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1.0 Inledning 
Hur digitaliseringen påverkar litteraturen och berättandet är en högaktuell fråga för många 

litteraturvetare idag.1 Men intet nytt under solen – framväxten av digital teknologi och dess 

konsekvenser för kulturutövning har debatterats sedan början på 1980-talet.2 De flesta kan 

åtminstone vara överens om att produktion, spridning och föreställningen om vad en litterär 

text eller en författare är, transformerats genom digital teknik.3 Att tala om en bokkris och 

marginalisering av litteratur är dock en förenkling. Övergången till det digitala har redan skett, 

eller för att citera Angus Phillips, chef vid Oxford International Centre for Publishing: “The 

whole debate over print vs. digital is over.”4 Digitaliseringen är inte längre att betrakta som en 

fråga, utan ett faktum. Det är sålunda mindre intressant att diskutera bokens död och mer 

relevant att titta på dess utveckling och framtid.5 Denna undersökning kommer att behandla 

poesi, en genre som ofta beskrivs som en ”förlustaffär” från förlagens sida, men som frodas 

inom digitala miljöer. I Poesiprocesser på nätet visar exempelvis kultur-och medievetaren Julia 

Pennlert att den svenska poesisajten Poeter.se har så mycket som 27 000 medlemmar, vilka 

producerar omkring 300 dikter dagligen.6 Denna uppsats ser närmare på detta nya digitala 

intresse för poesi, med fokus på den globala och bredare företeelsen, Instagrampoesi.  

Instagrampoesi är ett viralt fenomen som uppstått till följd av att användare på Instagram 

publicerar sin poesi under diverse hashtags (#) såsom #instapoetry, #instagrampoetry, 

#poesipåsvenska, #poeterpåinstagram etcetera. Dessa så kallade Instagrampoeter har mer än 

tusentals följare på sociala medier. De ger även ut diktsamlingar i tryckt format, antingen som 

egenutgivare eller via förlag, och slår försäljningsrekord. Enligt det amerikanska 

marknadsundersökningsföretaget, The NPD Group (NPD), var nära hälften av de bästsäljande 

poesititlarna i USA 2017 utgivna av Instagrampoeter som gett ut i print.7 En Instagrampoet som 

                                                
1 Christian Lenemark, ”Inledning”, i Litteraturens nätverk : berättande på internet, Christian Lenemark 
(red.), Studentlitteratur 2012, e-bok, s. 11.  
2 Johan Svedjedal, ”Bortom bokkedjan: bokmarknadens funktioner – en ny modell och några exempel”, i 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 28, 1999:3–4, s. 4. 
3 Svedjedal 1999, s. 4. 
4 Angus Phillips, ”Introduction to Turning the Page to Turning the Page”, Turning the Page : The Evolution of 
the Book, 2014, e-artikel, https://publishing.brookes.ac.uk/resources/Introduction_to_Turning_the_Page_-
_by_Angus_Phillips.pdf (2018-05-08).  
5 Phillips 2014. 
6 Julia Pennlert, ”Poesiprocesser på nätet”, i Litteraturens nätverk : berättande på Internet, Christian Lenemark 
(red.), 2012, e-bok, s. 65. 
7 The NPD Group, “Instapoets Rekindling U.S. Poetry Book Sales, The NPD Group Says”, 2018-04-05, 
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2018/instapoets-rekindling-u-s--poetry-book-sales--
the-npd-group-says/ (2018-05-06). 
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utmärkt sig är indisk-kanadensiskan Rupi Kaur (användarprofilen @rupikaur_ på Instagram). 

Kaurs första diktsamling milk and honey (2014) sålde, enligt NPD, mer än en miljon exemplar 

2017.8 Försäljningstakten går snabbt – enligt det amerikanska tv-bolaget CBS News ska milk 

and honey i februari 2018 ha nått tre miljoner sålda exemplar, medan Kaurs andra diktsamling 

the sun and her flowers (2017) nått en miljon sålda böcker.9 Enligt NPD betyder dessa siffror 

att Rupi Kaurs debut är den bäst sålda poesititeln någonsin, samt att hon i nuläget är en av 

USA:s mest populära författare.10 

Den digitala vändningen och sociala medier har satt och kommer fortsatt sätta sina 

avtryck på hur litteratur förmedlas och produceras.11 Detta innebär på ett mer generellt plan att 

den traditionella bokkedjan transformeras, samtidigt som gränserna mellan bokmarknadens 

yrkesgrupper luckras upp så att författare, förläggare och distributör ofta tycks vara 

densamma.12 Moderna medier och gränsöverskridande teknik uppmärksammas sällan vid 

beskrivning av bokmarknadens traditionella flöde mellan författare och läsare.13 

Medieutvecklingen framkommer följaktligen inte i modellerna som finns idag – och så fort de 

revideras kan man räkna med att de snart är daterade. I ”The digital publishing communications 

circuit” (2013) tog Padmini Ray Murray och Claire Squires, båda forskare inom publishing 

studies, förvisso fram tre modeller utifrån det senaste decenniets digitala utveckling på 

bokmarknaden: en för tryckta böcker, en för egenutgivning och en tredje för digital publicering. 

Bristen med dessa är att Rupi Kaur och hennes likar på sociala medier ryms i alla tre modellerna 

– och samtidigt ingen av dem. Detta eftersom de verkar inom en traditionell genre och ofta 

skapar sina verk analogt, publicerar sig via sociala medier och gärna samlar dessa dikter i en 

egenutgiven första bok i print. Bara för att några månader senare plockas upp av ett förlag och 

återutges i p- och e-bok. Därjämte fortsätter de att publicera sin poesi på sociala medier, men 

publicerar innehåll utifrån sina tryckta verk.14 

Denna studie tar avstamp i generella iakttagelser av bokmarknadens förändring i ett 

digitalt medielandskap, som ännu står i skärningspunkten mellan ett äldre och ett modernare 

system. Mot denna bakgrund kommer jag att modellera ett kommunikativt kretslopp för att 

                                                
8 The NPD Group 2018.  
9 CBS News, “Rupi Kaur on the simplicity of her poetry and the rise of ‘Instapoets”, [osign.], 2018-02-26, 
https://www.cbsnews.com/news/rupi-kaur-on-instapoets-the-sun-and-her-flowers/ (2018-05-06). 
10 The NPD Group 2018. 
11 Svedjedal 1999, s. 8.  
12 Svedjedal 1999, s. 12. 
13 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, 3 uppl., Lund: Studentlitteratur 2015, s. 19.  
14 Rupi Kaur skrev exempelvis ”page 111” som efterföljande bildtext till ett inlägg med hennes poesi på 
Instagram för att visa vilken sida i hennes bok the sun and her flowers hon plockat det ifrån, se appendix 7.1.  



3 
 

beskriva verkets väg från författare till läsare så att det lämpar sig för att beskriva en 

Instagrampoet som Rupi Kaur.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur Rupi Kaurs författarskap erbjuder en 

alternativ modell för bokutgivning. Jag driver tesen att Kaurs utgivningsprocess förändrar 

kommunikationsgången i den traditionella bokkedjan. Min frågeställning kan summeras enligt 

följande: 

- Hur kan befintliga modeller över litterära kretslopp modifieras för att vara tillämpbara 

på fenomenet Instagrampoeter, med Rupi Kaur som exempel? 

 

1.2 Avgränsningar  
De mest relevanta litteratursociologiska modellerna för min analys har varit 

litteratursociologiska modeller presenterade av Robert Darnton, Johan Svedjedal, Lars 

Furuland samt Padmini Ray Murray och Claire Squires. Dessa har handplockats till förmån för 

analysen. I analysen har jag avgränsat mig till att studera kommunikationsgången och 

utgivningsprocessen för Rupi Kaurs debutverk, milk and honey.   

Valet av Kaurs författarskap motiveras av att hon är talande för en strömning av poeter 

som etablerar sig på plattformar såsom Twitter, Tumblr och Instagram. Därtill är hon en 

framgångsrik poet, både sett till försäljning av antal böcker och till publicitet.15 Den 19/4 2018 

har hennes Instagramkonto (@rupikaur_) 2,5 miljoner följare. Att jämföra med andra populära 

Instagrampoeter, såsom exempelvis Lang Leav (@langleav) med 442 000 följare, Knott 

Gregson (@tylerknott) med 352 000 följare och Atticus (@atticuspoetry) med 662 000 följare. 

I Sverige är fenomenet inte lika stort, vilket är anledningen till att studien kretsar kring den 

amerikanska kontexten. Enligt Type & Tell, en digital publiceringstjänst framtagen av Bonnier, 

är några av de största svenska Instagrampoeterna: @lillajolina, @impulserna, @ordvalen, 

@sthlmdikter och @hemligen. Deras konton har den 12/6 2018 mellan 400 och 5000 följare.16 

Julia Pennlert framhåller i sin avhandling att det finns ett internetforskningens dilemma 

– ”den materiella osäkerheten”.17 Digitala kanaler och plattformar kan nämligen på kort tid 

                                                
15 Priya Khaira-Hanks, “Rupi Kaur: the inevitable backlash against Instagram's favourite poet”, The Guardian, 
2017-10-04, https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/oct/04/rupi-kaur-instapoets-the-sun-and-her-
flowers (2018-05-06).  
16 Ludvig Persson, ”Inspireras av poesi på Instagram: 5 svenska Instagram-poeter berättar”, Type & Tell, 
2017-12-13, http://blog.typeandtell.com/sv/inspireras-av-poesi-pa-instagram/ (2018-04-19). 
17 Julia Pennlert, Poesi pågår : en studie av Poeter.se 2003-2016, (diss.) Umeå: Umeå universitet 2018, s. 8–9.  
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uppdateras med nytt, raderat, förflyttat eller förändrat innehåll. Forskarens 

undersökningsmaterial är med andra ord instabilt. För att förekomma dessa frågor har jag varit 

tydlig med vilken tidpunkt jag hämtat information, såsom antalet följare av sociala medier-

konton, statistik eller skärmdumpar. 

Svenskarna och internet (SOI) är en årlig studie av svenska folkets internetvanor 

framtagen av Internetstiftelsen i Sverige och organisationen World Internet Project.18 År 2017 

beräknade SOI att Facebook är den sociala plattform som flest svenskar (74 procent) använder. 

Mer än hälften (53 procent) av alla svenska internetanvändare är aktiva på Instagram, varav 

nästan en tredjedel (31 procent) är det dagligen. Det kan tilläggas att användningen under år 

2017 har ökat i alla åldersgrupper – mest har den ökat bland de äldre internetanvändarna. Trots 

det finns den största andelen Instagramanvändare (86 procent) inom de yngsta åldersgrupperna, 

12 och 15 år. Därefter sjunker användningen med stigande ålder. En fjärdedel (26 procent) av 

alla 66–75-åringar är exempelvis aktiva på Instagram.19 Dessa siffor visar att det finns en 

utbredd kunskap och allmänbildning rörande sociala medier, vilket föranlett att jag har tillåtit 

en friare begreppsanvändning.20   

 

1.3 Teori och metod 
Undersökningen belyser bokmarknadens olika funktioner genom Rupi Kaurs författarskap. Min 

metod är en forskningsanalys, där jag pekar ut olika forskares resultat och teorier om 

bokmarknad och bokutgivning (Darnton, Svedjedal, Furuland samt Ray Murray och Squires). 

