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Han [Byng] var mycket skicklig i att få en liten 
buzz kring allt han kom ut med. Och det var väl-
digt många som ville vara i den kretsen, så man 
kunde köpa på sig saker som var ytterst tveksamma 
upptäckte man senare. Det var en egenskap som 
gjorde att allt var mycket roligare i hans närhet. 
Sedan är han ju mer party-minded än vad jag är 
och många andra. Han var galet 24/7 i de här sam-
manhangen. (373)

Att Östergren blev utvald att publiceras i serien 
kan över huvud taget ses som en framgång för det 
skandinaviska språkområdet. Som Axelsson kom-
menterar var de mindre språkområdena tvungna 
att föra fram i det närmaste en nobelpriskandidat 
om denna skulle bli accepterad i serien. Att just 
en svensk författare fick representera Skandina-
vien förbinder Nauwerck med det svenska språ-
kets överraskande starka ställning som litterärt ori-
ginalspråk, med Sveriges betydelsefulla kulturpro-
fil i Norden samt Bonniers inflytelserika förlags-
position.

Sedan är det givet att även mycket av Jonas Ax-
elssons resonemang i denna intervju, som sker flera 
år efter Mytseriens publicering och även efter det 
att han lämnat Bonniers, handlar om storytelling. 
Axelsson menar exempelvis att han och de andra 
förläggarna

förstod ju någonstans att det inte låg så stor kom-
mersiell potential i detta […]. Tyvärr tror jag ju att 
kommersialismen har ett för starkt inflytande på 
alla utgivande personer, så de skulle inte ha råd att 
diskutera en sådan utgivning tyvärr. Det var kanske 
sista gången, nu är det business. (376)

Det är ett uttalande som väl harmonierar med den 
master narrative i fältet som vill hålla isär littera-
tur och ekonomi. Samtidigt är det ett märkligt ut-
talande av en central förläggare, om man betänker 
att ett bokförlag per definition befinner sig – och 
alltid har befunnit sig – i skärningsfältet mellan 
kultur och kommers, katedral och börs. En möj-
lighet i sammanhanget hade förstås varit att prata 
med andra förläggare i branschen om deras syn på 
Mytserien som förlagsprodukt. Samtidigt är det 
ett stort och mångfacetterat material Nauwerck 
har haft att täcka in och bearbeta och någonstans 
måste man avgränsa studien.

Som Nauwerck skriver i avhandlingens avslut-
ning kunde Mytserien inte fullt ut infria förhopp-
ningarna om ett nyskapande internationellt och 
kollektivt berättande. Fokus hamnade i allt för hög 
grad på engelskspråkiga titlar, på individualism och 

celebritetskultur. Ändå kan man se detta projekt 
som något av en milstolpe inom förlagshistorien, 
då det så tydligt avviker från en traditionell förlags-
modell och därtill förebådade den än mer transna-
tionella publiceringskultur som framträtt under se-
nare år, då den digitala bokmarknaden utvecklats 
ytterligare. Nauwercks A World of Myths är en både 
intresseväckande, gedigen och poängrik analys av 
detta viktiga förlags- och utgivningsprojekt. Som 
avhandlingsförfattaren påpekar är även forskning 
om världslitteratur i sig en del av världslitteraturen. 
Det gäller förstås även för A World of Myths som 
därtill är ”born translated” (43). Jag tror att avhand-
lingen kommer att läsas med stort intresse inte bara 
här i Sverige utan även inom det, som vi nu lärt oss, 
hypercentrala engelska språkområdet.

Torbjörn Forslid

Julia Pennlert, Poesi pågår. En studie av poeter.se 
2003–2016. Institutionen för kultur- och medieve-
tenskaper, Umeå universitet. Umeå 2018.

Vid en jämförelse med många andra språkområden, 
har den svenska litteraturen – som alltid med något 
undantag – framstått som en surmulen senkomling 
när det gäller utforskningen av digitala medier. Det 
vill säga, om man ser till det estetiskt nydanande 
och mediespecifika arbete som den digitala ekolo-
gin möjliggjort. För uppenbarligen har nätet och 
skärmen ändå kommit att bilda en infrastruktur 
för såväl skrivande och läsande som spridning och 
kritisk reflektion kring litterära texter. Den som är 
skeptisk kan låta tvivlet skingras av de siffror som 
serveras i Julia Pennlerts doktorsavhandling Poesi 
pågår. En studie av poeter.se 2003–2016, som försva-
rades vid Umeå universitet i början av 2018.

