
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2012:83

Hantering av handhållna läsenheter
- en kvalitativ analys av läsbegreppet på nätforumet MobileRead

MAGNUS SVARTVALL

© Magnus Svartvall
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande.



Svensk titel: Hantering av handhållna läsenheter
- en kvalitativ analys av läsbegreppet på nätforumet MobileRead.

Engelsk titel: Handling of mobile reading devices 
- a qualitative analysis of extended reading on the MobileRead net 
forum.

Författare: Magnus Svartvall.

Färdigställt: 2013

Handledare: Mats Dahlström, Alen Doracic

Abstract: The aim of this study is to examine reading on the MobileRead 
forums. The term ”to read” is extended to also cover book 
collection and usage of new technology such as mobile reader 
units.

A catalyst for reading on mobile reader units seem to be the need 
to always have access to the personal e-book collection. Apart 
from being a source for reading the collection of e-books also 
serves the purpose of extending the members self-esteem. 

A large portion of the activities on the MobileRead forum is 
aimed at making new technology comprehensible with the help of 
protocols to determine the usage of that technology. The process 
of making protocols also seem to be another way for the members 
to extend their self-esteem.

Traditional libraries are mainly seen as one of many sources for e-
books. Librarians are mostly perceived as being service minded 
but lacking in e-book knowledge. 

There is also a risk for miscommunication as the library has 
developed other protocols that defines an e-book and how it 
should be used.

This study is a qualitative analysis based on forum posts collected 
from the MobileRead forum.
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1. Inledning

Henry Jenkins hävdar att en av de större sociokulturella förändringar som har ägt rum 
inom den västeuropeiska kultursfären under de senaste 20 åren är de deltagarkulturer 
som har växt fram på nätet. Jenkins förklarar deltagarkulturernas uppkomst som en 
reaktion på det till synes oändliga mediabrus som nätet utgör. I och med att det är 
omöjligt för en ensam individ att hantera all information är det en naturligt reaktion att 
ta kontakt med andra individer som har liknande intressen så att man tillsammans kan 
samla in, sammanställa, utvärdera och arkivera information. Hanteringen av information 
kan beskrivas som en meningsskapande handling.1

Många av deltagarkulturerna är präglade av någon form av konsumtion. Det kan 
antingen röra sig om en mediatitel som Twilight-sagan men är förhållandevis ofta också 
centrerad runt en typ av vara som t.ex. en viss typ av mobiltelefon. Men till skillnad från 
traditionella konsumenter förhåller sig inte deltagarkulturerna passiva utan intar också 
funktionen av producenter. Vad som produceras varierar mellan de olika 
deltagarkulturerna. När deltagarna i Facebook bidrar till produktionen av ett socialt rum 
producerar deltagarna i Projekt Gutenberg e-böcker. I båda fallen kan inte resultatet 
tillskrivas en enskild individ, det är snarare en kollektiv intelligens som ger upphov till 
ett enhetligt resultat.2

Ett flertal deltagarkulturer är inriktade mot olika former av läsverksamhet. En av dem är 
MobileRead, http://www.mobileread.com, som kan beskrivas som en webbportal för de 
individer som är intresserade av att läsa e-böcker med hjälp av handhållna läsenheter. 
Förutom ett nätforum rymmer MobileRead också en Wiki och en ”Development Hub” 
(som är ett register över mjukvaruprojekt).

Som utgångspunkt för att tolka verksamheten i en deltagarkultur kan man göra som 
Petra Söderlund. Hon visar att nätet fungerar som en aspekt av den av Jürgen Habermas 
så kallade (med)borgerliga offentligheten, en möjlighet till fritt utbyte av idéer om vad 
som är litteratur och läsande. Utifrån ett sådant perspektiv kan nätet ses som en 
förlängning av de offentliga miljöer som växte fram på 1700 och 1800-talet  i form av 
kaffehus och offentliga litterära salonger för att sedan på 1900-talet vidgas i form av 
sociala institutioner som folkbibliotek.3

Det som är svårare att förklara med hjälp av Habermas teori är den omdefinition av 
själva läshandlingen som hälsningsrepliken i nätforumet MobileReads Wiki ger uttryck 
för:

”No matter whether you are a developer, admirer, or just a gadget-crazed passerby - if you love 
reading eBooks and tinkering with mobile technology, you came to the right place.”4

Läsandet hos MobileRead framstår mer som en individuell aktivitet än en kollektiv 

1 Jenkins 2008, s 15-16.
2 Holmberg et al. 2009, s 64-66.
3 Söderlund 2004, s 12-13.
4 MobileRead 2012
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handling. Läsbegreppet ger inte heller intryck av att enbart vara begränsat till att tolka 
text utan består snarare av de två likvärdiga separata handlingarna att läsa e-böcker och 
att laborera med mobila enheter.

Även om ett sådant handlingssätt kan kännas främmande är nätforumet MobileRead 
långtifrån ett okänt begrepp i Sverige. Ett flertal folkbibliotek har lagt upp länkar till 
MobileRead. Östgötabiblioteket beskriver MobileRead som: 

”Ett bra ställe för att få information om läsplattor eller ”mobil läsning” är en sida som heter 
”MobileRead” www.mobileread.com. Det är ett forum (på engelska) för alla som läser e-böcker, 
Alla är välkomna oavsett vilken metod för att läsa böckerna man använder eller var man 
kommer ifrån”. 5

Samtidigt konstaterar man i E-boksutredningen:

”Exempel på generella problem är teknik och distribution. Tekniken är ny med smartphones,
surfplattor och läsplattor och många användare saknar kunskap om hur man gör för att ta del
av e-böcker.”6

Tekniken är ny och okänd för användarna. Användarna och de deltagarkulturer som de 
kan tänkas nyttja sig av är ett nytt och till stora delar okänt fenomen för svenska 
folkbibliotek. Av de aktörer på den svenska e-boks-marknaden som man tittade närmare 
på i e-boksutredningen är användarna den grupp som är vagast beskriven. Samtidigt är 
det den grupp som folkbiblioteken kan förväntas att arbeta direkt med.7

Deltagarkulter är till stor del nätverksbaserade och det är lätt hänt att verksamheten 
förblir intern även om nätverken är offentliga och refereras från publika institutioner 
som folkbibliotek. Den litterära förnyelse som har skett på nätet, när det gäller t.ex. 
genres, distribution och nya former för läsning, utgör i mycket en gråzon vars innehåll 
till stor del inte är känt utanför de berörda deltagarkulturerna.

De läsvanor som nätforumet MobileReads medlemmar har präglas av interaktion mellan 
människa och maskin, ett ämne som utgör ett av informationsvetenskapens 
specialområden. Ett sätt för folkbiblioteken att få kunskap om MobileRead och vilka 
läsvanor som dess medlemmar har är med hjälp av en vetenskaplig undersökning. Även 
om läsarundersökningar ofta har en litteratursociologisk inriktning finns det här 
anledning att inta en Biblioteks och informationsvetenskaplig utgångspunkt vid 
undersökandet av MobileReads medlemmar. 

  

1.1. Syfte och problemformulering

I Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde visar Lars 
Höglund att övergången till den nya informationsteknologin inte är helt problemfri för 
folkbiblioteken. Höglund anser därför att det är viktigt att undersöka hur biblioteken och 

5 Östgötabibliotek.
6 När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv.  2011, s. 21.
7 Ibid)
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deras målgrupper anpassar sig och utvecklas när förutsättningarna förändras.8 

Ett konstaterande som var giltigt i början av 2000-talet när Höglund skrev rapporten, 
men som nog är minst lika giltigt nu mer än tio år senare i och med den allmänna 
spridning av informationsteknologi som har ägt rum de senaste åren. En av 
konsekvenserna av utbredningen av informationsteknologin är att vårt samhälle har 
blivit mer diversifierat. Om folkbiblioteken tidigare har utgjort ett nav i svenskarnas 
läsning är det frågan om den centrala ställningen är lika självklar i en nätkultur som inte 
ser några geografiska gränser. Från en sådan utgångspunkt borde medlemmarna i 
litteraturrelaterade sociala grupper på internet som t.ex. MobileRead utgöra en 
presumtivt intressant målgrupp för morgondagens bibliotek.

Folkbibliotekens försök att närma sig deltagarkulter har inte varit helt oproblematiskt.  
Forskningsöversikten Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring visar att 
folkbiblioteken har svårt att förena sina uppsatta riktlinjer med deltagarkulturernas vilja 
till snabba och spontana förändringar.9 Istället för att försöka att generellt införliva 
deltagarkulturer i verksamheten skulle det kanske vara mer fruktsamt för 
folkbiblioteken att satsa på punktinsatser som är riktade direkt mot vissa enskilda 
deltagarkulturer. 

Istället för att som traditionella intresseföreningar vara uppbyggda runt ett fastslaget 
regelverk skapas och utvecklas de regler som styr en viss deltagarkultur spontant av 
medlemmarna. Även om många deltagarkulturer har gemensamma drag är de 
egenskaperna av generisk karaktär och leder till att en generell undersökning av 
deltagarkulturer enbart ser dom stora penseldragen och missar det som är unikt. För att 
kunna uppnå en djupare insikt om en viss deltagarkultur finns det ett stort värde i att 
göra en individuell undersökning.

Ett exempel på en sådan individuell undersökning är Christina Olin-Scheller och Patrik 
Wikström som i sin bok Författande fans: om fanfiction och elevers literacyutveckling 
har undersökt webb-portalen fanfiction.net och därigenom åskådliggjort fanfiction som 
är en annan typ av nätbaserad litterärt relaterad deltagarkultur.10

Inspirerad av Olin-Scheller och Wikström är syftet med detta arbete att göra en 
individuell undersökning av den nätbaserade deltagarkulturen MobileRead från ett 
biblioteks och informationsvetenskapligt perspektiv..

8 Höglund et al. 2000, s. 13.
9 Holmberg 2009, s. 122.
10 Olin-Scheller. Wikström, 2010.
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1.2. Frågeställningar

  
I detta arbete ställs följande huvudfrågor :

• Hur hanterar MobileReads medlemmar mobila läsenheter?

• På vilket sätt påverkar hanteringen av mobila läsenheter medlemmarnas 
självuppfattning?

För att undersöka MobileReads relevans för ett Svenskt/Nordiskt bibliotekskontext 
ställs följande sidofrågor :  

• Hur påverkar det digitala läsandet MobileReads medlemmars behov av service från 
biblioteket?