Studien är därtill kvalitativ, för att nå en djupare förståelse av fenomenet Instagrampoesi.21  

Den teoretiska utgångspunkten för studien kommer att vara litteratursociologi. Det är ett 

forskningsfält som strävar efter att analysera hur samhället skildras i litteraturen, vilken roll 

litteraturen spelar i samhället och/eller att klargöra vilka yttre villkor som finns för litteratur 

vad gäller exempelvis produktion, distribution och konsumtion.22 Litteratursociologiska 

perspektiv lämpar sig väl för undersökning av det litterära fältets samtida förutsättningar, och 

vad som kännetecknar textens väg från författare till läsare.23 

                                                
18 Internetstiftelsen i Sverige, ”Om årets rapport”, Svenskarna och internet 2017 : En årlig studie av svenska 
folkets internetvanor, http://www.soi2017.se/om-rapporten/om-arets-rapport/ (2018-05-06). 
19 Internetstiftelsen i Sverige, ”Instagram”, Svenskarna och internet 2017 : En årlig studie av svenska folkets 
internetvanor, http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/instagram/ (2018-05-06). 
20 Se appendix 7.2 och 7.3 för diagram.   
21 Malin Elm Sveningsson, Mia Lövheim & Magnus Bergquist, Att fånga nätet : kvalitativa metoder för 
Internetforskning, Lund: Studentlitteratur 2006, e-bok, s. 66.  
22 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, i Litteraturvetenskap – en inledning, 2 uppl., Staffan Bergsten (red.), 
Lund: Studentlitteratur 2002, s. 81.  
23 Pennlert 2018, s. 9.  
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Den digitala kontexten i litteraturvetenskapliga sammanhang är förhållandevis ny. Det är 

först med internets genombrott som vi ställts inför nya sätt på vilka texter sprids, läses och 

sparas.24 Samtidigt förhåller sig ofta digitala författare till andra typer av litterära kontexter. 

Flera av de mest populära poeterna på Instagram finns även representerade i tryckta format. 

Bevisligen kan litteratursociologiska perspektiv som ”söker förbindelser mellan textuella 

fenomen och kontextuella” vara betydelsefulla i studier av digitalt publicerade material.25 Min 

undersökning knyter särskilt an till det forskningsområde som Johan Svedjedal kallar för 

”litteratursamhället”. Det är ett samlingsbegrepp för studier av litteraturens förutsättningar i 

samhället, såsom studier av bokförlag, prisutveckling och distribution.26 

 
1.4 Centrala begrepp och definitioner 
Internet har radikalt förändrat vår syn på begreppen författare, text och verk.27 I Litteraturen i 

mediesamhället (2015) lyder definitionen att en text räknas som ett verk när den utgör en 

sammanhängande helhet. Detta har dock inget med längd att göra, även en kort text kan vara 

ett verk, såsom exempelvis en dikt. Ett litterärt verk är en juridisk term för en text som är 

upphovsrättskyddad. Förenklat kan man säga att ett verk är mer än en text, men alla verk är 

texter. Enligt litteraturvetaren Jonathan Culler är litteratur det som ett givet samhälle behandlar 

som litteratur, det vill säga texter som har gått igenom en urvalsprocess där de publicerats, 

recenserats, och tryckts.28 Med andra ord menar han att lektörer, redaktörer, förläggare, 

bokhandlare och inköpare vid bokklubbar agerar grindvakter över vad som är litteratur och inte. 

Det är en beskrivning av ett traditionellt system för selektion och fungerar mindre bra i dagens 

medieutveckling, där exempelvis utgivningen av antalet titlar ökar och litteraturkritik 

minskar.29 I denna uppsats används ett brett litteraturbegrepp i analogi med litteratursociologisk 

forskning, vilken kan involvera allt ifrån facklitteratur till tidskrifter.30 

Kodex, print, tryck och p-bok – kärt barn ha många namn. Med begreppen åsyftas det 

analoga materialet. En bok definieras av Kungliga biblioteket som ett större antal blad eller ark, 

vanligen med skriven eller tryckt text, som hophäftats längs ena sidan. Fortsättningsvis kommer 

                                                
24 Pennlert 2018, s. 1. 
25 Pennlert 2018, s. 9.  
26 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, Lars Furuland och Johan Svedjedal 
(red.), Lund: Studentlitteratur 1997, s. 74. 
27 Lisbeth Larsson, ”Virginia Woolfs hyperbiografi”, i Litteraturens nätverk : berättande på Internet, Christian 
Lenemark (red.), Studentlitteratur 2012, e-bok, s. 44. 
28 Jonathan Culler, Litteraturteori: en mycket kort introduktion, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur 2011, s. 34. 
29 Ann Steiner, ”Digital litteraturkritik”, i Litteraturens nätverk : berättande på Internet, Christian Lenemark 
(red.), Studentlitteratur 2012, e-bok, s. 51. 
30 Svedjedal 1997, s. 81.  
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jag framförallt att använda mig av begreppet kodex för att undvika missförstånd, men för att 

variera språket används i ett vissa fall synonymer. Det materiella gäller enligt min definition 

även begreppet bok/diktsamling, där de ingående verken är monografiska.31   

Vad gäller begreppet medium använder jag även där Kungliga bibliotekets terminologi, 

som menar att ett medium är den konstart eller teknik som resursen utnyttjar såsom exempelvis 

text, musik eller bild.32  

Ann Steiner definierar digital litteratur enligt texter som skapas, sprids och läses 

digitalt.33 Det är anmärkningsvärt eftersom det per definition skulle innebära att de flesta böcker 

räknas som digital litteratur. Författarens arbetsprocess är ofta delvis digital idag och många 

väljer att ge ut i ljud- och e-boksformat utöver print. Definitionsproblematiken rörande digitala 

litteratur beror på att den på många sätt omdefinierar skrivandets förutsättningar. Digital 

litteratur och poesi kan innefatta såväl text, bild som ljudkonst. Den är därmed inte enbart 

placerad i en digital kontext, utan har en innovativ dimension. Medieforskaren N. Katherine 

Hayles understryker den digitala litteraturens ombytlighet och den tryckta textens statiska 

position: ”It would be more accurate to call a digital text a process rather than an object.”34 Den 

digitala teknikens multimodala möjligheter och gränslöshet är sålunda att betrakta som en 

skillnad till printbaserade litteraturformer. Med detta sagt kan Rupi Kaurs poesi konstateras 

vara multimodal, eftersom den inbegriper både bildkonst och text. Hennes poesi sprids och 

läses även digitalt. Den ”innovativa processen” framgår av att hon publicerar sig via Instagram, 

ett icke-traditionellt val av publiceringsplattform och litterär gemenskap. Frågar man 

litteraturvetaren Yra van Dijks, är kännetecknet för en digital författare att den ansvarar för 

textens produktionsled och distributionsvägar.35 Så långt är allt väl, det som komplicerar det 

hela är det faktum att Kaurs skapandeprocess till viss del är analog (med papper och penna) och 

att hon även finns representerad på den tryckta bokmarknaden. Det kan således vara mer 

befogat att hävda att Rupi Kaur och hennes kollegor/konkurrenter på Instagram ägnar sig åt 

litterär remediering av poesins genre och litterära gemenskaper.36 Begreppet (remediation) 

                                                
31 Kungliga biblioteket, ”Terminologi för LIBRIS formathandbok”, 2009-05-08. 
http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Terminologi/ (2018-05-08).  
32 Kungliga biblioteket, ”Terminologi för LIBRIS formathandbok”, 2009-05-08. 
http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Terminologi/ (2018-05-08).  
33 Steiner 2015, s. 133. 
34 N. Katherine Hayles, “The Time of Digital Poetry. From Object to Event”, i New Media Poetics. Contexts, 
Technotexts and Theories, Adalaide Morris och Tomas Swiss (red.), Cambridge, Mass.: The MIT Press 2006, s. 
184f; citerad i Pennlert 2012, s. 67.  
35 Yra van Dijk. ”Topdown digital literature : The effects of institutional collaborations and Communities”. 
Dichtung digital – a journal of digital art and literature, 42, 2012; citerad i Pennlert, 2018, s. 92.  
36 Pennlert 2018, s. 131.  
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lanserades av medieforskarna Jay David Bolter och Richard Grusin för att beskriva hur en 

kommunikationsform, här den digitala, simulerar äldre mediers bruksdesign.37  

Kaur kan även sägas ägna sig åt transmedialitet, eftersom hennes poesi sprids via flera 

olika mediala plattformar.38 För att vara pragmatisk har jag valt att använda mig av definitionen 

hybrid författare, vilken kännetecknas av att ha publicerat minst en titel genom egenutgivning 

och en genom traditionell utgivning via förlag. Således använder hybrida författare både 

traditionella (tryckta) och icke-traditionella (digitala) element i sin bokutgivning.39 

 
1.5 Tidigare forskning  
Ett flertal studier har undersökt hur digitaliseringen påverkar den litterära kulturen. Studier 

finns om författarens roll i det digitala tidevarvet, om digitala skrivteknologier och om digital 

läsning.40 Forskning som varit särskilt relevant för min analys är undersökningar av moderna 

mediers relation till litteratur ur olika synvinklar. Litteraturvetaren Ann Steiner ger i 

Litteraturen i mediesamhället (2015) en introduktion till frågor som rör litteratur, författare och 

läsare i relation till samtidens massmediala verklighet. Detta tema berörs även i antologin 

Litteraturens nätverk (2012). Där undersöker flera av antologibidragen på vilka sätt den digitala 

tekniken påverkar det litterära berättandet, författarna och läsarna. Även vilken betydelse 

litteratur och det litterära samtalet har på internet, i form av litteraturkritik, e-böcker och fan 

fiction, är föremål för undersökningen.41  

En forskare inom om digital poesi är kultur-och medievetaren Julia Pennlert. Hennes 

doktorsavhandling Poesi pågår (2018) rör en svensk, digital mötesplats för poesi, Poeter.se. 

Där studeras hur en litterär gemenskap upprättas och upprätthålls samt hur deltagare publicerar 

och diskuterar poesi. Pennlert kommer fram till att den här typen av nätgemenskaper knyter an 

till äldre former av litterära mötesplatser, men även att den digitala tekniken påverkar hur 

deltagarna skriver, läser och diskuterar litteratur. Hennes forskningsresultat kommer att fungera 

som underlag för min studie av hur Rupi Kaur använder sig av Instagram samt hur hon läses. 