I fokus för studien står sajten poeter.se, som ex-
isterat i ett och ett halvt decennium och som med 
sina 50 000 unika besökare varje månad bekräftar 
att även om boken kanske mår krassligt idag, en-
ligt vissa diagnoser, så har den litterära praktiken 
ett slags hälsa i behåll. Poeter.se kan beskrivas som 
en mötesplats för alla som är intresserade av poesi 
– öppenheten är viktig i dess profil. Och även om 
det krävs att man blir medlem för att kunna med-
verka fullt ut, är den ett fint exempel på vad Henry 
Jenkins har beskrivit som en digitalt baserad delta-
garkultur, en kultur där den moderna distinktionen 
mellan producent och konsument eller författare 
och läsare genom de nya medieteknologiernas och 
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mediepraktikernas försorg är på väg att luckras upp, 
precis som Walter Benjamin förutsåg redan under 
det tidiga 1930-talet.

Pennlerts avhandling omfattar 191 sidor (inklu-
sive index och dylikt) och är indelad i sex kapitel. 
En liten bit in det första av dessa (”Inledning”) pre-
ciseras syftet med studien på följande sätt: ”att ge-
nom att studera och analysera Poeter.se undersöka 
hur en litterär gemenskap i digitalt format fungerar, 
vilka författarroller som kommer till uttryck och 
hur poesin som genre förvaltas eller potentiellt om-
förhandlas på sajten” (7). Direkt därefter listas av-
handlingens ”huvudsakliga” frågeställningar: ”Hur 
upprättas samband mellan genrespecifika egenska-
per och digital kommunikation/publiceringsmöj-
ligheter?”, ”Vilka relationer upprättas mellan del-
tagarna, sajten och deras litteraturbruk?” och, slut-
ligen, ”Hur framställer deltagarna själva sitt skön-
litterära skrivande och deltagande på sajten?” (7). 
Detta är frågor som i sig väcker frågor. Jag ska åter-
komma till det.

Vid sidan av en kort redogörelse för avhandling-
ens disposition, ägnas återstoden av kapitel ett åt en 
forskningsöversikt organiserad utifrån de talande 
rubrikerna: ”Litteratursociologiska perspektiv – 
en bokbransch i förändring”, ”Digitala mötesplat-
ser för deltagare, läsare och författare”, ”Den digi-
tala texten – skrivande och läsande online”, samt 
”Den digitala miljöns förutsättningar och digitala 
metoder”. Det sista avsnittet är blott en sida långt 
och bildar ett slags övergång till kapitel två, som 
också är mycket kort, knappt tio sidor, och ägnas 
åt ”Material och metod”. Även om denna metod-
diskussion potentiellt skulle kunna ha omfattande 
principiella implikationer, förblir det lite otydligt 
varför detta fåtal sidor inte integrerats i kapitel ett.

Det material som står i fokus för Poesi pågår be-
skrivs, som antytts, med hjälp av respektingivande 
siffror. Det rör sig om den gigantiska mängd av tex-
ter som publicerats på sajten mellan åren 2003 och 
2016, omfattande totalt 872 283 skönlitterära bi-
drag samt 2 121 336 kommentarer till dessa, alle-
sammans författade av sammantaget 37 742 olika 
deltagare. Behovet av och möjligheten att studera 
sådana korpusar har idag en direkt koppling till ut-
vecklingen av digital teknologi. För ändamålet har 
kvantitativa metoder föryngrats och förnyats un-
der rubriken digital humaniora. Pennlert betonar 
hur dessa stora material påverkat metodologin och 
framhåller, via en forskare vid namn Richard Ro-
gers, vikten av att ”följa metoder som existerar i 
mediet” (19) – en tanke som skulle kunna utveck-

las och preciseras. Hon anknyter därutöver till N. 
Katherine Hayles och inte minst Franco Moretti, 
vars begrepp om ”distansläsning” vunnit ryktbar-
het.