• Är aktiviteterna på MobileRead enbart relaterade till ett amerikansk kontext eller 
berörs även svenska/nordiska förhållanden?

1.3. Avgränsningar 

MobileRead är en webbportal som består av tre separata delar : Ett nätforum, en Wiki 
och en ”Development Hub”. Empirin i detta arbete har enbart hämtats från MobileReads 
nätforum och vid hänvisningar till MobileRead är det enbart nätforumet som avses om 
inget annat sägs.

I detta arbete hänvisar termen MobileRead uteslutande till nätforumet och inte läs-appen 
med samma namn. 

Även om det är svårt att att göra en geografisk avgränsning av ett nätbaserat forum är 
nätforumet MobileRead dominerat av ett pan-engelsk kontext som styr debatten. Det är 
viktigt att inse att detta pan-engelska kontext kan vara lätt att misstolka som enbart 
amerikanskt.

I detta arbete har jag försökt bryta det pan-engelska kontextet genom att lyfta fram den 
diskussion som finns på nätforumet MobileRead om nordisk litteratur och nordiska 
bibliotek. 

1.4. Definitioner av begrepp

1.4.1. E-boksläsare
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E-boksläsare är ett vagt begrepp som används för att hänvisa till den hårdvara som 
används för att läsa e-böcker, den mjukvara som används för att läsa e-böcker och också 
för att att hänvisa till de personer som läser e-böcker. I detta arbete kommer termen 
läsenhet att användas för att hänvisa till den hårdvara som krävs för att läsa e-böcker. 
Termen läsarprogram eller läs-app kommer att användas för att hänvisa till den 
mjukvara som krävs för att läsa e-böcker. Termen personer som läser e-böcker 
kommer att användas för att hänvisa till de individer som läser e-böcker.

1.4.2. Handhållna läsenheter

Enligt MobileReads wiki är en handhållen läsenhet en enhet som är tillräckligt liten och 
lätt för att en individ obesvärat ska kunna ha den med sig under en längre tid. 
Batterierna måste också kunna hålla laddning under en relativt lång period.

De vanligaste förekommande handhållna läsenheterna är läsplattor och surfplattor. 
Den största skillnaden mellan en läsplatta och en surfplatta är att läsplattan är försedd 
med en monokrom skärm som visar text och grafik med hjälp av elektroniskt bläck och 
att surfplattan är försedd med en polykrom LCD-skärm. Vid sidan av läsplattor och 
surfplattor utgör Smart Phones en relativt vanligt förekommande typ av läsenhet. Mer 
sällan förekommande läsenheter är t.ex. handdatorer och PDA (Personal Digital 
Assistant), handhållna spelkonsoler som Nintendo DS och handhållna mediaspelare 
som Ipod touch.11

1.4.3. Bibliotek

Trådarna på MobileRead består av inlägg där personer av olika nationaliteter diskuterar 
med varandra. Det gör att det är svårt att dra någon bestämd slutsats om vilken form av 
biblioteksinstitution termen ”library” syftar på.  Innebörden kan skifta från inlägg till 
inlägg och i en och samma tråd. I detta arbete är termerna bibliotek och ”library” generella 
termer vars exakta betydelse är kontextberoende men som i de flesta fall kan antas 
hänvisa till folkbibliotek eller folkbiblioteksliknade institutioner. 

1.4.4. Genrelitteratur

På MobileRead används ofta begreppet ”Genre Fiction” som ett samlingsbegrepp för 
den litteratur som inte kan tillskrivas någon etablerad genre. Exempel på etablerade 
genres är deckare, science fiction och fantasy. Det som ryms under samlingsbegreppet 
”Genre Fiction” är till exempel ”Paranormal Romances”, ”Regency Romances” och 
”Cozy Mysteries”. När en individ markerar ett intresse för genrelitteratur är det ofta en 
sociokulturell markering. I detta arbete hänvisar begreppet genrelitteratur till litteratur 
som bryter mot den modernistiska litteraturens krav på originalitet och 

11 MobileRead Wiki, 2012.
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distanseringseffekter. Genrelitteratur är ofta skriven som en variation på ett givet tema 
och erbjuder läsaren en möjlighet till direktidentifikation. Den modernistiska litteraturen 
erkänner inte förekomsten av andra litteraturformer. Av den anledningen är det näst 
intill omöjlig att diskutera genrelitteratur på ett neutralt sätt. 12

2. Tidigare undersökningar
Detta kapitel är uppdelat i tre olika teman:
• Deltagarkultur / fankultur
• Konvergenskultur
• Hängivna läsare

Under temat Deltagarkultur / fankultur återfinns tre undersökningar. Torgny Sandgrens 
och Simon Lindgrens artikel Unga deltagarkulturer13 har valts ut för att den på ett 
grundläggande sätt visar hur deltagarkulturer är uppbyggda. Den fungerar också som en 
introduktion till fenomenet. Christina Olin-Scheller och Patrik Wikströms bok 
Författande fans14 har valts ut eftersom den utgör en introduktion till en av de många 
fan-kulturer som finns på nätet samtidigt som bokens innehåll ändå är så allmängiltig att 
den ger insikter om hur andra fan-kulturer kan vara uppbyggda. Maria Lindgren 
Leavenworth och Malin Isakssons artikel Queera lustar15 har valts ut för att den visar 
hur ett nätforum kan fungera som ett avgränsat rum där medlemmarna kan 
experimentera med olika uttryck av det egna jaget.

Under temat konvergenskultur presenteras Henry Jenkins bok Konvergenskulturen.16 
Den har valts ut eftersom den visar hur konvergensbegreppet kan tolkas som att vara 
den grundläggande faktorn i alla former av social nätbunden media.

Under temat hängivna läsare presenteras forskningsöversikten Reading Matters av 
Catherine Sheldrick Ross.17 Den har valts ut eftersom den redovisar ett läsbeteende som 
kan tolkas som grunden för det läsbeteende som återfinns på MobileRead. 

De tre olika teman som kapitlet är indelat i är sorterade i en omvänd kronologisk 
ordning där de nya och närliggande fenomenen presenteras först. Det som kommer 
därefter blir mer generellt och avlägset. 

2.1. Deltagarkultur / fankultur

2.1.1. Torgny Sandgrens och Simon Lindgren -  Unga deltagarkulturer

12 Hedman, 2012.
13 Sandgren. Lindgren, 2009, s. 145-159
14 Olin-Scheller. Wikström, 2010.
15 Lindgren Leavenworth. Isaksson. 2009, s. 23-37.
16 Jenkins 2008
17 Ross, 2006
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Nätforumet MobileRead kan karakteriseras som en fankultur centrerad runt en grupp 
med teknologier. I förlängningen är fankultur också en form av deltagarkultur och 
Torgny Sandgrens och Simon Lindgrens artikel Unga deltagarkulturer kan fungera som 
en ingång för den som inte är bekant med fenomenet sedan tidigare. Enligt författarna 
har det utvecklats en ny form av kultur bland unga människor som karakteriseras av att 
gränsen mellan att vara producent och konsument har suddats ut. Även om 
deltagarkulturerna till stor del är nätbaserade finns det ett relativt stort antal 
deltagarkulturer som har sin verksamhet utanför nätet. Ett exempel på en sådan ung 
deltagarkultur kan vara när ett antal spelinriktade datoranvändare träffas för att koppla 
samman sina datorer i ett så kallat LAN-party. Ett annat är levande rollspel, lajv, där 
deltagarna försöker levandegöra en tilldelad rollkaraktär som en form av 
improvisationsteater.18

2.1.2. Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström -  Författande fans

Ytterligare ett exempel på en nätbaserad form av deltagarkultur är fanfiction. Christina 
Olin-Scheller och Patrik Wikström har i Författande fans : om fanfiction och elevers 
literacyutveckling gjort en grundlig genomgång av fanfictionkulturen. 
Viktiga element som pseudonymer, upplevelsen av subkulturell gemenskap, 
utvecklandet och bearbetandet av en redan känd källa, möjligheten till direkt feedback 
och utvecklandet av ett eget fackspråk är drag som är mer eller mindre framträdande i 
princip alla nätbaserade deltagarkulturer.19

2.1.3. Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson -  Queera lustar 

Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson visar i sin artikel Queera lustar : fan 
fiction i vampyrmiljö  hur skrivande av fanfiction kan fungera som en plantskola för 
idéer och förhållningssätt som författarna kan välja eller inte välja att praktisera i 
verkligheten. Bärkraften i experimenterandet bygger på kombinationen privat och 
offentligt. I och med att författaren är dold bakom en pseudonym erbjuds en möjlighet 
att hänge sig åt queera, eller avvikande, lustar utan att offentligt behöva stå för dem 
samtidigt som man kan få en respons på texterna från en allmänhet. Det faktum att 
texterna inte är nyskapande utan att de utgår från redan existerande faktorer förstärker 
möjligheten att utforska vekligheten och dess normer.20

2.2. Konvergenskultur

2.2.1. Henry Jenkins – Konvergenskulturen

18 Sandgren. Lindgren, 2009, s. 145-159.
19 Olin-Scheller. Wikström, 2010.
20 Lindgren Leavenworth. Isaksson. 2009, s. 23-37.
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Henry Jenkins visar i sin bok Konvergenskulturen hur den nya media som har växt fram 
efter det att nätet blev tillgängligt för allmänheten präglas av konvergens. Den 
konvergenskultur som Jenkins beskriver i sin bok vilar på tre aspekter av konvergens: 
teknologisk konvergens, mediekonvergens och humanistisk konvergens. Ett gemensamt 
drag för all konvergens är att den kan beskrivas som en vilja till sammansmältning. Ett 
exempel är mobiltelefonen som har gått från att vara monomedial till att vara 
multimedial där till synes oförenliga handlingar som t.ex. att tala i telefon, spela spel, 
läsa böcker, se på film och lyssna på musik har förenats på grund av att de ryms i 
samma apparat.21

Jenkins anser också att konvergens kan beskrivas som en vilja till splittring. En tendens 
som kanske är tydligast inom mediekonvergensen där mediaproducenter ofta försöker 
nå ut till så många separata marknader som möjligt genom att distribuera en och samma 
mediatitel i ett flertal olika mediaformat. Jenkins framhäver att viljan till splittring är en 
form av konvergens och inte divergens, som normalt utgör motsatsen till konvergens.22

Enligt Jenkins består nätet av ett oöverskådlig mediaflöde som den enskilde individen 
smälter samman till en begriplig enhet. I och med att den information som levereras 
genom nätet kan vara svår att förstå eller motsägelsefull är det naturligt att det uppstår 
ett behov av att kunna diskutera med andra individer som har samma intresse. I det 
informationsutbytet uppstår nya konvergenta sammansmältningar och splittringar.23

Jenkins framhäver att vilja till konvergens inte skall uppfattas som en strävan efter ett 
mål utan att det snarare är en ständigt flödande drivkraft som förändrar medielandskapet 
och teknologin, men också det sätt som vi uppfattar och presenterar oss själva.24

2.3. Hängivna läsare

2.3.1. Catherine Sheldrick Ross -  Reading Matters

I sin forskningsöversikt Reading Matters : What the Research Reveals about Reading, 
Libraries, and Community identifierar Catherine Sheldrick Ross ett flertal olika typer av 
läsare. Inspirerad av en tråd från 1995 postad i nyhetsgruppen ”Rec.arts.books” under 
rubriken ”My Name is Jan and I am a Bookaholic.” kartlägger Ross en typ av läsare som hon 
betecknar som ”Avid Readers”. 