Detta kommer att fördjupas mer under min analys.  

                                                
37 Jonas Ingvarsson och Cecilia Lindhé, ”Digitalisering och poetisk form”, i Litteraturens nätverk: berättande på 
Internet, Christian Lenemark (red.), Studentlitteratur 2012, e-bok, s. 110.  
38 Litteraturens nätverk: berättande på internet, ”Ordförklaringar”, Christian Lenemark (red.), Studentlitteratur 
2012, e-bok, s. 173.  
39 Chloe, “The Hybrid Author: Everything you need to know”, Written Word Media, 2016-09-26, 
https://www.writtenwordmedia.com/2016/09/26/hybrid-author/ (2018-05-17). 
40 Alexandra Borg, ”Lättläst, kortläst, snabbläst: Litteratur i det lilla formatet i digitaliseringens tidevarv”, i 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2013:2, s. 84. 
41 Lenemark 2012, s. 12. 
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Utöver Pennlerts studie, finns det påfallande lite forskning om digital poesi. Vad beträffar 

sociala medier och dess inbördes relationer till den litterära världen finns det likaledes en 

kunskapslucka. Förhoppningsvis kan den här undersökningen bidra till en större förståelse för 

relationen mellan den litterära offentligheten och Instagram, och därmed breda vägen för 

kommande studier. 

 

1.6 Disposition 
Mot den bakgrund som tecknats ovan går jag fortsättningsvis vidare med en presentation av 

Instagram, Instagrampoesi och Instagrampoeten som fenomen samt Rupi Kaur. Vidare följer 

en analys av ett antal kända litteratursociologiska modeller samt en ny formulering av det 

kommunikativa kretsloppet genom Rupi Kaurs författarskap och karriär. Avslutningsvis 

diskuterar jag mina resultat och sammanfattar undersökningen.  

 

2.0 Bakgrund 
2.1 Instagram  
Instagram skapades av programmeraren Kevin Systrom och ingenjören Mike Krieger. 

Lanseringen skedde i oktober 2010. Idén var ett ”instant telegram” (”omedelbart telegram”). 

Därav namnet Instagram. Redan ett dygn efter lanseringen hade cirka 25 000 personer 

registrerat sig för ett konto. Inom sju månader hade applikationen sju miljoner användare.42  

Instagram är en plattform där användare kan ladda upp bilder och videor. Alla över 13 år 

kan kostnadsfritt skapa ett Instagramkonto genom att registrera en e-postadress och välja ett 

användarnamn. Det går att ha en öppen profil där innehållet som publiceras är tillgängligt för 

alla, eller en privat profil där endast personer som verifieras av användaren kan se innehållet 

som publiceras. Samtliga inlägg/uppdateringar från användare som en profil följer visas i ett 

nyhetsflöde där den senaste publiceringen hamnar överst.43 Användarna utgörs av alltifrån 

privatpersoner till politiker och organisationer. Kuriosa är att topp tre mest följda individer på 

Instagram den 21/5 2018 är sångerskan/skådespelerskan Selena Gomez (@selenagomez) med 

cirka 135 miljoner följare, fotbollsspelaren Christiano Renaldo (@christiano) med cirka 123 

miljoner följare och sångerskan Ariana Grande (@arianagrande) med cirka 118 miljoner.44  

                                                
42 Daniel Roberts, “How Kevin Systrom got started”, Fortune, 2014-10-10, 
http://fortune.com/2014/10/10/how-kevin-systrom-got-started/ (2018-05-07). 
43 Instagram, ”Vad är Instagram?”, u.å, https://help.instagram.com/424737657584573 (2018-05-07).  
44 Social Blade analyserar och mäter tillväxt och statistik på sociala medier , inklusive YouTube, Twitch och 
Instagram. Se Social Blade, u.å., https://socialblade.com/instagram/top/100/followers (2018-05-23).	
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För att publicera på Instagram tar en användare ett foto eller alternativt filmar och 

anpassar därefter fotot/filmklippet med något av applikationens filter eller förbättringsverktyg. 

Därefter kan användaren lägga till en bildtext och välja vilka kanaler han/hon vill att innehållet 

ska delas till.45 Denne kan dessutom visa, kommentera och gilla inlägg som vänner delar på 

plattformen.46  

På företagets hemsida beskriver grundarna applikationen som ”ett globalt samhälle” 

(global community).47 En parafras av kommunikationsteoretikern Marshall McLuhans idé om 

”the global village”, där han förutsåg att människor med modern kommunikationsteknik skulle 

sammankopplas så till den grad att händelser i en del av världen kunde upplevas från andra 

delar i realtid, på ett sätt lika nära till varandra (mentalt) som när människor lever fysiskt nära 

varandra i byar.48 Livesändningen kopplades till Instagram år 2017 och är ett frapperande 

exempel på detta, då det innebär att en användare kan filma i realtid och interagera direkt med 

sina följare via kommentarsfältet.  

År 2017 beräknades Instagram ha 800 miljoner användare.49 I en intervju med Fortune 

2014 beskriver Kevin Systrom framgången – som han menar beror på mer än ett intresse för 

fotografi: 
 

The majority of folks sign up thinking they’re going to just make cool photos, but then 
as part of that, they’ll start posting and discover all these other users and this strong 
community. They trade likes, comments, and it becomes a whole new social graph.50  

 

I april 2012, mindre än två år efter lanseringen, kom beskedet att Facebook köper Instagram.51 

Den slutgiltiga köpesumman landade på närmare 700 miljoner dollar (4,9 miljarder kronor).52 

Med tanke på att det är en populär bildtjänst som på sikt kunnat konkurrera med Facebooks 

egen bildhantering, var man troligen måna om att ta monopol på marknaden.53 Med köpet blev 

                                                
45 Surfalugnt, ”En kort vägledning för vuxna : Instagram”, u.å, https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.2365-
6/11891353_1470787799891014_1685914259_n.pdf?_nc_cat=0&oh=3ac8a72763a279197cc8895137530dd0&o
e=5B33DA10 (2018-05-07).  
46 Instagram, ”Vad är Instagram?”, u.å., https://help.instagram.com/424737657584573 (2018-05-07).  
47 Instagram, “About us”, u.å, https://www.instagram.com/about/us/ (2018-05-07). 
48 Nationalencyklopedin, “Marshall McLuhan”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marshall-
mcluhan (2018-05-23). 
49 Lauren Johnson, “Instagram Hits 800 Million Monthly Users, Adding 100 Million in Just 5 Months”, 2017-
09-25, Adweek, http://www.adweek.com/digital/instagram-hits-800-million-monthly-users-adding-100-million-
in-just-5-months/#/ (2018-05-18).  
50 Daniel Roberts, “How Kevin Systrom got started”, Fortune, 2014-10-10, 
http://fortune.com/2014/10/10/how-kevin-systrom-got-started/ (2018-05-07). 
51 Kalle Wiklund, ”Därför köper Facebook Instagram”, Mobil, 2012-04-10, https://www.mobil.se/nyheter/d-rf-r-
k-per-facebook-instagram (2018-05-08).  
52 Dagens Nyheter, ”Så mycket betalade Facebook för Instagram”, [osign.], 2012-09-07, 
https://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-betalade-facebook-for-instagram/ (2018-05-08) 
53 Wiklund 2012.   
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företaget senare vinstdrivande och får numera sina intäkter genom annonsering.54 Idag är 

applikationen tätt sammanvävd med Facebook, det går exempelvis att publicera en bild på båda 

plattformarna samtidigt.55 

 

2.2 Instagrampoesi och Instagrampoeten som fenomen 
Instagrampoesi är en samlingsterm för att beskriva en poet som använder sociala medier såsom 

Tumblr, Pinterest och Instagram för att nå ut med sin poesi. Instagrampoeter lägger i regel upp 

bilder på deras poesi, ofta handskriven eller typograferad i olika teckensnitt, på sina sociala 

medier under diverse hashtags  såsom #instapoetry, #instagrampoetry, #poesipåsvenska, 

#poeterpåinstagram, #poetryisnotdead, #poetryporn, #poetry, #poetryofinstagram, 

#poetrycommunity, #poets.56 Gemensamt för dem är att de har tusentals följare över hela 

världen via sociala medier som gillar och delar deras poesi – men även ämnesval och format. 

De flesta skriver i lapidarisk och talspråklig fri vers med teman som berör jaget, liv, kärlek och 

ensamhet.57 Pennlert vidmakthåller att internet erbjuder en möjlighet till publicering som inte 

funnits tidigare för de med dikter hemma i byrålådorna.58 Detta gäller inte minst Instagram, där 

det är ännu mer prestigelöst och enkelt (användarvänligt) att publicera sin poesi. Skribenten 

Huma Qureshi vid The Guardian lyfter Instagram som ett gyllene tillfälle för den som drömmer 

om att bli poet: ”Thousands more unpublished would-be poets are attempting to do the same 

and posting their efforts, good and bad, under various hashtags.”59 

Utöver att göra inlägg av sin poesi via sociala medier, har ett flertal av Instagrampoeterna 

valt att publicera sina dikter i print. Tyler Knott Gregson, Lang Leav, Nayyirah Wayeed, Rupi 

Kaur samt pseudonymen Atticus är några exempel på framgångsrika poeter på Instagram som 

valt att självpublicera sina första verk i print. Ett förlag som varit särskilt snabba på att plocka 

upp Instagrampoeternas boksamlingar på Amazon och återutge dem i tryck är Andrews 

                                                
54 Ellen Simon, ”How Instagram makes money (FB)”, Investopedia, 2017-04-13, 
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030915/how-instagram-makes-money.asp (2018-05-23).  
55 Dagens Nyheter, ”Så mycket betalade Facebook för Instagram”, [osign.], 2012-09-07, 
https://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-betalade-facebook-for-instagram/ (2018-05-08) 
56 Nahid Butt, ”Is Instapoetry more than just about viral verses?”, Deccan Chronicle, 2015-12-22, 
https://www.deccanchronicle.com/151222/lifestyle-booksart/article/instapoetry-more-just-about-viral-verses 
(2018-05-08). 
57 Hanna Rose Yee, ”We’re living in the age of the ’instapoet”, New York Post, 2017-10-13, 
https://nypost.com/2017/10/13/were-living-in-the-age-of-the-insta-poet/ (2018-05-18). 
58 Pennlert 2012, s. 65. 
59 Huma Qureshi, ”How do I love thee? Let me Instagram it”, The Guardian, 2015-11-23, 
https://www.theguardian.com/books/2015/nov/23/instapoets-instagram-twitter-poetry-lang-leav-rupi-kaur-tyler-
knott-gregson (2018-05-08).  
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McMeel Publishing.60 Förlaget är ursprungligen ett tidningssyndikat grundat 1975 av Jim 