Samtidigt vill Pennlert skilja sitt arbetssätt från 
Morettis. Hon beskriver sitt närmande till materi-
alet som en ”kombination av metoder” – en ”växel-
läsning” – bestående av ”datorassisterade metoder, 
tematiska läsningar och litteratursociologiska per-
spektiv” (22). Det kvantitativa inslaget används för 
att kartlägga skriv- och läsaktiviteter på sajten, vil-
ket sedan förenas med ”textnära nedslag”. Det ma-
terial som kvantifierats härrör från sajtens databas – 
snarare än dess webbversion – vilket gjort det möj-
ligt att fixera en annars potentiellt flyktig och för-
änderlig korpus. Hon påtalar också att denna me-
tod kan resa etiska frågor och framhåller att det är 
ovanligt att på det sätt som här ska ske förena en 
kvantitativ och kvalitativ analys – och att hennes 
ambition med denna förmälning är att ”förvalta 
och fördjupa” en litteratursociologisk tradition.

Avhandlingen första analyskapitel har rubriken 
”Delaktighet och gemenskap på Poeter.se” och 
handlar om sajten som digital mötesplats. Avsik-
ten är att kartlägga publiceringsmönster och akti-
viteter, vilka sedan jämförs med hur tekniska funk-
tioner och redaktionella och sociala uppmaningar 
kan uppmuntra bildandet av en gemenskap. Kapit-
let inleds dock med en bakgrundsteckning av saj-
tens medlemsantal genom åren och dess bärande 
idé att skapa en plats för ”publicering, kommuni-
kation och interaktion” (33) som är tillgänglig för 
alla, vilket kort jämförs med liknande fenomen som 
bokklubbar och läsecirklar. Därefter följer en dis-
kussion av två för studien viktiga begrepp: gräns-
snitt och, framför allt, digital paratext, delvis av-
lett från Gérard Genettes narratologi. Nästa av-
snitt handlar om läsningen av litteratur som en so-
cial praktik, om tolkningsgemenskaper och litte-
rära nätverk, vilket beskrivs med hjälp av forskare 
som Janice Radway, Gunnar Hansson, Johan For-
näs och Petra Söderlund. Innan själva analysen tar 
vid ges också ett kort avsnitt om digitala gemen-
skaper, framför allt baserat på studier av Howard 
Rheingold och Henry Jenkins.

I återstoden av kapitlet ligger tyngdpunkten på 
sajten. Först och främst diskuteras redaktionella in-
struktioner och funktioner – till exempel möjlighe-
ten att skaffa ”Skrivarvänner” – vilka betraktas som 
digitala paratexter som bidrar till gemenskapens 
upprättande. Pennlert framhåller hur berättelsen 
om en demokratisk och öppen gemenskap utveck-
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las också bortom sajten som sådan – bland annat i 
tidningsintervjuer med redaktörerna – och hur den 
får en särskild karaktär genom en intimiserande re-
torik, som direkta tilltal till medlemmarna. Men 
det finns även begränsningar, vilket förekomsten 
av avgiftsbelagda stödmedlemskap påminner om. 
Dessutom finns riktlinjer, villkor och säkerhetsfö-
reskrifter som reglerar sajtens funktion som mötes-
plats och virtuellt rum. Också medlemmarna själva 
kan delta i denna reglering genom en anmälnings-
funktion och genom möjligheten att blockera del-
tagare från sina publiceringar.

Därpå zoomas den kanske viktigaste fliken på 
sajten in, som har namnet ”Min sida”, med underka-
tegorier som ”Om mig”, ”Skriv text” och ”Presenta-
tion”, där deltagaren kan skapa sig en roll och iden-
titet i poesigemenskapen. Bland annat kan en ange 
kön (två finns att välja på) eller avstå. Här presen-
teras också en statistik över hur dessa val har utfal-
lit under perioden i fråga. Dessutom erbjuds en ta-
bell över sajtens flitigaste användare – eller snarare 
deras användarnamn, som relativt ofta är pseudo- 
eller kanske till och med heteronyma. Användar-
namnets funktion som navigerande paratext ana-
lyseras, liksom dess roll i en biografisk och identi-
tetsskapande diskurs.