I detta arbete kommer i fortsättningen termen ”hängivna läsare” att användas när ”Avid 
Readers” avses.

En hängiven läsare karaktäriseras av ett i det närmaste maniskt behov av att ständigt ha 

21 Jenkins 2008, s 29.
22 Jenkins 2008, s 21.
23 Jenkins 2008, s 15-16.
24 Jenkins 2008, s 26.

  8         



tillgång till något att läsa. Enligt Ross är det inte ovanligt att en hängiven läsare kan läsa 
i storleksordningen 35 böcker per månad.

Samtidigt som den hängivne läsaren upplever en stor njutning av att läsa är njutningen 
ofta uppblandad med ett dåligt samvete för att så mycket tid går åt till läsning. Den 
hängivne läsaren känner också ofta skam över att lägga ut för mycket pengar på böcker. 
Känslan av att försumma sina plikter leder ofta till en skygghet gentemot omgivningen. 
Enligt Ross kan skyggheten anses ha ett visst berättigande i och med att det etablerade 
samhället betraktar ett allt för hängivet läsande som något negativt. 

Ross refererar till forskaren Victor Nell som delar in läsare i en A-typ och en B-typ. När 
B-typen läser för att förkovra sig läser A-typen för att fly undan en tråkig verklighet. 
Anledningen att A-typen läser mycket är att böcker fyller en narkotisk funktion. Även 
om A-typen läser mycket är läsupplevelsen torftig vilket kan märkas på att A-typen 
sällan kommer ihåg efteråt vad de har läst. Ross visar att ett hängivet läsande ofta länkas 
samman med bibliomani. Bibliomani är en psykologisk term som används för att 
beskriva en sjuklig drift att samla böcker. 

I och med att Ross uppfattar ett hängivet läsande och ett maniskt boksamlande som två 
närbesläktade praktiker anser hon att det hängivna läsandet går att förklara med hjälp av 
R. W. Belks teori om boksamlare som utvidgar det egna jaget med hjälp av sitt 
samlande. Belks teori presenteras närmare i teoriavsnittet.25

3. Teori

Detta arbete vilar på två teorier:

• Lisa Gitelmans modell för upprättande av protokoll för medieanvändning.26

• R.W. Belks teori om förstärkning av jaget genom ägande.27

3.1. Lisa Gitelmans modell om upprättande av protokoll för 
medieanvändning

Enligt Gitelman kan en medieform beskrivas som en teknologi som möjliggör 
kommunikation vilken omges av en uppsättning med protokoll som är förankrade i 
sociala och kulturella praktiker. Protokollet för telefonmedia säger att ett telefonsamtal 
på mottagarsidan alltid inleds med en telefonsignal. Protokollet stipulerar att den som 
svarar bör identifierar sig. Även om ett telefonsamtal går att genomföra utan att den som 
svarar följer protokollet fungerar frånvaron av en hälsningsfras som en social 
markering. 

25 Ross, 2006, s. 181 – 188.
26 Gitelman, 2006, s. 1-22.
27 Belk, 1988, s. 139 – 168.
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Protokollen fungerar som heuristiska strategier som kan användas som hjälpmedel vid 
hantering av media men de påverkar också hur vi uppfattar ett media och hur väl 
förankrat det är i vår kultur. När de protokoll som är knutna till ett media blir allmänt 
accepterade och tillämpade har mediet en tendens att uppfattas som så självklart att det 
framstår som transparent medan nya medier som saknar protokoll i allmänhet uppfattas 
som svåranvända och i vissa fall som ett onaturligt fenomen som hotar att förinta den 
mänskliga civilisationen.28

I det här arbetet kommer termen ”protokoll” hädanefter att användas för att hänvisa till 
Gitelmans modell om upprättande av protokoll för medieanvändning. 

3.2. R. W. Belks teori om förstärkning av jaget genom ägande

Enligt R. W. Belk är det vanligt att en individs självuppfattning definieras av summan 
av allt som den personen anser är en del av sig själv. Känslan av integration med det 
egna jaget kan länkas till alla fenomen som omger en individ. Det kan röra sig om 
ägodelar, familjemedlemmar, fritidsintressen, nationstillhörighet eller monetär status 
som t.ex. ett bankkonto. När det sker positiva förändringar med någon av de fenomen 
som individen har integrerat med sitt jag växer individens självkänsla. Ifall en negativ 
förändring uppstår sjunker självkänslan.

Enligt Belk fungerar en boksamlares boksamling som en utvidgad upplevelse av det 
egna jaget med hjälp av ägodelen bok. Ju mer energi som boksamlaren investerar i sin 
boksamling desto mer införlivad i upplevelsen av det egna jaget blir boksamlingen. Ett 
boksamlande som sker över en längre tidsperiod skapar också en sorts biografisk 
upplevelse av det egna jaget som kan stabilisera självkänslan i en i övrigt osäker 
existens.29

3.3. Teoriram

Grunden till analysen i detta arbete bygger på Gitelmans modell ”för upprättande av 
protokoll” där protokollupprättandet har en jag-förstärkande funktion.30

Hur ett sådant jag-förstärkande fungerar går att förstå med hjälp av Belks teori om 
”förstärkning av jaget genom ägande”.31  

Genom att kombinera Gitelmans modell och Belks teori får jag en möjlighet att 
identifiera och undersöka situationer där den protokollupprättande handlingen kan antas 
ha en jag-förstärkande effekt.

28 Gitelman. 2006, s. 1-22.
29   Belk, 1988, s. 139-168.
30 Gitelman, 2006, s. 1-22.
31 Belk, 1988, s. 139 – 168.
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För att sätta in teorin i ett sammanhang går det att bygga en modell med hjälp av 
tidigare undersökningar:

• Ross visar att ett icke-normativt läsande kan leda till en känsla av skuld.32

• Leavenworth och Isaksson visar hur icke-normativa behov kan bearbetas i 
ett rum för queera lustar.33

• När  Leavenworth och Isaksson beskriver en individuell process visar Olin-
Scheller och Patrik Wikström en kollektiv process där olika individer intar 
olika positioner.34

• Jenkins visar hur en sådan kollektiv process är beroende av en humanistisk 
konvergens och att den ofta är centrerad runt en medial eller teknisk 
konvergens.35

Utifrån teorin och de tidigare undersökningarna går det att bygga en modell som visar 
hur det hängivna läsandet transformeras från en social belastning till att bli en tillgång. 
Det hängivna läsandet bearbetas och omvärderas i ett queert rum med hjälp av verktyg 
som är protokollupprättande (Gitelman) och har en jag-förstärkande effekt (Belk).

Bild 1. Teoretisk modell

4. Metod

4.1. Internetstudie

Text är det dominerande kommunikationssättet på nätet. Kommunikationen i en chat 

32 Ross, 2006, s. 181 – 188.
33 Lindgren Leavenworth. Isaksson. 2009, s. 23-37.
34 Olin-Scheller. Wikström, 2010.
35 Jenkins 2008, s 15-16.
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sker i realtid och liknar ett traditionellt samtal medan den kommunikation som sker i ett 
forum följer andra regler. Det sker ofta en relativt lång fördröjning mellan inlägg och 
respons. Istället för att fungera som en tvåvägskommunikation kommunicerar ofta ett 
flertal individer med varandra samtidigt i ett forum. Det är inte ovanligt att en 
ämnestråd kan rymma ett flertal underdiskussioner som handlar om andra ämnen än 
huvudposten.

Enskilda meddelanden är inte skrivna för att stå för sig själva. Det krävs ofta en 
kännedom om trådens innehåll för att en läsare skall förstå innebörden av ett 
meddelande. Om det rör sig om en lång ämnestråd med ett flertal underdiskussioner kan 
det finnas behov att nyttja sig av inlagda citat för att mottagarna skall förstå vilken del 
av ämnestråden som åsyftas.      

I en internetstudie som baserar sig på skrivet material är det svårt att genomföra en 
direkt observation. Även om inläggen i ett forum kan vara offentliga är ändå skrivandet 
en privat och solitär handling som sker utanför forumet och bara kan iakttas av en 
observatör som befinner sig i samma rum som den som skriver meddelandet. Istället får 
forskaren nöja sig med att studera det resultat som uppstår och den skrivna texten 
ersätter på så sätt den observerbara handlingen. För att göra en direktobservation av en 
nätbunden deltagarkultur skulle det antagligen krävas en helt annan typ av material, till 
exempel det som genereras under en video-chat.

Även om det går att genomföra kvantitativa nätstudier kan en kvalitativ utgångspunkt 
vara lämplig när en väl avgränsad nätgrupp skall observeras. En kvalitativ studie är 
också ett lämpligt val när forskaren vill lyfta fram det specifika hos en grupp.36 

4.2. Insamlingsmetod

4.2.1. Forskarens synlighet vid insamling av empirin

Enligt Sveningsson kan en internetstudie ske genom att en forskare undersöker en 
avgränsad miljö på nätet genom att söka upp och vistas i den. Den miljön kan t.ex. vara 
ett forum, en chat eller en mailinglista.37 Ett aktivt deltagande är en viktigt komponent i 
en deltagarkultur på grund av att medlemmarnas självuppfattning i hög grad baseras på 
utförda handlingar.38 För en forskare som deltar aktivt är att det är näst intill omöjligt att 
inte påverka det empiriska materialet. Fördelen med ett anonymt insamlande är att den 
insamlade empirin kan antas vara så ren som möjligt. Ett faktum som i hög grad 
kompenserar förlusten av att uppnå ett innifrånperspektiv39

36 Sveningsson et al 2003, s.65.
37 Sveningsson et al. 2003, s. 35-36.
38 Sveningsson et al. 2003, s. 102-106.
39 Sveningsson et al. 2003, s. 104.