Andrews och John McMeel.61 Idag räknas moderbolaget Andrews McMeel Universal som det 

största oberoende tidningssyndikatet i världen. Utöver tidningsserier är de nischade inom det 

som kallas ”merchandise”, det vill säga kringprodukter och presenthandel med utgivning av 

kalendrar, kokböcker, pyssel- och målarböcker samt barnböcker.62 Enligt en av deras förläggare 

kommer deras intresse för poesikategorin av deras förmåga att se vad som ligger i tiden.63 

Förlaget var exempelvis en av de tidigaste utgivarna av målarböcker för vuxna, en kategori som 

gick från 1 miljon sålda exemplar 2014, till 12 miljoner året därpå.64 Nu har de följt upp nästa 

trend – poesi.65   

Rupi Kaurs förläggare, Kirsty Melville vid Andrews McMeel Publishing, hävdar att en 

starksäljande poesibok i genomsnitt brukar sälja ungefär 30 000 exemplar om året (i USA).66 

Redan sitt första år sålde milk and honey en miljon exemplar. Därtill låg den på The New York 

Times Bestseller List i 52 veckor i sträck. Därutöver har diktsamlingen (19/4 2018) översatts 

till 30 språk. Kaur är följaktligen mer än en ”insta-succé” (som hon marknadsförs på omslaget 

till milk and honey). Hon är en bokförsäljnings-succé.67 Enligt NPD Bookscan är hon inte att 

betrakta som ett undantag, utan en regel.68 Deras undersökning visar att Instagrampoeterna stod 

för nästan hälften (47 procent) av bokförsäljningen inom poesigenren i USA 2017 och 

representerade tolv av de tjugo bästsäljande poeterna. Diagrammet nedan visar den totala 

tillväxten inom bokkategorin poesi i USA 2013–2017, varav hur stor andel av försäljningen är 

Instagrampoeters verk (i grönt). 

                                                
60 John Maher, ”Can Instagram Make Poems Sell Again?”, Publishers Weekly, 2018-02-02, 
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/75976-can-instagram-
make-poems-sell-again.html (2018-05-07).  
61 År 1997 blev det privata företaget Andrews McMeel Universal för att spegla sin bredd inom tidningsutgivning 
och nya medier. 
62 Andrews McMeel Publishing, “About AMP”, u.å, http://publishing.andrewsmcmeel.com/our-company (2018-
05-07).  
63 Maher 2018. 
64 Se Nielsen, “CHILD'S PLAY: MILLENNIAL WOMEN DRIVE SALES OF ADULT COLORING BOOKS”, 
2016-01-06, http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/childs-play-millennial-women-drive-sales-of-
adult-coloring-books.html (2018-05-23).  
65 Maher 2018.  
66 Alison Flood, “Poet Rupi Kaur's Milk and Honey sells more than half a million copies”, The Guardian, 2016-
09-13, https://www.theguardian.com/books/2016/sep/13/poet-rupi-kaurs-milk-and-honey-sells-more-than-half-a-
million-copies (2018-05-08).  
67 Johanna Andersson, ”Instagram-poesi med ilska och elegans”, Jönköpingsposten, 2018-03-02, 
https://www.jp.se/article/instagram-poesi-med-ilska-och-elegans/ (2018-05-07). 
68 NPD BookScan verkar under The NPD Group och är specialiserade på bokmarknaden. De täcker ca 85 
procent av alla tryckta böcker som säljs i USA genom direktrapportering från återförsäljare som Amazon, Barnes 
& Noble, Walmart, Target, oberoende bokhandlare etc. Se Lee Graham, ”Instapoets Rekindling U.S. Poetry 
Book Sales, The NPD Group Says”, Cision PRWeb, 2018-04-05, 
http://www.prweb.com/releases/2018/04/prweb15389138.htm (2018-05-08). 
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Figur 1: Försäljning av poesititlar i USA 2013-2017 

 
Källa: Efter The NPD Group, NPD BookScan, 2017 

 
Som framgår har den analoga poesikategorin i USA ökat med en sammansatt årlig tillväxttakt 

på 21 procent sedan 2015. Det gör den till en av de snabbast växande kategorierna inom print 

publishing – och det är framförallt Instagrampoeter som står för den ökade försäljningen. 

Kristen McLean, analytiker av bokindustrin vid The NPD Group, ser att sociala medier 

möjliggör för poeter att dela med sig av sitt arbete till en större, yngre och mer mångsidig 

publik.69 Digital publicering via Instagram och liknande kanaler medför att man kan etablera 

en stor läsekrets innan en möjlig debut i print.70 Instagram är liksom många andra plattformar 

på internet gratis och tillgänglig, något som litteraturvetaren Alexandra Borg lyfter fram som 

ett vinnande koncept: ”Internetgenerationens läsare vill sällan betala för innehåll, och, viktigast 

av allt, de vill ha omedelbar åtkomst.”71 Kaurs förläggare använder även hon praktiska 

argument för att förklara fenomenet med Instagrampoesi. Hon tror till skillnad från de som 

menar att poesi är en smal och utdöd genre, att det är en konstform som ligger i tiden. Detta 

eftersom poesi kan tala djupt till människor – men på korta längder. Därtill är Instagram och 

internet generellt ett bra medel för distribution eftersom alla kan ta del av och inspireras av 

varandras poesi – likväl som skapa själva.72 Instagrampoesi erbjuder på så sätt en deltagarkultur 

där alla kan vara med och skapa innehåll (prosumenter).73 Prosumenter är ett begrepp framtaget 

                                                
69 The NPD Group 2018. 
70 Pennlert 2018, s. 5. 
71 Borg 2013, s. 86. 
72 Maher 2018. 
73 Pennlert 2012, s. 71.  
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av medieforskaren Henry Jenkins som menar att ett community (här Instagram) kännetecknas 

av en deltagarkultur där produktion och konsumtion av innehållet blir en kollektiv process, 

därav sammanslagningen av orden.74 

 

2.3 Rupi Kaur 
Rupi Kaur är född i Munak Kalan, en by i delstaten Punjab i norra Indien. Vid fyra års ålder 

emigrerade hon tillsammans med sin familj till Kanada. Idag är hon verksam som poet, 

författare, fotograf och illustratör i Toronto, Kanada. Hon är författare och illustratör av två 

boksamlingar av poesi och prosa, milk and honey (2014) samt the sun and her flowers (2017).75 

Kaur är även känd som performance-artist, med anledning av sina populära uppläsningar av 

poesi.76  

Kaur började skriva för en publik på gymnasiet. Inledningsvis rörde det sig främst om 

födelsedagsdikter till vänner. Därefter avancerade hon till poesiframträdanden 2009. Så 

småningom började hon att publicera sina dikter via olika bloggar under pseudonym. År 2013 

publicerade hon för första gången under eget namn på bloggplattformen Tumblr. Det var även 

då hon började para sin bildkonst med text. I mars 2014 flyttade hon innehållet till Instagram 

och fick sitt nuvarande signum som Instagrampoet.77 Hösten 2014 självpublicerade hon sitt 

första verk, milk and honey, via Amazon. Med 15 000 exemplar sålda inom loppet av några 

månader plockades hon snabbt upp av ett etablerat förlag, Andrews McMeel Publishing.78 Hon 

återutgavs oktober 2015.79 Som framgår har karriären som poet gått mycket snabbt. Inom loppet 

av några år har Kaur gått från att vara en student som är intresserad av poesi, till en sociala 

medier-profil, vidare över till att bli en av USA:s mest populära författare.  

I mars 2015, några månader innan debuten i print, blev Rupi Kaur en viral succé. Hon 

hade laddat upp en bild ur sin bildserie, med det dubbeltydiga namnet ”Period”, på Instagram. 

Fotografiet visade henne i en säng med vad som såg ut som menstruationsblod på hennes byxor 

                                                
74 Pennlert 2012, s. 66.  
75 Rupi Kaur, ”about”, Rupi Kaur, u.å., https://rupikaur.com/about/ (2018-05-07). 
76 Ella Cerón, ”Rupi Kaur Talks ’The Sun and Her Flowers’ and How She Handles Social Media's Response to 
Her Work”, Teen Vogue, 2017-10-04, https://www.teenvogue.com/story/rupi-kaur-the-sun-and-her-flowers-
interview (2018-05-17).  
77 Atisha Jain, “A poet and rebel: How Insta-sensation Rupi Kaur forced her way to global fame”, Hindustan 
Times, 2017-06-28, https://www.hindustantimes.com/brunch/a-poet-and-a-rebel-how-insta-sensation-rupi-kaur-
forced-her-way-into-the-global-bestseller-lists/story-DCbkk7EBMxrSjdoFsxQmDM.html (2018-06-07). 
78 Mark Medley, ”Rupi Kaur: The superpoet of Instagram”, The Globe and Mail, 2017-10-08, 
https://www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/rupi-kaur-the-superpoet-of-instagram/article36516870/ 
(2018-05-07). 
79 Ashifa Kassam, “Rupi Kaur: ‘There was no market for poetry about trauma, abuse and healing”, The 
Guardian, 2016-08-26, https://www.theguardian.com/books/2016/aug/26/rupi-kaur-poetry-canada-instagram-
banned-photo (2018-05-07). 



14 
 

och lakan. Bilden var en undersökning av hur människor tolkar konst i olika installationer, men 

syftade också till att bryta tabun rörande menstruation. Eftersom bilden ansågs strida mot 

plattformens regler plockades bilden ner inom loppet av några timmar. När hon sedermera 

försökte lägga upp bilden igen, censurerades den en andra gång.80 Kaur kommenterade 25/3 

2015 via Facebook:  

 
i will not apologize for not feeding the ego and pride of misogynist society that will have my 
body in an underwear but not be okay with a small leak. when your pages are filled with 
countless photos/accounts where women (so many who are underage) are objectified. 
pornified. and treated less than human. thank you.81 ⠀ 

 

Bildserien väckte en debatt om hur kvinnors kroppar skildras – och censureras – på Instagram. 

Kaur stöttades på sociala medier, vilket resulterade i att Instagram bad om ursäkt och 

återpublicerade bilden. Till följd av händelsen fick hon mycket publicitet samt ett större 

följarklientel på sociala medier.82 I april 2018 följer nära två miljoner människor hennes 

Instagramkonto (@rupikaur_). Idag kommunicerar kontot en tydlig visuell identitet och har en 

ordningsföljd där varje poetiskt inlägg åtföljs av en professionellt arrangerad bild på henne, 

med likheter till klassiska omslagsbilder på modemagasin. När Christian Lenemarks studerar 

författaren Bodil Malmstens blogg Finistere.se kommer han fram till att hon suddar ut gränsen 

mellan sina tryckta texter och bloggen, ett slags konstnärligt projekt med självbiografiska 

förtecken.83 Denna balans mellan det personliga uttrycket och den estetiska framtoningen 

framgår även hos Kaur, nedan utdrag från hennes Instagram får stå som exempel. 