Pennlert pekar därutöver på aspekter av textpu-
bliceringsfunktionen under ”Min sida”, även om 
denna egentligen utgör ämne för kapitel fem. Men 
dessa aspekter hänger delvis ihop med möjlighe-
ten att själv tagga texter, vilket får en navigerande 
funktion av samma slag som tidigare identifierats. 
Avsnittet avrundas sedan med en reflektion kring 
de dateringsmarkörer som alla texter förses med, 
kring vissa urval på sajten, till exempel ”Uppmärk-
sammade texter”, samt vissa andra funktioner, som 
”Privat kommentar”. Till sist presenteras en viktig 
iakttagelse, nämligen urskiljandet av en konflikt 
mellan två slags gemenskapsformer: en mer kritisk 
och kunskapsdriven och en mer ”relationell käns-
lomässig digital nätgemenskap” (75).

Kapitel fyra har rubriken ”Digitala skapelser – 
skribenter och självframställning”. Med utgångs-
punkt i några iakttagelser kring författarrollens för-
ändringar diskuteras det antydda problemfältet i 
dussintalet korta avsnitt (ett är blott en halv sida 
långt). Tre olika typer av skribenter på sajten ur-
skiljs – textförfattare, recensenter och sociala skri-
benter – varpå statistik över de mest aktiva delta-
garna samt en fördelning mellan dessa typer dis-
kuteras. Därpå följer ännu en karakteristik av för-
fattarrollen idag samt en historisk tillbakablick. 

Kapitlet längsta avsnitt utgår från de diskussioner 
kring författarens roll som förts på det diskussions-
forum som finns för sajtens medlemmar – diskus-
sioner som belyses av litteratursociologiska studier, 
men också av en samtida kulturdebatt kring det lit-
terära skrivandets metamorfoser – vilket leder över 
i den viktiga frågan om ”självframställning” i di-
gitala sammanhang. Efter en blick på framför allt 
svensk forskning av Christine Sarrimo och Chris-
tian Lenemark utreds denna fråga i anslutning till 
poeter.se. Pennlert visar på bokens och tryckets fort-
satt legitimerande roll vad gäller författarkonstruk-
tioner också i ett digitalt sammanhang; hon disku-
terar dessutom den utbredda betydelsen av en själv-
expressiv autenticitetsestetik, där känslor och rela-
tioner till läsaren spelar en framträdande roll, men 
framhåller också några exempel på en motstrategi 
som i stället betonar jagets fiktiva och konstrue-
rade karaktär.

I kapitel fem – ”Skrivande och läsande på Poeter.
se” – kommer vi närmare sajtens dikter och kom-
mentarer än tidigare. Dessa läses kvantitativt i av-
sikt att undersöka hur dikten som genre ”förvaltas 
och förhandlas” på poeter.se, men ”[v]issa nedslag 
görs även i dikternas samt kommentarernas inne-
håll och tematik”. Intentionen är därutöver att ut-
forska om några normer kring läsning och tolkning 
avtecknar sig i materialet. Ett viktigt syfte är att stu-
dera i vilken utsträckning digital teknologi och/
eller litterära konventioner påverkat medlemmar-
nas skrivande och läsande.

Kapitlets första anhalt blir emellertid diskussio-
nen om hur mycket och på vilka sätt som digitala 
medier (mobila verktyg, skärmar, hyperlänkar) på-
verkar skrivandet och läsandet – bland annat belyst 
av Hayles analyser av hyperuppmärksamhet och hy-
perläsning. Efter detta följer ett avsnitt om digital 
litteratur i en mediespecifik bemärkelse. Alltså en 
litteratur vars produktion, presentation, spridning 
och mottagande är direkt avhängiga digital tekno-
logi. Detta slags litteratur är dock inte relevant för 
praktiken på poeter.se, som snarare, enligt Pennlert, 
kan förstås som en ”remediering” (131) av en tryck-
baserad litterär estetik.

Därefter erbjuds i stället en räcka av kvantitativa 
läsningar – redovisade med hjälp av tårtdiagram 
– över hur texterna på sajten fördelar sig på olika 
genrer kodifierade av redaktörerna, men också över 
fördelningen av kommenterade och icke-kommen-
terade bidrag – och över hur snart efter publice-
ring som dikterna erhållit sina kommentarer (67,8 
% av alla kommentarer visar sig ha gjorts inom lop-
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pet av ett dygn). För att utröna exakt vad som ge-
nererar kommentarer och gillande undersöks dels 
en estetisk diskussion på sajtens medlemsforum, 
dels det innehåll som återfinns i de mest kommen-
terade dikterna. Här kombineras alltså kvantitativ 
och kvalitativ metod på det sätt som förutskicka-
des i inledningen.