  12         



4.2.2. Mitt förhållande till insamling av empirin.

Vid insamlandet av materialet har jag intagit positionen av en ”lurker”. Det vill säga en 
person som följer forumet utan att posta några inlägg och som väsentligen är osynlig för 
andra medlemmar. Förekomsten av lurkers kan inte betraktas som någon abnormitet i 
Webb-sammanhang. Det går snarare att anta att en majoritet av deltagarna i olika 
verksamheter på nätet i första hand läser andras texter utan att själva skriva något. 

4.2.3. Etiska överväganden

I och med att MobileRead är ett offentligt forum vars inlägg kan läsas av såväl 
medlemmar som icke medlemmar har jag bedömt att tillstånd inte behöver efterfrågas 
när det empiriska materialet samlas in. Medlemmarna på MobileRead är också 
medvetna om att de offentliga inläggen kan läsas av utomstående.40 

Hänsyn har tagits till att vissa ämnen är känsligare än andra. Material som berör 
handlingar som kan bedömas vara straffbara i vissa länder har inte använts i detta 
arbete. Lösenordsskyddat material har inte heller använts i detta arbete.

4.3. Analysmetod

Det material som samlas in från ett nätforum kan beskrivas som produkter av olika 
handlingar. Ett sådant material kan vara svårare att tolka än material från observationer 
som även innefattar en iakttagelser av själva handlingen. När själva handlingen inte 
iakttas direkt bildar den ett tomrum som måste rekonstrueras av forskaren. Ett problem 
som också finns med andra texter som är beroende av en händelse-kontext för att tolkas, 
som till exempel dagböcker. Ett sätt för forskaren att få hjälp att tolka ett 
kontextberoende material är genom en idéanalys.

4.3.1. Idéanalys

Göran Bergström och Kristina Boréus visar i Textens mening och makt hur text kan 
analyseras genom att vissa bestämda idéer i texten identifieras. En idé kan betraktas som 
en tankekonstruktion med en viss kontinuitet. Vissa idéer är normativa och fungerar 
som riktlinjer för hur en individ eller en grupp skall bete sig.41 

Ottar Hellevik visar i Forskningsmetoder i sociologi och stadsvetenskap hur en 
idéanalys kan genomföras antigen med hjälp av kvantitativ eller en kvalitativ metod. En 
kvantitativ metod är lämplig när en stor mängd jämförbar data ska samlas in 

40 Belfaborac : MobileRead, 2012.
41 Bergström. Boréus. 2005, s. 158-160.
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systematiskt. En kvalitativ metod är lämpligt när det gäller ett unikt material som ska 
analyseras, eller om forskaren är intresserad av att undersöka okända fenomen.
Svårigheterna med en kvalitativ metod är att det kan var svårt att redovisa 
insamlingsmetoden och bearbetningen av den insamlade empirin på ett vetenskapligt 
korrekt sätt i och med att urvalsprocessen baserar sig på vaga begrepp.42 

Enligt Hellevik kan en sådan subjektivitet motverkas ifall följande faktorer uppfylls :

• Empiriska frågor ska besvaras genom att empiriska förhållanden studeras.

• Urvalet av empirin ska ske systematiskt så att forskaren inte kan anklagas för 
att fabricera sina egna svar.

• Forskaren skall följa uppsatta regler vid insamling och behandling av empirin. 

• Andra forskare som följer samma tillvägagångssätt och som använder samma 
material skall kunna nå ett liknande resultat.

• Resultatet måste redovisas på ett sådant sätt att det kan kontrolleras, prövas 
och kritiseras.

• Forskningen bör vara kumulativ.43

Evert Vedung visar i sin avhandling Unionsdebatten 1905 hur en forskare kan välja 
mellan att genomföra en funktionell idéanalys som undersöker på vilket sätt aktörerna 
argumenterar, eller att genomföra en innehållsmässig idéanalys som undersöker orsaken 
till varför aktörerna framför sina åsikter eller hur ofta aktörerna gör det.44

4.4. Funktionell idéanalys med hjälp av kvalitativ metod 

I denna uppsats kommer jag att genomföra en funktionell idéanalys av nätforumet 
MobileRead med hjälp av kvalitativ metod.

4.4.1. Precisering av idébärare

Enligt Peter Esaiasson har varje text en avsändare eller en idébärare. I ett arbete med en 
idécentrerad approach identifieras själva idén som idébärare. I ett arbete med 
aktörscentrerad approach identifieras grupper eller enskilda individer som idébärare.45 

42 Hellevik. 1984, s. 13.
43 Hellevik. 1984, s.144.
44   Vedung. 1971, s. 34.
45 Esaiasson. 1993, s 205.
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Att genomföra en nätstudie med hjälp av en aktörscentrerad approach stöter på vissa 
svårigheter. De enskilda aktörerna är svåra att identifiera på grund av att de nyttjar sig 
av pseudonymer och att uppgifter som ålder, kön och nationalitet inte uppges på ett 
systematiskt sätt. Och i de fall som dessa uppgifter finns är det i princip omöjligt att 
verifiera uppgifterna. 

Söderlund visar att ett problem med textmaterial som är insamlat från ett nätforum är att 
det finns få möjligheter att verifiera innehållet i olika påståenden i och med att det är 
omöjligt att kontrollera dem mot en fysisk verklighet. Istället för att prata om sant eller 
falskt föreslår Söderlund att inlägg i ett forum skall betraktas som en samling med 
intentioner.46  

Från en sådan utgångspunkt framstår ett nätforum som ett avgränsat virtuellt rum vilket 
innehåller sin egen sanning. Denna speciella sanning skulle kunna beskrivas som en 
uppsättning av ideal och idéer som vanligtvis inte är synliga utanför det virtuella 
rummet. I det virtuella rummet finns också en viss tröghet som gör att idéer fortsätter att 
existera även om enskilda aktörer byts ut.

Ett nätforum har ofta en konvergent uppbyggnad där flera separata element förenas till 
en enhet. Det finns inte någon anledning att anta att alla aktörer på ett nätforum alltid är 
aktiva i alla delar, utan snarare att aktörerna söker sig till de delar av nätforumet som 
innehåller trådar som framstår som intressanta. 

Att försöka att studera ett nätforum i sin helhet kan leda till ett motsägelsefullt resultat. 
En forskare kan därför vinna på att avgränsa sitt arbete till de delar av forumet vars 
innehåll matchar de idéer som forskaren är intresserad av att studera.

Fördelarna med en idécentrerad approach i studiet av ett nätforum är stor. Jag har av den 
anledningen valt att att precisera idébäraren i denna analys till att vara ”upprättande av 
protokoll” enligt Gitelmans modell i kombination med en jag-förstärkande effekt enligt 
Belks teori. De enskilda aktörernas identitet spelar således en underordnad roll. Istället 
för att identifiera aktörerna blir det viktigare att identifiera den miljö där de är 
verksamma, för att sedan kunna gå vidare och identifiera den del av miljön där 
protokollupprättandet sker.

4.4.2.  Presentation av nätforumet MobileRead

”I started this website ten years ago with one goal in mind: I wanted to make new friends with 
whom I could share my crazy-obsessed interest in mobile reading. Ten years ago — that was 
when you could count on being considered a cave dwelling nerd when waving around a 
handheld organizer. It was the time when the e-book was the sole domain of salivating tech 
geeks and self-confessed bedroom pirates. As I look back on everything, I can say I'm very proud 

46 Söderlund 2004, s 12-13.
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of what we've accomplished. I've been able to witness so many changes in how we perceive 
technology and how e-books have become a common, accepted way for consuming content.”47

Forumet är indelat i sju huvudgrupper:

E-Book General

Här finns undergrupper för bl.a. nyheter, boktips och tips om tillgängliga 
promotionböcker på andra sajter.

E-Book Readers

Här finns undergrupper för ett flertal olika handhållna läsenheter. De två 
populäraste är Sony Reader och läsare som tillhör Kindle-familjen.

E-Book Software

Här finns undergrupper för olika program som används för att skapa, konvertera 
och organisera e-böcker.

E-Book Formats

Här finns undergrupper för olika e-boks-format som t.ex. e-pub, PDF och Mobi. 
Det finns också ett underforum för dem som tillverkar e-böcker från digitala 
original eller med hjälp av inskanning.

E-Book Uploads - Patricia Clark Memorial Library

Biblioteket består av e-böcker som MobileReads medlemmar har producerat. 
Det flesta titlarna tillhör Public Domain men även Creative Commons 
förekommer. Biblioteket innehåller närmare 25000 böcker varav ett antal är 
dubbletter i olika e-boksformat. Böckerna i biblioteket är fritt tillgängliga för 
såväl medlemmar som icke medlemmar.

Non-English Discussions

Här finns olika undergrupper med diskussioner på tyska, franska och spanska.

Miscellaneous

Här finns administrativa undergrupper och allmänna umgängesgrupper som 
inte är e-boksrelaterade.48

Forumet kompletteras med en chatt och en möjlighet att anmäla sig till olika sociala 
intressegrupper till exempel ”SKANDINAVER”49 och ”Librarians”50

47 Alexander Turcic : MobileRead, 2012.
48 MobileRead Forum.
49 MobileRead : SKANDINAVER.
50 MobileRead : Librarians.
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Bild 2. Skärmdump, MobileRead forum51

4.4.3. Textmaterialets mängd

Vid mättillfället, 2012-12-21 hade nätforumet MobileRead 192000 medlemmar som 
hade skrivit  180000 trådar med 2300000 inlägg. Hur många medlemmar som är aktiva 
är svårt att avgöra i och med att inget tyder på att inaktiva medlemmars profiler raderas. 
En relativt stor grupp har skrivit färre än fem inlägg, samtidigt som det finns enskilda 
medlemmar som har skrivit ett stort antal inlägg. Det är inte ovanligt med aktiva 
medlemmar som har skrivit fler än 1000 inlägg. 

51 MobileRead Forum.
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4.4.4. Urval av textmaterial

Nätforumet MobileRead kan betraktas som ett ämnesordträd där ett antal grenar med 
alltmer preciserade ämnen strålar ut från en stam som består av ett brett övergripande 
ämne. Ju mer preciserat ett ämne är desto mindre allmängiltigt är det. 