 

                                                
80 Brogan Driscoll, ”Feminist Artist Rupi Kaur, Whose Period Photograph Was Removed From Instagram: 'Men 
Need To See My Work Most”, The Huffington Post UK, 2015-07-23, 
https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/23/rupi-kaur-instagram-censorship-artist-period-milk-and-
honey_n_7836108.html (2018-05-06). 
81 Rupi Kaur, Facebook, 2015-03-25, https://www.facebook.com/rupikaurpoetry/posts/821304554630489 (2018-
05-17).  
82 Jain 2017.  
83 Christian Lenemark, ”Författarbloggar”,  i Litteraturens nätverk : Berättande på internet, Christian Lenemark 
(red.), Studentlitteratur 2012, e-bok, s. 30.  
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Kaur skriver prosalyrik i ett fritt versmått. Hennes diktning är ofta aforismer, lapidariska 

och/eller fragmentariska med oregelbundna radbrytningar. På Instagram publiceras hennes 

dikter som bildmaterial, vanligen tillsammans med illustrationer i enkel linjeföring. Eftersom 

innehållet, poesin, finns inom bildformatet, kommenteras dikterna ofta fåordigt i hennes 

efterföljande bildtext på Instagram. För att ta ett exempel: hennes dikt ”women of colour” lades 

ut som en bild på Instagram den 7/3 2017 med en illustration av en kvinnorygg, dikten “our 

backs / tell stories / no books / have the spine / to carry” samt bildtexten ”larger than life” (se 

nedan för utdrag av dikten). I Kaurs analoga boksamlingar är det endast en illustration per 

uppslag – sålunda en illustration varannan dikt. Allt hennes skrivande, poesi såväl som annat 

textinnehåll, är typograferad i gemener. Utöver blankrader och radbrytning använder hon enbart  

kolon (:). Det är ett stildrag Kaur hämtat från sitt modersmål (Punjabi) och reglerna för dess 

skriftspråk.84  

 

                                                
84 Rupi Kaur, ”faq”, Rupi Kaur, u.å., https://rupikaur.com/faq/ 2018-05-07). 

Bild 1: Rupi Kaur 2018. Skärmdump. Reproduktion: Instagram, @rupikaur_ 
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Rupi Kaurs poesi behandlar generellt allmängiltiga teman som kärlek, förlust och läkning.85 

Några av de ämnen som lyfts är migration och olika erfarenheter kopplade till att ha accent och 

att vara en färgad kvinna.86 Hon menar att hon primärt skapade konst för sig själv och för 

människor som inte talade flytande engelska.87 Dikterna kan även vara kontroversiella och 

politiska, med en uttalad feministisk vridning på ämnen som sexualitet, kvinnlighet, sexuellt 

våld, kroppslighet och menstruation.88 En av hennes dikter i milk and honey lyder:  ”apparently 

it is ungraceful of me / to mention my period in public / cause the actual biology / of my body 

is too real.”89 I samma diktsamling kan vi även läsa: ”other womens bodies / are not our 

battlegrounds.”90  

Även om Rupi Kaurs böcker säljer bra, är mottagandet delat. Medan vissa hyllar hennes 

poesi för dess äkthet och öppenhet, menar andra att dikterna inte är tillräckligt komplexa och 

saknar poetisk finess. Kritiken har troligen delvis att göra med det faktum att hon inte valde den 

vanliga karriärvägen för en poet. Hon etablerade sig inte via poesitidskrifter och förlag, utan 

via plattformar såsom Tumblr och Instagram. Detta är å andra sidan en del i hennes 

                                                
85 Rupi Kaur, ”about”, Rupi Kaur, u.å., https://rupikaur.com/about/ (2018-05-07). 
86 Rupi Kaur, ”faq”, Rupi Kaur, u.å., https://rupikaur.com/faq/ (2018-05-07). 
87 Martin 2017.   
88 Andersson 2018. 
89 Rupi Kaur, milk and honey, Kansas City, Missouri: Andrews McMeel Publishing 2015, s. 177. 
90 Kaur 2015, s. 175. 

Bild 2: women of colour av Rupi Kaur 2018. Skärmpdump. Reproduktion: Instagram, @rupikaur_ 
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framgångskoncept, att dikterna ska vara lätta att ta till sig och vara ett klick ifrån att 

skärmdumpas, delas, omnämnas och återupptas via sociala medier. Att påstå att dikten därmed 

är trivial, klickjagande och förgänglig är dock att underskatta både hennes poesi och dess 

publik.91 I Hamlet on the Holodeck (1999) beskriver medieforskaren Janet Murray författaren 

online som en koreograf som tillhandahåller en mall för den dans som ska utföras, en mall som 

läsaren sedan använder för att skapa sina egna rörelser genom läsningen av en särskild text.92 

Här kan man dra till minnes Marshall McLuhans kända fras ”the medium is the message”, 

myntad i Understanding Media: The Extensions of Man (1964). McLuhan menar att mediet har 

ett betydelsebärande lager, vilket bäddar in sig i meddelandet och påverkar hur budskapet 

uppfattas.93 Kaurs arbete är sålunda att betrakta som färgad och oskiljaktig från sitt medium, 

som ännu är i sin linda: Instagrampoesin.94 Rupi Kaur klargör i en intervju med LA Times att 

hon är medveten om att vissa avfärdar hennes poesi redan på förhand, eftersom hennes 

popularitet växte från sociala medier. Detta tror hon beror krocken mellan det nya och det 

gamla; mellan poesin, som är traditionell och sociala medier som är icke-traditionell.95 

Litteraturvetaren Jerry Määttä menar mycket riktigt att följderna av att inte gå via förlag kan 

leda till en avsaknad av kvalitetssäkring och prestige. Detta påverkar hur författaren uppfattas 

i andra delar av det litterära systemet, där många tenderar att känna sig obenägna till att ta 

egenutgivna verk på allvar.96 Främst verkar Kaur förkastas av kritiker och poeter som är av 

åsikten att om poesi är tillgänglig och kommersiell går den att avfärda.97 Hon har besvarat dessa 

påståenden med att hon inte ser något problem i att hennes konst är för tillgänglig och 

argumenterar snarare för att den borde finnas till för massorna.98 

 

 

                                                
91 Rebecca Slater, “Verse goes viral: how young feminist writers are reclaiming poetry for the digital age”, The 
Guardian, 2016-11-27, https://www.theguardian.com/books/2016/nov/27/verse-goes-viral-how-young-feminist-
writers-are-reclaiming-poetry-for-the-digital-age (2018-05-07). 
92 Janet Murray, Hamlet on the holodeck : The future of narrative in cyberspace, Cambridge Mass.: MIT Press 
1999; citerad i Pennlert 2018, s. 93.   
93 Marshall McLuhan, Understanding media: the extensions of man, (1964), London: Routledge 2001, s. 8–9. 
94 Agatha French, “Instapoet Rupi Kaur may be controversial, but fans and book sales are on her side”, Los 
Angeles Times, 2017-10-12, http://www.latimes.com/books/la-ca-jc-rupi-kaur-20171012-htmlstory.html (2018-
05-07). 
95 French 2017. 
96 Jerry Määttä, ”Sin egen lyckas smed! Om egenutgivningen och fantastiken”, Skrået: med författaren i 
centrum, 2017-02-15, http://www.skraet.nu/2017/02/15/sin-egen-lyckas-smed-om-egenutgivningen-och-
fantastiken-av-jerry-maatta/ (2018-05-07). 
97 French 2017. 
98 Rachel Martin, “Poet Rupi Kaur: 'Art Should Be Accessible To The Masses” National Public Radio (NPR), 
2017-10-09, https://www.npr.org/2017/10/09/554561078/poet-rupi-kaur-art-should-be-accessible-to-the-masses 
(2018-05-07).  
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3.0 Analys 
3.1 Tidigare litteratursociologiska modeller och teorier 
Litteratursociologin intresserar sig som nämnt för frågor som berör litteraturens roll i 

samhället.99 För att beskriva bokmarknadens komplexitet brukar flödet mellan författare och 

läsare beskrivas utifrån olika kommunikationsmodeller.100 Nedan följer ett avsnitt över ett antal 

modeller över bokmarknaden, formulerade av Robert Darnton, Lars Furuland, Johan Svedjedal 

samt Padmini Ray Murray och Claire Squires. Dessa och deras relevans kommer att diskuteras 

för att sedan tillämpas och brytas upp i analysen, här i kronologisk ordning utifrån mitt urval.  

År 1982 presenterade bokhistorikern Robert Darnton en kretsloppsmodell för 

bokmarknaden som presenterade en ny syn på kodexen som kommunikationsmedel. Han väljer 

att kalla sin modell för hur böcker skapas, tillverkas och sprids i samhället för ett 

kommunikativt kretslopp (”The Communications Circuit”).101 Utifrån hans expertis, 1700-

talets franska bokmarknad, försökte han täcka in hela kodexens livscykel – en stor skillnad från 

sina föregångare.102 Modellen beskriver således bokmarknadens materiella och ekonomiska 

förutsättningar, men inkluderar även andra former av påverkan på texter. Darnton delar in 

påverkan enligt:  

 

- Intellektuellt inflytande och offentlighet/publicitet 

- Ekonomiska och sociala händelser/sammanhang 

- Politiska och rättsliga sanktioner.103   

                                                
99 Svedjedal 1997, s. 73–74. 
100 Steiner 2015, s. 13. 
101 Steiner 2015, s. 17.  
102 Robert Darnton, ”Vad är bokhistoria?”, i Böcker och bibliotek : bokhistoriska texter, Margareta Björkman 
(red.), Lund: Studentlitteratur 1998, s. 32.  
103 Steiner 2015, s. 17.  
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Figur 1: The Communications Circuit

 
Källa: Efter Robert Darnton (1982). 

 

Modellen är tänkt att fungera för alla perioder i kodexens historia.104 Eftersom den formulerades 

1980 finns dock inget i modellen som berör en digital process. Detta har han fått kritik för på 

senare år, däribland Squires och Ray Murray.105 Kretsloppet består tillika av arbetsroller (eller 

funktioner för att tala med Svedjedal) som aldrig varit involverade i Kaurs författarkarriär. 

Däremot är hans teorier om påverkan relevant, då den migrationspolitiska och feministiska 

diskursen är framträdande inom Kaurs poesi. Darntons modell och hans idéer om påverkan 

kommer därmed att behöva modifieras i min analys.  