I slutet av kapitlet lyfts frågan om tid och tem-
poralitet fram ur olika perspektiv. Dels undersöks 
kommentarsmönstrets utsträckning och utseende i 
tid vad gäller sajtens mest populära dikter. Det visar 
sig att dessa kommentarer breder ut sig längre i tid 
än den genomsnittliga dikten. De erhållna mönst-
ren kopplas sedan ihop med frågor om dikternas 
innehåll och relation till samtiden och det dags-
aktuella, samt till de specifika temporaliteter som 
präglar digitala mediers flöden, till exempel genom 
en välbekant uppdateringslogik. Kapitlet avslutas 
emellertid med ett memento mori och ställer frågan 
vad som händer med publikationerna på poeter.se 
när en deltagares liv tar slut. När det har skett har 
redaktörerna i samråd med anhöriga, visar det sig, 
låtit dikter och kommentarer leva vidare på sajten.

Avhandlingens sista, korta kapitel (endast sju si-
dor) heter ”Att undersöka Poeter.se”, och ställer frå-
gor av mer principiell och metodisk natur. För att 
citera direkt: ”Hur kan en digital nätgemenskap för 
skrivande och läsande undersökas? Hur kan dator-
assisterade (kvantitativa) metoder kombineras med 
andra mer kvalitativa och textnära litteraturveten-
skapliga metoder?” Två frågor – kan man parente-
tiskt tillägga – som avhandlingen redan har sökt 
besvara. Mycket riktigt rymmer kapitlet också en 
rekapitulering av de metodologiska spörsmål som 
aktualiserades redan i studiens inledning, men de 
kompletteras nu med några mer framåtblickande 
reflektioner: kring potentialen hos kvantitativa me-
toder och visuella presentationer av data (statistik), 
kring andra nya metoder, och kring hur datorassis-
terade metoder och digital humaniora kanske kom-
mer att generera en annorlunda forskarroll, men 
också kring några av problemen och utmaningarna 
med dessa arbetsformer.

Så sammanfattad är Pennlerts avhandling ett 
mycket välkommet bidrag till den samtida svenska 
litteraturvetenskapen. Jag har själv, alltsedan jag 
hörde talas om den, väntat på att få läsa studien. 
Och utan tvekan rymmer den fröet till viktiga frå-
gor av inte bara teoretisk och metodologisk art, 
utan också kring litteraturen som kulturell och so-
cial praktik och som kunskapsmässig erfarenhet. Ty-
värr är detta inte hela sanningen om Poesi pågår, 

som innan den lades fram hade mått bra av ytter-
ligare kritisk granskning. På snart sagt varje nivå 
uppträder frågor som är alltför omfattande för att 
undgå – första sidans åtta korrekturfel är bara det 
ytliga symptomet på en genomgripande problema-
tik. Som antyddes i referatet ovan framstår redan de 
initiala forskningsfrågorna som lite vaga och i behov 
av konkretisering. Läsaren kommer därigenom att 
träda in i studien med viss ovisshet kring vad som 
ska ske. Vad är det för ”samband” och ”relationer” 
som ska analyseras? Och även om det är lättare att 
förstå ett begrepp som ”genrespecifika egenskaper” 
(7), råder knappast någon konsensus om vad det 
specifika är för poesi, varför en utförligare diskus-
sion kring detta med fördel hade kunnat utföras. Ett 
viktigt skäl till att dessa vägledande frågor förblir 
vaga är att avhandlingens avslutning heller aldrig 
sammanfattar de svar eller det resultat som under-
sökningen lett fram till. Det ger ett ofärdigt intryck.