De inlägg som återfinns högt upp i ämnesträdet har i regel vaga rubriker som ”News”52 
och ”General Discussions”53. Inläggen som återfinns under dem håller också en generell ton. 
Allmänna termer som mobiltelefon, läsplatta, PDA eller surfplatta används i regel 
istället för precisa hänvisningar till handhållna läsenheter av vissa fabrikat. De allmänna 
termerna återfinns också i de inlägg som avhandlar konvertering av e-böcker. Istället för 
att diskutera konverteringar till ett visst e-boksformat förs det en diskussion runt 
allmängiltiga attribut för e-böcker som sidnumrering, omslag och innehållsförteckning. 
Även i diskussionerna runt litteratursmak finns det en tendens att hellre diskutera genres 
än enskilda titlar.

Det material som återfinns under mer precist avgränsade rubriker, till exempel de 
märkesspecifika trådar som är dedikerade till en viss läsarenhet, liknar i mycket andra 
diskussioner med samma eller liknande avgränsningar som återfinns i andra forum på 
nätet. 

En av anledningarna till att de diskussioner som förs under de allmängiltiga rubrikerna 
framstår som specifika för MobileRead kan vara att de frågor som avhandlas där i hög 
grad definieras av att MobileReads användare intar en position som prosumenter 
(professionella konsumenter). Materialet i den producentdefinierade facebookgruppen, 
”E-böcker i Sverige”, skulle knappast kunna beskrivas som utbytbart mot material som 
återfinns på MobileRead även om i princip samma ämnen diskuteras och i regel samma 
källor nyttjas som underlag för diskussioner. Det material som återfinns under de 
allmängiltiga rubrikerna på MobileRead kan därför inte betraktas som generaliserbart 
och utbytbart mot liknande empiriskt material som återfinns hos andra deltagarkulturer 
på nätet. 

Under rubriken ”General diskussion” återfinns trådar som som handlar om upprättande 
och förkastande av protokoll relaterat till ny media och ny teknik som i hög grad 
stämmer med Gitelmans modell om upprättande av protokoll kombinerat med Belks 
teori om förstärkning av jaget genom ägande. Jag beslöt därför att låta trådarna under 
”General diskussion” utgör huvudkällan vid insamlandet av empirin.

4.4.5. Textmaterialet under ”General diskussion”

Huvuddelen av det empiriska materialet i detta arbete är hämtat från ”General diskussion” 
som vid mättillfället, 2012-12-21, innehöll 4000 trådar och 12000 inlägg. Jag har dock 
enbart nyttjat mig av material från 34 stycken av trådarna i analysen. 

52 MobileRead. 2012.
53 MobileRead. 2012.
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Det empiriska materialet har sedan valts ut från trådar vars innehåll kan relateras till 
följande begrepp:

• Hängivet läsande (Ross)
• Boksamlande (Belk)
• Hantering av e-böcker (Gitleman)
• Bibliotek
• Nordisk litteratur 

Detta urval resulterade i ett hundratal matchande trådar.
För att ytterligare reducera antalet trådar och komma ner till en hanterbar mängd har jag 
gått igenom trådarna i omvänd kronologisk ordning och valt ut de trådar som också har 
ett innehåll som matchar väl mot de ovan redovisade begreppen och som också 
innehåller protokollskapande handlingar. Många av trådarna är repetitiva och bearbetar 
liknande ämnen och kunde således sorteras bort. På grund av den tekniska utvecklingen 
har vissa trådar en relativ kort livslängd innan de blir inaktuella och har också kunnat 
sorteras bort. Slutresultatet blev en reducerad mängd trådar som efter ytterligare 
iterationer under analysarbetet har stannat på 34 stycken. 

Det empiriska materialet till detta arbete samlades in under November och December 
2012.

5. Analys av nätforumet MobileRead

5.1. Disposition av analysen

I första delen av analysen undersöker jag grunden för läsandet på MobileRead. I 
sektionen Medlemmarnas läsning på handhållna läsenheter tittar jag närmare på de 
läsvanor som medlemmarna på MobileRead har utvecklat. Här undersöker jag också på 
vilket sätt man använder protokoll för att göra den nya tekniken begriplig. Jag 
undersöker också hurvida hanteringen av protokollen nyttjas som jag-förstärkande 
handlingar.

I andra delen av analysen undersöker jag på vilket sätt medlemmarnas boksamlande 
påverkar deras läsvanor och behov av teknologiska lösningar. I sektionen Läsning på 
ett flertal handhållna läsenheter simultant ser jag närmare på hur ny teknik tillåter 
MobileReads medlemmar att läsa konvergent via flera olika typer av handhållna 
läsenheter.

I analysens tredje del undersöker jag hur hanterandet av ny teknologi påverkar 
medlemmarnas självuppfattning. I sektionen Medlemmarnas behov av att kunna 
manipulera e-böcker ser jag närmare på behovet att manipulera e-böcker och hurvida 
de handlingarna fyller funktionen av jag-förstärkande handlingar.
I den fjärde delen av analysen undersöker jag ifall geografiskt avgränsade grupper inom 

  19         



MobileRead har ett behov av att profilera sig. I sektionen Medlemmarnas inställning 
till nordisk litteratur ser jag närmare på de grundläggande orsakerna till intresset att 
diskutera nordisk litteratur på MobileRead. Jag undersöker också hurvida det intresset 
även finns utanför gruppen av nordiska medlemmar eller om det kan tillskrivas en liten 
språkfamiljs behov av jag-förstärkande handlingar.

I analysens femte och sjätte del undersöker jag ifall kommunikation med andra litterära 
normsystem kan fungera som jag-förstärkande handlingar. I sektionerna 
Medlemmarnas inställning till bibliotek och Nordiska inslag i diskussionen om 
bibliotek undersöker jag de åsikter som uttrycks om bibliotek och de erfarenheter som 
medlemmarnas kommunikation med bibliotek har resulterat i.

Analysen avslutas med en sammanfattning.

5.2. Medlemmarnas läsning på handhållna läsenheter

”I like You because, in home and college, I'm considered sick because I read, and insane because I 
do it electronically. Here, I'm among equals. Thank you for making me feel normal.”54  

För många av medlemmarna på MobileRead utgör forumet något mer än bara en källa 
till information. Mervärdet tar sig ofta uttryck som en subkulturell identifikation. 
Medlemmarna tycks ha ett behov att bli sedda och bekräftade som individer som 
använder handhållna läsenheter. Omvärlden beskrivs ofta som oförstående och det är 
inte ovanligt att medlemmarna redogör för hur de blir störda när de läser på handhållna 
läsenheter i offentlig miljö.

 ”This is seriously now bugging me. As I work away from home a lot, and spend many nights in 
hotels alone, I rely heavily on my various ereader devices to keep me occupied whilst in the 
hotels in the evening. So why do people think it's acceptable, to interrupt me and ask me what I 
am doing. They dont ask someone using a laptop, or reading a paper back, so why me, when I 
have my Sony or iPad out. Is it just me, or am I just intolerant to people who keep invading my 
space. 55 

Ett genomgående motiv för att medlemmar på MobileRead började att läsa på 
handhållna läsenheter är ett behov av att ständigt ha tillgång till litteratur. Tanken på att 
inte ha något att läsa kan vara ångestframkallande. Belk visar hur en sådan ångest kan 
förklaras med att tillgång till litteratur fungerar som en förstärkning av det egna jaget. 
För vissa medlemmar på Mobile Read är behovet så stort att det bara kan tillfredsställas 
ifall de vet att de ständigt har tillgång till sitt eget privata bibliotek.

”My Nook saves me a ton of money, lets me have a library without actually having a library in 
my house, and lets me easily share books with my girlfriend. My iPhone, on the other hand, is 
what really enabled me to start reading as much as I used to. I can now pull out my phone and 

54 Antoinekamel : MobileRead, 2012.
55 Mjhudston : MobileRead, 2010.
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read a chapter or two during downtime without needing the foresight to bring a book with me. 
It isn't the ideal screen to read on, but a small, cramped screen is better than nothing at all! ”56

Att framhäva sitt beroendet av litteratur och läsning kan i mycket fungera som 
statussymboler för medlemmarna på MobileRead. Enskilda medlemmar kan framhäva 
sitt beroende genom att välja en personlig titel som ”Readaholic”57, ”Fanatic”58 och ”Groupie”59 i 
sin profil. Att hävda att man är beroende är inte heller ovanligt i inläggen och det anses 
inte vara en aggressiv handling att påstå att någon annan medlem är beroende.

”(Originally Posted by Lsantiago7859. I started using a Sony reader in 2006 as a present to 
myself when I stopped smoking. I was hooked then.)                                                 
Swapping one addiction for another? (At least the new one's a bit healthier.)”60

Tråden ”Ebook Buying Addicts' Support Thread”61 håller en ironisk ton. Inläggen är ofta 
utformade i ordalag som kunde ha varit hämtade från ett möte för Anonyma 
Alkoholister.

”My name is Tome and I'm an e-book addict. I worked out that it would take me about 12 
years to read my current collection, and I keep adding to it.”62

Det går inte att bortse från att tråden har en allvarlig kärna som formulerar ett problem 
som berör många av MobileReads medlemmar. Medlemmen som har skapat tråden visar 
också på en tilltro till gruppen. Vad man inte klarar av på egen hand framställs som 
genomförbart med hjälp av stöd från andra medlemmar.

”In this thread we've come up with three simple guidelines to help us resist the purchase of too 
many new ebooks.

1. Add to wish list rather than buying 
2. Only buy if on special offer and on your wish list 
3. Only exception is most recent in series by favourite authors. 

And yes, freebies don't count.                                                                           
* I don't think I can possibly resist getting interesting-looking free ebooks.”63

På MobileRead finns en relativt stor mängd trådar som berör frågor som kan kopplas till 
upplevelsen av en utvidgning av det egna jaget med hjälp av handhållna läsenheter. De 
jag-förstärkande inläggande är i regel av undersökande karaktär. Det är inte uteslutet att 
själva diskussion har ett värde i sig och att resultatet av diskussionen kommer i andra 
hand. Tonen i det inledande inlägget i en tråd av jag-utvidgande karaktär kan vara 
deklarativ, t.ex. ”9 Reasons eBooks Are Better (Than Tree-Books)”64, men består oftare av en 
fråga som uppmuntrar de andra medlemmarna att tillsammans undersöka ett fenomen. 
Typ ”How many ebooks should you have?”65 En fråga som kan besvaras med ”That's the beauty of 

56 eddiek : MobileRead, 2011.
57 Apache : MobileRead, 2012.
58 DrNefario : MobileRead, 2012.
59 NickyWithNook : MobileRead, 2012.
60 DrNefario : MobileRead, 2012.
61 MobileRead : MobileRead, 2011.
62 Tome Keeper : MobileRead, 2011.
63 pdurrant : MobileRead, 2011.
64 MarcusGibson : MobileRead, 2012.
65 Sydney's Mom : MobileRead 2012.
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ereaders - we can have as many books as we desire.”66 eller ”How many ebooks are there?”67.