Litteraturvetaren Lars Furulands modell från 1997 var ett tidigt försök att skapa en 

översikt över den svenska och nordiska bokmarknaden.106 Hans kommunikationsmodell för den 

litterära processen med huvudleden produktion, distribution och konsumtion har blivit en slags 

utgångspunkt för den litteratursociologiska modellen och har vid flera tillfällen jämförts med 

Darntons.107 Om påverkan för Darnton är en central och en viktig del av det litterära systemet, 

sker påverkan inom Furulands modell i form av feedback från läsare och kritiker till 

författaren.108 

                                                
104 Darnton 1998, s. 32.  
105 Padmini Ray Murray & Claire Squires, “The digital publishing communications circuit”, i Intellect Books, 3, 
2013:1, s. 4.  
106 Steiner 2015, s. 13.  
107 Magdalena Gram, ”Bokhistoria som forskningsfält: var står vi och vart går vi?”, i Biblis, 45, 2009, s. 33. 
108 Steiner 2015, s. 17.  
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Figur 2: Den litterära processen 

 
Källa: Efter Lars Furuland (1997). 

 

Nackdelen med hans modell är orörligheten i funktionerna, en bokhandlare kan exempelvis 

enbart vara en distributör.109 Det medför svårigheter i att beskriva en internetbokhandel såsom 

Amazon, där Kaur publicerade sitt debutverk. Amazon ägnar sig åt bland annat marknadsföring, 

kritik och produktion. Precis som Johan Svedjedal påpekar i efterskriften till Litteraturteori 

(2011) behöver Furulands modell utvidgas med digitala verktyg. Svedjedal menar att sociala 

medier är viktiga för lansering och mottagande av litteratur.110 Det kan tilläggas att Instagram i 

Kaurs fall även inbegriper hennes publiceringsprocess, spridning och konsumtion. Däremot är 

Furulands idé om feedback från läsare till författare (genom exempelvis läsarbrev) relevant och 

applicerbar på ett internetfenomen som Rupi Kaur.111 Hos henne sker dock denna form av 

feedback företrädsvis digitalt, via exempelvis kommentarsfältet på Instagram. Detta kommer 

att understrykas under den kommande analysen.  

                                                
109 Steiner 2015, s. 13.  
110 Johan Svedjedal, ”Efterskrift”, i Litteraturteori : en mycket kort introduktion, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur 
2011, s. 134. 
111 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle : Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, i 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, Lars Furuland och Johan Svedjedal (red.), Lund: 
Studentlitteratur 1997, s. 43. 



21 
 

Litteratursociologen Johan Svedjedal föreslog 1999 att man istället för att diskutera olika 

kommunikationsmodeller eller litterära processen bör använda ett annat tillvägagångssätt för 

att beskriva kodexens värld. Svedjedal ville åt något som var mer likt en övergripande 

analysram.112 Han menar att funktionerna inom bokmarknaden, trots digitalisering och 

strukturförändringar, finns kvar inom bokkedjan. Det nya är att andra institutioner och individer 

tävlar med traditionella yrkesgrupper inom bokbranschen. Han argumenterar sålunda för att 

utgivningsprocessen inte kan förklaras som olika länkar i en bokkedja. Argumentet är att 

bokens väg från författare till läsare är mer komplicerad än ett ting som kan fogas länk till länk. 

Hans modell över bokmarknaden representerar sålunda starka funktioner som alltid 

förekommer och svaga funktioner som ibland förekommer.113 Nedan följer Rupi Kaur i det 

litterära systemet utifrån Johan Svedjedals modell över funktioner i bokbranschen. För att göra 

det tydligt har hennes tre publiceringsprocesser gestaltats med logotyperna för företagen det 

gäller. Instagrams logotyp ( ) står för hennes publicering via Instagram, medan Amazons 

logotyp ( ) representerar egenutgivningen via deras publiceringsplattform, CreateSpace. 

Återutgivningen med Andrews McMeel Publishing företräds av deras logotyp ( ).  

 
Figur 3: De viktigaste funktionerna i bokbranschen 

Källa: Efter Johan Svedjedal (1999). 

                                                
112 Steiner 2015, s. 21.  
113 Svedjedal 1999, s. 8.  
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Nackdelen med Svedjedals beskrivning av bokmarknadens funktioner blir tydlig i exemplet 

ovan. Det är ett bra redskap för att förklara bokbranschen i stort. Vid försöket att beskriva en 

individuell och komplex utgivningsprocess, såsom för Rupi Kaur, tillför den inte lika mycket. 

Vid publiceringen på Instagram likväl som vid egenutgivningen på Amazon genomförde hon 

på egen hand många av de traditionella funktionerna i bokbranschen. I samband med 

återutgivningen tillkommer därnäst en rad funktioner såsom exempelvis extern redigering, 

korrekturläsning och urvalsprövning. Huruvida verket konsekreras redan vid författarens val 

att publicera under eget namn (eller inte alls) kan förstås diskuteras. Min ståndpunkt är att det 

sker med förläggarens beslut att anta verket.114  

Svedjedal menar att ”så länge arbetsdelningen i bokbranschen inte är fullt genomförd 

finns det ingen enkel urskiljbar bokkedja”.115 Darnton argumenterar å andra sidan för att det 

kan vara nyttigt med en analysmodell, för att förstå hur kodexen kommer till och sprids i 

samhället.116 Här sällar jag mig till det senare argumentet. Beroende på vad man letar efter, 

finns det en fördel att försöka beskriva en kedja eller ett förlopp som kan säga något mer om 

återkopplingar och riktningar vid exempelvis en återutgivning eller olika former av feedback 

från läsare. Rollerna kommer troligtvis aldrig att bli tydliga, som Svedjedal vid tidpunkten ville 

låta vänta på. Gränserna mellan olika yrkesgrupper har snarare visat sig luckras upp allt mer. 

Med tanke på att texten publicerades 1996 finns därtill ingenting som beskriver ett digitalt 

verktyg, vilket är högst relevant för många författare idag. Man kan även se tidens spår i den 

skarpa gränsdragningen mellan marknadsföringens olika funktioner. Instagram är delvis en 

marknadsföringskanal – men också en arbetsplats där Kaur bedriver och delar med sig av sin 

poesi. Enligt Lenemark handlar internet (i detta fall sociala medier) för en författare både om 

att sälja in sig, kommunicera med läsare, men också att informera om det som händer kring 

författarskapet. Utöver det tillkommer skapandet av en persona och en självbiografi.117  

Padmini Ray Murray och Claire Squires menar att Darntons modell för kodexens 

kommunikationskrets varit förhållandevis representativ för förlagsbranschen fram till slutet av 

1900-talet.118 I The digital communications circuit (2013) har de reviderat Darntons kretslopp 

utifrån det senaste decenniets digitala utveckling på bokmarknaden. De har tagit fram tre 

modeller för den samtida (brittiska och amerikanska) bokmarknaden: en för tryckta böcker, en 

                                                
114 Svedjedal 1999, s. 12.  
115 Svedjedal 1999, s. 11.  
116 Darnton 1998, s. 31.  
117 Lenemark 2012, s. 21. 
118 Ray Murray & Squires 2013, s. 3.  
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för egenutgivning och en tredje för digital publicering. Där visar de på hur omfattande 

verksamhet flyttat från förlagen till andra instanser och aktörer, där Amazon, Google och Apple 

får stå som exempel. De vidhåller därtill att läsarna har fått både möjligheter och inflytande 

över bokmarknaden genom publicering av innehåll, genom exempelvis fanfiction och 

bokbloggar.119 Squires och Ray Murray försöker med dessa modeller förklara att de 

traditionella aktörerna på marknaden i vissa sammanhang är förbigångna av nya aktörer, så 

kallad disintermediering.120  

I modellen för kodexen (”Revised communications circuit: Late twentieth-century print 

publishing communications circuit”) är den största nyheten tillägget av en litterär agent. Det är 

en vanlig funktion inom framförallt anglo-amerikansk publicering, där den litterära agenten har 

ett stort inflytande och verkar mellan författare och förläggare. Rollen kan sägas inbegripa 

uppgifter som tidigare utförts av respektive part. Till följd av professionaliseringen har 

uppgifter rörande ekonomiska aspekter och förhandlingar, likväl som redaktionellt arbete, 

tillfallit agenten.121 Rupi Kaur har idag flera anställda, varav en manager. Anledningen till att 

jag valt att utesluta det i min modell är eftersom den avgränsar sig mot utgivningen av hennes 

första verk, då hon ännu arbetade på egen hand.122 

Att Squires och Ray Murray inte har med något digital verktyg i modellen – trots 

ambitioner om att efterlikna den digitala utvecklingen – kan ifrågasättas. Att publicera en kodex 

utesluter inte sociala medier. Skräckförfattaren Stephen King bör exempelvis räknas in i deras 

kretslopp för print, men det faktum att han har en officiell hemsida och kommunicerar med en 

miljon följare på Instagram med sitt konto @stephenking kan inte ingå i 

modellbeskrivningen.123  

 

                                                
119 Steiner, 2015, s. 19.  
120 Steiner, 2015, s. 21.  
121 Steiner, 2015, s. 113.  
122 Se Molly Fischer, “The Instagram Poet Outselling Homer Ten to One Meet Rupi Kaur, author of the 
ubiquitous Milk and Honey.” The Cut, 2017-10-03, https://www.thecut.com/2017/10/profile-rupi-kaur-author-of-
milk-and-honey.html (2018-05-23).  
123 Se Stephen King, @stephenking, Instagram https://www.instagram.com/stephenking/following/?hl=sv (2018-
05-23). 
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Figur 4: Revised communications circuit: Late twentieth-century print publishing communications circuit 

Källa: Efter Claire Squires och Padmini Ray Murray (2013). 

 

Den andra kommunikationskretsen utgår från egenutgivningen som fenomen (”Self-Publishing 

Communications Circuit”). Det är inget nytt inom bokbranschen. Däremot har utvecklingen av 

digitala verktyg tillsammans med publiceringsplattformar som tillhandahålls av återförsäljare 

och distributörer, ökat möjligheterna att publicera utan en förläggare.124 Enligt en rapport från 

den officiella ISBN-byrån och leverantören av bibliografisk information i USA och i 

Australien, ProQuest affiliate Bowker, gavs 786 935 egenutgivna titlar ut i USA år 2016. År 

2011 var samma siffra 247 210. Ökningen har med andra ord varit på ca 218 procent. Trenden 

befaras också fortsätta.125   

Inom denna modell menar de att de litterära agenterna, liksom utgivarna, inte behövs. 

Detta kan man förstås ifrågasätta eftersom självpublicering inte per definition utesluter en 

litterär agent. Egenutgivning medför därmed att författaren får affärsrelationer direkt till 

återförsäljare och distributörer, därav kommunikationsgången dem emellan. Detta 

överensstämmer väl med Rupi Kaurs publiceringsprocess, men för hennes del saknas 

förläggarens roll.   

                                                
124 Ray Murray & Squires 2013, s. 6. 
125 ProQuest affiliate Bowker, ”Self-Publishing ISBNs Climbed 8% Between 2015-2016”, [osign.], 2017-10-11, 
http://www.bowker.com/news/2017/Self-Publishing-ISBNs-Climbed-8-Between-2015-2016.html (2018-05-17).  
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Figur 5: Self-Publishing Communications Circuit 

Källa: Efter Claire Squires och Padmini Ray Murray (2013). 