Detta behov av konkretisering ger sig till känna 
i andra sammanhang. Eftersom Poesi pågår utfors-
kar litteraturen i en annan medial miljö än den 
tryckta boken blir förstås begreppet ”medier” vik-
tigt i sammanhanget. Att det aldrig definieras må 
vara hänt – det är inte lätt, även om denna omöj-
lighet hade kunnat begrundas mer – men här följer 
en rad andra problem som aldrig adresseras. Först 
och främst den ontologiska frågan: Vad är medier? 
Ibland tycks litteraturen och i synnerhet då poesin 
uppfattas som ett medium. Ibland tycks mediet 
snarare återfinnas i den tekniska materialitet som 
möjliggör sådant som skrivande och läsande. Men 
hur ser relationen ut mellan denna tekniska mate-
rialitet och de människor som agerar på sajten? Frå-
gan om människa-maskin-interaktion och dess ef-
fekter på sådant som agens och självframställning 
(en viktig aspekt i undersökningen) förblir i stort 
sett outredd. Vilka konsekvenser har inte bara me-
nyer och funktioner, vilka lyfts fram av Pennlert, 
utan också den underliggande materiella uppbygg-
naden för möjligheten att skriva sig själv och ut-
trycka något? Vad medför denna tekniska regle-
ring för föreställningen om ett själv eller subjekt? 
Här hade teoretiskt bearbetade begrepp som ”sub-
jektivering” och ”dispositiv” (Agamben, Foucault) 
med fördel kunnat aktiveras.

Vidare undrar en: Hur ser sajtens materiella de-
lar egentligen ut? Vad är till exempel den ”databas” 
som sägs ha haft avgörande konsekvenser för stu-
diens utförande och resultat? Hur är den organi-
serad och hur fungerar den? Och hur används data 
från den – det vill säga hur har de digitalt base-
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rade och kvantitativa operationer som utförts gått 
till? Avhandlingen och dess författare är i stort sett 
tysta på dessa punkter, vilket återigen lämnar läsa-
ren med en räcka av funderingar. Och en gissning. 
För att beskriva de tekniska operationer och de ma-
teriella villkor som legat till grund för studien hade 
det kanske varit motiverat med ett mer utvecklat 
samarbete med andra aktörer, vilket ju också är nå-
got digital humaniora uppmuntrar till – att den so-
litära forskarrollen överges för mer kollektiva en-
sembler och för andra, inte minst visuella, fram-
ställningsformer. Även om Pennlerts avhandling 
rymmer diagram och tabeller, kunde den sidan av 
saken ha utvecklats. Dessutom hade de många ver-
bala beskrivningarna av sajten kunnat göras mer 
åskådliga med enkla skärmdumpar. Vidare är det 
ibland otydligt varför diagrammen fått just den 
form och de kategorier de har, vilket även gör kom-
mentarerna till dem lite otydliga (till exempel på si-
dorna 136 och 138). Kanske hänger det ihop med 
oklarheten kring hur de digitalt baserade operatio-
nerna har utförts.

Den relativa frånvaron av en diskussion kring 
”medier” kommer att ha återverkningar på en be-
greppslig nivå i avhandlingen. Termen dyker upp i 
olika sammansättningar, som till exempel ”remedi-
ering”, men trots att Jay Bolter och Richard Grusins 
definition återges tidigt i studien (”the representa-
tion of one medium in another”) alstras osäkerhet 
kring hur det ska förstås genom att till exempel lit-
terärt återbruk eller vad någon skulle kalla för en 
intertextuell relation betecknas som remediering 
(16). På ett annat ställe möter vi sammansättningen 
”mediearkeologisk utveckling” (50), vilket framstår 
som något av en motsägelse. Vidare blir läsaren osä-
ker på hur begrepp som ”mediespecifik” (61–62) – 
vanligtvis hänvisande till de särskilda egenskaperna 
hos ett visst medium – eller ”mediala element” (78) 
ska uppfattas.

Denna begreppsliga problematik har en mot-
svarighet, på sina håll, i avhandlingens disposition, 
språk och argumentationsstruktur. På ett övergri-
pande plan tycks dispositionen klar, men samtidigt 
sker betydande överlappningar mellan särskilt ka-
pitel tre och fyra och den inre logik som styr dessa 
kapitel förblir lite dunkel. Delvis hänger det ihop 
med rubriksättningen (till exempel på sidan 64) 
och kanske hade en mer hierarkiskt ordnad fram-
ställning med hjälp av underavdelningar kunnat 
tydliggöra hur avsnitten fogats samman. Språkligt 
har avhandlingen ett driv, men också här tenderar 
upprepningar och en överdosering av vissa begrepp 