När det är lätt att inse att vissa trådar fyller en protokollskapande funktion framstår 
anledningen till att medlemmarna på MobileRead startar och publicerar inlägg i trådar 
som ”E-Readers In The Sauna?”68 och ”eReader in bathroom?”69 som mer oklar. Även om en tråd 
som avhandlar ett ämne som hur man förser sina gäster med något att läsa på toaletten i 
en elektronisk tidsålder kan framstå som nonsens går det inte att bortse från att sådana 
trådar är populära och att de ämnen som avhandlas ofta återkommer i nya trådar för att 
avhandlas ytterligare en gång. 

Inläggen i sådan trådar som ger möjlighet till manifestation är ofta av repetitiv karaktär. 
Trådarna saknar i stor utsträckning dynamik och det förekommer relativt få avgreningar 
från huvudämnet. Viljan att redovisa ett visst faktum tycks vara större än viljan att 
diskutera med andra. Det är inte ovanligt att ett skrivet inlägg förstärks med en bild eller 
en länk till en sida utanför MobileRead. 

Den nästan katalogartade redovisningen av fakta kan tolkas som en manifestation. 
Viljan att vara en individ som vill läsa e-böcker och laborera med mobila enheter blir 
mer meningsfull och verklig för medlemmarna på MobileRead när de erbjuds en 
möjlighet att inför andra bete sig som en individ som vill läsa e-böcker och laborera 
med mobila enheter. Att sådana meningsskapande handlingar verkligen fungerar kan 
vara en förklaring till att många medlemmar har utvecklat något som kan beskrivas som 
emotionella relationer till sina handhållna läsenheter. 

I tråden ”The Ultimate Sin”70 beskriver en av medlemmarna på MobileRead sin oförmåga att 
välja mellan två handhållna läsenheter av märket NOOK respektive Kindle som ett 
triangeldrama. De andra medlemmarna försöker hjälpa till genom att komma med tips 
som kunde vara hämtade från en relationsrådgivningsspalt.

”What the Kindle knows about relationships doesn't matter, since all relationships are as different 
as the people in them. Go back to your Nook, and ask forgiveness for being so stupid and 
shortsighted and for not truly appreciating how special she is. Then promise her that you now 
know better, and that you've now realized how much you love and need her, and tell her you l
ove her more than ever. She might not forgive you right away, but she might at least be willing 
to listen.”71

5.3. Läsning på ett flertal handhållna läsenheter simultant

Även om tonen i en tråd som ”The Ultimate Sin”72 är ironisk bottnar ironin i en 
svårighet att hitta den ultimata handhållna läsenheten. Även om en del av MobileReads 

66 ME2012 : MobileRead, 2012.
67 DiapDealer : MobileRead, 2012.
68 Ransom : MobileRead, 2011.
69 Kumabjorn : MobileRead, 2012.
70 Jaede : MobileRead, 2011.
71 ScalyFreak : MobileRead, 2011.
72 Jaede : MobileRead, 2011.
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medlemmar uppskattar att läsa på smart phones eftersom att de är små och diskreta finns 
en stor grupp som anser att skärmen på en smart phone är för liten för att det ska gå att 
läsa på den. Läsplattor med e-ink-skärm uppskattas för att de anses vara behagliga att 
läsa på, den långa batteritiden och att det går att läsa i dagsljus. Surfplattor uppskattas 
för att de har färgskärm, sin mångsidighet och att de går att läsa i mörker utan att en 
extern ljuskälla behöver användas. Det är inte ovanligt att medlemmarna äger flera olika 
sorters handhållna läsenheter som man växlar mellan.73 Vilket kan leda till ett komplext 
förhållningssätt till läsandet som kan framstå som svårförståeligt för utomstående.

De går att att urskilja två sätt att resonera runt läsning på multipla handhållna läsenheter. 
En del medlemmar på MobileRead nyttjar olika handhållna läsenheter för olika typer av 
media medan andra föredrar att läsa samma titel samtidigt på ett flertal olika läsenheter.

”One reader in the livingroom, one reader in bed, one reader in the kitchen, one reader for 
everywhere else... I read self-generated PDF files, which I can open on all my readers but the 
bed one. So, even if I were to read the same book on all my readers (which I don't), syncing i
sn't too difficult, I only need to remember my page number.”74

Ett synkroniserat läsande på multipla handhållna läsenheter tillsammans med stora e-
boks samlingar gör att medlemmarna på MobileRead har ett behov av att kunna 
organisera, lagra och synkronisera e-böcker med hjälp av verktyg som ligger utanför de 
handhållna läsenheterna. E-böcker som för tillfället inte är aktuella kan lagras på en 
hårddisk eller i ett virtuellt lagringsutrymme på nätet.

”Oh, I still wrangle the crap out of those books across three different PCs and a Dropbox 
account.”75

De stora e-bokssamlingarna leder till ett utbrett behov av verktyg som underlättar 
arbetet att organisera samlingarna. Oftast sker detta med hjälp av olika program eller 
appar som t.ex. Calibre. 

Det är inte heller ovanligt att medlemmarna på MobileRead även är aktiva i mer 
generellt inriktade litterära forum på nätet, som t.ex Goodreads, där de kan lägga upp 
recensioner och diskutera med andra om de E-böcker och vanliga textböcker som de har 
läst.

”I keep all my books in Calibre, backed up various ways. Only books that are TBR are on my 
reader. Once I've read them and reviewed them on Goodreads, then off they come to make 
room for more. Once I get down to 50 books on my reader, then I'll load up the next batch... ”76

5.4. Medlemmarnas behov av att kunna manipulera e-böcker

Ett synkroniserat läsande ställer krav på att kunna mångfaldiga inköpta e-böcker och att 
kunna konvertera e-böcker till valfritt format. I och med att många kommersiella e-

73 sakura-panda : MobileRead, 2012.
74 Sweetpea : MobileRead, 2009.
75 DiapDealer : MobileRead,  2012.
76 Ravensknight : MobileRead, 2012.
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böcker är försedda med ett DRM-skydd blir e-boken låst till en enda handhållen 
läsenhet trots att det i ett flertal länder är fullt tillåtet att göra kopior för eget bruk av 
kommersiella e-böcker som man har i sin ägo.

”Because of DRM, it won't work on my PB360. It works in ADE, and Calibre, and creates copies 
of it on my computer in the process, but sending it by Calibre gets the note that the file can't be 
opened and sending it through ADE gets the note that it cannot be done because copying is not 
allowed. I know I can technically strip the DRM. I really don't want to and have managed to 
avoid it up until this point. I'm just really discouraged right now by the whole process. I want to 
read books. Why do they have to make it so hard?”77 

En del av de handhållna läsenheterna, som Kindle, är främst framtagna för att hantera e-
böcker i proprietära format. På en läsare med stor skärm kan filformatet PDF vara att 
föredra i och med att det är ett statiskt format som har ett kontrollerat typografiskt 
utseende. På en handhållen läsenhet kan filformatet EPUB vara att föredra i och med att 
det tillåter att dokumentet anpassas efter skärmens storlek, dock görs det ofta på 
bekostnad av en prydlig typografi.78 Vissa portabla läsenheter som t.ex iPod touch kan 
inte visa textfiler vilket gör att e-böcker måste konverteras till ett bild-format.79

Även om medlemmarna på MobileRead kan acceptera en viss mängd typografiska fel 
som ett nödvändigt ont orsakat av EPUB-formatets flexibilitet finns det ingen förståelse 
för typografiska fel orsakade av slarv.

”She (or whoever is her eBook maker) has no clue how to make a good eBook. The code is a 
mess on top of a mess. And it has all of those nice SGC styles all over the place. And then there 
are the filenames for the XML files that have not been fixed. For a professional author, she should 
be ashamed of releasing an eBook like this.”80 

Det finns också en allmän utbredd vilja att anpassa e-boks-filerna efter personligt tycke 
och smak. En del medlemmar förser sina e-böcker med omslagsbilder när andra 
medlemmar tar bort dem. Marginalerna i en e-bok kan av vissa upplevas som för breda. 
Vissa medlemmar vill också avlägsna metadata från e-böcker för att de skall bli 
kompakta och inte ta så stor plats på den handhållna läsenheten. 

Det finns också ett intresse att ändra på e-böckernas fonter. Justering av frontstorlek är 
oftast en enkel handling som går att utföra i de flesta handhållna läsenheter. En del av 
MobileReads medlemmar vill av olika anledningar använda sig av andra fonter än de 
som finns tillgängliga i deras handhållna läsenheter. För att åstadkomma detta måste 
läsenhetens programvara manipuleras (t.ex genom sk ”rootning” eller ”jailbreak”).

Att kunna välja en speciell font kan vara viktigt för de medlemmar som har 
lässvårigheter på grund synnedsättningar eller på grund av att de är dyslexier. För en 
stor grupp medlemmar på MobileRead verkar viljan att anpassa fonterna mer vara en 
fråga om estetik och kanske i sin förlängning en jag-förstärkande handling. Ett 
antagande som framstår som rimligt i och med att antipatin mot en viss font kan vara så 
stark hos vissa enskilda medlemmar att det påverkar valet av handhållen läsenhet.

77 Miss : MobileRead, 2012.
78 MobileRead Wiki, 2012.
79 MobileRead Wiki, 2012.
80 J  SWolf : MobileRead, 2012.

  24         

http://www.mobileread.com/forums/member.php?u=6910


”Anything but the default Sony font, which I think is HORRID. After I got the reader I nearly 
returned it for this reason, but I figured out how to change the fonts myself.”81

5.5. Medlemmarnas inställning till nordisk litteratur

Bland medlemmarna på MobileRead finns ett litet men tydligt markerat intresse för 
nordisk litteratur.

”I am new to this forum and I am looking for Swedish books (in Swedish) for Kindle. Or for the 
nook. Nor just any books. I want to get current, popular books.
Here is a list of the top 10 Swedish paperbacks. I know I can get the paperbacks online... but 
where can I get the ebook/kindle version? I live in the U.S”.82

De medlemmar som intresserar sig för nordisk litteratur på MobileRead kan delas in tre 
huvudgrupper: 

• De som är intresserade av att läsa nordisk litteratur på originalspråket och som 
är bosatta i ett nordisk land. 

