öppnar för nya försäljnings-
kanaler, nya aktörer och i slutänden en ökad försälj-
ning. Den är också ett effektivt sätt att koppla samman 
författarna med sin publik, ett viktigt mervärde för 
både förlagsutgivna och självpublicerade författare. 
Sist men inte minst är varje länk en läsare gör från en 
digital bok på nätet en form av viral marknadsföring 
som dessutom är helt gratis. 

Men varför ska man dela sina läserfarenheter? Och 
vilka är fördelarna? James Bridle sade i ett föredrag 
2011 att delandet, publicerandet av material på sociala 
medier, vare sig plattformarna heter Instagram, Read-
mill eller Facebook, är den digitala erans sätt att min-
nas. Eftersom vi inte längre har fysiska artefakter att 
knyta våra upplevelser till, har det digitala delandet 
 blivit något av en mnemonisk teknik. Genom upp-
laddningen och taggningen bidrar vi till ett kollektivt 
minne.34

Wired-journalisten Clive Thompson skriver att e-
boken i sig inte förändrar våra läsvanor, ty även i en 
uppkopplad värld kan läsning vara en passiv aktivitet. 
Men närheten till internet förändrar läsningens vill-
kor, och det är här möjligheterna finns. ”Böcker har 
varit off-line i hundratals år. När vi nu kan låta dem 
bli digitala kan vi frigöra deras verkliga sprängkraft: 
läsarna.”35 
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Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, 
som har till ändamål att främja humanistisk och sam-
hällsvetenskaplig forskning i Sverige. Stiftelsen bilda-
des genom ett beslut i riksdagen 1964, då en donation 
från Sveriges riksbank godkändes och stadgarna fast-
ställdes. Jubileumsfondens tillkomst var en del av 300-
årsfirandet av världens äldsta ännu verksamma central-
bank, i vilket även ekonomipriset till Alfred Nobels 
minne och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med 
bildandet av en stiftelse önskade riksdag och riksbank 
gagna ett angeläget nationellt ändamål: vetenskaplig 
forskning med anknytning till Sverige. 

I snart 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2012 
uppgick de beviljade forskningsanslagen till drygt 350 

Riksbankens Jubileumsfond: 
främjar, inspirerar och deltar

miljoner kronor. Hela 36 projektanslag, 3 program och 
10 infrastrukturella anslag beviljades. 20 olika ämnen 
och åtminstone ett dussin olika anslagsförvaltare fick 
medel. Därtill gav fonden möjlighet åt hundratals fors-
kare att genomföra konferenser, seminarier och  nätverk 
i syfte att knyta kontakter och testa nya  forskningsidéer. 

Med 2013/2014 års bok tränger vi in i läsningens myste-
rium. Sedan ett antal år har svenska elevers försämrade 
läsförmåga uppmärksammats, men i årsboken disku-
teras inte bara våndor och problem förknippade med 
läsning, utan också läsandets stora äventyr. Här pre-
senterar författare och forskare – zoologer, pedagoger, 
litteraturvetare, medievetare, språkvetare, historiker – 
sina rön och tankar om människan som läsare.
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