(som ”mötesplats”) att urholka innebörden. På sina 
ställen återkommer även näst intill identiska pas-
sager eller helt kongruenta sammansättningar, vil-
ket också tömmer texten på energi (se till exempel 
dubbleringen av en identisk sats på sidan 22; eller 
den trefaldiga upprepningen av kapitlets centrala 
frågor på sidorna 122–124; eller upprepningen av 
ett likartat resonemang kring korta texter på si-
dorna 125, 134 och137, som hade kunnat syntetise-
ras). Kort sagt: framställningen hade kunnat stra-
mas upp och skärpas.

Också när en närmar sig bibliografi, källhante-
ring, referenser och kontextualisering uppstår pro-
blem. Såväl innehållsförteckning som personregis-
ter – ett sakdito saknas – har skavanker i form av 
saknade poster. Till exempel återfinns inte Howard 
Rheingolds studie om Virtual Communities (1994) 
som det refereras till flera gånger. På samma sätt 
störs läsningen av saknade noter (kring Alexan-
dra Herzog på sidorna 80 och 108) eller noter som 
tycks ha hamnat fel (till exempel not 182, sidan 69). 
Lika illa är när citat som används har korrumperats 
– som i utdraget ur Alan Lius essä ”From Reading 
to Social Computing”, vilket är extra olyckligt med 
tanke på dess status i avhandlingen. Eller när olika 
förväxlingar eller bortfall av referenser sker med 
vilseledande konsekvenser (till exempel på sidorna 
79, 106 och 123).

Men det handlar också om vilka källor som an-
vänds, och hur. Ett exempel är den viktiga diskus-
sionen kring läsandet som social praktik och läsar-
gemenskaper (sidan 44 och framåt). Här figure-
rar Radways klassiska arbete Reading the Romance 
från 1984, liksom Gunnar Hanssons läsarundersök-
ningar från 1970-talet, liksom den nämnda studien 
av Rheingold om virtuella gemenskaper från 1994, 
liksom en essä av Johan Fornäs kring varför begrep-
pet tolkningsgemenskaper fortfarande är relevant 
år 1998. Men nästan alla dessa titlar utkom innan 
den webb som utgör nav i avhandlingen existerade. 
Och det har skett en del på området sedan dess. För 
att bara nämna ett exempel som med fördel hade 
kunnat åberopas: Social Media Archeology and Po-
etics (2016), innehållande trettio essäer om nätge-
menskapers historia. I paritet med detta förvånas 
jag också av hur tidningsartiklar snarare än forsk-
ning används för att belysa centrala frågor, kring till 
exempel författarrollens förändring (79) eller ama-
törism och DIY-kulturer idag (101).

Vad gäller det senare finns dessutom goda skäl att 
blicka längre bakåt i historien, till exempel till Wal-
ter Benjamins profetiska reflektioner kring läsaren 



270 · Recensioner av doktorsavhandlingar

som blir författare. Därmed aktualiseras en sista 
mer generell iakttagelse: en längtan efter historise-
ring och åberopande av relevanta kontexter. Visst 
är det alltför lätt att be om ytterligare sammanhang 
i en studie, men här handlar det om att Pennlert 
själv nämner saker som bokklubbar, utan att ut-
veckla jämförelsen eller styrka den genom hänvis-
ningar till annan forskning. Det hade inte heller 
krävts mycket utrymme för att kort kontrastera po-
eter.se med andra litterära gemenskaper i historien 
– från hov till salonger till fanzines och fandom-
kulturer – eller att belysa sajten via andra poesisaj-
ter eller snarlika konstruktioner som Good reads, 
eller självpubliceringsplattformar som Kindle Di-
rect Publishing. Eller att historisera webben genom 
att i analyserna införliva de påtagliga förändringar 
som skett från 1.0 till 2.0 – till exempel vad gäller 
frågor om anonymitet och självframställning – vil-
ket en forskare som Geert Lovink, som ju åberopas 
på flera ställen, till exempel har undersökt.