• De som är intresserade av att läsa nordisk litteratur på originalspråket och som 
är bosatta utanför norden. 

• De som är intresserade av att läsa nordiskt litteratur översatt till engelska. 

Gränserna mellan de olika nordiska ländernas litteratur är flytande på MobileRead för 
såväl nordiska som icke nordiska medlemmar. I tråden ”Books by Swedish authors”83 tipsas 
det om de norska författarna Gunnar Staalesen84 och Jo Nesbö85 vid sidan om svenska 
författare som Jan Guillou, Hjalmar Söderberg och Stieg Larsson.86

Tråden ”Books by Swedish authors” visar upp en för MobileRead hög tendens till 
intermedialitet där böcker och filmer behandlas som jämförbara medieformer.

”In UK we had a TV series based on the marvellous Wallander detective novels, which our 
family thought was pretty good, with Kenneth Brannagh - but then we got the original Swedish 
series, and have had 3 series so far, with subtitles, and they are BRILLIANT, miles better. Much 
truer to the books than the Brannagh one- the star actor, as happens sometimes, seemed more 
central than the story, somehow. Anyway, that led to me reading the books, and they are even 
better - terrific writing, and I found them genuinely unputdownable.”87

81 elemenoP : MobileRead, 2012.
82 Cattis : MobileRead, 2011.
83 thinkpad : MobileRead, 2011.
84 thinkpad : MobileRead, 2011.
85 thinkpad : MobileRead, 2011.
86 thinkpad : MobileRead, 2011.
87 carpetmojo : MobileRead, 2011.

  25         



5.6. Medlemmarnas inställning till bibliotek

Bland medlemmarna på MobileRead finns ett relativt stor intresse att låna e-böcker från 
bibliotek.

”I use the library all the time. That's the main reason why I did not go with a Kindle when I first 
started this e-reader stuff. I currently hold library cards for 7 libraries that have e-books.”88 

För en del medlemmar kan lusten att låna e-böcker vara den orsak som får dem att 
överhuvudtaget skaffa sig ett lånekort.

”" ... I personally hadn't had a library card in over a decade until I picked one up a year or so 
ago. The only reason I did was to get access to their ebooks, and I've only physically set foot in 
my local library once to pick up my card.”89 

Intresset att få tillgång till ett lånekort är störst bland de medlemmar som lever i länder 
där man inte har utvecklat system för utlåning av e-böcker. Intresset att få tillgång till 
lånekort är så stort att det har skapats flera trådar som behandlar hur man gör ifall man 
bor utanför det geografiska upptagningsområde som det aktuella biblioteket vänder sig 
till.

På MobileRead uttrycks ett viss missnöje med bibliotekens hantering av e-böcker. Det 
missnöjet är av universell karaktär och tycks inte påverkas av faktorer som geografiskt 
läge eller vilket distributionssystem som används (overdrive eller elib). Även om 
biblioteken i engelskspråkiga länder ofta har ett större utbud av titlar att välja bland 
ställer sig vissa medlemmar på MobileRead kritiska till hur urvalet görs:

”My local library's ebook selection is extremely frustrating. Not only is it small (877 titles), but it is 
completely illogical. What kind of librarian obtains book one and book nine in a series, but not the 
seven in between? They have the third book in a trilogy by the same author, but not the first 
two. I don't understand their logic. I really don't.”

Andra källor till missnöje är långa kötider, korta lånetider och svårigheter att duplicera 
eller konvertera låneböcker på grund av att de är försedda med DRM-skydd.

Medlemmarna på MobileRead tycks inte i någon större grad betrakta bibliotekarier som 
auktoriteter. De framställs ofta som välvilliga men okunniga när det gäller e-böcker. 
Bibliotekariernas arbetsuppgifter beskrivs av medlemmarna på MobileRead uteslutande 
som serviceinriktade och består av tjänster som att utfärda lånekort och att dela ut 
informationsmaterial.

Bibliotekens nätbaserade utlåningsresurser diskuteras i mindre grad av MobileReads 
medlemmar. I de fall när det förkommer en diskussion är den nästan alltid av praktisk 
karaktär och kan handla om svårigheter att logga in på ett visst biblioteket eller till 
exempel att vissa distributionssystem (overdrive) spärrar långtagarnas konton ifall 
låneböcker lämnas tillbaka efter en för kort tid. Diskussionen i detta fall mynnade ut i 
ett antagande om att det antagligen var fråga om ett systemfel eller ett försök från 

88 Mickey330 : MobileRead, 2010.
89 toddos : MobileRead, 2012.
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overdrive att motverka piratkopiering. Ambitionen med denna typ av diskussioner är att 
medlemmarna tillsammans skall hitta lösningar på problemen eller åtminstone hitta en 
förklaring.

Viljan att klara sig på egen hand syns också i att den typ av e-böcker som medlemmarna 
främst är intresserade av att låna från biblioteket är fullprisböcker utgivna av storförlag. 
Genrelitteratur som ofta kan köpas till lågpris och public domain böcker som är gratis 
tycks medlemmarna helst skaffa på egen hand. De vanligaste källorna till införskaffande 
av genrelitteratur är kommersiella e-bokhandlare som mer eller mindre regelbundet har 
utförsäljningar där vissa e-böcker inte kostar mer än 99 cent. Det är inte heller ovanligt 
att genrelitteratur går att ladda ned helt gratis som ett led i en promotionkampanj för en 
viss författare, förlag eller bokserie. Public domain litteratur kan kostnadsfritt laddas ner 
från ett stor antal källor på nätet, bland annat från MobileReads egna bibliotek ”Patricia 
Clark Memorial Library”.

Ointresset att låna genrelitteratur kan också bero på att bibliotekens förhållande till 
genrelitteratur är problematisk. Genrelitteraturen anses i regel hålla för låg kvalitet för 
att köpas in. Men det kan också vara så att medlemmarna på MobileRead har så mycket 
av sin jag-uppfattning investerad i specifikt utvalda genres att den jag-utvidgande 
upplevelsen riskerar att förminskas ifall en annan individ står för urval och 
införskaffande.

För vissa av medlemmarna på MobileRead är relationen till bibliotek präglad av ett 
dåligt samvete. Det är inte ovanligt att det egna läsandet betraktas som något privat som 
inte biblioteken skall belastas med. Det dåliga samvetet baserar sig på en medvetenhet 
att de flesta bibliotek har en begränsad budget och därför kan bli tvungna att skära ner 
på servicen ifall trycket att införskaffa och förmedla e-böcker bli för stort.90 

5.6.1. Nordiska inslag i diskussionen om bibliotek

I diskussionen runt bibliotek på MobileRead dyker det ibland upp inlägg om 
förhållandet i de skandinaviska länderna. Inläggen som berör nordiska förhållande är till 
stor del nyhetsförmedlande. Ämnen som har tagits upp på MobileRead är det norska 
nationalbibliotekets projekt ”bokhylla” där i princip all norsk 1900-tals och 2000-tals 
litteratur skall göras fritt tillgänglig för personer i Norge (dvs som har en norsk ip-
adress). I de fall där e-böckerna är copyrightskyddade tillgängliggörs de enbart för 
läsning on-line91 Den danska e-boks-krisen berörs också på MobileRead där det 
förutspås att det inte kommer att vara möjligt att låna ut e-böcker på danska bibliotek i 
och med att avtalsförhandlingarna mellan biblioteken och de stora bokförlagen har 
brutit samman.92 Svenska e-boks fenomen som har uppmärksammats är att Nordstets 
inte tillåter svenska bibliotek att låna ut e-boken 50 nyanser av honom.93 Biografin Jag 
är Zlatan har också fått en egen tråd. Där diskuteras även den metod för förmedling av 
eböcker, utlåningsmodellen/Elib-modellen94, som nyttjas av ett flertal svenska 

90 tubemonkey : MobileRead, 2011.
91 Iznogood : MobileRead, 2011.
92 tneken : MobileRead, 2012.
93 Kumabjorn : MobileRead, 2012.
94 När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv.  2011, s. 15.
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folkbibliotek.95 Även om utlåningsmodellen enligt e-boksutredningen från början är 
amerikansk96 verkar det inte vara många icke-nordiska medlemmar på MobileRead som 
har hört talas om den.

”I find myself really confused by this. Why would they pay anyone $3 to loan out a book they 
already purchased? That does not make sense. Are they paying this $3 fee when they loan out 
the paper book? If this is a public library does this mean the tax payers are footing the bill for 
this $3 charge? Seriously confused here, what am I missing?”97

5.6.2. Sammanfattning av analysen

I analysens inledningskapitlet framkommer det att ett flertal av MobileReads 
medlemmar upplever en stigmatisering i förhållande till läsning. Känslan av att vara 
missförstådd av en oförstående omvärld ökar viljan till subkulturalisering.

Medlemmarna på MobileRead har ett konvergent läsbegrepp som smälter samman ett 
flertal olika aktiviteter. Läsbegreppet har utvidgats så att det inkluderar och jämställer 
handlingarna att läsa böcker, att samla på böcker, att hantera handhållna läsenheter och 
att hantera e-böcker.
  

Medlemmarna på MobileRead beskriver sig gärna som beroende av e-böcker vilket kan 
tolkas som att böckerna ges en jag-förstärkande laddning. Känslan av isolering 
motverkas av den gemenskap som ett aktivt deltagande på MobileRead kan ge. Inom 
MobileRead tycks nya normer för läsning utvecklas. Att avvika från den av samhället 
etablerade läsnormen framstår som en spännande utmaning. 

Protokollskapandet är tydligast i de trådar där läsvanor diskuteras utifrån en praktiskt 
utgångspunkt. Diskussionen i trådarna innebär både ett upprättande och ett förkastande 
av vanor som skulle kunna eller inte kunna ingå i framtida protokoll. De många till 
synes nonsensartade trådarna tyder på att handlingen att skapa protokoll har ett eget 
värde oavsett om det leder till något konkret resultat eller inte. Protokollskapandet 
skulle på så sätt kunna länkas till Belks teori som visar på att en jag-förstärkande 
handling upplevs som verkligare och nödvändigare ju mer energi som läggs ned på jag-
förstärkande handlingar. Utifrån en sådan utgångspunkt fyller allt resonerande i sådana 
trådar en funktion.