 

Spretigheten i deras tredje modell, ”Digital Publishing Communications Circuit”, kan troligen 

försvaras med att de strävar efter att skildra den maktkamp som uppkommit med 

disintermedieringen (se figur 6). Squires och Ray Murray menar att i takt med förändrade 

relationer mellan författare, litterära agenter, förlag samt återförsäljare och distributörer följer 

stridigheter om ekonomisk ersättning och placering i bokkedjan. Vidare är en påtaglig 

förändring inträdet av sociala medier, som förvandlat förhållandet (och möjliggjort för 

kommunikation) mellan författare och läsare. Därav att kommunikationsgången går mellan 

författare och läsare.126 Detta är högst relevant för min kommande modell, eftersom Kaur är i 

direkt kontakt med sina läsare via Instagram. Det förbryllande är att de valt att göra annorlunda 

i kodexens modell, där kommunikationsgången enbart går från läsaren till författaren. Det kan 

även tilläggas att trots att verkets livscykel startar vid Freelancers and Outsource Agencies, där 

bland annat Media content producers ingår, har det digitala verktyget ingen betydelse för 

författaren – åtminstone att döma av modellen. Kommunikationsgången går enbart mellan det 

digitala verktyget, återförsäljare och distributörer samt läsarna. I min modell, ”Det 

kommunikativa kretsloppet för hybridförfattare”, har jag intentionen att modifiera detta.  

                                                
126 Ray Murray & Squires 2013, s. 4–5.  
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Figur 6: Digital Publishing Communications Circuit 

Källa: Efter Claire Squires och Padmini Ray Murray (2013). 

 
3.2 Det kommunikativa kretsloppet för hybridförfattare 
Med utgång från de litteratursociologiska modellerna ovan kommer jag vidare att studera 

huruvida Rupi Kaur kan erbjuda en ny formulering av det litterära kretsloppet och sålunda en 

alternativ modell för verkets väg från författare till läsare. Jag har valt att använda mig av Per 

Strömbäcks värdekedjeanalys om produktionen, redaktionen och marknaden samt Johan 

Svedjedals begrepp och teorier om starka/svaga funktioner.  

Det första ledet i verkets väg från författaren är traditionellt skapande eller 

produktutvecklingen i form av att en eller flera författare producerar ett manus. I vissa fall 

kommer detta initiativ från ett förlag. I praktiken är det vanligt att texten produceras i samspel 

mellan författare och förlagsredaktör där förläggaren på olika sätt kan uppmuntra, inspirera, 

redigera, bearbeta och skriva om.127 Rupi Kaur producerade manuset, men på eget initiativ och 

utan ett skapande samspel mellan författare och förläggare.128 Kaur inledde som nämnt sin 

författarkarriär med att publicera sin poesi via olika digitala verktyg. Inledningsvis via bloggar, 

                                                
127 Per Strömbäck, ”Bokens väg till läsaren”, i Fritt eller gratis?: den digitala bokens framtid, Stockholm: 
Svenska förläggareföreningen 2013, s. 11.  
128 Svedjedal 1999, s. 7.  
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men det var via Tumblr hon började publicera under eget namn, kommunicera med sina läsare 

och bygga sin författarroll/varumärke. I mars 2014 flyttade hon sitt innehåll till Instagram.129 I 

november 2014 debuterade hon med boksamlingen milk and honey via Amazons 

självpubliceringsplattform, CreateSpace. Därav att författaren går under Svedjedals funktion 

skapande, där idé, finansiering av skrivande, författande och omarbetningar ingår. 

I digitaliseringens tidevarv, och för att förklara fenomen som Kaur, fungerar inte skarpa 

gränsdragningar eller att göra skillnad mellan en media content producer (innehållsproducent), 

självpublicerad författare, digital författare och författare. Detta eftersom alla elementen ingår 

och sker parallellt inom hennes författarroll. Genom att lägga upp innehåll på Instagram är hon 

exempelvis en media content producer, men eftersom innehållet är poesi är hon en digital 

författare. Detta samtidigt som det i andra led är reklam för hennes kodex, vilket tyder på att 

man lika väl kan kalla henne författare. I min kommunikationsmodell kommer jag därför att 

använda min tidigare formulering om hybrid författare, eftersom hon förhåller sig till olika 

typer av litterära kontexter och finns representerad i tryckta såväl som digitala format. 

I min modell representerar det digitala verktyget en ny stark funktion. Istället för att rada 

upp svaga funktioner, såsom Instagram, har jag valt den mer övergripande underrubriken 

Transmediala texter för att flera olika mediala plattformar ska kunna räknas in. Anledningen 

till att funktionen Marknadsföring finns med under Digitalt verktyg är eftersom Kaurs 

Instagram är en konstnärligt inriktad publiceringsplattform, men också en PR-plattform där hon 

marknadsför sig som författare och i synnerhet sina böcker. Via sin hemsida och 

Instagramprofil försöker hon få läsarna att köpa hennes böcker, gå på uppläsningar och ta del 

av hennes medverkan i olika mediala sammanhang.130  I ett Instagraminlägg från 26/4 2018 

gjorde Rupi Kaur exempelvis reklam för en av hennes uppläsningar, med en välarrangerad bild 

på sig själv vid vattenbrynet och följande bildtext: ”brampton !!! you ready for the show tmw??? 

who’s comin hands up !♀"♀#♀.” 

Eftersom hennes poesi sprids via flera olika mediala plattformar, såsom exempelvis i 

bokformatet på Amazon och i bildformatet på sociala medier, når hon olika målgrupper och 

läsarkategorier.131 I Kaurs fall är läsarna till en början de som följer och engagerar sig i hennes 

poesi via sociala medier. Senare i hennes karriär omfattas hennes läsare av fler än hennes följare 

på Instagram, exempelvis när hennes diktsamling finns att låna på biblioteket. Det medförde ett 

                                                
129 Jain 2018. 
130 Lenemark 2012, s. 31.  
131 Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson, ”Fan fiction”, i Litteraturens nätverk: berättande på 
internet, Christian Lenemark (red.), Studentlitteratur 2012, e-bok, s. 78. 
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behov av flera kategorier under funktionen läsare, för att inbegripa de olika läsarter som bedrivs 

av följare, konsumenter, fans och låntagare.  

I likhet med Ray Murray och Squires modell för egenutgivning vill jag beskriva ett 

samband mellan det digitala verktyget, läsarna och författarna. Det är Rupi Kaurs profil läsaren 

följer via sociala medier, för att i sin tur ta del av hennes poesi. Som litteratursociologen Petra 

Söderlund visat, har författaren online direktkontakt med sin läsare och får feedback genom den 

digitala tekniken.132 Därav att jag placerar det digitala verktyget mellan läsaren och författaren. 

Genom att använda sig av internetbaserade publiceringsplattformar är författaren att betrakta 

som självständig, men samtidigt beroende av kontakt och kommunikation med andra.133 

Deltagarkulturen på digitala litterära mötesplatser präglas av ett personligt uttryck och en 

vänskaplighet som handlar om att stötta varandra när det gäller skrivandet (och livet i 

allmänhet).134 Litteraturvetaren Lisbeth Larsson menar att det resulterat i att författarens makt 

över texten tagits över av användaren/läsaren.135 Det motsägelsefulla är att läsarens födelse (för 

att referera till Roland Barthes idé om författarens död och läsarens tillblivelse) inneburit en 

pånyttfödelse för författaren. Litteraturvetenskapens krig mot biografismen verkar ha slutat i 

förlust med digitaliseringens intåg.136 Ser man till kommentarerna i Kaurs flöde är det ofta hon 

som författare och person som lovordas, snarare än textens språkliga kvaliteter, tematik och 

innehåll.137 Denna förtrolighet läsarna upplever är något av en paradox, eftersom hon ska ha 

hävdat att hon varken följer någon individ på Instagram eller läser kommentarerna hon får på 

sina inlägg.138 Detta fokus på poeten noterade även Pennlert i sin studie av deltagarkulturen på 

Poeter.se.139 Hon ser därtill en tendens att dikten tolkas som ett uttryck för poetens liv, 

alternativt att läsaren relaterar texten till sin egen livssituation. 140 Detta förefaller även tydligt 

vid läsning av Kaurs kommentarsfält på Instagram. Det intima tilltalet och den självbiografiska 

läsningen noteras i ett Instagraminlägg från 9/5 2018 med hennes dikt ”where the satisfaction 

                                                
132 Petra Söderlund, “Författaren i den digitala världen”, i Författaren i den digitala tidsåldern : En studie 
beställd av den nordiska digigruppen, Stockholm: Sveriges författarförbund 2009, s. 22.  
133 Yra van Dijk. ”Topdown digital literature : The effects of institutional collaborations and Communities”, i 
Dichtung digital – a journal of digital art and literarure, 42, 2012, 
https://elmcip.net/sites/default/files/media/critical_writing/attachments/vandijk_topdown.pdf; citerad i Julia 
Pennlert 2018, s. 93. 
134 Pennlert 2012, s. 71. 
135 Lisbeth Larsson, ”Virginia Woolfs hyperbiografi”, i Litteraturens nätverk : berättande på Internet, Christian 
Lenemark (red.), Studentlitteratur 2012, e-bok, s. 44. 
136 Larsson 2012, s. 45. 
137 Pennlert 2012, s. 74. 
138 Sarah Biddlecombe, ”Why Instagram poet Rupi Kaur credits her success to female friendship”, Stylist, 2017, 
https://www.stylist.co.uk/books/reading-poetry-poem-rupi-kaur-instagram-friendship-career-success/1145 
(2018-05-23).  
139 Pennlert 2012, s. 69. 
140 Pennlert 2012, s. 71. 
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lives”. Där finns kommentarer såsom ”I needed this today. Thank you $”, ”True %thanks 

Rupi”, ” You are my inspiration” samt “Thank you goddess& @rupikaur_ your words breathe 

new life”. Furulands tanke om feedback från läsare till författaren är sålunda relevant, men till 

skillnad från hans modell vill jag visa att kommunikationen går åt båda hållen för 

hybridförfattare. Här kan tilläggas att det viktiga inte är dialogen i sig, utan intrycket av att man 

har det. Via Instagram kan exempelvis Kaur tacka de läsare som dök upp på en poesiuppläsning, 

resten av konversationen sköter hennes följare via kommentarsfältet. Det digitala verktyget 

förmedlar på så sätt upplevelsen av att ha en gemensam plattform, med möjlighet till kontakt 

och insyn ”bakom kulisserna”.141 I nedan litterära kretslopp finns sålunda en hybrid författare 

med, med en kommunikationsgång från författaren via det digitala verktyget till läsaren och 

tillbaka. Därtill har jag adderat prosumtion under funktionen med det digitala verktyget. 