Poesi pågår. En studie av poeter.se 2003–2016 är 
den första avhandlingen i en svensk kontext som på 
ett mer fokuserat sätt tar sig an den växande mäng-
den litterära – i synnerhet mer amatöristiska – lit-
terära praktiker som digital teknologi framkallat 
under de senaste decennierna. Och den gör det, på 
ett engagerat och nyfiket sätt. Dessutom pekar den 
alltså ut en potentiell diversifiering av litteraturstu-
diets metoder med hjälp av digital teknologi. Den 
grundläggande ambitionen att kombinera kvan-
titativa grepp med kvalitativt orienterade arbets-
former är intressant och kan och har utvecklats på 
spännande sätt (ett färskt exempel är Andrew Pi-
pers just utkomna Enumerations, 2018).

Samtidigt har jag funnit flera problematiska as-
pekter av avhandlingen – och det på flera nivåer. 
Utan tvekan borde manuset ha unnats ytterligare 
genomläsningar, för att slipa teoretisk reflektion, 
argumentation och bruket av vissa begrepp. Där-
utöver hade texten mått bra av en mer sorgfällig 
granskning vad gäller språk, användning av källor 
och utformning av bibliografisk apparat. Jag har 
även förvånats över att en del forskning från de se-
naste åren på detta expansiva fält inte har åbero-
pats. Även om det inte finns någon möjlighet eller 
något skäl att få med allt, hade ett mer aktivt och 
uppmärksamt samtal med dessa arbeten berikat un-
dersökningen.

Jesper Olsson

Anna Salomonsson, ”Skeendet på stället”. Röster och 
samtidigheter i tre verk av Sara Lidman. Linnaeus 
University Dissertations 301, Linnaeus University 
Press. Växjö 2017.

Sara Lidmans författarskap är märkvärdigt, till sin 
art lika mycket som till sin räckvidd. Den stän-
diga rörelsen mellan genrer, liksom mellan litte-
ratur och politik, gjorde hennes position i samti-
den unik och från vissa läsares och bedömares håll 
svårhanterlig. När hon under dryga tio år, från mit-
ten av 1960-talet till slutet av 1970-talet, temporärt 
lämnade romanskrivandet för sitt politiska engage-
mang utbröt till och med en kulturdebatt om hen-
nes genreval. Vore det inte dags för Sara Lidman 
att återvända till romanen, till sitt egentliga skri-
vande? frågade man sig. Hon svarade med att för-
klara att det litterära och politiska skrivandet växte 
ur samma djupa engagemang, men fordrade olika 
uttryck och tempo. Romanen ”stammar sina svar på 
en livslång utmaning”, skrev hon – medan artikeln 
antänds av stubintråd: ”Man skriver den när en 
massmediabild av ett skeende dämt upp ett sådant 
raseri inom en att man inte får andrum till roman-
skrivandet förrän man inlämnat en protest.” (Lid-
man, Varje löv är ett öga, Stockholm 1980, 7). I dag-
boksanteckningar från den perioden kan många 
sådana stubinstunder lokaliseras, inte minst i för-
hållande till den stundtals hätska vänsterdebatten 
efter Vietnamkrigets slut. Citatet beskriver också 
väl det växelbruk som Lidman idkar, från och med 
sin återkomst till romanskrivandet med Din tjä-
nare hör (1977) – den första delen i Jernbanan, ro-
mansviten som skulle bli hennes mästerverk.

Den komplexa sammanflätningen av politik och 
litterär gestaltning i författarskapet kan möjligen 
ge en förklaring till att litteraturforskningen ännu 
visat så förhållandevis blygsamt litet intresse åt Sara 
Lidmans verk. Anna Salomonssons doktorsav-
handling ”Skeendet på stället”. Röster och samtidig-
heter i tre verk av Sara Lidman är därför ett mycket 
välkommet tillskott. Redan titeln ger en fingervis-
ning om att Anna Salomonsson inte i första hand 
har valt en väg som ger höjd för att kunna teckna 
en kartbild av författarskapets stora linjer. Synfäl-
tet öppnas istället mot ett tvärsnitt som lämpar sig 
för närläsning och som tillåter närheten mellan de 
politiska och litterära verken att synliggöras och al-
stra nya, bärande tolkningsmöjligheter. Det hand-
lar om ett urval passager – eller med avhandlingens 
vokabulär: möten och samtidigheter. Dessa lyfts 
fram ur tre scener i olika verk, två romaner (Hjort-