Ett gemensamt drag för många deltagarkulturer är en vilja att tänja på gränserna och till 
exempel nyttja en teknologi bortom det användningsområde som tillverkaren hade tänkt 
sig. Ett exempel i MobileRead-sammanhang är de mediaspelare som används som 
läsenheter och som kräver att e-böcker måste konverteras från textfiler till ett grafisk 
format. Ett annat exempel är formatkonvertering av DRM-skyddade filer som i vissa 

95 owly : MobileRead, 2011.
96 När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv.  2011, s. 15.
97 CyGuy : MobileRead, 2011.
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länder inte är lagligt.

Intresset för skandinavisk litteratur existerar på MobileRead även om det inte är stort. I 
första hand är det översatt litteratur som väcker ett intresse men det finns också en liten 
grupp av icke-nordiska medlemmar som vill läsa nordisk litteratur på originalspråk.

Diskussionerna som handlar om bibliotek är till stor del av problemlösande karaktär och 
kan till exempel innehålla lösningar för de medlemmarna som vill skaffa lånekort till ett 
bibliotek i ett annat land. De största källorna till missnöje med bibliotekets service för 
utlåning av e-böcker är långa kötider, korta lånetider och svårigheter att duplicera eller 
konvertera låneböcker på grund av att de är försedda med DRM-skydd.

Läget för nordiska bibliotek diskuteras också på MobileRead. Till skillnad mot de 
internationella bibliotekstrådarna är debatten i de nordiska trådarna mindre livlig och 
har ofta en tendens att vara mer refererande. 

6. Slutsatser och avslutande diskussion

6.1. Slutsatser

Analysen visar att en tvångsmässig impuls vanligtvis ligger till grund för de läsvanor 
som återfinns bland medlemmarna på MobileRead. I sin forskningsöversikt identifierar 
Ross sådan läsvanor som ett hängivet läsande. 

Viljan att ständigt ha tillgång till en större mängd böcker är den katalysator som har fått 
många av medlemmarna på MobileRead att börja läsa på handhållna läsenheter. Ross 
visar att det hängivna läsandet ofta existerar i en konvergent sammansmältning med 
boksamlande. Även medlemmarna på MobileRead ger intryck av att använda sig av ett 
konvergent läsbegrepp som består av följande delar:

• Hängivet läsande
• Boksamlande
• Hantering av ny teknik som handhållna läsenheter och e-böcker.

6.1.1. Hantering av handhållna läsenheter.

För många medlemmar på MobileRead inger hanteringen av ny teknik som handhållna 
läsenheter och e-böcker en känsla av stolthet och kan antas fylla en jag-förstärkande 
funktion. För att göra den nya tekniken begriplig består en relativ stor del av 
verksamheten på MobileRead av att upprätta protokoll enligt Gitelmans modell ”för 
upprättande av protokoll”. På grund av foruminläggens repetitiva karaktär finns det 
anledning att anta att upprättandet och förkastandet av protokoll har ett egenvärde och 
att den handlingen också fyller en jag-förstärkande funktion. 
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6.1.2. Medlemmarnas självuppfattning

Med hjälp av Belks teori om ”förstärkning av jaget genom ägande” går det att få en 
förståelse hur upprättande av protokoll kan ha ett dubbelt syfte för medlemmarna på 
MobileRead. Samtidigt som upprättandet av protokoll gör handhållna läsenheter och e-
böcker begripliga kan den upprättande handlingen i sig själv också ha en jag-
förstärkande effekt.

För att ett sådant antagande skall fungera har jag i Ross anda valt att betrakta Belks teori 
som generellt giltig. Det vill säga i detta fall att handlingarna ”manipulation av 
läsenheter” och ”upprättande av protokoll” har en jag-förstärkande funktion på ett 
liknande sätt som Belk anser att boksamlandet har, och Ross anser att läsandet har.

6.1.3. Medlemmarnas förhållande till den service som bibliotek 
tillhandahåller

MobileReads medlemmar verkar i första hand betrakta bibliotek som en källa för att få 
tillgång till nyutgiven litteratur från storförlag. I mindre grad betraktas bibliotekarierna 
som auktoriteter när det gäller tekniska och litterära områden. Medlemmarnas missnöje 
med bibliotekets service handlar i första hand om korta lånetider, magert utbud, långa 
kötider och DRM-skydd. 

6.1.4. Svenska/nordisk närvaro på MobileRead

En majoritet av materialet på MobileRead återfinns i en pan-engelsk kontext. Det finns 
också delar av forumet som är Fransk, Tysk och Spansk-språkiga. En mindre mängd 
material är direkt kopplat till svenska och nordiska förhållanden. Ofta är detta material 
av refererande karaktär och presenterar svenska/nordiska förhållanden för den pan-
engelska publiken. 

6.2. Avslutande diskussion 

MobileReads medlemmar borde till stor del utgöra en intressant målgrupp för 
biblioteket. Många av MobileReads medlemmar läser mycket. De lånar ofta böcker till 
både sig själv och andra familjemedlemmar. De värdesätter i allmänhet biblioteket som 
en social institution. Den genrelitteratur som bibliotek kan vara tveksam till att köpa in 
verkar MobileReads medlemmar ändå införskaffa på egen hand. De biblioteksböcker 
som MobileReads medlemmar är intresserade av att låna från biblioteket verkar i hög 
grad vara böcker som redan finns införlivade i bibliotekets sortiment, det vill säga i 
första hand nyutgivna fullprisböcker från storförlagen.
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Eventuella problem i mötet mellan MobileReads medlemmar och biblioteken ligger 
snarare i en kollision mellan två olika normativa system. Även om biblioteket är en 
tillåtande miljö finns det också en förväntan om en kollektiv anpassning efter 
biblioteksnormen. En norm som inte kan påverkas och förändras lika lätt av bibliotekets 
brukare som normerna i en deltagarkultur som kan förändras på initiativ av dess 
medlemmar. Ifall MobileReads medlemmar skulle inta det offentliga rum som 
biblioteket utgör på samma självklara sätt som de är vana vid från deltagarkulturen 
MobileRead finns det stor risk att de bara skulle uppfattas som ett störande moment. 
Samtidigt som det inte går att bortse från att många medlemmar på MobileRead har 
större erfarenhet av både e-böcker och handhållna läsenheter än de flesta bibliotekarier 
har. Många av MobileReads medlemmar har också ett större utbud av e-böcker lagrade i 
sina personliga bibliotek än vad t.ex. e-lib kan erbjuda. Mycket talar för att 
medlemmarna på MobileRead kan uppfatta bibliotekarier enbart som servicepersonal 
och inte som auktoriteter på litteratur och att biblioteket bara är en bland flera andra 
likvärdiga källor för litteratur.

Det finns också en risk för språkförbistring mellan bibliotekarier och medlemmar på 
MobileRead. Även om båda grupperna är överens om att det är viktigt att läsa och att 
individers personlighet definieras av litteratur är det också viktigt att inse att när 
medlemmarna på MobileRead i regel anser att du är vad du läser anser bibliotekarier 
ofta att du blir vad du läser. För många medlemmar på MobileRead är läsning ett 
ständigt flöde av berättelser som inger läsaren en jag-förstärkande känsla medan läsning 
för bibliotekarier innebär att inhämta intryck som läsaren behöver reflektera över och 
dra slutsatser innan nästa bok påbörjas. 

Eventuellt har den olika synen på läsning inneburit att medlemmarna på MobileRead 
och biblioteket har utvecklat två helt separata system av protokoll kopplade till 
medieformen e-bok. MobileReads läsare kan i första hand tänkas uppfatta läsandet av e-
böcker som ett verktyg för jag-förstärkande handlingar när biblioteket antagligen mer 
uppfattar läsande av e-böcker som ett verktyg för fortbildning och för att stärka och 
bevara demokratin. För biblioteket är det viktigt att e-boken skall vara möjlig att 
begränsa så att den går att låna ut. För medlemmarna på MobileRead är det viktigt att e-
boken är manipulerbar. För biblioteket är det viktigt att hålla sig väl med producenter av 
e-böcker. För medlemmarna är producenter av e-böcker och handhållna läsenheter en 
auktoritet som kan utmanas eller strykas medhårs allt efter behov. För biblioteket är det 
viktigt med ett stabilt e-boks-begrepp som har giltighet under lång tid. För 
medlemmarna på MobileRead är det viktigt med ett flexibelt e-boks-begrepp som kan 
behovsanpassas med kort varsel.

Istället för att försöka definiera ett universellt e-boks-begrepp är en smidigare lösning 
kanske att acceptera att MobileRead och biblioteken utgör två separata system med 
olika möjligheter och olika begränsningar. Det är också viktigt att inse att MobileRead 
bara är en form av alla deltagarkulturer som biblioteket kan komma i kontakt med i 
framtiden. 
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Deltagarkulturernas inriktning bestämmer i hög grad vilken typ av litteratur som 
medlemmarna kan tänkas vara intresserade av att låna från bibliotek. Literaturen 
avgränsas dels av innehåll men också av medieformat. MobileReads medlemmar visar 
upp en bred litteratursmak men har ett begränsat intresse av mediaformat i och med att 
de uteslutande är intresserad av att låna e-böcker. En deltagarkultur som är centrerad 
runt ett enskilt medialt fenomen, som Twilight-sagan, visar upp en smal litteratursmak 
samtidigt som det finns ett stort intresse av att ha tillgång till alla olika medieformer 
med titlar från Twilight-sagan.

I och med att andra deltagarkulturer har andra normer och definitioner kommer kanske 
möjligheten att utforma och använda universella begrepp att vara begränsade i 
framtiden. Ett faktum som kanske är beklagligt för bibliotekarierna, men också kanske 
intressant och utmanade. Arbetet blir mer komplicerat men kommer i det stora hela 
antagligen att stärka biblioteket som institution i och med att det inte går att komma 
ifrån att en av de mest jag-förstärkande upplevelserna är att stöta på en individ som 
verkligen lyssnar på vad man har att säga.

6.3. Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att kartlägga den elektroniska litteratur som ligger bortom det 
som biblioteket betraktar som e-böcker. Bland de appar och e-boksformat som har tagits 
fram för proprietärt skyddade system som t.ex. iPhone/iPad har det skett en utveckling 
av genres och mediaformat som ligger bortom det som normalt betraktas som litteratur. 
Även om många sådana titlar i dagsläget inte är möjliga att införliva i bibliotekens 
verksamhet kan det ske snabba förändringar. De hinder som finns beror till stor del på 
licensieringsproblem och inte tekniska begränsningar.
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