Begreppet beskriver snabbheten mellan publicering och feedback genom digitala verktyg, 

såsom sociala medier, likväl som interaktionen mellan producent och konsument.142 

Det andra ledet i kodexens värdekedja brukar traditionellt vara ett bokförlag. Deras 

viktigaste uppgifter är kreativt stöd i form av redaktörsarbete, distribution, marknadsföring och 

ekonomi (att förlägga= att ta ekonomisk risk).143 Rupi Kaur ville tidigt i karriären nå ut med sin 

poesi till en bredare publik än sina följare på Instagram och försökte därför hitta ett traditionellt 

förlag. Efter ett antal refuseringsbrev valde hon att självpublicera sin första kodex. Ytterligare 

ett argument för egenutgivning var, som hon själv såg det, den kreativa kontrollen. Som nämnts 

tidigare debuterade Kaur via Amazons självpubliceringsplattform, CreateSpace. Hon behöll 

formatet från Instagram och lät skiss samt text följa med in på boksidorna. Processen kring 

självpublicering av kodexen beskriver hon som ett praktiskt och självlärande förlopp: ”i 

youtube’d ‘how to lay out a book in adobe indesign’. and began.”144 Kaur skötte på egen hand 

tillverkning och publicering av sin kodex, med underkategorierna formgivning, sättning, 

finansiering, marknadsföring etcetera. Det innebär även att hon ruckar på det tredje ledet i 

värdekedjan, vilken är återförsäljare (traditionellt bokhandeln i form av fysisk butik och webb). 

Hon hade direktkontakt med återförsäljare och distributörer, såsom Amazon i detta fall. 

Eftersom Kaur redan var publicerad via sociala medier, innebär det att kommunikationsgången 

inte enbart går från återförsäljare till läsare. Hennes följare via Instagram som tagit del av 

debutverket digitalt kan exempelvis söka sig till bokhandlaren för att köpa diktsamlingen. I den 

                                                
141 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Författaren som kändis, Malmö: Roos &Tegnér 2011, s. 15.  
142 Pennlert 2012, s. 66.  
143 Strömbäck 2013, s. 11. 
144 Rupi Kaur, ”faq”, u.å, https://rupikaur.com/faq/ (2018-05-08). 
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reviderade bokkedjan utvidgar jag även med Transmediala texter som underrubrik till 

Återförsäljare och distributörer. Detta eftersom hennes poesi inte enbart finns representerat i 

ett medialt format – bara på Amazon säljs milk and honey i format om ljudbok, e-bok (Kindle), 

pocketbok och inbunden.    

Liksom skribenterna på Poeter.se, vilka Pennlert studerar, befinner sig Rupi Kaur och 

flertalet av Instagrampoeterna i en ”medial mellanposition”. Deras verksamhet och 

skönlitterära skrivande finns med andra ord såväl inom som utanför den digitala miljön.145 Efter 

att den egenutgivna boksamlingen legat ute på marknaden i knappt fem månader tog en 

förläggare från Andrews McMeel Publishing kontakt. Förlaget hade letat efter att förvärva 

nordamerikanska författare som tilltalade unga, vuxna läsare efter säljframgången med 

Instagrampoeten Lang Leav. Det är förklaringen till att kommunikationsgången i modellen 

nedan går från förläggare till författare – en stark kontrast till Lars Furulands modell över den 

litterära processen där det är författaren som söker sig till förlagen med manuskriptet i hand. 

Med förläggaren kommer också en rad traditionella funktioner: urval, redigering, 

korrekturläsning, finansiering av publicering och marknadsföring och så börjar kretsloppet om 

med Tillverkning och publicering av kodex. I modellen låter jag även Digitalt verktyg samt 

Läsare peka mot förläggaren eftersom dessa har stor makt (i form av efterfrågan, för att tala i 

ekonomiska termer) över vad som ska utges. Darntons idé om påverkan på texten kan läsas in 

här, men jag menar att påverkan inte enbart har effekter på texten. Den har inverkan på hela 

bokkedjan och vad som skrivs, publiceras och läses. Påverkan i min modell är snarast att 

översätta till den franska tänkaren Michel Foucaults  idé om diskurser, där vår samtid utgörs av 

diskurser som bestämmer vad som kan tänkas och pratas om. I enlighet med hans teorier kan 

man se Kaurs verk som ett exempel och funktion i den feministiska diskursen samt den 

migrationspolitiska diskursen.146 I modellen har jag valt att benämna detta fenomen som 

Politiska och samhälleliga diskurser för att vara explicit med vad jag menar när jag säger 

diskurser.  

Som synligt ovan har fenomenet Instagrampoesi, med företrädaren Rupi Kaur, föranlett 

en ny kommunikationsmodell över verkets väg från författare till läsare. Resultatet är ”Det 

kommunikativa kretsloppet för hybridförfattare”, se illustration nedan.  

 

                                                
145 Pennlert 2018, s. 83. 
146 Michel Foucault, ”Vad är en författare?”, i Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion, 2 
uppl., Lund: Studentlitteratur 1993, s. 347–348.  
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Illustration: Det kommunikativa kretsloppet för hybridförfattare 

 
Källa: Efter Isabelle Lindblad 2018.  

 
4.0 Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur Rupi Kaurs författarskap kan erbjuda 

en alternativ modell för verkets väg från författare till läsare. Jag drev tesen att hennes 

utgivningsprocess förändrar kommunikationsgången i den traditionella bokkedjan. Min metod 

var en forskningsanalys, där jag diskuterade olika forskarresultat och teorier om bokmarknad 

och bokutgivning (Robert Darnton, Johan Svedjedal, Lars Furuland samt Padmini Ray Murray 

och Claire Squires). I analysen använde jag mig även av en kvalitativ metod, för att få en 

djupare förståelse för fenomenet Instagrampoesi.147 Den teoretiska utgångspunkten för studien 

var litteratursociologiskt, med utgång från kommunikationsmodeller presenterade av Darnton, 

Svedjedal, Furuland samt Ray Murray och Squires. Min frågeställning löd: Hur kan befintliga 

modeller över litterära kretslopp modifieras för att vara tillämpbara på fenomenet 

Instagrampoeter, med Rupi Kaur som exempel? Undersökning kom fram till att den mest 

relevanta definitionen av författarskap som finns representerade både inom den traditionella 

och icke-traditionella bokutgivningen är hybridförfattare. I linje för att förklara digitala 

fenomen som Kaur, går inte att göra skillnad mellan en media content producer, självpublicerad 

                                                
147 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2006, s. 66.  
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författare, digital författare och författare. Detta eftersom alla de elementen sker parallellt inom 

hennes författarskap. Med anledning av att hennes första och andra utgivningsprocess skedde 

på egen hand och utan professionell hjälp, lade jag till Svedjedals funktion skapande under 

författarfunktionen i min kommunikationsgång. 

Därtill kom undersökningen underfund med vikten av att modellen lyfter det digitala 

verktyget som en stark funktion, då det är en av Kaurs viktigaste kanaler för marknadsföring 

och publicering av sitt arbete. Istället för att rada upp svaga funktioner under det digitala 

verktyget har jag valt den mer övergripande underrubriken Transmediala texter för att flera 

olika mediala plattformar ska kunna räknas in. Eftersom Kaurs poesi når olika målgrupper 

genom att presentera innehållet på olika sätt i olika medier såg jag en poäng i att ta med flera 

kategorier (exempelvis fans och följare) under läsarfunktionen. I den modifierade 

kommunikationsmodellen ville jag även lyfta fram författarfunktionen och hur Kaur verkar 

genom det digitala verktyget. Det är hennes profil läsare följer via sociala medier, för att i sin 

tur ta del av hennes poesi. Särskilt möjligheten till direktkontakt med henne är viktig. Det märks 

i kommentarsfältet på hennes Instagram, som ofta fylls av lovord till henne som författare och 

person, mer än reflektioner över poesins innehåll. Under det digitala verktyget har jag adderat 

Prosumtion. Detta för att beskriva snabbheten mellan publicering och feedback på Instagram, 

likväl som interaktionen mellan producent (Kaur) och konsument (läsaren). 

Vid egenutgivningen med Amazon var Kaur ensam ansvarig över funktionerna inom 

Tillverkning och publicering av kodex samt hade kontakt med återförsäljare och distributörer. 

Eftersom hon redan var publicerad via sociala medier när hon självpublicerade i print, innebär 

det att kommunikationsgången inte enbart går från återförsäljare till läsare. Bokkedjan utvidgas 

även med Transmediala texter under Återförsäljare och distributörer, eftersom hennes poesi 

inte enbart finns representerat i ett (1) medialt format.  

Faktumet att det var förläggaren som kontaktade Kaur efter hennes självpublicering, 

medförde att kommunikationsgången går från förläggare till författare. Med det kommer också 

traditionella funktioner för förläggaren: urval, redigering, korrekturläsning, finansiering av 

publicering och marknadsföring. Där börjar kretsloppet om vid Tillverkning och publicering av 

kodex. I kommunikationsmodellen låter jag även det digitala verktyget samt läsarna peka mot 

förläggaren eftersom dessa har stor påverkan på vad som ska utges. Det var exempelvis en 

annan Instagrampoets säljsuccé som fick förlaget att kontakta Kaur. Darntons idé om påverkan 

nyanseras i min modell till Foucaults teorier om diskurser, med effekt på hela bokkedjan och 

dess funktioner – inte bara verket och vad som skrivs. Samtiden utgörs av diskurser som 

bestämmer vad som kan tänkas och pratas om och Kaurs verk går i analogi med det att betrakta 
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som ett exempel och funktion i den feministiska och migrationspolitiska diskursen.148 Som 

framgår stämde min tes. Rupi Kaurs utgivningsprocess förändrar kommunikationsgången i den 

traditionella bokkedjan och erbjuder en ny formulering av det kommunikationsmodellen. 

Resultatet är ”Det kommunikativa kretsloppet för hybridförfattare”.149 

Tidigt i undersökningen nämndes att det finns en kunskapslucka rörande sociala medier 

och särskilt Instagrams relation till den litterära världen. Förhoppningsvis bidrog denna 

undersökning till en lite större förståelse för relationen mellan den litterära offentligheten och 

sociala medier samt hur en författares utgivningsprocess kan se ut idag. Här finns mer att göra 

– ett ämne för vidare forskning är att studera hela fältet av Instagrampoeter samt att undersöka 

på vilket sätt Instagram (och liknande kanaler) kan vara en ny plattform för litterär gemenskap 

och litteraturkritik, samt vilka konsekvenser det har.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
148 Michel Foucault 1993, s. 347–348.  
149 Se illustration ovan eller appendix 7.4 
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7.3 Diagram över användningen av Instagram år 2017 
 

 
 
Källa: Efter Svenskarna och internet 2017 : En årlig studie av svenska folkets internetvanor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

7.4 Det kommunikativa kretsloppet för hybridförfattare 
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